
ТОЛЕРАНЦИЈЕ ОБЛИКА И ПОЛОЖАЈА SRPS M.A0.243 
 
Да би се обезбедила функционалност и заменљивост делова и 

склопова, могу се, уз толеранције мера, додавати толеранције облика и 
положаја. 

Толеранције облика ограничавају одступања појединих елемената од 
њиховог геометријски идеалног облика (равност, цилиндричност, 
кружност и др.). 

Толеранције положаја ограничавају одступања међусобних положаја 
два или више елемената неког дела (паралелност, управност, коаксијалност 
и др.). Из функционалних разлога, један од елемената узима се као 
референтни елемент за давање толеранцијских података. Ако је потребно, 
може се одредити више референтних елемената. 

Референтни елемент мора бити довољно тачан. Ако је потребно, за 
референтни елемент треба прописати толеранцију облика. 

Основни облици ознака за уписивање толеранције облика и 
положаја дати су на сликама 12.1 до 12.4. 

 
Слика 12.1 Ознаке толеранција облика и положаја. 

 

 
Слика 12.2 Ознаке толеранција облика и положаја. 

 

 
Слика 12.3 Ознаке толеранција облика и положаја а) и б) 

 
Слика 12.4 Ознаке толеранција облика и положаја. 
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ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

Машински делови по свом облику представљају различите 
комбинације геометријских тела ограничених равним, цилиндричним, 
коничним, завојним и сличним површинама. Приликом израде машинских 
делова према одговарајућим цртежима јавља се проблем тачности 
остварених димензија, облика и међусобних 
положаја појединих контурних површина. 

Несавршеност свих чинилаца који учествују 
у изради машинских делова (машине алатке, 
алати, материјал, људи) онемогућава остваривање 
апсолутне тачности. Исто тако, несавршеност 
метода мерења и контроле онемогућава 
апсолутно тачно мерење стварне величине било 
које мере произведеног машинског дела. 

С’ друге стране, апсолутна тачност 
димензија и облика машинских делова није 
неопходан услов за исправан рад машине – неке 
мере и облици дозвољавају веће, а неке мање 
нетачности. За процену степена тачности који се 
захтева од појединог машинског дела меродавна 
су два основна фактора: функција и економичност 
производње. Слика 15.1. Склоп вагонске осовине 
и точка 

Трошкови производње нагло расту са 
повишавањем захтева у погледу тачности, а у том 
погледу конструктор има врло одговоран задатак, 
да усклади услове функције са условима 
економичности. 

Већу тачност захтевају мере дефинисане кинематским условима, као 
и оне мере које су значајне за склапање двају или више машинских делова 
у склопове – склопне мере. Облици и димензије површина које не долазе у 
додир нити се склапају са површинама других делова, не захтевају посебну 
тачност. 

Склоп вагонске осовине (слика 15.1.), састављен од осовине (а), 
клизног лежишта (б), точка (ц) и његовог венца (д), садржи неколико 
карактеристи-чних склопних мера које морају задовољити услове функције 
склопа. Осовина мора имати могућност слободног обртања у клизном 
лежишту, па стога мера пречника  дела осовине на месту лежишта 
(пречник рукавца) мора бити усклађена са мером пречника одговарајућег 
отвора у лежишту. Сувише мали  пречник отвора у лежишту у односу на 
пречник рукавца онемогућио би лако обртање осовине у лежишту, а 
сувише велик пречник отвора имао би за последицу неправилно вођење и 
лупање.  

Сл. 15.1 



3 
 

Склоп осовине и главчине точка, пак, захтева склопне мере које 
обезбеђују чврсту, непокретну везу ових делова. Исти је случај и са везом 
точка и венца. Део осовине између точкова не долази у додир са другим 
деловима, па може бити израђен без посебне тачности. 

У занатској производњи, завршна фаза обраде делова једног склопа 
обавља се при склапању, па се на тај начин остварује жељена 
покретљивост или непокретљивост. Ово се подешавање мора вршити и 
приликом замене једног или другог дела склопа. 

У индустријској производњи, међутим, услови економичности 
захтевају раздвајање процеса обраде од процеса монтаже, тако да се 
делови склопа могу израдити независно један од другог и да се могу 
склопити и заменити без икакве накнадне обраде и дотеривања, па да се 
оствари предвиђена покретљивост или непокретљивост. 

Према томе, да би се обезбедила исправна функција сваког 
машинског дела, упркос немогућности постизања апсолутне тачности, 
морају се већ при консртуисању прописати границе у којима се смеју 
кретати димензије и облици машинских делова. Дозвољена одступања 
облика и димензија машинских делова прописана на овај начин називају се 
толеранције. 

Према аспектима по којима се може судити о тачности израде 
машинских делова разликују се следеће толеранције: 

- толеранције дужинских мера машинских делова, 
- толеранције облика и положаја појединих контурних 

површина машинских делова, 
- толеранције квалитета глаткости површина машинских 

делова. 

ISO – систем толеранција дужинских мера 

Да би се избегла произвољност у избору бројчаних вредности 
дозвољених одступања дужинских мера, разрађени су и стандардизовани 
системи толеранција који обухватају систематизоване податке о 
величинама дозвољених одступања прилагођене потребама функције 
машинских делова и могућностима економичне израде и контроле. 

ISO систем толеранција садржи принципе на основу којих су 
одређени низови дозвољених одступања за разне степене тачности и за 
разне врсте налегања појединих делова у склоповима. Исто тако, ISO 
систем толеранција садржи и таблице бројчаних вредности дозвољених 
одступања. 

Пошто данас у свету још увек постоје два система јединица 
дужинских мера, ISO систем толеранција предвиђа посебне бројчане 
вредности за метрички, а посебне за цоловни систем мера. 

ISO систем толеранција дужинских мера предвиђен је за дужинске 
мере свих машинских делова и склопова, са изузетком навојних парова, 
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котрљајних лежајева и зупчаника. За ове елементе прописани су посебни 
си-стеми толеранција, у складу са специфичностима њихових облика и 
функције. 

Југословенски стандарди о толеранцијама дужинских мера (група 
JUS M.A1) израђени су на основу потпуног усвајања ISO – система 
толеранција у метричком систему мера, уз проширење избора низова 
дозвољених одступања, у складу са могућностима које дозвољава ISO 
систем. 

Мере, одступања, толеранције, толеранцијска поља 

ISO систем толеранција дужинских мера разрађен је првенствено за 
мере машинских делова кружног пресека али се може применити и на било 
које друге дужинске мере. 
Овај систем предвиђа 
посебне толеранције за 
спољне, а посебне за 
унутарње мере. 

Спољне мере су оне 
дужинске мере машинског 
дела код којих се, при 
мерењу, додирне површине 
мерног прибора налазе 
изван мерене дужине (мере 
означене са “ѕ” на слици 
15.2.). 

Слика 15.2. Спољне мере (S), унутарње  мере (U) и неодређене мере(N). 
Карактеристични представник спољне мере је пречник осовине, 

вратила или било ког цилиндричног дела (“осовина”, “стабло”, “чеп”), па 
се у терминологији толеранција често помињу ови називи. 

У ISO систему толеранција, величине које се односе на спољне мере 
означавају се малим словима абецеде. 

Унутарње мере су оне дужинске мере машинског дела код којих се, 
при мерењу, додирне површине мерног прибора налазе унутар мерене 
дужине (мере означене са “U” на слици 15.2.). 

Карактеристични представник унутарњих мера је пречник 
цилиндричног отвора (“рупа”, “проврт”), па се ови називи користе такође 
за означавање унутарњих мера. 

У ISO систему толеранција, величине које се односе на унутарње 
мере означавају се великим словима абецеде. 

Неке мере машинских делова не могу се сврстати ни у групу 
унутарњих, ни спољних мера (мере означене са “N” на слици 15.2.). Ове се 
мере третирају, било као спољне, било као унутарње, зависно од њихове 
функције. 
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Стварна мера (ds односно Ds) је она мера која се установи мерењем 
на израђеном машинском делу. Као и све остале мере и ова мера обухвата 
нетачност мерења (слика 15.3.). 

Граничне мере су две прописане мере између којих се мора налазити 
стварна мера исправно израђеног машинског дела. 

Горња гранична мера (максимална мера, dg односно Dg) је највећа 
дозвољена мера исправно израђеног машинског дела. 

Доња гранична мера (минимална мера, dd односно Dd) је најмања 
дозвољена мера исправно израђеног машинског дела. 

Мера максимум – материјала или “добра гранична мера” је она 
гранична мера која даје максимум материје израђеног дела. То је гранична 
мера на коју се прво наилази при обради машинског дела резањем. Она 
одговара горњој граничној мери осовине, а доњој граничној мери отвора. 
Даљом обрадом дела резањем добијају се мере у области између 
граничних мера. 

Мерa максимум – материјала одговара страна “ИДЕ” граничних 
мерила. 

Мера минимум – материјала или “лоша гранична мера” је она 
гранична мера која даје минимум материје израђеног дела. То је гранична 
мера која одговара највећој количини скинутог материјала при изради 
машинског дела резањем. Она одговара доњој граничној мери осовине, а 
горњој граничној мери отвора. Даљом обрадом резањем добијају се мере 
изван области одређене граничним мерама. 

Мери минимум – материјала одговара страна “НЕ ИДЕ” граничних 
мерила. 

Називна мера (номинална мера, d односно D) је она мера која служи 
као основа за одређивање одступања и она се уписује у цртеже и осталу 
техничку документацију. Називна мера најчешће одговара низу 
стандардних бројева или представља цео број изражен у милиметрима. 
Називна мера у општем случају лежи изван области ограничене 
максималном и минималном мером и она не представља жељену меру. 

Одступање (а односно А) ја алгебарска разлика између неке одређене 
мере и називне мере. Оно је позитивно ако је та мера већа од називне, а 
негативно ако је та мера мања од називне. 

Нулта линија је права линија која при графичком приказивању 
толеранција одговара називној мери, тако да представља полазну линију од 
које се рачунају одступања. 

Према конвенцији, сматра се да оса машинског дела лежи испод 
нулте линије, што значи да се позитивна одступања приказују изнад, а 
негативна испод нулте линије. 
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Слика 15.3.  Граничне мере, стварне мере, одступања, толеранције, 

толеранцијска поља 
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Горње одступање (аg односно Аg) је алгебарска разлика горње 

граничне мере и одговарајуће називне мере. 
Доње одступање (аd односно Аd) је алгебарска разлика доње 

граничне мере и одговарајуће називне мере. 
Толеранцијско поље је подручје ограничено линијама које одговарају 

горњем и доњем одступању, при графичком приказивању толеранција. 
Приказује се правоугаоником произвољне дужине, чија висина одговара 
величини толеранције (слика 15.3.). 

Величине и положаји толеранцијских поља 

У ISO систему толеранција свака је толеранција одређена величином 
толеранције и положајем толеранцијског поља у односу на нулту линију. 
Да би се избегло писање бројчаних вредности дозвољених одступања уз 
сваку називну меру, толеранције се означавају посебним ознакама, којима 
у таблицама толеранција одговарају тачно прописане бројчане вредности. 

ISO систем толеранција обухвата две области називних мера и то до 
500 mm (називне мере до 18 мм спадају у прецизну механику и часовнича-
рство) и изнад 500 до 3150 mm. Област називних мера до 500 mm 
подељена је на 13 подручја,  а област изнад 500 до 3150 mm на 8 подручја. 
Све називне мере које припадају једном подручју имају исте низове 
толеранција различитих квалитета. 

Величина толеранције, односно висина толеранцијског поља у ISO 
систему изражава се квалитетом, степеном жељене тачности мера и 
означава се бројевима и то: 

01, 0 ,1, 2, 3, ..............18 за називне мере до 500 mm и 
6, 7 ,8,.......... ..............16 за називне мере од 500 до 3150 mm. 

Квалитет означен са 01 одговара највећој тачности (најмања висина 
толеранцијских поља), а  квалитет 18 најмањој тачности (највећа висина 
толеранцијских поља) коју предвиђа овај систем . 

Бројчане вредности висина толеранцијских поља – основне 
толеранције – одређене су на основу емпиријских образаца добијених 
статистичком обрадом искуствених података. Оне зависе на првом месту 
од прописаног квалитете, а такође и од величине називне мере (по једна 
вредност за свако подручје). Са порастом називних мера, расту и висине 
толеранцијских поља истог квалитета, пошто при истим условима израде, 
нетачност расте са порастом називне мере. На тај начин сваки квалитет 
толеранције одговара приближно истим условима израде, без обзира на 
величину називне мере. 

Обрасци на основу којих су израчунате основне толеранције у ISO 
систему толеранција дати су у стандардима SRPS M.A1.111 и JUS 
M.A1.112, а израчунате бројчане вредности – у стандардима SRPS 
M.A1.120 и JUS M.A1.121.  
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ISO систем толеранција предвиђа врло широк избор различитих по-
ложаја толеранцијских поља у односу на нулту линију, тако да 
конструктор може за исту називну меру осовине или отвора прописати 
такве толеранције да обе граничне мере буду веће од називне мере, мање 
од ње или да једна гранична мера буде већа, а друга мања од називне мере. 
Овим се могу задовољити сви могући конструктивни захтеви при 
остваривању склопних веза. 

Положај толеранцијских поља у односу на нулту линију у ISO 
систему толеранција означени су слoвима абецеде (слика 3.3.5.) и то: 

- за спољне мере: a. b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h, j, js, k, m, n, p, r, 
s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc, 

- за унутарње мере: A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H, J, JS, K, 
M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC. 

Избор ових ознака у ISO систему толеранција је такав да се и без 
употребе таблица, из саме ознаке, може утврдити приближан положај 
толеранцијског поља у односу на нулту линију. 

Толеранцијска поља спољних мера са ознакама “a…..g” леже испод 
нулте линије: обе граничне мере су мање од називне мере. Толеранцијско 
поље са ознаком “h” лежи на нултој линији, тако да се горња гранична 
мера поклапа са називном мером. Толеранцијска поља “j” и “js” обухватају 
нулту линију, при чему је поље “js” постављено симетрично у односу на 
нулту линију. Толеранцијска поља “k…..zc” леже изнад нулте линије, тако 
да су обе граничне мере веће од називне мере. 

Толеранцијска поља унутарњих мера са ознаком “A……G” леже 
изнад нулте линије: обе граничне мере су веће од називне мере. 
Толеранцијско поље са ознаком “H” лежи на нултој линији, тако да се 
доња гранична мера по-клапа са називном мером. Толеранцијска поља “J” 
и ”JS” обухватају нулту ли-нију, при чему је поље ”JS” постављено 
симетрично у односу на нулту линију. Толеранцијска поља “M…..ZC” 
леже испод нулте линије, тако да су обе граничне мере мање од називне 
мере, Слика15.4. 

Положај толеранцијског поља одређене ознаке у односу на нулту ли-
нију дефинисан је основним одступањем. По правилу, то је оно одступање 
(горње или доње) чија је апсолутна вредност мања. Величине основних 
одступања зависе на првом месту од ознаке, а исто тако и од подручја 
нази-вних мера (мањим називним мерама одговарају мања основна 
одступања истих ознака и обрнуто), а код неких поља и од квалитета. 
Емпиријски обрасци на основу којих су одређене бројчане вредности 
основних одступања дати су у стандардима SRPS M.A1.111 и SRPS 
M.A1.112, а израчунате вредности у стандардима SRPS M.A1.130, SRPS 
M.A1.131 и SRPS M.A1.132. 

Толерисане дужинске мере  у ISO систему толеранција означавају се 
називном мером у mm, словном ознаком положаја толеранцијског поља у 
односу на нулту линију и ознаком квалитета: 
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50 а11,  100 h6,  200 ѕ7, 
80 C11, 150 H8, 325 P6. 
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Слика 15.4. Положаји толеранцијских поља  SRPS М.А1.110). 
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Толеранције облика и положаја 

Поред одступања дужинских мера готових машинских  делова и 
њихове контурне линије и површине увек одступају од идеалног 
геометријског облика у већој или мањој мери, а исто тако не могу се 
остварити ни идеално тачни узајамни положаји ових површина и оса. 

Одступања облика могу бити: 
- одступање од праве (неправност), 
- одступање од круга (некружност), 
- одступање облика било ког профила, 
- одступање од равни, 
- одступање од цилиндра, 
- одступање облика било које површине. 
- Одступања положаја могу бити: 
- по правцу: 
- одступање паралелности (непаралелност), 
- одступање управности, 
- одступање угла нагиба; 
- по месту: 
- одступање локације појединих оса и површина, 
- одступање центричности и аксијалности, 
- одступање симетричности; 
- по положају обртних површина: 
- радијално бацање (радијална избоченост обртања), 
- аксијално бацање (аксијална избоченост обртања). 

Узроци одступања облика и положаја у основи су исти као и узроци 
одступања слободних мера. У зависности од захтеване тачности, 
условљене првенствено функцијом машинских делова и овде је потребно 
прописати то-леранције којима се њихова величина ограничава. 

Ако на цртежу нису прописане никакве толеранције облика и 
положа-ја, одговарајућа одступања не смеју излазити изван толеранцијског 
простора одређеног толеранцијама дужинских мера. (Толеранцијски 
простор је про-стор који лежи између контура које би имао машински део 
израђен са горњим граничним мерама и контура које би имао ако би био 
израђен са доњим гра-ничним мерама). 

Ако услови функције и монтаже захтевају већу тачност облика и 
поло-жаја него што је тачност која се подразумева толеранцијама 
дужинских мера (укључујући и толеранције слободних мера), потребно је 
посебно прописати толеранције облика и положаја. Југословенски 
стандард SRSP M.A1.243 пропи-сује начин уношења толеранција облика и 
положаја у цртеже помоћу одговарајућих симбола. 

Ознаке толеранција облика и положаја састоје се од стрелице која по-
казује површину, односно линију која се толерише и оквира у који се 
уноси симбол врсте одступања и величина толеранције. Референтна 
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површина у односу на коју се одступање друге површине толерише 
означава се рефере-нтним троуглом. 

У таблици 10.1. дати су примери означавања различитих толеранција 
облика и положаја. 

 
Таблица 15.1. Пример означавања толеранција облика и положаја 

Цртеж      Ознака Објашњење 

__ _

 

 Правост 
 Оса цилиндричног дела осовинице мора лежати 
унутар цилиндра пречника 
0,03 mm. 

 

Кружност 
У сваком попречном пресеку контура мора лежати 
унутар кружног прстена ширине 0,1 mm. 

 

Равност 
Толерисана површина мора лежати између 
паралелних равни међусобног растојања 0,05 mm. 

 

Цилиндричност 
Толерисана површина цилиндра мора лежати између 
двају коаксијалних цилиндара радијалног растојања 
0,05 mm. 

 

Облик површине 
Толерисана површина мора лежати између двеју  
површина које су обвојнице кугли пречника 0,1 mm, а 
средишта кугли леже на геометријски идеалној 
површини. 

 

Паралелност 
Толерисана оса мора лежати унутар цилиндра 
пречника 0,1 mm, паралелног референтној оси  
Толерисасна површина  мора лежати између двеју 
паралелних равни размака 0,01 mm, паралелних 
референтној површини. 
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Таблица 15.1. (наставак) 

 
Цртеж Ознака Објашњење 

 

Управност 
Толерисана оса мора лежати унутар 
цилиндра пречника 0,05 mm,управног на 
референтну површину А. 

 

Локација 
Толерисана површина мора лежати 
између двеју равни размака 0,1 mm, 
паралелних референтној површини А, 
симетрично распоређених у односу на 
њу. 

 

Симетричност 
Толерисана средишна раван упуста мора 
лежати између двеју паралелних равни 
размака 0,08 mm, које су симетрично 
постављене према средишњој равни обеју 
спољних површина А. 

 

Аксијалност 
Оса толерисаног дела осовине мора 
лежати унутар цилиндра пречника 0,03 
mm, чија се оса поклапа са осом 
референтног елемента. 

 

Радијално бацање (кружност обртања) 
При обртању осовине око оса рукаваца 
АБ, тачке толерисане површине морају 
лежати између двају цилиндара 
радијалног растојања 0.1 mm. 

 

Аксијално бацање (равност обртања) 
При обртању осовине око рукавца Д 
одстојање различитих положаја 
толерисане равни не сме бити веће од 0,1 
mm у било којој тачки. 
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Примена програмског пакета EXCEL при коришћењу 
толеранција у машинству 

 
Пречник Толеранцијска поља  -0,024 0       

100 P7 h6  -0,035 0  
mm       

Гранична и називна мера  mm       
Dg = D + Ag = 99,976 mm Ag -0,024       
Dd = D + Ag = 99,941 mm Ad -0,059       
dg = d + ag = 100 mm ag 0       
dd = d + ad = 99,978 mm ad -0,022       

     
  

       

Толеранцијска мера осовине         
t = dg - dd = 0,022 mm         
            

Толеранцијска мера рупе         
T = Dg - Dd = 0,035 mm         
            
 Преклопи          

Pg = dg - Dd = 0,059 mm         
Pd = dd - Dg = 0,002 mm         

            
 Зазори          

Zg = Dg - dd = -0,002 mm         
Zd = Dd - dg = -0,059 mm         

            
            
            
Налегање           
ČVRSTO           

            
Помоћ            
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