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Lỗ Thân cây

N danh nghĩa kích thước N danh nghĩa kích thước

GUH lỗ tối đa. kích thước GUS trục tối đa. kích thước

GIH lỗ min. kích thước GIS trục min. kích thước

ES lỗ trên độ lệch es trục trên độ lệch

EI lỗ thấp hơn độ lệch ei trục thấp hơn độ lệch

TB lỗ khoan dung Ts trục khoan dung
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Cơ bản Một khả năng chịu được gán cho một lớp dung sai cơ bản, e. g. IT7 và một Phù hợp với Lên kế hoạch gia nhập điều kiện giữa lỗ và trục.
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EN = DE  =   

HPW

khoan dung phạm vi kích thước danh nghĩa, e. g. 30 đến 50 mm.

dung sai.

Cơ bản

VN = 
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PT =  

khoan dung lớp

Dung sai lớp Tên cho một sự kết hợp của một độ lệch cơ bản và một 
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Chỉ Giải thích Chỉ Giải thích

Không đường Nó đại diện cho kích thước danh nghĩa được tham chiếu bởi các độ lệch và Cơ bản Một nhóm các dung sai được chỉ định cùng một mức độ chính xác, ví dụ 

độ lệch resp. Dòng không. lớp cơ bản khoan dung IT7.

Dung sai Sự khác biệt giữa tối đa. và min. kích thước hoặc giữa phía trên

idee  of / from hpw
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Xác định tỉ độ lệch cơ bản. Vị trí của khu vực khoan dung với Dung sai lớp Số lớp khoan dung cơ bản, e. g. 7.

và độ lệch thấp hơn. khoan dung lớp, e. g. H7


