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Wprowadzenie 
Niniejsze opracowanie powstało jako pomoc do ćwiczeń laboratoryjnych z Miernictwa 

warsztatowego, Metrologii i systemów pomiarowych, Metrologii oraz Podstaw metrologii 
realizowanych przez Studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT  
w Szczecinie. 
 

1. Cel ćwiczenia 
Celem ćwiczenia jest poznanie technik pomiaru i oznaczania podstawowych parametrów  

gwintów oraz zdobycie umiejętności posługiwania się środkami pomiarowymi (narzędziami i 
urządzeniami pomiarowymi pomocniczymi) stosowanymi przy pomiarach gwintów. 
 

2. Wymagany zakres wiedzy 
 wiadomości podstawowe na temat gwintów 
Zależnie od zarysu gwintu w przekroju wzdłużnym przechodzącym przez jego os, 

rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje gwintów: gwinty trójkątne, trapezowe i okrągłe. Ze 
względu na symetrię zarysu gwinty możemy podzielić na: symetryczne i niesymetryczne, 
Gwint może być prawy, gdy dla obserwatora patrzącego wzdłuż osi gwintu oddalające się od 
niego zwoje gwintu przebiegają zgodnie z ruchem wskazówki zegarowej, albo lewy – gdy 
kierunek przebiegu zwojów jest przeciwny. Gwinty (znormalizowane) utworzone przez 
skojarzenie odpowiednio stopniowanego szeregu średnic z dobranym do każdej średnicy 
określonym skokiem gwintu noszą nazwę gwintów zwykłych. Gwinty o skokach mniejszych 
niż w gwintach zwykłych nazywają się drobnozwojowymi, a gwinty o skokach większych niż 
w gwintach zwykłych – grubozwojowymi. Inny podział gwintów ze względu na rodzaj 
pasowania dzieli je na gwinty ciasne i luźne. 
 

 znajomość parametrów charakteryzujących gwinty i zależności występujących między 
nimi  

Głównymi wymiarami konstrukcyjnymi gwintu (Rys 1.) są: skok gwintu (P), kąt zarysu 
(), średnica podziałowa nominalna  (d2 – gwintu zewnętrznego  lub D2 – gwintu 
wewnętrznego), średnica zewnętrzna (d lub D), średnica wewnętrzna (d1 lub D1). 
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Rys.  1 Wymiary gwintu [5] 

 
 budowa, działanie i zastosowanie: suwmiarki, mikrometru do gwintów, wzornika 

grzebieniowego do gwintów.       
 kryteria dokładności gwintów, zasady tolerowania i oceny poszczególnych grup 

wskaźników, 
 

Zgodnie z PN-ISO 965-1:2001 [6] dla gwintów metrycznych ogólnego przeznaczenia 
tolerowaniu podlegają następujące elementy gwintów: 

 średnica wewnętrzna gwintu wewnętrznego – D1, 
 średnica zewnętrzna gwintu zewnętrznego - d, 
 średnica podziałowa D2 i d2. 
Jeżeli oznaczenia dwóch pól tolerancji dla średnicy podziałowej i średnicy 

wierzchołkowej (odpowiednio dla gwintów zewnętrznych i wewnętrznych) są takie same, nie 
jest konieczne powtarzanie symboli. 

Układ tolerancji gwintów obejmuje: 
 zbiór szeregów tolerancji dla każdej z czterech średnic gwintów: 

 D1  - 4,5,6,7,8 
 d  - 4,6,8 
 D2 - 4,5,6,7,8 
 d2  - 3,4,5,6,7,8,9. 

 zbiór położeń pól tolerancji (Rys. 2) :  
 dla gwintów wewnętrznych  - G i H,  
 dla gwintów zewnętrznych - e, f, g, h. 
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Rys.  2 Odchyłki podstawowe gwintu dla średnic 1-600 mm. [1] 

 
 oznaczenie gwintów: 
 

Oznaczenie gwintu powinno zawierać: 
1) oznaczenie wielkości gwintu, 
2) oznaczenie pola tolerancji gwintu, 

oznaczenie pola tolerancji średnicy gwintu powinno zawierać: 
 · symbol cyfrowy szeregu tolerancji średnicy gwintu, 
 · symbol literowy położenia polo tolerancji (odchyłki podstawowej) średnicy gwintu. 

3) wartość długości skręcenia w mm – podajemy w trzech grupach S-mała (tylko 
wówczas, gdy długość skręcenia jest mniejsza niż całkowita długość gwintu) N- 
średnia  i L- duża, 

 
Gwinty metryczne ogólnego przeznaczenia zgodnie z ISO 68-1[5], ISO 261 [6], ISO 262 

[7], ISO 724 [8], ISO 965-2 [10], ISO 965-3 [11] oznacza się [9]:  literą M i następującą po 
niej wartością średnicy znamionowej, znakiem x, literami Ph i wartością skoku, litery P  
i wartością podziałki, poziomej kreski i polem tolerancji. Średnica znamionowa, skok  
i podziałka wyrażone są w milimetrach. W przypadku gwintu lewego, na końcu oznaczenia 
gwintu należy dodać litery LH oddzielone poziomą kreską. 

Np.  
M20 x 1,5 ;gwint metryczny o średnicy znamionowej 20 mm i podziałce 1,5 mm. 
M20 ;gwint metryczny o średnicy znamionowej 20 mm i podziałce zwykłej. 
M20xPh3P1,5 – 6H/5g6g – S – LH; gwint metryczny dwukrotny (dwuzwojny)  
o średnicy znamionowej 20 mm, skoku 3mm.  i podziałce 1,5 mm., wykonany  
w tolerancji 6H dla gwintu wewnętrznego i 5g6g dla gwintu zewnętrznego, o „małej” 
długości skręcenia, lewy 

 

3. Pytania kontrolne 
1) Wymień zasadnicze rodzaje gwintów 
2) Wymień główne wymiary konstrukcyjne gwintów. 
3) Wymień z jakich elementów składa się oznaczenie gwintu. 
4) Wymień z jakich elementów składa się oznaczenie gwintu metrycznego. 
5) Wymień z jakich elementów składa się oznaczenie pola tolerancji gwintu. 
6) Wymień z jakich elementów składa się oznaczenie pola tolerancji średnicy gwintu. 
7) Jakimi metodami pomiarowymi możemy zmierzyć średnicę podziałową gwintu. 
8) Wymień szeregi tolerancji dla elementów gwintu podlegających tolerowaniu. 
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4. Przebieg ćwiczenia 
 
Dokonać zidentyfikowania kodu gwintu wg schematu (Rys.  3): 

 
Rys.  3 Elementy kodu gwintu 

 
1) Dokonać identyfikacji  rodzaju gwintu ( metryczny, calowy, rurowy itp.) 
2) Dokonać pomiaru średnicy znamionowej gwintu. 

 
Przy wykorzystaniu suwmiarki bądź mikrometru należy zmierzyć średnicę zewnętrzną  
a następnie przeanalizować wymiary graniczne dla gwintów zewnętrznych zgodnie z zawartą 
w normie ISO 724 [8] „Tablica 1- Wymiary nominalne” bądź zgodnie z ‘Tablica 2’ 
zamieszczonej w pkt. 5.2 „Gwinty zewnętrzne - Gwinty zwykłe” normy ISO 965-2 [10] co 
pozwoli na wyznaczenie średnicy znamionowej. 
 

3) Określić podziałkę  gwintu P (skok gwintu dla gwintu jednokrotnego): odległość 
pomiędzy wierzchołkami gwintu w przekroju wzdłużnym śruby lub nakrętki. 
 

Skok gwintu można określić za pomocą suwmiarki, mierząc długość odliczonej liczby 
zwojów i dzieląc uzyskana wielkość przez liczbę zwojów. Można również posłużyć się 
wzornikiem grzebieniowym do gwintów dobierając wzornik (Rys.  4), który przyłożony do 
gwintu najbardziej do niego pasuje (nie wykazuje szczeliny optycznej). 
 

 

 
Rys.  4 Wzorzec zarysu gwintu 

 
Na wzornikach grzebieniowych  podawany jest rodzaj gwintu, bądź kąt zarysu gwintu 

(metryczny 60°, Whitwortha 55°), a na płytce wzornika (grzebieniu) podany jest skok gwintu 
w milimetrach lub ilościach zwojów na cal długości gwintu. 
 

Rodzaj 
gwintu 

Średnica 
znamionowa 
gwintu w 
milimetrach 

X 

Podziałka 
gwintu 

Oznaczenie pola 
tolerancji 

Wartość 
długości 
skręcenia 

Pole tolerancji 
średnicy 
zewnętrznej 
 

Pole tolerancji 
średnicy 
podziałowej 
 

- 
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4) Dokonać pomiaru średnicy podziałowej gwintu za pomocą mikrometru do gwintów 
(Rys.  5). 

 
Rys.  5 Pomiar średnicy podziałowej d2 mikrometrem do gwintów :końcówki pomiarowe: 1 – stożkowa, 2 

- pryzmatyczna 
 

- Wyznaczyć pole tolerancji dla zmierzonej średnicy (wykorzystując zestawienie pól 
tolerancji zawarte w ‘Tablica 1’ normy PN-ISO 965-3:2001’[11] (Załącznik nr 1 zawiera 
jej fragment) 

 
5) Dokonać pomiaru średnicy podziałowej gwintu za pomocą wałeczków (Rys.  6). 

 
Rys.  6 Pomiar średnicy podziałowej metodą trójwałeczkową. 

 

Wałeczki do pomiaru średnicy podziałowej gwintu zewnętrznego 
Podziałka gwintu 

metrycznego 
[mm] 

Średnica wałeczków 
pomiarowych [mm] 

Dopuszczalny błąd  
[µm] 

1 0,620 

0,5 

1,25 0,725 
1,5 0,895 

1,75 1,100 
2,0 1,350 
2,5 1,650 
3 2,050 

 
Średnicę podziałową d2 mierzonego gwintu oblicza się z zależności :  

 

)5,0(2)5,0sin(
112  tg

PdMd wteor 









  

gdzie: 
M - mierzone rozstawienie wałeczków 
dw - średnica wałeczków 
α- kąt zarysu gwintu 
P - skok gwintu 
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Średnicę podziałową gwintu oblicza się ze wzoru: 
d2 = d2teor – A1 + A2 [mm] 

 

A1- poprawka na skręcenie wałeczków 
2

2
1 076,0 










d
PdA w  

A2 - poprawka na sprężyste odkształcenia powierzchniowe pod wpływem nacisku 

pomiarowego 
d

QA
2

2 0004,0   gdzie Q – nacisk pomiarowy [N], (dla mikrometru nacisk 

pomiarowy wynosi 3 – 7 N). 
 

- Wyznaczyć pole tolerancji dla zmierzonej średnicy (wykorzystując zestawienie pól 
tolerancji zawarte w ‘Tablica 1’ normy PN-ISO 965-3:2001’[11] ( Załącznik nr 1 zawiera 
jej fragment) 

 

5. Sprawozdanie 
Sprawozdanie oprócz ogólnych wymagań wg [4] powinno zawierać: zidentyfikowany kod 

gwintu będącego obiektem pomiarów, graficzną prezentację wyznaczonych pól tolerancji, 
analizę porównawczą zidentyfikowanych pól tolerancji z polami tolerancji zalecanymi przez 
normę PN-ISO 965-1 [9]- Załącznik Nr 2. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zestawienie pól tolerancji z uwzględnieniem odchyłki dolnej i górnej 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 Zalecane pola tolerancji dla gwintów zewnętrznych 
 

 
Źródło: [9] 
 
Do wyboru klasy gwintu można wykorzystać następujące zasady ogólne [9]: 
- dokładna: dla gwintów precyzyjnych, gdy konieczna jest mała tolerancja pasowania, 
- średniodokładna: do ogólnego stosowania, 
- zgrubna: w przypadkach gdy mogą wystąpić trudności wykonania. 
 
 Pola tolerancji w pogrubionych ramkach wybrano dla gwintów zewnętrznych  
i wewnętrznych powszechnie stosowanych części złącznych. 
 Pola tolerancji podane drukiem pół grubym są przeznaczone do stosowania w pierwszej 
kolejności, drukiem zwykłym są przeznaczone do stosowania w drugiej kolejności a podane 
w nawiasach w trzeciej kolejności [9].  


