
 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

Szkolenie:  

 

Rysunek techniczny GD&T – podejście praktyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RysunekTechniczny.pl 
tel.: +48 506 42 20 30  

kontakt@rysunektechniczny.pl 

 

 

 

 Cel Szkolenia: 

 

Rysunek techniczny jest językiem wymiarowania i tolerowania geometrycznego wyrobów. Jest to 

system symboli, znaków, zasad oraz definicji służących do jednoznacznego zdefiniowania geometrii 

wytwarzanych przedmiotów. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w 

temacie interpretacji i zrozumienia tego specyficznego języka. W planie szkolenia ujęte jest 

kilkadziesiąt przykładów, które obrazują najważniejsze przypadki zastosowania GD&T. Szkolenie w 

wielu punktach odnosi się do konwencjonalnej jak i współrzędnościowej techniki pomiarowej.  

 

 

 

 

 

 Prowadzący szkolenie:  

 

Szkolenie prowadzone jest przez czynnego praktyka – 15 lat doświadczenia w przemyśle. 

Doświadczenie zdobywał zarówno na poziomie produkcji (operator i programista 

współrzędnościowej maszyny pomiarowej) oraz jako inżynier wsparcia technicznego dostawców 

(inżynier nadzoru jakości dostawców – SQE). Finalnie zatrudniony jest w dziale konstrukcji 

(zatwierdzanie i opiniowanie rysunków do wdrożenia, analiza odchyłek produkcyjnych). Dzięki 

bogatemu doświadczeniu prowadzącego – szkolenie ma niezwykle praktyczny charakter. 
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 Informacje ogólne:  

 

1. Po każdym rozdziale bądź w trakcie będzie 

przeprowadzony quiz lub ćwiczenia zespołowe, których 

celem będzie upewnienie się, że przedstawiony materiał 

został zrozumiany i opanowany.  

2. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone imiennym 

certyfikatem. 

3. Szkolenie w wielu punktach odnosi się do klasycznej jak 

i współrzędnościowej techniki pomiarowej. 

4. Każdy uczestnik otrzymuje wysokiej jakości materiały 

szkoleniowe. 

 

 

 

 

5. Każdy uczestnik otrzymuje autorski poster edukacyjny 

formatu A4 o tematyce GD&T.  

 

 

 

 

6. W czasie szkolenia wykorzystywany jest autorski 

zestaw dydaktyczny, który pozwala na obrazowe 

przedstawienie zagadnień takich jak: 

 

 Wymaganie maksimum materiału dla elementu 

(MMC; MMR) 

 Wymaganie maksimum materiału dla baz (MMB) 

 Wymaganie niezależności dla tolerancji pozycji 

(RFS) 

 Tolerancje złożone dla tolerancji pozycji 

 Kombinacja tolerancji dla tolerancji pozycji 

 Wymaganie "SEPARATE REQUIREMENT"  

 Wymaganie "SIMULTANEOUS REQUIREMENT" 
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 Plan szkolenia: 

 

1. Wstęp i wprowadzenie. 

 Podstawowe terminy i definicje związane z GD&T, 

 Potrzeba stosowania GD&T na rysunkach, 

 Rysunek bez GD&T, 

 Przegląd podstawowych norm związanych z wymiarowaniem i tolerowaniem geometrycznym, 

 Quiz. 

2. Definicja wymiaru. 

 Podstawowa zasada tolerowania wg ISO i konsekwencje jej zastosowania (wymiar domyślny 

wg ISO), 

 Podstawowa zasada tolerowania wg ASME i konsekwencje jej zastosowania (wymiar 

domyślny wg ASME), 

 Pozostałe rodzaje wymiarów wg ISO 14405, 

 Quiz. 

3. Zasada Maksimum Materiału. 

 Definicja i cel stosowania, 

 Granica Wirtualna Maksimum Materiału, 

 Konsekwencje stosowania zasady na rysunkach, 

 Podstawy budowy sprawdzianów pomiarowych, 

 Quiz. 

4. Bazy w GD&T. 

 Definicja, symbol, położenie symbolu, 

 Wyznaczanie układów baz, 

 Układ bazowy z zastosowaniem Zasady Maksimum Materiału, 

 Kolejność ustalania baz, 

 Quiz. 

5. Przegląd tolerancji geometrycznych. 

 Tolerancje kształtu (prostoliniowość, okrągłość, płaskość, walcowość), 

 Tolerancje kierunku (nachylenie, prostopadłość, równoległość), 

 Tolerancje położenia (pozycja, współosiowość, symetria), 

 Tolerancje bicia, 

 Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu oraz wyznaczonej powierzchni, 

 Przykłady zastosowań, 

 Interpretacja osiowa/Interpretacja powierzchniowa (wymaganie maksimum materiału), 

 Strategie pomiarowe. 
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 Szczegółowe cele szkolenia: 

 

o Poznanie historii i znaczenia rysunku technicznego. 

o Wprowadzenie do podstawowych zagadnień tolerowania i wymiarowania 

geometrycznego 

o Przegląd podstawowej norm dotyczących rysunku technicznego. 

o Zapoznanie z głównymi zasadami tolerowania i wymiarowania: definicja wymiaru, 

elementu wymiarowalnego, zasada niezależności, zasada powłoki oraz wszelkie 

konsekwencje wynikające z wyboru odpowiedniego standardu na rysunku. 

o Zdobycie umiejętności biegłego posługiwania się zapisami z wymaganiem Maksimum 

Materiału. 

o Możliwości zastosowania modyfikatorów na rysunkach. 

o Przegląd tolerancji geometrycznych wraz z odniesieniami do podstawowych zasad 

tolerowania, zobrazowanie konsekwencji użycia zasady Maksimum Materiału w 

poszczególnych zapisach tolerancji. 

o Nauka poprawnego bazowania oraz odczytywania  wymagań co do baz z rysunku. 

o Rozpisywanie tolerancji geometrycznych na poszczególne składowe. 

o Przykłady tolerowania funkcjonalnego. 

o Odniesienia do klasycznej oraz współrzędnościowej techniki pomiarowej. 

o Zasady oceny zgodności części przy użyciu sprawdzianów pomiarowych. 

o Strategie pomiarowe CMM. 

o Interpretacja powierzchniowa a interpretacja osiowa w odniesieniu do tolerancji 

pozycji. 

o Ćwiczenia oraz zadania zespołowe po każdym rozdziale jako uzupełnienie 

przedstawionego materiału. 

o Poprawne odczytanie wymagań funkcjonalnych danej charakterystyki. 
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 Czas trwania szkolenia  

 

Łącznie 1 dzień – 8 godzin zegarowych, w tym przerwy. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8.30 i 

trwa do godz.  16.30.  

 

 Materiały szkoleniowe 

 

Materiały zredagowane są w taki sposób, aby po zakończeniu kursu można było w nie łatwo 

„zaglądnąć” i odszukać potrzebne informacje.  

 

 Cena 

Cena za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 499 PLN. 

Podana cena zawiera: 

o  zapewnienie trenera z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym jak i praktycznym,  

o niezbędne materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników w tym poster GD&T oraz 

zadania testowe w formie skryptu, 

o  imienny certyfikat ukończenia szkolenia,  

o wyżywienie dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe,  

o wynajem sali szkoleniowej wraz z niezbędnym sprzętem (rzutnik multimedialny, flipchart).  

Podana cena nie zawiera:  

o kosztów dojazdu uczestników. 

 

 Warunki płatności: 

 

Wpłata na konto bankowe nr 92 1240 2614 1111 0010 4048 8056 0010 4048 8056 w terminie do 7 

dni przed  rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury PRO-Forma. Faktura VAT wystawiona 

zostanie z datą ostatniego dnia szkolenia. 


