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 Toleransın Tanımı ve Önemi

 Elde edilen ölçü ve şekil, çizim üzerinde belirtilen değerden biraz büyük veya

biraz küçük olabilir. İşte bu iki sınır arasındaki farka tolerans denir.

 Toleransı gerektiren sebepler

 Parçaların ölçü bakımından tam elde edilmeyişini etkileyen başlıca faktörler

ve hatalar şunlardır:

• Yapımında Makine ve Avadanlıkların Hataları

• Ölçü Aletleri Hataları

• Isı ve Işık Hataları

• Kişisel Hatalar
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 Tolerans çeşitleri

 Parçaların görevini yapabilmesi için, boyut bakımından ne kadar toleranslı

yapılacağı, şekil veya konusu bakımından ne kadar toleranslı olacağı dikkate

alınarak tolerans konusu iki bölümde ele alınır:

• Boyut toleransları (Boyut + Alıştırma) • Şekil ve Konum Toleransları
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 ISO tolerans sisteminde IT01, IT00, IT1,..IT 18 olmak üzere 20 tolerans kalitesi

bulunmaktadır.

 Tolerans kalitesi tolerans alanının büyüklüğünü göstermektedir. Burada

tolerans kalite numarası arttıkça tolerans aralığı genişler, üretim kolaylaşıp

maliyet azalırken kalite düşer.

 ISO tolerans sistemi
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KATSAYI (k) ve ESAS TOLERANS (IT)

 Esas toleransın bulunması için, tolerans faktörüyle çarpılan ve aşağıda

gösterilen katsayıdır. (IT5 – IT18 nitelikleri için). (IT: International Tolerance)

IT= k.i

IT8 için => IT= 25.i

İ =1,083         k = 25          25 . 1,083 = 27,075  ≈ 27
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 Dünyada, tolerans büyüklüğünü ve sıfır çizgisine göre uzaklığını tayin eden bir

çok standart sistemi olmasına rağmen çoğu ISO sistemine uymaktadır. ISO

sisteminde tolerans bir harf ve bir sayı ile gösterilir (H7, m6 gibi). Harf tolerans

bölgesinin sıfır çizgisine uzaklığını gösterirken, sayı tolerans bölgesinin

büyüklüğünü ifade eder.

İnce toleranslar Orta toleranslar Kaba toleranslar

ISO kaliteleri 01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ölçme cihazları Talaş kaldırma  
işlemi

Döküm, Dövme ve  
Kaba işlemler

 ISO tolerans sistemi
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 Terminoloji

Mil : Dış şekli belirtir

Normal mil : Bir alıştırma sisteminde esas 

alınan MİLdir.

Delik : İç şekli belirtir

Normal delik :Bir alıştırma sisteminde esas 

alınan delik.

Anma ölçüsü : Üst ve alt sapma ile, sınır 

ölçülerinden belirlenen ölçü.

Normal Delik Sistemi : Delik ölçüsü sabit 

iken, mil değiştirilir (delik H  toleransında)

Normal Mil Sistemi : Mil ölçüsü sabit iken, 

delik değiştirilir (mil  h toleransında).
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 ISO TOLERANS SİSTEMİ ve TOLERANS BÖLGELERİ

 Tolerans Bölgesi: Grafik gösterimde EBÖ ile EKÖ arasındaki bölge. Toleransın

büyüklüğü ve sıfır çizgisine göre konumu ile belirlenir. Delikler için A’dan ZC

’ye kadar harflerle ifade edilir.
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 Miller için a ’dan zc ’ye kadar harflerle ifade edilir.

 ISO TOLERANS SİSTEMİ ve TOLERANS BÖLGELERİ
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 NORMAL DELİK SİSTEMİNDE MİLLER

 Normal delik sistemi, farklı boşluk ve sıkılıkların elde edilmesi için, çeşitli

millerin tek bir deliğe (esas delik) takılmasıyla meydana gelir. Bu sistemde

delik ölçüsü sabit kabul edilerek, istenilen boşluklu geçmeler için mil çapları

küçültülür, sıkı geçmeler için mil çapları büyütülür.
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 NORMAL MİL SİSTEMİNDE DELİKLER

 Normal mil sistemi, farklı boşluk ve sıkılıkların elde edilmesi için, çeşitli

deliklerin tek bir mile (esas mil) takılmasıyla meydana gelir. Bu sistemde mil

ölçüsü sabit kabul edilerek, istenilen boşluklu geçmeler için delik çapları

küçültülür, sıkı geçmeler için delik çapları büyütülür.

Page 12www.garipgenc.com

 ISO ALIŞTIRMA ÇEŞİTLERİ



7

Page 13www.garipgenc.com

 ISO ALIŞTIRMA ÇEŞİTLERİ
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 TOLERANS KALİTELERİ
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H7 için 25+21x0,001=25,021 olur

Çap 25 mm için H6 (+13,0) iken H7(+21,0)dır. Buda üretimde H6 toleransı 

için çap  25+13x0,001=25,013mm olurken 25 25,013

0

0
25 25,021

 Boyut Toleransı
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Örnek:
Nominal çapı Ø40 mm olan bir milin h6, s6 toleranslarını bulup en küçük (dmin) ve 

en  büyük boyut ( dmax) hesaplamasını yapılım.

h6 için
dmin =40,000-0,016=39,984
dmax =40,000+0=40
Tolerans (T) = dmax - dmin =16

s6 için
dmin =40,000+0,043=40,043
dmax =40,000+0,059=40,059
Tolerans (T) = dmax - dmin =16
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 Konum ve Yüzey Toleransları

 Üretim sırasında parçaların teknik çizimlerindeki geometrik şekilleri elde etmek
imkansızdır. Tutma, takım ve işleme hataları geometrik şekillerde sapmalara
neden olur. Geometrik şekillerdeki bu sapmalara şekil kalitesi denir.
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 Konum ve Yüzey Toleransları: Örnek

a) Diklik toleransı: referans düzlemi yatay delik düzlemi (A)’ya dik olan iki
paralel düzlem ile sınırlanmıştır.

b) Deliğin ekseni, 0.1 aralıklı ve yatay delik eksenine dik olan iki paralel
düzlem arasında bulunmalıdır.
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 Konum ve Yüzey Toleransları: Örnek
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 Konum ve Yüzey Toleransları: Örnek

Page 22www.garipgenc.com

 Yüzey Kalitesi:

 İşlenen parçalar Yüzey kalitesini belirleyen makro seviyede dalgalar, mikro
seviyede yüzey pürüzlülükleri (R) ve yanı sıra hatalarda barındırırlar.

 Yüzey kalitesi pürüzlülük ile ifade edilir. Ra, Rz, Rp ve Rt olmak üzere dört farklı
faktör vardır. En çok kullanılan ve anlamlısı ortalama yüzey pürüzlülüğü olan
Ra’dır.

 Konum ve Yüzey Toleransları
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