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Tasarım ve üretim süreci arasında boyut ve yüzey kalitesinde farklılıklar ortaya
çıkmaktadır. Üretilen ürünün beklenen fonksiyonu gerçekleştirebilmesi,
ekonomik olarak işlenemebilmesi amaçlanırken üretilen parçalar teknik çizim
ile farklılıklar gösterebilir. Bu farklılığa rağmen hata miktarı belirlenen iki limit
değer arasında ise ürünün beklenen işlevi yerine getirebileceği söylenebilir. Bu
iki limit arasındaki fark Tolerans olarak adlandırılan kabul edilebilir sapma
miktarıdır.

Üretime gönderilen çizim üzerindeki boyut, şekil ve yüzey özellikleri kesin olarak
üretilmesi veya üretilen ürünün bire bir aynını elde etmek oldukça güç ve
masraflı olacaktır. Toleranslar sayesinde fonksiyonunu yerine getiren ve
ekonomik üretim sağlanmış olur. Ayrıca toleranslar sayesinde gerektiğinde
parçaların değişimine olanak sağlanır.

Tolerans Gereksinimi?

Toleransın daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli olan tanımlamalar en çok kullanılan delik
ve mil gibi silindirik elemanlara göre açıklanacaktır. Delik deyimi parçanın iç yüzeyini delik
deyimi ise dış yüzeyini simgeler.



Boyut Toleransı

Toleranslar boyut, konum ve yüzey toleransları olmak üzere üçe ayrılır.
1- Boyut Toleransları
• Boyut: Parçanın büyüklüğünü gösteren sayısal değer. Delik ve mil tarifinden

gidildiği için boyut terimi çap ve uzunlukları kapsamaktadır.
• Gerçek boyut: İmalat sonrası ölçeme yolu ile elde edilen boyut. ( Efektif Boyut) Boyut

sınırları (limitler): Parçanın kabul edilebilir en büyük ve en küçük boyutudur. Gerçek
boyut bu ikisi arasında olmalıdır.

• Nominal Boyut: Parçanın boyutuna en yakın standart veya yuvarlatılmış sayı
(Referans boyut, anma boyutu) Genellikle hesap yolu ile elde edilir. Örneğin
mukavemet hesabına göre bulunan boyut.

25,05mm için nominal boyut 25mm dir. Alt ve Üst sapmaların tanımlanmasında nominal boyut
referans olarak alınır.



• En büyük boyut: iki sınır boyuttan büyük olanı (Dmax, dmax)
• En küçük boyut: İki sınır boyuttan küçük olanı ( Dmin,dmin)
• Sıfır Çizgisi: Sapmaların gösterilmesinde referans alınan nominal boyut çizgisi.
• Tolerans: En büyük ve en küçük boyut arasındaki farktır. (Dmax- Dmin gibi)
• Üst sapma :En büyük boyutla nominal boyut arasındaki fark (Aü, aü)
• Alt sapma :En küçük boyutla nominal boyut arasındaki fark (Aa, aa)

Tolerans bölgesi:

Tolerans iki faktöre bağlı olarak belirlenir.
1. Toleransın büyüklüğü (T)
2. Sıfır çizgisine olan uzaklığı

Boyut Toleransı



Görüldüğü gibi aynı tolerans değerlerine rağmen sapmalar farklı olabilmektedir.
Bu büyüklük ve uzaklık kavramlarının farklılığı değişik nominal boyutlar için
standartlaştırılmıştır. (ISO tolerans standartları)

Tanımlamaları genişletecek olursak mil ve delik için toleranslar

Td= dmax - dmin

TD= Dmax - Dmin olur .

Üst ve alt sapma değerleri içinse

Aü= Dmax - Dn

Aa= Dmin - Dn

aü= dmax - dn

aa= dmin- dn olarak hesaplanır.

(Dn ve dn sırasıyla mil ve delik için nominal boyutlar olup eş çalışan elemanlar da
aynı değerdir.)
Sapma değerleri kullanılarak toleranslar

Td= aü-aa

TD=Aü-Aa * Burada «d» mil «D» delik gösterimlerinde kullanılmaktadır.

Boyut Toleransı



Geçme: Eş çalışan iki parçanın montaj sonrası boyutları arasındaki farktan kaynaklanan
durumdur. Boşluklu, ara ve sıkı geçme olmak üzere üç şekilde olabilir.

Pratikte geçmeler Birim Delik ve Birim Mil olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir.

Geçme Durumları



Birim Delik Sisteminde Geçmeler (Mil Toleransları)

Birim Delik sisteminde deliğin toleransı sabit kabul edilir ve çeşitli geçmeler elde etmek
için milin tolerans bölgesi değiştirilir.

(a – h) (j – n) (p – zc)

Deliklerde H toleransı 
kullanılır.



Birim Mil Sisteminde Geçmeler (Delik Toleransları)

Birim Mil sisteminde milin toleransı sabit kabul edilir ve deliğin tolerans bölgesi
değiştirilir.

(P – ZC)(J – N)(A – H)

Millerde h toleransı 
kullanılır.



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



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

Üretim yöntemlerine ait toleranslar:
Parçaları işlemek için kullanılan her bir yöntemin belirli tolerans sınırları vardır.
Dolayısı ile elde edilmek istenen toleransa göre üretim yöntemi belirlenmelidir.
Ürün kontrolleri için mastar veya ölçü kontrolleri vardır. Genellikle mastar
kontrolü kullanılır böylelikle zamandan kazanılır. Mastar ölçümleri maksimum ve
minimum ölçülere göre karar verir, değer göstermez (Geçer-Geçmez) Ayrıca belli
aralıklarla alınan numuneler ile seri kontrol edilir.

Üretim toleransları



Çap 25 mm için H6 (+13,0) iken H7(+21,0)dır. Buda üretimde H6 toleransı için çap 
25+13x0,001=25,013mm olurken

H7 için 25+21x0,001=25,021 olur

0
25 25,013

0
25 25,021

Boyut Toleransı



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

Boyut Toleransı



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.

Geometrik Tolerans Sembolleri



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.



Konum ve Yüzey Toleransları: Örnekler



Konum ve Yüzey Toleransları

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.



Yüzey pürüzlülük değerleri



ÖRNEK 1: Nominal boyutu 70 mm olan bir mil için d8, j7 toleranslarını belirleyiniz

ÖRNEK 2: Nominal boyutu 90 mm olan bir delik için K8, H6 toleranslarını belirleyiniz

ÖRNEK 3: Şekilde verilen mil ve göbek maksimum boşluk 0.08 mm ve minimum 

boşluk 0.020 mm olacak şekilde bir geçme oluşturulacaktır. Mil toleransını 

değerlendirerek

a) Delik toleransını belirleyiniz

b) Montaj için uygun bir geçme durumu belirleyiniz

Örnekler



Örnekler

ÖRNEK 4: 

Şekildeki bilyeli yatak iç bilezik nominal çapı 40 mm olup tolerans boyut üzerinde 

gösterilmiştir. Bu yatak iç bileziği, toleransı 0.020 mm ve boşluğu 0.006 mm 

olacak şekilde bir mile monte edilecektir. 

a) Mil çapında toleransı belirleyiniz

b) Uygun bir ISO geçme şekli seçiniz


