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71.Tűréshasználati elvek

1.Tűréshasználati elvek

1. Tűrések tervezése, műhelyrajz-készítés

A műhelyrajz-készítés során a méretek megadása mellett a fő tervezési fel-
adat az alkatrész tűréseinek meghatározása. A tervező feladata, hogy az alkat-
rész funkciójának megfelelő mérettűrést, alak- és helyzettűrést, illesztést és 
felületi érdességet határozzon meg, és mindezt lehetőleg szabványosan írja 
elő a műhelyrajzon. A tűrések helyes alkalmazásával jó és kedvezőbb árú 
alkatrészeket kapunk, nem megfelelő használatuk pedig drága vagy műkö-
désképtelen alkatrészeket eredményezhet. Az átgondolt tűréssel ellátott al-
katrészeket a gyártók képesek optimális gyártástechnológiával előállítani és 
ellenőrizni. A tervezőmérnököknek és a gyártástechnológusoknak az elvárt 
tűrésekről – és azoknak a funkcióra és a gyártástechnológiára gyakorolt ha-
tásairól szerzett tudása és tapasztalata – jelentősen eltérhet egymástól, mely 
megnehezíti az optimális tűrések kialakítását. Ezért alapvető fontosságú, hogy 
a tervezőmérnökök és a gyártástechnológusok egymást partnernek tekintsék, 
hiszen megfelelő egyeztetéssel olyan tűréseket határozhatnak meg, amelyek 
a könnyebb gyárthatóságot is figyelembe veszik az alkatrészek funkcionális 
igényei mellett. Sajnos általában, ez az egyeztetés marad el leginkább, főként 
a bizalom- és az időhiány miatt. A mérettűrések a papírlap vastagságának (0,1 
mm) és a hajszál vastagságának (0,03–0,05 mm) a nagyságrendjébe esnek, 
míg a felületi érdesség merőszámainál a mikronos nagyságrendet használjuk. 
Mivel ezek önmagukban is csekély értékek (emberi szem már nehezen érzé-
keli), ezért érdemes jól megfontolni, hogy az adott alkatrészek beépítése és 
működése milyen igényeket támaszt.

A CAD-rendszerek használatakor a tűrések megfelelő használata mellett a 
műhelyrajz készítésére is oda kell figyelni. Könnyen eshetünk abba a hibába, 
hogy a minimális nézetszám helyett több nézetet helyezünk el a rajzra. Sok 
esetben ez a megértést nehezíti, így pont az ellenkező hatást éri el a készítője. 
További nézeteket ugyanis csak abban az esetben alkalmazzunk, ha olyan 
részleteket kell megrajzolni, amelyek a meglévő nézetek alapján nem érthe-
tők meg. A felesleges nézetek alkalmazása mellett az automatikus méretmeg-
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adás használata is sok hibát rejt magában. Használatával könnyen megsérthet-
jük azt az alapelvet, hogy a méreteket a felületek funkciójának megfelelően 
kell megadni (például a két furat távolságát a falhoz, vagy egymáshoz képest 
adjuk-e meg); illetve túlhatározott méretmegadás is előfordulhat. A hagyo-
mányos műhelyrajz készítési irányelvek mellett érdemes figyelembe venni a 
következő elveket is:

– csak azokat a jelöléseket tegyük rá a műhelyrajzra, amelyeknek a jelen-
tését pontosan ismerjük,

– forgácsolt alkatrész esetében érdemes megadni a jelöletlen tűrések cso-
portjelét is (pld: ISO 2768-mK),

– nem csatlakozó felületelemekhez általában nem szükséges egyedi tűrést 
hozzárendelni,

– a csatlakozó felületelemeket mindig a szükséges illesztésekből adódó 
tűréssel lássuk el (érdemes szabványos csatlakozó alkatrészeket választani, 
amelyeknek a katalógusokban megadják a szükséges illesztését is),

– modellalapú megmunkálásnál (CAM szoftverek segítségével) a rajzon a 
befoglaló méreteket, a meneteket és az illesztett felületek tűrését tüntessük fel.

Az átgondoltan elkészített műhelyrajz segíti a gyártást és kedvezőbb árú 
alkatrészeket eredményez, ezért a tervezőknek a fejlesztési folyamat végén 
is érdemes erre megfelelő figyelmet fordítaniuk. A helyesen megtervezett, 
de hanyagul elkészített műhelyrajz esetén az alkatrész ára jelentősen meg-
növekedhet.

A tömegtermékek gyártásához elengedhetetlen a gyártástechnológia opti-
malizálása. Például, egy beépített lámpa tervezői úgy döntöttek, hogy olcsón 
beszerezhető szabványos előgyártmányokból készítik el az alkatrészek több-
ségét. Az alkatrészek megmunkálásához fűrészgépet és marógépet használ-
tak, a mérettűrések a mm-es nagyságrendbe eshettek. Az alacsony ár, ami egy 
tömegterméknél alapvető fontosságú, azt eredményez te, hogy a tervezőmér-
nökök és a gyártástechnológusok megtalálták azt a legolcsóbb gyártástechno-
lógiát, amivel a funkcionális működés és összeszerelés még biztosítható volt. 
A felhasználók nagy része sosem látja a belső alkatrészeket, amivel szem-
ben minőségi igényeket sem támasztanak. A látható felületek mindamellett 
megfelelő felületi érdességgel és felületkezeléssel rendel kez  tek (szálcsiszolt, 
eloxált felületek). A lámpát tervező mérnökök így helyes döntést hoztak (a 
szerző véleménye szerint), amikor az alkatrészek nagy ré  szét a forgácsolásra 
vonatkozó műszaki gyakorlattól eltérve egy nagyságrenddel nagyobb tűréssel 
látták el, amivel biztosíthatták a termék alacsony előállítási költségét.

2. Szabványos jelek a műhelyrajzon

Az 1.1. ábrán egy egyszerű lépcsős tengely műhelyrajza látható. A rajzon 
lévő jelölések a 2015-ben érvénybe lévő szabványoknak megfelelően készül-
tek (nem szabványos a lapméret).

Az 1.1. ábrán a következő szabványos jelölések vannak:
1. jelöletlen mérettűrések csoportazonosító jele,
2. jelöletlen alak- és helyzettűrések csoportazonosító jele,
3. illesztésből adódó szabványos tűrés,
4. szabványos tűrés pontos értéke,
5. az alkatrész egészére általánosan előírt felületi érdesség.

Pontos műszaki kommunikáció érdekében a műhelyrajzoknak típus jelö-
léseket kell tartalmazniuk. Ebben a példában az alkatrész minden fő mérete 
egyértelmű tűréssel rendelkezik (táblázatokból kikereshető), vagyis ezeknek a 
gyártása és az esetleges selejtté minősítése egyértelmű. Az ISO 2768-as szab-
vány az éltompítások tekintetében 0,5 mm névleges méretnél nagyobbakra ír 

1.1. ábra. Műhelyrajz, szabványos jelölésekkel
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elő csak tűrést, vagyis jelen rajz estében 0,1-es; 0,3-as és 0,5-ös letöréseknek 
nincsen tűrése, így elvileg nem is minősíthető. Gyakorlati szempontok szerint 
az ilyen méretű letöréseknek nincs a mérettől függő funkciója (ha mégis, azt 
mindig jelzik), leginkább az éles sarok elkerülésére utalnak. Elméletileg ezek-
re a letörésekre külön tűrést kellene előírni, de ez a legtöbb esetben csak zavart 
okozna. Az éltompításokkal kapcsolatos egyéb problémák miatt is megjelent 
a műhelyrajzoknak egy újabb generációja, ahol az éltompításokat már nem 
rajzolják ki, hanem szabványosan jelölik (1.2. ábra).

Az 1.2. ábrán lévő további szabványos jelölések (1.1. ábrához képest):
6. külső élekre vonatkozó általánosan előírt éltompítás,
7. belső élekre vonatkozó általánosan előírt éltompítás,
8. általános előírástól eltérő érték megadása konkrét él esetén.

A további fejezetekben a tűrések és a szabványos jelölések használatáról 
lesz szó. A gyártó és a tervező közötti egyértelmű kommunikációval a pontos 
és gyors gyártás teremthető meg, mely kielégíti a jelentősen megváltozott 
piaci igényeket (pl. rövidebb átfutási idők, kisebb darabszámok...).

2. Tűrés

Névleges méretnek nevezzük a munkadarab milliméteres nagyságrendjének 
jellemzésére szolgáló alapméretet. Ezt a műszaki rajzon minden esetben fel 
kell tüntetni.

Tűrés használatának szükségessége: A gyártás során mindig valamilyen 
nagyságrendű hibával tud-
juk gyártani az alkatrésze-
ket. Ennek oka például a 
szer számgép pontatlansága, 
beállási pontatlanság, gép-
ke zelői hiba, vagy ép pen 
a szerszámok kopása. Ha 
egy adott névleges méretű 
al katrészből sokat gyár-
tunk le, akkor a 2.1. ábrán 
látható nem szimmetrikus 
gyakorisági gör bét ka-
punk. A gyártás so rán ta-
pasztalt méretszóró dás so-
sem szimmet rikus, hi szen 
mindig a tűrésmező egyik 
oldalá hoz próbálunk kö ze-
líteni, példá ul a feltétele zett 
szerszámkopás vagy a köny-
nyebb szerelhetőség miatt.

Az alkatrészek (mére-
tei) nagy részénél nem engedhetjük meg a teljes szórástartományt, ezért hatá-
rokat kell kijelölnünk (terveznünk). Ezt gyakorlati szempontok befolyásolják. 
Ilyenek lehetnek például: milyen alapanyagból készült, hová lesz beszerelve, 
egyedi- vagy sorozatgyártott-e, milyen gépen munkálják meg.

1.2. ábra. Szabványos éltompítás jelek használata a műhelyrajzon

2.1. ábra. Névleges mérethez tartozó 
gyakorisági görbe
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A tűrés felső határmérete az a méret, melynél nagyobb méretű alkatrész 
már nem működik megfelelően; hasonlóan az alsó határméret az a méret, 
melynél kisebb alkatrész már nem működik megfelelően. Például, ha a 2.1. 
ábrán a névleges méret (N) 60 mm, akkor a felső határméret (FH) 60,3; az 
alsó határméret (AH) pedig 59,8.

Tűrés: a felső és az alsó határméret közötti különbség. Ennek megfelelő-
en a tűrésnek van alsó eltérése (AE) és felső eltérése (FE); a 2.1. ábrán az 
AE = – 0,2; az FE = 0,3; így a tűrés (T) 0,5. Vagyis a tűrés meghatározza az 
alkatrésznek a névleges és a valós mérete közötti megengedhető legnagyobb 
eltérését. A tűrést jellemezhetjük a tűrésmező nagyságával és helyzetével.

Tűrésmező nagysága: A gépelemektől, géprendszerektől és természetesen 
a megmunkálás típusától függően tágabb vagy szűkebb tűrésmezőt írhatunk 
elő. Nagyobb tűrésmezejű alkatrész elkészítése könnyebb, de összeszerelé-
sekkor több hiba adódhat. Széles (nagy, tág) tűrésmezővel készült alkatrész 
a működés közben káros hatással lehet a gépszerkezetre (pl. káros lengések, 
rezgések kialakulása). Azonban az indokoltnál kisebb (szűk) tűrésmező ki-

alakítása feleslegesen bonyolítja és drágítja az alkatrészek gyártását. A 2.2. 
ábrán különböző nagyságú tűrésmezők (feketével jelölt részek) láthatóak, 
azonos névleges méret mellett.

Tűrésmező helyzete: Sok esetben szimmetrikus tűrésmezőt használunk az 
egyszerűsége miatt pl.                             .  A gyakorlatban azonban aszimmet-
rikus tűrésmezők sokszor indokoltabbak. Ezekben az esetekben nem szüksé-
ges, hogy az alsó határméret (AH) és a felső határméret (FH) a névleges méret 
alatt és felett helyezkedjen el. Vagyis az alsó határméret és a felső határméret 
is a névleges méret felett lehet, pl.          , ekkor a tűrésmező nagysága 0,1; 
vagy mindkettő a névleges méret alatt lehet pl.          (AH 58,3 és FH 58,7), 
ekkor a tűrésmező nagysága 0,4. 

A helyzetet nehezíti, hogy az adott alsó és felső határmérettel jellemzett 
tűrést többféleképpen is felírhatjuk, pl. 

A névleges méret kiválasztásánál azonban érdemes figyelembe venni az 
adott felület funkcióját, a majdani megmunkálási módját, vagy a csatlakozó 
alkatrész méretét.

2.2. ábra. Furat és csap különböző nagyságú tűrésmezőkkel
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szerint az alkatrész válla 25,2 mm, ami a tűrésmezőn kívűl van, ezért a vevő 
selejtnek ítéli az alkatrészt. A gyártónak és a vevőnek ekkor el kell döntenie, 
hogy ki tartozik anyagi felelősséggel.

Ne felejtsük el, hogy ebben az esetben a túlhatározottság könnyen felfe-
dezhető a rajzon, de bonyolult műhelyrajzoknál ezeket egyáltalán nem köny-
nyű észrevenni. Gyártáskor a plusz méretek ellenőrzése nem várható el, már 
csak azért sem, mert a plusz mérés csak a hiba korábbi felfedezésében segít, 
a gyárthatóságot nem biztosítja.

Gyakori hiba az, hogy a tűrések nem szerepelnek a rajzon – de tudjuk, 
hogy a méreteknek ekkor is kell rendelkezniük tűréssel – így a megrendelők 
túlhatározott rajzokat küldenek a megmunkáló üzemnek, mert úgy gondol-
ják, hogy ezzel segítenek. Például, a két névleges méret mellett a harmadi-
kat is feltüntetik. Ebben az 
esetekben a névleges méretek 
számtanilag megfelelőek (pl. 
25 + 35 = 60), de ha a tűrés-
mezőket is figyelembe vesz-
szük, akkor mindenképpen 
ellentmondást kapunk, vagy-
is az alkatrészt nem, vagy 
nagyon korlátozottan lehet 
a követelményeknek megfe-
lelően legyártani. A műszaki 
életben azonban előfordulhat, 
hogy mégis segítséget jelent 
a hiányzó méret feltüntetése. 
Ekkor ezt a méretet zárójelbe 
téve, tűrés nélkül kell megad-
ni. Ezzel egyértelműen jeleztük, hogy melyik méretnek van fontos szerepe és 
melyik méret csak tájékoztató jellegű (3.2. ábra).

3. Túlhatározott méretmegadás

A helyes műhelyrajz-készítéssel kapcsolatos egyik alap kritérium a túlhatá-
rozott méretmegadás elkerülése. A túlhatározott méretmegadással egy záródó 
méretláncot kapunk. Ez azt jelenti, hogy a rajzon szereplő több méretből ki-
számítható egy olyan méret, ami már eleve megadott. Sajnos a számított és a 

rajzon lévő méret ellentmon-
dásos lesz, ami a gyártás során 
nagy gondot jelent. Bonyolul-
tabb alkatrészeknél könnyen 
előfordulhat, hogy a rajzon 
túlhatározott méretmegadás 
van, az alkatrészen több mé-
ret szerepel, mint ami a gyár-
táshoz minimálisan szüksé-
ges lenne. A fő probléma az, 
ha elkészítjük az alkatrészt 
az egyik lehetséges mérettel, 
nem biztos, hogy az a másik 
méretnek is megfelelő. Vagyis 
a nem ellenőrzött méret miatt 
az alkatrész selejt lesz. Ebben 

az esetekben a tervező (raj zoló) felelőssége vitathatatlan. 
Az 3.1. ábra példaként egy egyszerű gyártmányt mutat be, túlhatározottan 

(rosszul) megadva a méreteket. Ez az alkatrész legyártható úgy, hogy első 
műveletként elkészítik a gyártmány teljes hosszát, ami például 60,3 mm lett. 
Ez az érték a tűrésen belül van, ezért folytatjuk a gyártást. Marógépen elké-
szítjük a 35 mm-es lépcsőt, ami 35,1 mm lett. Mivel ez a méret is a tűrésen 
belül van, így az alkatrészt késznek és jónak nyilváníthatjuk, és leszállítjuk a 
vevőnek. A vevő az alkatrész beszerelésénél azt tapasztalja, hogy a 25 mm-
es váll nem fér be a csatlakozó helyre, ezért ellenőrzi az alkatrészt. Mérése 

3.1. ábra. Túlhatározott, rossz méretmegadás 3.2. ábra. Túlhatározott méretmegadás elkerülése
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4. Alak-, irány-, helyzet- és ütéstűrések

1. Rajzi jelek

A műszaki gyakorlatban a mérettűrések mellett fontosak az alkatrészek alakjá-
ra vonatkozó meghatározások is. Ezeket az MSZ EN ISO 1101:2013 Termékek 
geometriai követelményei (GPS). Geometriai tűrések. Alak-, irány-, helyzet- és 
ütéstűrések szabvány tartalmazza. A felületi érdesség szabványa mellett ez a 
szabvány bővül és változik a legdinamikusabban (1995-ben még csak 34 olda-
las, 2006-ban már 61 oldalas, 2013-ra már 113 oldalas lett). Alapvető változás 
nem történt, csak sokkal több kiegészítő jelölés jelent meg, főként a gyártás-
technológia fejlődése miatt. Az általános jeleket és irányelveket ez a fejezet 
mutatja be. Aki viszont a rajzon speciális jelöléssel találkozik, célszerű utána 
nézni a nemzetközi vagy a vállalati szabványokban, mert jelentős gyártástech-
nológiai változásokat igényelhet az adott előírás. Érdemes tudni azt is, hogy 
ezek a speciális jelölések egyaránt jelenthetnek könnyebbséget, illetve nehé-
zséget a gyártás folyamán. A 4.1. táblázat tartalmazza az alak-, irány-, hely-
zet- és ütéstűrések jelölését az új, érvényes szabvány szerinti csoportosításban. 

Az alak-, irány-, helyzet- és ütéstűrésekkel kapcsolatos alapfogalmak:
A valóságos felület a testet határoló, vagyis a test anyagát a környezettől 

elválasztó felület.
A névleges felület ideális felület, amelynek névleges alakját a rajz vagy 

egyéb műszaki dokumentáció szabja meg.
A profil a felületnek metszősíkkal vagy valamely metszőfelülettel alkotott 

metszésvonala.
Az elem gyűjtőfogalom, amelyen az adott feltételeknek megfelelően felü-

let, sík, vagy pont értendő.
A vonatkoztatási hossz a felületeknek vagy a vonalnak az a része, amelyre 

az elem alak- és helyzettűrése vonatkozik.
Az alaktűrésmező a térnek vagy a síknak az a része, amelyen belül kell 

elhelyezkednie a vizsgálandó elem (vonatkoztatási hossz határain belül) min-
den pontjának.

A bázis az alkatrész olyan eleme, amely meghatározza a koordináta-rend-
szernek azt a síkját vagy tengelyét, amelyre vonatkoztatva az alak-, irány-, 
helyzet- és ütéstűrést előírjuk.

A 4.1. ábra bemutatja a ráfekvő elemek értelmezését. A ráfekvő felület a 
névleges felület alakjával azonos alakú felület, amely a valóságos felülettel 
érintkezik, és a test anyagán kívül úgy helyezkedik el, hogy a vonatkoztatási 
hossz határain belül közötte és a valóságos felület legtávolabbi pontja között 
az eltérés a legkisebb legyen. Hasonló az értelmezés a ráfekvő egyenesnél 
(amikor a legkisebb a távolság a két párhuzamos egyenes között) és a ráfekvő 
körnél is (csap esetén legkisebb sugár, furat esetén legnagyobb sugár).

4.1. táblázat. Alak-, irány-, helyzet- és ütéstűrések

Tűrésfajta A tűrés megnevezése Rajzjel

Alaktűrés
(bázis nem szükséges)

Egyenességtűrés

Síklapúságtűrés

Köralaktűrés

Hengerességtűrés

Adott profil alaktűrése

Adott felület alaktűrése

Iránytűrések
(bázis szükséges)

Párhuzamosságtűrés

Merőlegességtűrés

Hajlásszögtűrés

Adott profil alaktűrése

Adott felület alaktűrése

Helyzettűrés
(bázis szükséges)

Pozíciótűrés (lehet bázis nélkül is)

Egytengelyűségtűrés

Szimmetriatűrés

Adott profil alaktűrése

Adott felület alaktűrése

Ütéstűrések
(bázis szükséges)

Radiális ütés tűrése

Teljes radiális ütés tűrése
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4.1. ábra. Ráfekvő egyenes, körülírt ráfekvő kör és beírt ráfekvő kör értelmezése

az adott elem tengelyvonalára akarjuk a tűrést 
előírni, akkor a nyilat az adott elem méretvo-
nalnak meghosszabbításaként kell megrajzolni.

A bázisokkal kapcsolatos tudnivalókat az 
MSZ EN ISO 5459:2012 Termékek geometri-
ai követelményei (GPS). Geometriai tűrések. 

Bázisok és bázisrendszerek szabvány foglalja össze. A bázisok kijelölésére 
három lehetőségünk van:

– ha a bázis a vonalra vagy felületre vonatkozik, akkor az adott elem kör-
vonalán vagy a körvonal meghosszabbítására kell elhelyezni a bázishárom-
szöget (4.3./b ábra);

– ha a bázis az elem tengelyvonalára vagy a szimmetriasíkra vonatkozik, 
akkor az elem méretvonalának meghosszabbításaként helyezzük el (4.3./a 
ábra) – hasonlóan mint a tűréskeret nyila esetén;

– ha a bázis közös tengely vagy szimmetriasík, akkor a tengelyre vagy a 
szimmetriasíkra rajzoljuk a bázist.

További fontosabb szabály, ha két báziselem által meghatározott közös 
elem a bázis, akkor azt kötőjellel kell beírni a tűréskeretbe (4.4./a ábra). Va-
lamint a bázisokat minden esetben sorrendben kell megadni a tűréskeretben 
(4.4./b ábra). Sorrend nélkül, vagyis egy cellában már nem lehet megadni a 
bázisokat a legújabb szabvány szerint (4.4./c ábra).

4.3. ábra. Bázismegadás tengelyvonalra (a) és felületre (b)

a b

4.4. ábra. Különböző bázissorrend megadások

b ca

4.2. ábra. Alak-, irány-, helyzet- 
és ütéstűrések megadása

Az alak-, irány-, helyzet- és ütéstűrések alkalmazásához elengedhetetlen, 
hogy egyértelműen definiáljuk a megengedett eltérést az elméleti felülettől. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindig azt a két legközelebb eső párhu-
zamos felület-elemet keressük, amelyek két oldalról érintik az adott elemünk 
valós profilját.

A 4.2. táblázatban az alak-, irány-, helyzet- és ütéstűrések melletti fonto-
sabb kiegészítő jelek szerepelnek.

2. Megadás

Az alak-, irány-, helyzet- és ütéstűréseket két, vagy több részre felosztott ke-
retben kell megadni. Ezek tartalmazzák a rajzjelet, a tűréseket és szükség 
esetén a bázist is (4.2. ábra).

A tűréskeretet az adott felületelemmel nyíl köti össze. 2005-től a tűréske-
retnyilát nem lehet a tengelyvonalra vagy a szimmetriasíkra rajzolni, ezért ha 

4.2. táblázat. Fontosabb kiegészítő rajzjelek

Kiegészítő rajzjelek Rajzjel

Elméletileg pontos méret

Kilépő tűrésmező

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

Legkisebb anyagterjedelem feltétele

Burkolási követelmény

q 
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A tűréskeret megadásánál figyelni kell az irányra, ugyanis ezek az irányok 
jelölik ki az alak-, irány-, helyzet- és ütéstűrések értelmezésének irányát is. 
Az 4.5. ábrán először a tűrésmegadást, mellette szaggatott vonallal jelölve a 
hozzá tartozó elméleti határoló felületek vannak. A tűrés értelmezése szerint, 
a valós elemeknek a határoló felületek között kell lenniük.

Az elméletileg pontos méreteket a rajzon mindig kerettel jelöljük. Ezek-
nek a méreteknek mérettűrésük nincsen (még jelöletlen tűrés esetén sem), de 
a felületelemre mindenképpen vonatkozik valamelyik irány-, vagy helyzettű-
rés. Vagyis a keretes méreteket akkor használjuk, mikor a tűrést csak az irány-  
és helyzettűréssel akarjuk megadni. Ennek az az előnye, hogy a gyakorlati 
elvárásokhoz igazodó tűrésmező alakot tudunk kialakítani. Legáltalánosabb 
példa a furatok helyzete, ahol az összeszerelés miatt a furat bármely irányban 
csak egy adott értékkel térhet el, vagyis eredendően egy kör alakú tűrésme-

4.5. ábra. Tűrésirányok megadása és értelmezése (a függőleges határoló síkok; b vízszintes 
határoló síkok; c függőleges és vízszintes határoló síkok; d hengeres határoló felület)

a b

c d

4.6. ábra. Pozíciótűrés helytelen leszűkítése mérettűrésekkel

a b

c

zőnek kellene lennie, amelyet pozíciótűréssel tudnunk kijelölni (4.6./a ábra). 
A furatok pozícióját sokszor mérettűréssel adják meg (4.6./b ábra), mely tu-
lajdonképpen egy téglalap területén engedélyezi a furat valós pozícióját. A 
4.6./c ábrán látható, hogy a lehetséges furatpozíciók több mint harmadával 
csökkennek, ha a pozíciótűrés helyett mérettűrést alkalmazunk.

Kilépő tűrésmező esetén az irány- és helyzettűréseket nem magára az 
elemre írjuk elő, hanem annak külső kivetítésére. Az elem kilépő részének 
körvonalát vékony folytonos vonallal kell megrajzolni, és meg kell adni a ki-
lépő tűrésmező hosszának helyét és méretét. (Az új szabvány szerint ezt a tű-
réskeretben lévő számokkal is megadhatjuk.) Általában akkor használjuk, ha 

4.7. ábra. Kilépő tűrésmező megadása
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összeszerelésnél az alkatrészek nem közvetlenül érintkeznek, de valamilyen 
egyéb gépelem összekapcsolja őket (pl. két furatba egy csapot kell tenni, de 
a két furat között hézag van). A megadásnál a tűréskeretben fel kell tüntetni 
a   jelet a tűrés megadása után (4.7. ábra).

Legnagyobb anyagterjedelem feltételét   jellel adjuk meg. A legnagyobb 
anyagterjedelem feltételét – az előírandó tűrés tartalmától függően – követke-
zőképpen kell a tűréskeretben feltüntetni:

– a tűrésnagyság után, ha a tűrés a vizsgált elem tényleges méretétől függ 
(4.8./a ábra);

– a bázis betűjele után (4.8./b ábra), vagy – ha a bázisnak nincs betűjele – a 
tűréskeret harmadik mezőjébe (4.8./c ábra), ha a tűrés a báziselem tényleges 
méretétől függ;

– a tűrésnagyság után és a bázis betűjele után (4.8./d ábra) vagy helyén is, 
ha a tűrés mind a vizsgált, mind a báziselem tényleges méretétől függ.

Legkisebb anyagterjedelem feltételét   jellel adjuk meg. A jel elhelye-
zését azonos szabályok határozzák meg, mint a korábban ismertetett legna-
gyobb anyagterjedelem feltételnél. 

A legnagyobb és legkisebb anyagterjedelem feltételével egy külön fejezet-
ben foglalkozunk annak bonyolultsága miatt.

L

E

4.9. ábra Burkolási követelmény értelmezése

Az MSZ EN ISO 14405-1:2017 Termékek geometriai követelményei (GPS). 
Mérettűrések. 1. rész: Hosszméretek szabvány meghatározza meg a burkolási 
követelményt –     . Ez azt jelenti, hogy az adott elem legnagyobb anyagter-
jedelmű tökéletes alakú burkolóját a valós elem egyetlen pontja sem lépheti 
túl. A 4.9. ábra szemlélteti, hogy ennek az alkatrésznek (az elkövetett gyártási 
hibák ellenére) egy 23,3 mm átmérőjű tökéletes hengerbe bele kell férnie.

3. Bázisok értelmezése és sorrendje

A bázis értelmezése a méréstechnika korai szakaszának technikai lehetősé-
geiből adódik. Ha kijelölünk egy síkfelületet bázisnak a rajzon, akkor valójá-
ban az azt jelenti, hogy az alkatrészt letesszük egy elméleti síkfelületre (ahol 
stabil helyzetet vesz fel), és az 
elméleti síkfelület lesz a bázis. A 
gyakorlatban, ha egy gránitasztalt 
tökéletes síknak tekintünk (jó kö-
zelítéssel), akkor az alkatrész mé-
résekor a gránitasztal felülete lesz 
a bázissík (4.10. ábra). Hagyo-
mányos méréstechnikai ellenőr-
zésekkor ez az értelmezés nagyon 
előnyös, mert könnyűvé teszi az 
alkatrész mérését. Ez az elv azzal 
is jár, hogy a bázis mindig a valós elem felületén kívül van, sosem hatol bele a 
testbe. CNC mérőgépek alkalmazásakor a bázis felvétele nem mindig történik 
helyesen. Ugyanis a legtöbb esetben az adott felületre a legkisebb négyzetek 

4.10. ábra Sík bázis értelmezése

M 
Q 

a b c d

4.8. ábra. A függő tűrés megadásának lehetséges változatai

 

4.11. ábra Csap és furat bázis értelmezése

ba
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elve alapján illesztenek egy elméleti síkot, és az így definiált bázis több he-
lyen a testen belülre kerül. Innentől kezdve a vonatkoztatási rendszer rossz 
lesz az alak- és helyzettűrések ellenőrzésekkor.

Hengeres felületek esetén a bázis értelmezése hasonló. Ha egy furat a 
bázis, akkor a furatba olyan elméleti hengert illesztünk, ami a lehető legna-
gyobb, de nem hatol bele a testbe (4.11./a ábra). Úgy is el lehet képzelni, 
hogy egy elméleti hengert addig fújunk fel, amíg be nem szorul a furatba, per-
sze ez azzal jár, hogy a tengelye a térben elfordulhat bármelyik irányba. Csap 
esetén hasonló a helyzet, de ilyenkor egy elméleti furatot kell „zsugorítani”, 
úgy hogy a lehető leg kisebb legyen, de ne hatoljon be a valós testbe (4.11./b 
ábra). Fontos figyelemmel lenni arra, hogy ennek az elméleti hengernek a 
felülete és a tengelyvonala is lehet a bázis, attól függően, hogy a rajzon mire 
volt a bázisjel felrajzolva.

Ha több felülettől egyszerre függ a bázis, akkor hasonló az értelmezés, 
annyi kiegészítéssel, hogy a két elem rajzi kapcsolatát kell alkalmazni a két 

bázisfélre. 4.12. ábrán látható, 
hogy az A csap tengelyvonala és 
a B csap tengelyvonala a közös 
bázis, ekkor két elméleti egyten-
gelyű hengert „zsugorítunk” a 
két felületre, úgy hogy a lehető 
legkisebbek legyenek. A két el-
méleti henger közös tengelyvo-
nala lesz a bázisként előírt ten-
gelyvonal.

Ha a bázis egy szimmetriasík, 
akkor két párhuzamos elméleti 
síklapot közelítünk egymáshoz 
úgy, hogy köztük a távolság a le-
hető legkisebb legyen, de a testet 
csak kívülről érintse. A távolság 
felénél értelmezett, a két sík-
kal párhuzamos sík lesz a bázis 
(4.13. ábra). 

A bázisok helyes értelmezé-
sékor azt is tudni kell, hogy a 
bázissorrend megváltoztatja a 

darab ellenőrzési rendszerét. A bázis sorrend azt jelenti, hogy az elsődleges 
bázist meghatározzuk a korábban bemutatott módszerrel. A másodlagos bázis 
elméleti (rajzi) függését alapkényszerként értelmezzük, majd ezt nem meg-
sértve illesztjük a második felületet az alkatrészre. A könnyebb megértést se-
gíti a következő ábra.

A 4.14./a ábrán egy lépcsős tengely látható, melyen két bázis van kijelöl-
ve: egy sík és egy tengely, mely a rajzi követelmények alapján merőlegesek 

4.12. ábra Közös bázis értelmezése

a

Legkisebb köréírható egytengelyű hengerek
b

4.13. ábra Szimmetria bázis értelmezése

ba
Legközelebbi párhuzamos érintősíkok

4.14. ábra Bázis sorrend hatása esztergált alkatrésznél

a

b c
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5. Jelöletlen tűrés

1. Hossz–, szögméretek és éltompítások általános tűrései (határeltérések)

A műszaki gyakorlatban mindenki elfogadja azt, hogy minden méretnek 
rendelkeznie kell tűréssel. Ezzel párhuzamosan megjelenik az igény, hogy 
általános esetekben a tűréseket ne kelljen minden méret mellett feltüntetni. 
Ezért létezik és használják a jelöletlen tűréseket, mellyel 1991-től az MSZ 
ISO 2768-as szabvány foglalkozik Magyarországon. Ennek a szabványnak az 
első része foglalkozik a mérettűrésekkel – MSZ ISO 2768-1:1991. Jelöletlen 
tűrések. Mérettűrések – melyben meghatározza, a hosszméretek, a szögmére-
tek és az éltompítások tűréseit. A szabvány használatakor a rajzon a névleges 
méretek után nem kell külön feltüntetni a tűréseket, ha az adott méretnél az 
általános gyártási pontosság megfelelő. A tervezőnek választania kell a hét 
névleges méretcsoportba és négy jellemző osztályba sorolt (f – finom, m – 
közepes, c – durva, v – nagyon durva) tűrés megadása közül (5.1. táblázat).

A szabvány a lekerekítés és a letörés értékeinek tűrései mellett (5.2. táblá-
zat), a szögek határeltéréseit is szabályozza (5.3. táblázat).

A szögméretek tűréseit a kisebb szögszár hossza alapján határozza meg. A 
szögeket általában nem közvetlenül mérik, hanem hosszméretekből számítják 

5.1. táblázat. Méretek jelöletlen tűrései az MSZ ISO 2768 szerint

Pontossági osztály Névleges méretcsoportok és azok tűrései

jel megnevezés
0,5– 
3-ig*

<3– 
6-ig

<6– 
30-ig

<30– 
120-ig

<120–
400-ig

<400– 
1000-ig

<1000– 
2000-ig

<2000–
4000-ig

f finom ±0,05 ±0,05 ±0,1 ±0,15 ±0,2 ±0,3 ±0,5 –

m közepes ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

c durva ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 ±3 ±4

v nagyon durva – ±0,5 ±1 ±1,5 ±2,5 ±4 ±6 ±8

* A 0,5 mm-nél kisebb névleges méretek tűréseit a méretnél kell megadni.

4.15. ábrán Bázis sorrend hatása mart alkatrésznél

a

b c

egymásra. 4.14./b ábra bemutatja azt a helyzetet, hogy az A bázissík felvétele 
után a B bázisnak (tengely) merőlegesnek kell lennie a síkra, vagyis az elmé-
leti henger (ami érintkezni fog a valós felülettel) tengelye már nem fordulhat 
el tetszőlegesen a térben. 4.14./c ábrán látszik a sorrend felcserélésének ered-
ménye, itt ugyanis a hengeres felületet kell először illeszteni, amiből szár-
maztatható a B bázis (tengely). Erre a tengelyre merőlegesen kell az A bázist 
(síkot) értelmezni és felvenni. Vagyis az A bázis olyan, a tengelyre merőleges 
sík, ami érinti az alkatrészt (de sehol sem hatol bele).

A két ábrán jól látszik, hogy az ellenőrzéshez használandó vonatkoztatási 
rendszer a bázisok sorrendjétől függően más. Mindkét rajzon jelölve van az 
a pont, amihez a furatok pozicióját ellenőrizni kell. Egy legyártott alkatrész 
esetében ez jelentheti azt, hogy az egyik vonatkoztatási rendszernek teljesen 
megfelel, míg a másiknak pedig nem. Mielőtt ezt túl elméletinek vennénk, 
gondoljunk arra, hogy nem mindegy, hogy ez a tengely egy talpcsapágyhoz 
(4.14./a ábra), vagy pedig egy hosszabb siklócsapágyhoz (4.14./b ábra) kap-
csolódik. Az első esetben a homlokfelület, míg a második esetben a hengeres 
felület határozza meg az alkatrész helyzetét beépítéskor.

Bázisok sorrendjének hatását még a 4.15. ábrán is megfigyelhetjük. 
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vissza. A tapasztalat szerint, minél rövidebb egy szögszár (kicsi a felülete), 
annál nehezebb a szöget mérni és így a gyártás folyamatát szabályozni, ezért 
a kis felületeknél fokban nagyobb eltérést engedélyeznek – az 5.3. táblázat 
értékeit ennek megfelelően alakították ki. 

A műhelyrajz készítés során fel kell tüntetni az ISO 2768-f, ISO 2768-m, 
ISO 2768-c vagy ISO 2768-v jelölést (1.1. ábra; lásd az 1. fejezetben). A 
kis betű jelöli ki a csoportot, mely egyszerre határozza meg hosszméretek, a 
szögméretek és az éltompítások tűréseit.

Régen a magyar szabvány az IT 14-es tűrésmezőt vette alapul (5.4. táblá-
zat), melyre még – hibásan – ma is szoktak hivatkozni.

5.4. táblázat. Régen használt jelöletlen tűrések nagysága (Magyarországon)

Pontossági osztály Névleges méretcsoportok és azok tűrései

jel megnevezés 0,5–3-ig 3–6-ig 6 felett

f finom
±0,2 ±0,5 ±1

m közepes

c durva
±0,4 ±1 ±2

v nagyon durva

5.2. táblázat. Éltompítások határeltérései az MSZ ISO 2768 szabvány szerint

5.3. táblázat. Szögméretek határeltérései az MSZ ISO 2768 szerint

Pontossági osztály Rövidebb szögszár mm-ben kifejezett 
névleges mérete szerinti szögméret határeltérések

jel megnevezés 10-ig 10 –50-ig 50 –120-ig 120 –400-ig 400 felett

f finom
±1° ±0°30’ ±0°20’ ±0°10’ ±0°5’

m közepes

c durva ±1°30’ ±1° ±0°30’ ±0°15’ ±0°10’

v nagyon durva ±3° ±2° ±1° ±0°30’ ±0°20’

Csoport
1– 
6

6– 
18

18– 
50

50– 
120

120– 
315

315– 
800

800– 
1250

1250– 
2000

2000– 
3150

3150– 
5000

5000– 
8000

8000– 
12500

Tűrés ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,8 ±1 ±1,5 ±2 ±3 ±4 ±6

2. Alak- és helyzettűrések általános tűrései (határeltérések)

Az alak- és helyzettűrésekkel az MSZ ISO 2768 szabvány második része 
foglalkozik – (MSZ ISO 2768-2:1991 Jelöletlen tűrések. Alak- és helyzettűré-
sek). Három pontossági kategóriát állítottak fel: H (szigorú – 5.5. táblázat), K 
(normál – 5.6. táblázat), és L (durva – 5.7. táblázat).

5.5. táblázat. Az MSZ ISO 2768 szerinti H-s tűréskategória (megadás ISO 2768-H)

5.6. táblázat. Az MSZ ISO 2768 szerinti K-s tűréskategória (megadás ISO 2768-K)

5.7. táblázat. Az MSZ ISO 2768 szerinti L-s tűréskategória (megadás ISO 2768-L)

Tűrések 10 alatt 10– 
30-ig

30– 
100-ig

100– 
300-ig

300– 
1000-ig

1000– 
3000-ig

, 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

0,2 0,3 0,4 0,5

0,5

0,1

r 

d 
^ 

{ 
t 

d 

Tűrések 10 alatt 10– 
30-ig

30– 
100-ig

100– 
300-ig

300– 
1000-ig

1000– 
3000-ig

, 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8

0,4 0,6 0,8 1

0,6 0,8 1

0,2

r 

^ 

{ 
t 

Tűrések 10 alatt 10– 
30-ig

30– 
100-ig

100– 
300-ig

300– 
1000-ig

1000– 
3000-ig

, 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6

0,6 1 1,5 2

0,6 1 1,5 2

0,5

r 

d 
^ 

{ 
t 
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5.8. táblázat. Alak-, irány-, helyzet- és ütéstűrések

r 

e 

j 

" 

" 

" 

h 

h 

h 

i 

{ 

g 

l 
a 

d 

_ 

^ 

t 

Tűrésfajta A tűrés megnevezése Rajzjel Irányadó értékek

Alaktűrés

Egyenességtűrés táblázatban

Síklapúságtűrés táblázatban

Köralaktűrés átmérő mérettűrése, de maximum  
a radiális ütéstűrés

Hengerességtűrés nincs meghatározva

Adott profil alaktűrése nincs meghatározva

Adott felület alaktűrése nincs meghatározva

Iránytűrések

Párhuzamosságtűrés
adott geometria mérettűrése vagy az 
egyenességtűrés közül a nagyobbal

Merőlegességtűrés táblázatban

Hajlásszögtűrés nincs meghatározva

Adott profil alaktűrése nincs meghatározva

Adott felület alaktűrése nincs meghatározva

Helyzettűrés

Pozíciótűrés nincs meghatározva

Egytengelyűségtűrés nincs meghatározva

Szimmetriatűrés táblázatban

Adott profil alaktűrése nincs meghatározva

Adott felület alaktűrése nincs meghatározva

Ütéstűrések
Radiálisütés-tűrés táblázatban

Teljes radiálisütés tűrése nincs meghatározva

Az alak- és helyzettűrés általános tűréséinek jelölései: ISO 2768-H, ISO 
2768-K, ISO 2768-L (1.1. ábra; lásd az 1. fejezetben). A műszaki rajon a mé-
rettűrésekre és az alak- és helyzettűrésekre vonatkozó csoportjelet egyszerre 
célszerű megadni. A csoportok egymástól függetlenül tetszőlegesen választ-
hatók, pl.: ISO 2768-fK, ISO 2768-mH, ISO 2768-cL. Forgácsolt alkatrészek 
tervezésénél érdemes a közepes és normál csoportokat választani ISO 2768-
mK. Ha az alkatrész funkciója az általános körülményektől eltér, akkor lehet 
elmozdulni valamelyik irányba.

A szabvány azonban a megadott táblázatos értékeken kívül további alak- és 
helyzettűrésekre is előírásokat tartalmaz, melyet a 5.8. táblázat foglal össze.

Hasonlóan, mint a mérettűrések esetén a szabvány az általánosan alkalma-
zandó tűréseket határozza meg. Amennyiben a tervező további szigorításokkal 
akar élni egyes geometriai elemeknél, azt külön fel kell tüntetnie a rajzon. Itt 
is igaz az az elv, ha egy elemen külön tűrés van feltüntetve, akkor az általáno-
san előírt jelöletlen tűrés nem érvényes rá. A tűrést így nem csak szigorítani, 
hanem könnyíteni is lehet. 

Sajnos sokszor tapasztalom, hogy alak- és helyzettűréseket műszaki meg-
fontolások nélkül írják elő. Ezekben az esetekben jobb lenne alapnak tekinteni 
és alkalmazni a szabvány értékeit.

A szabványos jelek pontos értelmezését a 13. fejezetben szereplő példák is 
segítik.
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6. Éltompítások, sorjázási előírások

A különböző megmunkálások során nemcsak a méretekre, hanem az élekre 
is külön figyelmet kell fordítani. Főként szereléskor és használatkor az élek 
megfelelő kialakítása alapvetően befolyásolhatja a gép működését. Érdemes 
elkülöníteni azonban az általános sorjázási éltompításokat és a konkrét élre 
vonatkozó funkciós éltompításokat. Habár az „MSZ ISO 2768-1:1991 Jelö-
letlen tűrések. Mérettűrések” szabvány foglalkozik az éltompítások tűréseivel 

is, azonban a névleges értékek megadása nem hagyható el. A gyárthatóság 
megkönnyítése és a műszaki rajzok egységesítése miatt egyre inkább terjed 
az éltompítások „ISO 13715:2000 Technical drawings – Edges of undefined 
shape – Vocabulary and indication on drawings” szabvány szerinti meg-
adása. Ennek a jelölésnek a vitathatatlan előnye, hogy a gyártónak nagyobb 
szabadságot ad az éltompítás alakjára vonatkozóan. Ez azért fontos, mert a 
tervező kevésbé tudja, hogy az adott gyártástechnológiával milyen éltompí-
tás készíthető el gazdaságosan. Tudatos tervezés esetén azonban még arra 
is van lehetőségünk, hogy a sorjázást elkerüljük (melynek sorozatgyártásnál 
van jelentősége). A szabályozás alapja a jellemző méret, melyet minden élre 
egységesen értelmezünk (6.1. ábra).

Az éltompítás fajtáját elsődlegesen a pozitív és a negatív értékek határoz-
zák meg. Pozitív érték esetén mindig anyagtöbblet van az elméleti sarokhoz 

6.1. ábra. Külső és belső él, valamint a sorjás él jellemző mérete

képest, vagyis külső éleknél sorja maradhat, belső éleknél pedig átmenet van. 
Negatív értéknél a külső élen valamilyen lemunkálás (lekerekítés, letörés), a 
belső éleknél pedig alámunkálás van. Hasonlóan, mint a felületi érdességnél 
(1.2. ábra, lásd az 1. fejezetben), ennél a megadásnál is érdemes a rajz vala-
melyik sarkába feltüntetni egy általános érvényű értéket, így csak az esetleges 
eltéréseket kell az alkatrészen külön jelölni. 
Forgácsolásnál – a gyakorlatban – a belső 
élekre és a külső élekre legtöbbször külön 
értéket szokás megadni az általános meg-
adáskor (belső élekre pozitívat, külső élekre 
negatívat, 6.2. ábra).

Az éltompítások megadásánál számér-
tékkel jelezzük az éltompítás mértékét. Ha 

6.1. táblázat. Éltompítások jelei (ISO 13715).

A külső él sorjás vagy a belső él átmenetes. A sorja magassága és 
iránya tetszőleges.

A külső él lemunkálva, a belső él alámunkálva. A megmunkálás 
alakja tetszőleges.

A külső él sorjás vagy a belső él átmenetes. A sorja maximum 0,5 mm. 
A sorja irányát a szám helyzete határozza meg – most felfelé.

A külső él sorjás vagy a belső él átmenetes. A sorja maximum 0,5 mm. 
A sorja iránya tetszőleges.

A külső él lemunkálva vagy belső él alámunkálva – 0,2 és – 0,5 mm 
között tetszőleges irányban.

Külső és belső él bármilyen lehet, de az éltompítás (sorja, lemunká-
lás, átmenet, alámunkálás) maximum 0,2 mm.

6.2. ábra. Az általános éltompítás 
megadása belső és külső élekre

+0,3
+0,1

–0,1
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csak egy számot adunk meg, akkor nulla és adott szám között bármilyen ér-
téket felvehet. De megadható az alsó és a felső határérték is egymás alatt. To-
vábbi lehetőségként az irányok is definiálhatók attól függően, hogy a szám-
értékeket hol tüntetjük fel a jelhez képest. A jelölések összefoglalását a 6.1. 
táblázat tartalmazza.

Az éltompításokat régebben a „DIN 6784 Edges of workpieces – Concepts 
and indications on drawings” szabvány tartalmazta, melyet leváltott az ISO 
13715. A jelölések a CAD szoftverekben minimálisan eltérnek a szabványtól, 
de mindegyik egyértelműen felismerhető és beazonosítható a szabványnak 
megfelelően.

A magyar szabványok közül, még az „MSZ 14 452:1980 Lekerekítés, be-
szúrás, éltompítás gépalkatrészeken” szabványban találunk előírásokat az él-
tompításokra, azonban ez kizárólag a hengeres felületekkel foglalkozik, ezen 
belül is a tengelyekkel. Funkciójában annyiban tér el a korábban ismertetett 
éltompítási szabványtól, hogy ez a szabvány a feszültséggyűjtő helyek he-
lyes kialakítását taglalja, míg a korábbi egy technológiai műveletet szabá-
lyoz. Vagyis az MSZ 14 452 szabványt a tervezőnek méretezés során érdemes 
használni, de csak indokolt esetben (ugyanis bonyolultabb, drágább a kiala-
kításuk).

Az éltompítások kapcsán Magyarországon helytelenül terjedt el az a szo-
kás, hogy egy konkrét értéket jelölnek meg szövegdobozban (pl.: sarkok R 
0,5-el lekerekítve). Ezzel az a probléma, hogy nem tesz különbséget nagyobb 
és kisebb alkatrészek között. Ilyen előírás esetén, egy kisebb alkatrésznél 
egyes felületelemek el is tűnhetnek mint például az 1.1 ábrán látható lépcsős 
tengely esetén a váll síkfelülete. Ezen kívül feleslegesen drágítja a gyártást, 
mert egy letörést vagy kisebb lekerekítést gazdaságosabban lehet kialakítani 
úgy, hogy az alkatrész funkcionálisan megfelelő legyen.

7. Illesztés, IT-tűrés

1. Illesztés fogalma

Több gépelem megfelelő együttműködése érdekében, már a tervezési folya-
mat közepén meg kell határozni az egyes elemek tűrését. Különös figyel-
met kell fordítani arra, hogy a tűrésmezők helyzete és nagysága megfelelő 
legyen. Például egy kötés esetén ez azt jelenti, hogy az összefogandó két 
gépelem furata megfelelő nagyságú és helyzetű legyen ahhoz, hogy a csavart 
átdughassuk rajta, illetve a csavaron és az anyában lévő menet olyan tűréssel 
rendelkezzen, ami biztosítja az összecsavarhatóságot és a megfelelő kötési 
szilárdságot is.

Összeszerelendő alkatrészek tűrései alapján háromfajta illesztés lehetsé-
ges, ezek a laza, az átmeneti vagy a szilárd illesztések. Ezeknek az illeszté-
si típusoknak megvannak a sajátosságaik, melyek a felhasználási területet is 
meghatározzák.

Laza (játékkal) illesztés: A két alkatrész között mindig van hézag (7.1. 
ábra); pl. siklócsapágy, csavar.

Átmeneti illesztés: A két alkatrész között minimális hézag, vagy minimális 
átfedés van; pl. tárcsák, illesztő szegek, csapok (üzemszerűen a gépelemek 
nem mozdulnak el egymáshoz képest, mert nincs nagy erőhatás az illesztés 

tengelyirányában).
Szilárd illesztés (zsu-

gor kötés): A két al kat-
rész között mindig átfe-
dés van (7.1. ábra); pl. 
tengely–agy kapcsolat 
(nagy ten gely irányú erő-
átvitel le het séges), en-
nek a rendszer nek a ki-
egyensúlyozása kiváló 
(pl. fogas koszorú–lend-
kerék kapcsolat).7.1. ábra. Laza (bal oldal) és szoros illesztés (jobb oldal)
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Az együttműködő gép elemek tervezését már viszonylag korán szabványos 
keretek közé foglalták. Ennek legfőbb oka, hogy sorozatgyártásnál nincs ka-
pacitás az alkatrészek összeválogatására, ráadásul a későbbi javításokat, pótal-
katrészgyártást is nagyon megnehezítené az egyedi tűrések alkalmazása. Nem 
szabad megfelejtkezni arról sem, hogy az alkatrészgyártás mellett, a tervezés 
is a világon bárhol történhet, így egyre kevésbé lehet egyéni rendszerekben 
dolgozni. Ha a szabványtól (szokásoktól) eltérünk, az nagyon megdrágítja 
az alkatrészek árát (pl. nem szabványos tűrésű furatokhoz egyedi dörzsárak 
legyártatása szükséges…), és annak a gépnek az üzemeltetését is, amiben azt 
felhasználjuk. Világviszonylatban az egyik legelterjedtebb illesztési rendszer 
a lyukak és csapok illesztése. Ezt az illesztési rendszert nemcsak a furatokra 
és a tengelyekre használják, hanem pl. reteszekre, reteszhornyokra, biztosító 
gyűrűkre stb. is. A lyuk itt azokat a felületeket jelenti, amelybe valami bele-
megy, a csap pedig amit beleteszünk; függetlenül attól, hogy hengeres vagy 
párhuzamos felületek tűrésjelölésére használjuk a szabványos jeleket.

Az illesztések szabványosítása tulajdonképpen úgy jelenik meg, hogy a 
csatlakozó alkatrészek mérettűrésére külön jelölésrendszert dolgoztak ki, 
majd ezeket a szabványos jeleket párosították a megfelelő illesztéshez.

2. IT-tűrés, ISO 286

A szabványos tűrések egyik legközismertebb rendszere az IT-rendszer (In-
ternational Tolerance), mellyel két szabvány foglalkozik: az „MSZ EN ISO 
286-1:2010 Termékek geometriai követelményei (GPS). Hosszméretek ISO-
tűrésrendszere. 1. rész: A tűrések, az eltérések és az illesztések alapelvei” 
és az „MSZ EN ISO 286-2:2010 Termékek geometriai követelményei (GPS). 
Hosszméretek tűrésének ISO-kódrendszere. 2. rész: Lyukak és csapok szabvá-
nyos tűrésosztályainak és határeltéréseinek táblázatai”.

Az IT-rendszert 1928–1935 között dolgozták ki, selejt elemzésre alapoz-
va. Megállapították, hogy nincs lineáris összefüggés a névleges méret és a 
tűrésmező nagyság között. Vagyis a nagyobb névleges méretű alkatrésznek 
arányaiban kisebb tűrésmező esetén is gazdaságosan elkészíthetőek. Erede-
tileg az ISA – Nemzeti Szabványügyi Testületek Nemzetközi Szövetsége – 
szabályozta, ezt a rendszert változtatás nélkül átvette az 1946-ban alakult ISO 
– International Organization for Standardization –, melynek Magyarország  
1947 óta tagja.

A tűrésmező nagyságát és a helyzetét is meghatározza az ISO 286-os szab-
vány. A tűrésmező nagyságának (mérettől független) szabványos jelölései: 
IT 01, IT 0, IT 1. . IT 18, melyekben a számok utalnak a tűrésmező nagyságára. 
Például az IT 10-es csoport esetén a tűrésmező nagysága pontosan definiálva 
van, a lehetséges névleges méretcsoportokra. Minél nagyobb ez a szám, annál 
nagyobb a tűrésmező nagy-
sága. Gyártástechnológiai 
szempontból a használt osz-
tályok alapján a megmunká-
lás nehézségére következtet-
hetünk. A használt IT-tűrés 
és gazdasági megfontolások 
meghatározzák az adott al-
katrész lehetséges gyártás-
technológiáit (7.1. táblázat).

A megfelelő tűrésmező 
nagyságának kiválasztásá-
nál nemcsak a megmunká-
lási technológiát, hanem 
az alapanyagot és sok más 
technológiai szempontot is 
figyelembe kell venni. Nem 
szabad elfelejteni, hogy a 
nagyobb tűrésmező köny-
nyebb és olcsóbb gyártást 
tesz lehetővé, azonban a túl 
nagy tűrésmező a szerelést és a működést korlátozhatja, ezért ezeket kerülnie 
kell a konstruktőrnek.

A tűrésmező helyzetét betűkkel jelzi a szabvány. A nagy betűket (A–Z) a 
lyukakhoz, kis betűket (a–z) a csapokhoz használják (7.2. ábra). A tűrésmezők 
helyzete az alapvonal (0-val jelölt) felé korlátozva van, a másik oldala a tű-
résmező nagyságától függ. A tűrésmező helyzeteknek vannak jellemző esetei:

– h vagy H, ekkor az egyik határ mindig a névleges méret,
– j vagy J, ekkor a névleges méret a tűrésmezőn belül van,
– js, vagy JS szimmetrikus tűrést jelent, vagyis a tűrés alsó eltérése meg-

egyezik a felső eltéréssel – AE = FE (pl.         ). Magyarországon kevéssé, de 
külföldön elterjedt jelölés.

7.1. táblázat. Gyártástechnológiák és
az IT-tűrés-nagyság kapcsolata.

Gyártástechnológia IT-tűrésmező

Süllyesztékes  kovácsolás IT 15-től

Hengerlés IT 14-től

Húzás (durva) IT 11– IT 15

Fúrás IT 11– IT 14

Esztergálás (nagyolás) IT 10 – IT 16

Marás (nagyolás) IT 9 – IT 13

Húzás (fényes) IT 7– IT 12

Marás (simítás) IT 7– IT 10

Esztergálás (simítás) IT 6 – IT 11

Dörzsárazás IT 6 – IT 11

Köszörülés (finom) IT 5 -ig

2,0
2,050
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A teljes szabványos jelölés mindig betűből és számból áll. A betű a helyze-
tet, a betű utáni szám a tűrésmező nagyságát határozza meg (pl. P9, K7, D11, 
m6, n5, c11...). A mérnöki gyakorlatban furatoknál találkozunk a leggyakrab-
ban ezekkel a szabványos jelölésekkel, ezért a 7.2. táblázat összefoglalja a 
furat készítésnél használt legfőbb szerszámokkal elkészíthető furatok tűrését.

7.2. táblázat. Furatkészítéshez használt szerszámok kapcsolódó tűrései

Szerszám Szerszám tűrése Elkészített 
furat tűrése

Gyorsacél (HSS) csigafúrók h8 IT11 (H11)

Tömör keményfém csigafúrók m7, h7 IT 8–9 (H8–H9)

Cserélhető hegyű fúrók k7 IT10

Lapkás fúrók (radiálisan állíthatók) ± 0,1

Dörzsárak gyártó határozza meg H7

Lapkás dörzsárak gyártó határozza meg IT 6 – IT 7

7.2. ábra. Szabványos tűrések hely-
zete a névleges mérethez képest
(az adott mérettartományban)

4,02,0
0  

−+

7.3. táblázat. Csapok IT-tűréstáblázata (részlet)

Névleges 
méret (mm) Csapok tűrései az ISO 286 szerint

felett -ig a11 a12 a13 b9 b10 b11 b12 b13 c8 c9

1 3
–270 –270 –270 –140 –140 –140 –140 –140 –60 –60

–330 –370 –410 –165 –180 –200 –240 –280 –74 –85

3 6
–270 –270 –270 –140 –140 –140 –140 –140 –70 –70

–345 –390 –450 –170 –188 –215 –260 –320 –88 –100

6 10
–280 –280 –280 –150 –150 –150 –150 –150 –80 –80

–370 –430 –500 –186 –208 –240 –300 –370 –102 –116

10 14 –290 –290 –290 –150 –150 –150 –150 –150 –95 –95

14 18 –400 –470 –560 –193 –220 –260 –330 –420 –122 –138

A szabványos tűréseket táblázatokból választhatjuk ki. Ha ismerjük az 
adott felületelem névleges értékét és IT-tűrését, akkor a táblázatból kiválaszt-
hatjuk a felső és az alsó határ eltérést. A 7.3. táblázat tartalmazza a 8b10-es 
mérethez tartozó határ eltérések kiválasztását.

A táblázatban az értékek mikrométerben sze  re pelnek, de a rajzon mm-ben 
kell megadni, például a 8b10-es szabványos tűrés a következőt jelenti:            . Ezeket a tűréseket többnyire illesztéseknél használjuk, vagyis az illesztés tí-
pusához (laza, átmeneti vagy szoros) megfelelő tűréspárt kell kiválasztanunk 
(pl. H7/k6, H11/c11, S7/h6, D10/h9…). A kiválasztást segítik a kereskedele-
mi forgalomban lévő termékekről kapott információk, katalógusok, műszaki 
táblázatok, illetve az elterjedt műszaki szokások. Az illesztések választását 
korlátozza, hogy a műszaki gyakorlatban legtöbbször alapcsap- vagy alap-
lyuk-rendszereket használunk.

3. Alapcsap- és alaplyuk-rendszer

A műszaki gyakorlat egyik legelterjedtebb illesztési rendszere az alaplyuk-
rendszer . Az alaplyuk-rendszer esetén a furatnak H-s tűrést adunk ( x+

0 ). A 
csapok tűrését változtatva, biztosítani tudjuk a laza, az átmeneti vagy a szoros 

15,0
208,08

  



40 41Andó Mátyás – Gépipari tűrések, illesztések 7. Illesztés, IT-tűrés

illesztést (7.3./a ábra). Alapcsap-rendszer esetén pedig a csapnak adunk h-s 
tűrést ( 0

y− ) és a furatok tűrését változtatjuk a megfelelő illesztés kialakításá-
hoz (7.3./b ábra).

Gazdasági okok miatt az alaplyuk-rendszert használjuk elterjedtebben, 
mert a fúrók a névleges értékhez képest mindig nagyobb furatot készítenek, 
és a dörzsárak is leggyakrabban H7-es tűrésű furatokat alakítanak ki. Továb-

bi ok, hogy esztergálással 
könnyebb kialakítani a 
névleges mérettől eltérő 
tűrésmezőket, míg fúrás 
esetén előre megadott ér-
tékek állnak rendelkezés-
re (pl. egész méretű fú-
rók, esetleg feles, illetve 
tizedes fúrók).

Alapcsap-rendszert 
akkor alkalmazzuk, ha 
az alapanyagot eleve h-s 
tűréssel szerezzük be, és 
a lyuk kialakítható a kap-
csolódó tűrésre. Például a 
hidegen húzott négyzet-, 
lapos vagy hatszögacélok 
tűrése h11, de kapható 
húzott köracél h9-es tű-
réssel is.

Illesztési rendszerek alkalmazásánál vegyük figyelembe azt is, hogy a 
szabványos gépelemek milyen tűréssel szerezhetőek be. A 7.4. táblázatban 
néhány jellemző gépelem tűrése található meg.

Egy alkatrész esetén nem beszélhetünk illesztésről, hiszen önmagában 
annak csak mérettűrése van. Ahhoz, hogy illesztésünk legyen legalább két 
gépelem kell. Illesztéseken belül alapcsap- vagy alaplyuk-rendszerről lehet 
beszélni, ha legalább két gépelemet akarunk összeilleszteni, és az egyik gé-
pelem alsó vagy felső határmérete a névleges méret! Pl.: alaplyuk-rendszer: 
Ø60H7/m6, alapcsap-rendszer: Ø60F8/h9. A 7.5. táblázat tartalmazza az 
ajánlott tűréspárokat alaplyuk-rendszer és az 7.6. táblázat pedig az alapcsap-
rendszer estén.

7.3. ábra. Alaplyuk- és alapcsap-rendszer

a 

b

Gépelem Tűrés

Hatlapfejű illesztett szárú csavar szára k6 (H7 furathoz)

Süllyesztett fejű csavar 
hengeres furata H13 (közepes-), H12 (finom kivitel)

Illesztett alátétek átmérői D12, d12

Hengeres szegek m6, h8, h11

Hasított szegek h11

Rögzítő gyűrűk horonyátmérője H12 (belső típus), h12 (külső típus)

Rögzítő gyűrűk horonyszélessége H13

Rögzítő tárcsák horonyátmérője h11

Retesz szélesség /vastagság / hosszúság h9/h11/h14

Tengelyhorony szélessége (retesz) P9 (szilárd-), N9 (laza kötés)

Agyhorony szélessége (retesz) P9 (szilárd-), JS9 (laza kötés)

T-horony szűkebb része H8

Radiális gördülőcsapágyak háza G7, H6, H7, J7, K7, M7, N7, P7… 
(körülményektől függően)

Radiális gördülőcsapágyak tengelye g6, h6, h5, j6, k6, m6, n6, p6… 
(körülményektől függően)

7.4. táblázat. Szabványos gépelemek tűrése

Az ajánlott tűréspárokat a műszaki funkció alapján választjuk ki. Például ha 
két alkatrészt pontos központosítással kell szerelni, ráadásul úgy, hogy kenés 
esetén még el lehessen mozdítani egymáson őket, akkor H7/h6-os illesztés 
megfelelő lehet a táblázat alapján.
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Illesztés 
jele Jelleg Jellemzők Általános szempontok Gyakorlati példák

H7/s6

Sz
or

os
 il

le
sz

té
s

Préssel vagy 
hőmérséklet-
különbséggel 
szerelhető

Kisebb nyomatékok elfordulás 
elleni járulékos biztosítás nélkül 
átvihetők

Két részből összesajtolt 
alkatrészek szilárd köté-
se, csapok és perselyek 
besajtolva

H7/r6 Préssel 
szerelhető

Kétrészes agyak felfek-
vő osztással, szétfeszít-
ve vagy megmunkálva, 
csapágyperselyek 
besajtolva

H6/p5 Préssel 
szerelhető

H6/n5 Préssel  
szerelhető

Vékony falú perselyek 
vékony falú házakban

H7/n6

Á
tm

en
et

i i
lle

sz
té

s

Préssel
szerelhető

Szorosan illeszkedő alkatrészek, 
amelyeket ritkán vagy egyálta-
lán nem kell oldani, a nyomaték 
átvitelhez ékekkel vagy retesszel 
megvalósított kiegészítő biztosítás 
szükséges

Rugalmas 
tengelykapcsolók

H7/m6 Hengeres 
illesztőszegek

H6/k6

A munkadarab 
méretétől 
függően 
kalapáccsal vagy 
préssel 
szerelhető

H7/k6 Illesztett csavarok 
általában

H6/j5

Pontos központosítások
H7/j6

Kétrészes agyak széles 
osztási hézaggal (nyer-
sen vagy megmunkálva)

Illesztés 
jele Jelleg Jellemzők Általános szempontok Gyakorlati példák

H6/h5

La
za

 il
le

sz
té

s

Jó kenés esetén 
kézzel még 
éppen eltolható

Pontos központosítások, feltétele-
sen eltolható darabok

H6/h6 Egyrészes hasított (fel-
fűrészelt) agyak

H7/h6

H8/h8
Közepes központosítást adó 
szegecs- vagy dugaszoló kötések, 
nehéz ék- és reteszkötések, pontos 
vezetékek

H8/h9 Álló vezértengelyek 
vezetőcsapágya

H9/h9

H9/h11 Kevésbé jó központosítást adó 
szegecs- vagy dugaszoló kötések, 
könnyű ék- és reteszkötések, 
vezetékek

H11/h9 Szegecsszegek

H11/h11 Acélszerkezetek 
illesztett csavarjai

H6/g5
Érezhető játék 
nélkül eltolható

Pontos siklócsapágyak kis játék-
kal, precíziós egyenes vezetékekH7/g6

H7/f7

Érezhető játék

Nagyobb terhelésű sikló- 
csapágyak, eltolható hajtómű 
alkatrészek

Hajtómű csapágyak

H8/f7

H8/f8 Közepes terhelésű sikló- 
csapágyak, kevésbé jó 
központosítást adó többszörös 
dugaszoló kötések

H9/f8

H8/e8 Nagy játék Kis terhelésű, nagy játékú 
siklócsapágyak

H8/d8

Nagyon nagy 
játék

Hosszú tengelyek és 
előtéttengelyek csapágyazásaiH8/d9

H9/d10 Alárendelt siklócsapágyak, 
központosító funkció nélküli 
szegecs- vagy dugaszoló kötésekH11/d9

H11/c11 Nagy mozgási 
játék

Goromba csuklós kapcsolatok
H11/a11 Igen nagy 

mozgási játék

7.5. táblázat. Műszaki gyakorlatban használt illesztések, alaplyuk-rendszer esetén*
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Illesztés 
jele Jelleg Jellemzők Általános szempontok Gyakorlati példák

S7/h6

Sz
or

os
  

ill
es

zt
és

Préssel vagy 
hőmérséklet-
különbséggel 
szerelhető

Kisebb nyomatékok elfordulás 
elleni járulékos biztosítás nélkül 
átvihetők

P6/h5 Préssel
szerelhetőN6/h5

N7/h6

Á
tm

en
et

i i
lle

sz
té

s

Préssel
szerelhető

Szorosan illeszkedő alkatrészek, 
amelyeket ritkán vagy egyálta-
lán nem kell oldani, a nyomaték 
átvitelhez ékekkel vagy retesszel 
megvalósított kiegészítő biztosítás 
szükséges

M6/h5

M7/h6

K7/h6 A munkadarab 
méretétől
függően
kalapáccsal vagy 
préssel
szerelhető

Pontos központosítások
J6/h5

J7/h6

H6/h5

La
za

 il
le

sz
té

s

Jó kenés esetén 
kézzel még
éppen eltolható

Pontos központosítások,
feltételesen eltolható darabok

H6/h6

H7/h6 Egyrészes hasított 
(felfűrészelt) agyak

H8/h8 Közepes központosítást adó 
szegecs- vagy dugaszoló kötések, 
nehéz ék- és reteszkötések, pontos 
vezetékek

H8/h9

H10/h9 Kevésbé jó központosítást adó 
szegecs- vagy dugaszoló köté-
sek, könnyű ék- és reteszkötések, 
vezetékek

H11/h11 Acélszerkezetek 
illesztett csavarjai

G6/h5
Érezhető játék 
nélkül eltolható Pontos siklócsapágyak kis játékkalG7/h6

G7/h8

Illesztés 
jele Jelleg Jellemzők Általános szempontok Gyakorlati példák

F7/h6

La
za

 il
le

sz
té

s

Érezhető játék

Közepes terhelésű siklócsapágyak, 
kevésbé jó központosítást adó több-
szörös dugaszoló kötések

F8/h6 Közepes terhelésű siklócsapágyak, 
kevésbé jó központosítást adó több-
szörös dugaszoló–kötések
Kis terhelésű, nagy játékú sikló-
csapágyak

F8/h8

F8/h9 Hosszú tengelyek és előtéttenge-
lyek csapágyazásai

F9/h9

Hosszú tengelyek és előtéttenge-
lyek csapágyazásai
Alárendelt siklócsapágyak, köz-
pontosító funkció nélküli szegecs– 
vagy dugaszoló kötések

E9/h9 Nagy játék
Széles hőmérsékleti határok között 
alkalmazott siklócsapágyak, mű-
anyag csapágyak

D10/h9

Nagyon nagy 
játék

Alárendelt siklócsapágyak, olyan 
darabok, amelyeket könnyen kell 
összeszerelni és nagy játékuk van

Transzmisszió– 
csapágyak

D11/h9

D10/h11

D11/h11

C11/h9 Nagy mozgási 
játék

Alárendelt siklócsapágyak nagy 
minimális hézaggalC11/h11

A11/h11 Nagyon nagy 
mozgási játék Goromba csuklós kapcsolatok

7.6. táblázat. Műszaki életben használt illesztések, alapcsap-rendszer esetén*

*Fischherz A., Dax W., Gundelfinger K. Häffner W., Itschner H., Kotsch G., Staniczek 
M.: Fémtechnológiai Táblázatok. B +V Lap és Könyvkiadó Kft. 1997.
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8. Felületi érdesség

1. Felületi érdesség jelölése

A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületek minőségét 
is megadják. Ennek megadása jellemzően úgy történik, hogy a műhelyrajzon 
feltüntetnek egy általános értéket, majd az ettől eltérő felületeket külön jelzik. 

A felületi érdesség használatával az „MSZ EN ISO 1302:2002 Termékek 
geometriai követelményei (GPS). A felületi érdesség jelölése a műszaki do-
kumentumokban” szabvány foglalkozik. A 
szabványok által alkalmazott jelölések fo-
lyamatosan változnak (1. generáció – 1974; 
2. generáció –1978; 3. generáció – 1992, 4. 
generáció – 2001).

Jelenleg három alapjelölés van, az első 
bármilyen megmunkálási eljárást meg-
enged, a második az anyagleválasztással 
(forgácsolás) járó technológiára utal, illet-
ve a harmadik, mely az anyagleválasztást 
megtiltja (8.1. ábra).

Hasonlóan, mint az alak- és helyzettűré-
sek, a felületi érdesség szabványai is dina-
mikusan bővülnek, így egyre több jelölés 
kapcsolódik hozzá, mind egyenes (2D-s), 

8.1. ábra. Felületi érdességi jelek

8.2. ábra. Felületi érdesség helyes 
megadása 2001 után

8.3. ábra. Átlagos érdesség származtatása

mind felületi (3D-s) jellemzők esetén. Ennek áttekintése igen bonyolult len-
ne, ezért ebben a fejezetben csak a legáltalánosabb jelölésekkel foglalkozunk. 
1992-től érdességi jelzőszámot (melyet mikrométerben adunk meg) csak a tí-
pusának feltüntetésével lehet megadni. 2001-es változás, hogy ennek a helye 
már csak a pipa szára alatt lehet (8.2. ábra).

Továbbra is érvényes az a szabály, hogy az általános felületi érdesség mel-
lé zároljelben egy üres pipát kell tenni, ha az adott alkatrész valamelyik felü-
letére más felületi érdességet írunk elő. Ez sajnos sok CAD rendszerben még 
továbbra is problémát jelent. 

2. Felületi érdesség mérés 2D-s jelzőszámai

Az egyik legáltalánosabban használt felületi érdességi mérőszám az Ra, vagy-
is az átlagos érdesség. A számítás alapja a középvonal, amely alatt a völgyek 
és felette a csúcsok területe megegyezik. Az átlagos érdesség a tényleges pro-
fil és a középvonal közti yi távolságok abszolút értékeinek számtani átlaga 
(8.3. ábra). Ez azt jelenti, hogy a függőlegesen sraffozott területek összege 
pontosan akkora, mint a szürke téglalap területe. Számítása a következő:

Megengedett jelzőszámok értéke a következők lehetnek: 0,006; 0,012; 
0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100 és 200 mikrométer.

Rq a simasági mérőszám, melyet a profileltérések négyzetes középértéke. 
Számítása a következő:

Ez a mérőszám az eltéréseket fokozottan, nagyságukat súlyozva veszi fi-
gyelembe.

Rz egyenetlenségmagasság származtatása többféle lehet. Közös bennük, 
hogy a legmagasabb profilhegyeket és legalacsonyabb profilvölgyeket veszik 
figyelembe. ISO szabvány szerint a mérés teljes hosszán lévő öt legmagasabb 
és öt legalacsonyabb érték különbségének átlaga (8.4. ábra). DIN szabvány 
szerint a mérési hossz öt egyenlő részében lévő legmagasabb és legalacso-
nyabb pont különbségének átlaga (8.5. ábra). Megengedett jelzőszámok ér-
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tékei a következők lehetnek: 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 
25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 és 1000 mikrométer.

Ry (Rt  ) érdességmélység származtatása hasonló a Rz egyenetlenségmagas-
ságéhoz. A különbség annyi, hogy Ry esetén csak a legnagyobb és csak a 
legalacsonyabb érték különbségét vesszük, vagyis nem átlagoljuk. Az értel-
mezésekből adódóan mindig igaz, hogy Ry ≥ Rz.

3. Gyártási technológiák és a felületi érdesség kapcsolata

Egy adott gyártási technológiával csak egy tartományon belül tudunk felületi 
érdességet előállítani. Különböző gyártási technológiákhoz tartozó tartomá-
nyokat táblázatok tartalmazzák, bár ezek általában elavultak, mert nem frissí-
tették a gyártástechnológia fejlődésével. Ez főként abból adódik, hogy adott 
technológiával egyre finomabb felületi érdességeket tudunk elérni. Általában 
ezek a táblázatok az Ra jelzőszámot tartalmazzák, ritkább esetekben az Rz-t. 

8.4. ábra. Rz ISO szabvány szerinti származtatása

8.5. ábra. Rz DIN szabvány szerinti származtatása

Tervező mérnököknek érdemes lehet az Rz értékeket is tanulmányozni, hiszen 
a tűrések nagysága nem elvonatkoztatható a felületi érdességtől. Ha van egy 
olyan technológiánk, ami Rz 10-es felületi érdességet eredményez, annak nem 
érdemes 0,01 mm-es tűrést adni, hiszen ez a felületi érdesség nagyságával 
azonos. A 8.6. és 8.7. ábra tartalmazza a felületi érdesség és a gyártási tech-
nológiák kapcsolatát.

Gyártási eljárás Az elérhető Ra átlagos érdesség, μm
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8.6. ábra. Elérhető Ra érték különböző gyártási technológia esetén*



50 51Andó Mátyás – Gépipari tűrések, illesztések 8. Felületi érdesség

A táblázatokból látható, hogy egy felületi érdességet több gyártástechnoló-
giával is el lehet készíteni. Így a felületi érdesség megadásával tulajdonkép-
pen gyártástechnológiák egy csoportját jelöljük ki, melyekkel elkészíthető a 
kívánt felületi érdesség. Ha azt szeretnénk, hogy a felület adott gyártástech-
nológiával készüljön el, akkor azt a felületi érdesség jelén (pipa szára felett) 
kell megadni (pl. turned – esztergált, milled – mart, ground – köszörült).

8.7. ábra. Elérhető Rz érték különböző gyártási technológia esetén *

Gyártási eljárás Az elérhető Rz egyenetlenségmagasság, μm
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4. Felületi érdesség jelzőszámainak átszámítása

A felületi érdesség jelzőszámai egymásba nem átszámíthatóak. Ez főként ab-
ból adódik, hogy a jelzőszámok definíciója eltér egymástól, vagyis műsza-
ki tartalmuk más. A 3D-s felületi érdesség jelzőszámainak egymásra történő 
átváltásával nem is foglalkoznak, azonban a 2D-s jelzőszámok átváltásával 
igen. Ennek oka, hogy hagyományosan az Ra értékeket „érzik” a forgácsolás-
sal foglalkozó emberek, így az Rz, Ry értékek sokszor nem adnak támpontot 
nekik. Az utólagos méréssel csak a munkadarab jósága ítélhető meg, de a 
selejt nem kerülhető el.

A jelzőszámok átszámításával mindig hibát követünk el, ezért csak korláto-
zottan támaszkodhatunk az eredményekre. Megszokásból két megközelítő, de 
egyszerű összefüggést használnak a gyakorlatban: az RR ⋅= 4  és aq RR ⋅= 4,1 . 
Ennél jobb megoldás a diagramok alapján átszámítani az értékeket (8.8. ábra).

A 8.8. ábrán szürke színű terület a szórásokkal arányos. A termelés szem-
pontjából kívánatos, hogy átváltás során inkább kisebb, de megbízható ér-
téket kapjunk, ezért az átváltás irányától függően az alsó vagy felső határ-
egyenest használjuk. Ha a műhelyrajzon Ra = 1,6 van előírva, és szükségünk 
van az Rz értékre, akkor számításból ez 6,4-re, míg diagramból 6,3-ra adódik. 
Látható, hogy a diagram értéke kisebb, vagyis, ha a gyártás során a kisebb 

8.8. ábra. Ra és Ry, illetve Ra és Rz átszámítása hibasávokat figyelembe véve*

    50
        40
        31,5
    25
        20
        16
    12,5
        10

        8
    6,3
        5
        4
    3,15
        2,5
        2
    1,6
        1,25
        1
    0,8
        0,63
        0,5
    0,4
        0,315
        0,25
    0,2
        0,16
        0,125
    0,1
        0,08
        0,063
    0,05
        0,04
        0,032
    0,025
        0,02
        0,016

0,16  0,25   0,4  0,63    1    1,6   2,5    4     6,3   10   16    25   40    63   100  160  250
0,2     0,315   0,5    0,8    1,25      2     3,15     5        8     12,5     20     31,5     50       80       125     200

R
a  

  μ
 m

  →

Ry    μ m  →

Szórási terület

Ra felső határa,
itt lehet
átszámítani
Ry-t Ra-ra

Ry felső határa,
itt lehet átszámítani
Ra-t Ry-ra

    50
        40
        31,5
    25
        20
        16
    12,5
        10

        8
    6,3
        5
        4
    3,15
        2,5
        2
    1,6
        1,25
        1
    0,8
        0,63
        0,5
    0,4
        0,315
        0,25
    0,2
        0,16
        0,125
    0,1
        0,08
        0,063
    0,05
        0,04
        0,032
    0,025
        0,02
        0,016

0,2   0,315   0,5    0,8    1,25      2     3,15     5        8     12,5    20     31,5    50     80     125   200

R
a  

  μ
 m

  →

Rz    μ m  →
0,16  0,25   0,4  0,63    1    1,6   2,5    4     6,3   10   16    25   40    63   100  160  250

Rz felső határa,
itt lehet átszámítani
Ra-t Rz-re

Szórási terület

Ra felső határa,
itt lehet 
átszámítani
Rz-t Ra-ra



52 53Andó Mátyás – Gépipari tűrések, illesztések 9. Mérőeszköz – megmunkáló gép – tűrés

értéket vesszük figyelembe, nagyobb esélyünk van arra, hogy az előírt Ra 
követelményeket is teljesíti. Nagyobb különbség van, ha Rz van megadva, pl. 
6,3 és ebből számolunk Ra-t, ekkor a diagramból kapott érték 0,315. Vagyis 
ez azt jelenti, ha 0,315-ös Ra értékre gyártjuk le a darabot, akkor valószínűleg 
a 6,3-as Rz értéket is teljesítjük.

Gyártási kísérletek alapján olyan egyenleteket határoztak meg korábban, 
melyek alkalmasak esztergált, mart és köszörült felületek felületi érdesség 
jelzőszámának átszámítására. Ezek az egyenletek is csak közelítő számítások, 
de már figyelembe veszik az átváltási irányt, és egyszerűbb a használata, mint 
a diagramoknak. Azonban a pontosabb modellek több paraméteresek (szer-
szám típusa, él szögei, anyaga, kopási állapota…), melyekhez egyre nagyobb 
adatbázis szükséges, vagyis használatuk bonyolulttá válik. Az 8.1. táblázat 
tartalmazza az egyszerűsített átszámítási képleteket.**

Források:
* Fischherz A., Dax W., Gundelfinger K. Häffner W., Itschner H., Kotsch G., Staniczek M.: Fém-

technológiai Táblázatok. B +V Lap és Könyvkiadó Kft. 1997.
** Andó Mátyás: Felületi érdesség, jelzőszámok közötti kapcsolatok, 2010 – Gépész Tuning Kft.

8.1. táblázat. Felületiérdesség-jelzőszámok átváltása**

Ismeretlen 
jelzőszám

Ismert 
jelzőszám Átváltás

Ra Rz

Ra Rq

Rz Rq

Rz Ra

Rq Ra

Rq Rz

5,7
z

a
RR  → za RR  13,0  

4,1
q

a

R
R  → qa RR  71,0  

3,0
q

z

R
R  → qz RR  33,3  

az RR  4  

aq RR 1  

zq RR  15,0  

9. Mérőeszköz – megmunkáló gép – tűrés

A termékek pontosságát nemcsak a megmunkálógép, hanem a gyártás során 
használt mérőeszköz pontossága is meghatározza. A megmunkálógépek mel-
lett általánosan a következő kézi mérőeszközöket használják, mely alapján a 
szükséges korrekciókat is végzik:

– hagyományos és digitális tolómérce,
– hagyományos és digitális mikrométer,
– hagyományos és digitális mérőóra,
– furatmérő (into),
– mérőhasáb,
– idomszerek.
A felsorolt mérőeszközök használatával kapcsolatban azonban néhány 

alapelvet érdemes figyelembe venni. Alapszabály a mérőeszközöknél az, 
hogy használat előtt a nulla állapotot ellenőrizni kell. A digitális tolómércé-
nél, mikrométernél és mérőóránál a nullázás nem jelent problémát, hiszen az 
csak egy gombnyomás. Hagyományos mérőóránál és mikrométernél szintén 

9.1. ábra. Mérőfelületek zsebtolómérce esetén  (Mahr katalógusból)

a b

c d
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van lehetőség a nullázásra, azonban a hagyományos tolómércénél már nincs. 
Ezért a nullánál hibás hagyományos tolómércéket a termelés biztonsága ér-
dekében érdemes leselejtezni. A zsebtolómércék használatánál az is általános 
hiba, hogy csak a külső felületek mérésére használt pofáknál (9.1./a ábra) 
ellenőrzik a nullát, de a belső furatok mérésére használt pofák (9.1./b ábra) 
és a mélységmérő felületek (9.1./c és d ábra) állapotát már nem ellenőrzik.

A tolómércék kapcsán további probléma, hogy pontosságukat rendszere-
sen túlbecsülik, és sokszor az osztással azonosítják. A tolómércék sajátossá-
ga, hogy használatuk során nyomaték lép fel, ami a mozgó pofát mindig meg-

billenti, így hibás méretet olvasunk le (9.2. ábra). Mikrométerek esetében 
nemcsak a geometriai kialakítás jobb, hanem az erőhatároló miatt a mérőerő 
is egyenletes, és nem lépheti túl az előre beállított értéket.

A digitális tolómércéknél mindig ugyanazt az értéket kaphatjuk egy adott 
felületnél, azonban ez nem igazolja a tolómérce pontosságát, csupán azt je-

lenti, hogy jó az ismét-
lési pontossága (9.3. 
ábra). A jó minőségű (itt 
van összefüggés az ár és 
a minőség között) toló-
mércék pontossága sem 
éri el a ±0,01 mm-t. A 
9.1. táblázat tartalmazza 
a gyakran használt mérő-
eszközök főbb tulajdon-
ságait és 2014-es árait.

9.2. ábra. Mérés közben fellépő erőhatások és deformációk

9.3. ábra. Pontosság, felbontás és ismétlés értelmezése

elmozdulás miatt játék van

előfeszítés van,
deformáció nincs

  deformáció

felbontás

ismétlés

pontosság

Típus Mérési 
tartomány Osztás Pontosság Ár (nettó)

Hagyományos tolómérce 0 –150 mm 0,02 mm ±0,03 mm   8410 Ft

Órás tolómérce 0 –150 mm 0,02 mm ±0,03 mm 28 830 Ft

Digitális tolómérce, IP 54 0 –150 mm 0,01 mm ±0,02 mm 32 290 Ft

Digitális tolómérce, IP 67 0 –150 mm 0,01 mm ±0,02 mm 49 600 Ft

Hagyományos külső 
mikrométer 0 –25 mm 0,01 mm ±0,002 mm 14 850 Ft

Hagyományos furat 
mikrométer 5–30 mm 0,01 mm ±0,005 mm 70 370 Ft

Digitális külső mikrométer 0 –25 mm 0,001 mm ±0,001 mm 58 280 Ft

Digitális külső mikromé-
ter, adatkimenettel 0 –25 mm 0,001 mm ±0,001 mm 79 980 Ft

Hagyományos mérőóra 0 –10 mm 0,01 mm ±0,013 mm 
(±0,005 ismétlés)   9920 Ft

Digitális mérőóra 0 –12,7 mm 0,001 mm ±0,003 mm 86 970 Ft

Furatmérő (into) 
9 mérőfejjel 18–35 mm 0,001 mm ±0,002 mm 89 990 Ft

Acél mérőhasáb 
(1. osztály) 50 mm – ±0,0002 mm 13 640 Ft

Kerámia mérőhasáb 
(1. osztály) 50 mm – ±0,0002 mm 29 580 Ft

Gyakori hiba – a mérőeszközök mellett – a szerszámgépek pontosságának 
a túlbecslése. A hagyományos gépek esetén a vezetékek, menetes orsók álla-
pota közvetlen hatással van az előállított gépelemek pontosságára. További 
bizonytalanság, hogy a gépkezelőnek közvetlen hatása van az elkészült alkat-
részek méretére. CNC gépek esetén ezek a hatások mérsékelhetőek, azonban 
a gép beállítása (szoftveres korrekciók) szintén hatással van a termékekre. 
CNC gépek esetén – kicsit hasonlóan, mint a digitális tolómércéknél – sokan 
azt gondolják, ha ezred pontosan beírjuk az értékeket, akkor az alkatrészt 

9.1. táblázat. Mérőeszközök jellemző tulajdonságai (konkrét típusokra)
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ezredre gyártja a gép is. Ezzel elsődlegesen az a gond, hogy ez a nagyság-
rend eleve a felületi érdesség kategóriájába esik. Emellett, a gépek gyártói 
megadnak egy visszaállási és ismétlési pontosságot, ami 10 –25 mikrométer 
nagyságrendű, még a jó minőségű piacvezető gépeknél is. A mozgás közben, 
főként ahol két tengely mentén történik a mozgás, további problémaként je-
lentkezik a szinkronizálási és irányváltási hiba. A forgácsolásnál elterjedten 
használt gépek pontosságáról, a hozzájuk használt mérőeszközről és az elér-
hető tűrésekről a 9.2. táblázat ad tájékoztató jellegű iránymutatást.

Típus Pontossága Mérőeszköz és 
pontossága Tűrés

Normál állapotú 
hagyományos 
esztergagép

±0,05–0,1 mm hagyományos tolómérő,
±0,05 mm ISO 2768-mK

Normál állapotú 
hagyományos marógép ±0,1 mm hagyományos tolómérő,

±0,05 mm ISO 2768-mK

Kiváló állapotú 
hagyományos 
esztergagép

±0,03–0,05 mm órás tolómérő,
±0,03 mm ISO 2768-fK

Kiváló állapotú
hagyományos marógép ±0,05–0,1 mm hagyományos tolómérő,

±0,05 mm ISO 2768-fK

Normál állapotú
köszörűgép ±0,005–0,01 mm

mikrométer, mérőóra 
±0,005 mm és
mérőhasáb

illesztések

Kiváló állapotú
köszörűgép ±0,001–0,005 mm

digitális mikrométer, 
mérőhasáb és pontos 
mérőóra ±0,002 mm

szigorú
illesztések

CNC esztergagép ±0,01 mm
digitális tolómérő 
±0,02 mm, hagyományos 
mikrométer ±0,005 mm

ISO 2768-fH,
illesztések

CNC marógép ±0,02–0,03 mm
digitális tolómérő 
±0,02 mm, hagyományos 
mikrométer ±0,005 mm

ISO 2768-fH,
illesztések

Dörzsárazott furatok ±0,01–0,03 mm idomszer (IT 2) IT7→H7

9.2. táblázat: Megmunkálógép, mérőeszköz és a hozzátartozó jellemző tűrés

10. A legnagyobb és legkisebb  
anyagterjedelem feltétele

1. A legnagyobb anyagterjedelem feltételének jelentése és használatának oka

A fejezet megértéséhez elengedhetetlen, hogy az alak-, irány-, helyzet- és 
ütéstűréseket ismerjük és alkalmazni tudjuk. Ezért a legnagyobb anyagterje-
delem feltételével csak az alak-, irány-, helyzet- és ütéstűrésekkel foglalkozó 
fejezet és példatár alappéldáinak részletes áttanulmányozása után tanácsos 
foglalkozni.

A legnagyobb anyagterjedelem feltétele (a szabványban ilyen néven sze-
repel), vagy a használatban a legnagyobb anyagterjedelem elve az illesztett 
alkatrészeknél válik fontossá. Általánosan elmondható, hogy az alkatrészek 
között legkisebb a játék, ha a csap jellegű felületek a legnagyobb, a lyuk jelle-
gű felületek meg a legkisebb méretre készültek el, továbbá az alak-, irány- és 
helyzeteltérések a legnagyobbak. Tulajdonképpen ez a legnagyobb anyagterje-
delem határmérete, ahol legnehezebb összeszerelni az alkatrészeket. Egy egy-
szerű tengely–agy kapcsolatnál ez azt jelenti, hogy a tengely a tűrésmező felső 
határára, a furat pedig a tűrésmező alsó határára készült el. Ez az állapot azért 
fontos, mert a tervezőmérnöknek ezt a határhelyzetet mindenképpen figye-
lembe kell vennie a tűrések kialakításánál. Vagyis abból kell kiindulni, hogy 
ebben a helyzetben is összeszerelhetőek maradjanak az alkatrészek. A 10.1. 

ábrán egy példa látható, 
amikor a lemezek fu-
ratai mi ni mális, a csa-
pok ma xi mális méretre 
készültek el, illetőleg 
a furatok pozícióhibái 
maximáli sak a legked-
vezőtlenebb irányba.

Az ábrán látható, 
hogy a megengedett po-
zícióhiba és a hengeres 
felületek méretei között 

10.1. ábra. Legnagyobb anyagterjedelem feltételének telje-
sülése négy alkatrész összeszerelésénél
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összefüggés van. Hiszen, ha a csapok átmérőjének a felső határeltérését 0,1 
mm-rel megnöveljük, akkor a furatok megengedett pozícióhibáját csökken-
teni kell 0,05 mm-rel ahhoz, hogy összeszerelhetőek maradjanak az alkatré-
szek. Ennek a kapcsolatnak a leírására használják a legnagyobb anyagterjede-
lem feltételét, mely egy függőtűrés. A legnagyobb anyagterjedelem feltételét    

 -mel jelölik, és a tűrés attól a mérettől függ, amelyhez a jelet teszik.
A 10.1. ábrán látható példánál a tervezőnek figyelembe kell vennie a fu-

ratok elkészítésének technológiáját, majd a csapok elkészítésének lehetősé-
geit, mely meghatározza a választott névleges mérethez való tűrésmezőket. 
Majd az illesztés funkciójából adódóan meghatározza a lehetséges pozícióhi-
ba nagyságát (a legrosszabb állapotban, vagyis amikor a legnagyobb anyag-
terjedelem feltétele teljesül). Ebben az állapotban előír a tervezőmérnök egy 
viszonylag szigorú pozí-
ció tű rést, ami nek követ-
keztében az alkatrész 
gyár tá sa viszonylag drá-
gá vá válik. Azonban tud-
juk, hogy a leg rosszabb 
eshetőség csak a legrit-
kább esetekben áll fenn, 
vagyis az esetek nagy 
többségében a nagyobb 
po zícióhibával el ké szült 
furatok is megfelelőek 
len nének, amit a legna-
gyobb anyagterjede lem 
fel tételének hasz nálatával 
engedélyezhet a tervező.

Egyszerűen fogalmaz-
va: a legnagyobb anyag-
terjedelem feltételét azért 
alkalmazzuk, hogy az 
össze szerelhetőség mel-
lett a lehető legkönnyebb 
gyárthatóságot engedjük 
meg, így tervezve jó és 
kedvező árú alkatrészeket.

10.2. ábra. Megengedett pozícióhiba furat (a) és 
csap (b) esetén

 

 

M 

10.2. ábra szerinti megadás esetén a valós geometriai mérettől függ az 
adott felületelemre megengedhető pozícióhiba, melynek értékeit szintén az 
ábra tartalmazza. A 10.2./a ábrán látható rajzi jelek alapján a számítás a kö-
vetkező: a tűrésként megadott pozícióhiba (T) növelhető a furat méretétől 
függően (T’): )(3,0' minDDTT valós −+=+ , vagyis ha a furat 15,1 mm készült 
el, akkor a megengedett pozícióhiba:                                                   .

A 10.2./b ábrán látható rajzi jelek alapján a számítás a következő: a tű-
résként megadott pozícióhiba (T) növelhető a csap méretétől függően (T’): 

)(3,0' max valósDDTT −+=+ , vagyis ha a csap 15 mm készült el, akkor a meg-
engedett pozícióhiba:                                               .

Mindkét számítási példán látszik, hogy a legnagyobb anyagterjedelem fel-
tételének használatakor a megengedett pozíciótűrés lényegesen nagyobb lett. 
Természetesen ez a növekedés függ a hengeres felület valós átmérőjétől.

2. Vizsgált elemre vonatkozó előírás

A fenti alap számításokat alkalmazzuk az összeszerelések esetén is, melyet 
jól illusztrál a 10.3. ábra.

A rajzon látható, hogy a furatok távolsága 30 mm, amelyhez nem rendel-
hető hossztűrés (keretes méret), így a furatok pozícióját csak a pozíciótűrés 

korlátozza, mely azonban függ a furatok valós méretétől. A 10.4. ábrán látha-
tó az az állapot, amikor a legnagyobb anyagterjedelem feltétele teljesül.

Látható, hogy ebben az esetben a 0,3 mm pozícióhiba (átmérőre számítva 
Ø 0,6 – vagyis az alapból megengedett hiba) esetén a csapok éppen behe-
lyezhetőek a furatokba. Tételezzük fel, hogy a furat át mérők a maximumra 

10.3. ábra. Csap és furatos lemezalkatrész rajza

6,0)8,141,15(3,0' TT  

5,0)152,15(3,0' TT  
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készülnek el, de minden más 
méret és pozí ció u gyan az ma-
rad (10.5. ábra).

Az ábrán azon nal látha-
tó, hogy ebben az esetben a 
csapok könnyen behelyezhe-
tőek a furatokba mert mellet-
tük hézag van. Ez azt jelenti, 
hogy ilyen átmérőjű furatok 
esetén az alkatrészek akkor is 
szerelhetőek maradnak, ha a 
pozícióhibák nagyobbak len-
nének. Maximális pozícióhi-
ba kiszámítható a lyukakra 
alkalmazandó képlettel, ami 
ebben az esetben a következő: 
 
= 1,1 mm, vagyis sugár irány-
ban 0,55 mm (10.6. ábra).

Ebben az esetben a két fu-
ratra egymástól függetlenül 
megengedhető pozícióhiba a 
10.7. ábra szerint alakul.

Ha az adott irány- és hely-
zettűrés mellett szerepel az
  jel akkor a megengedett 
tű rés változik a felület mére-
tétől függően. Ha a mérettű-
rést a gyártó saját magának 
szigorítja, akkor a minimális 
pozícióhiba növelhető. Vagy-
is, ha a gyártó a furatot 10,2 
és 10,5 mm között tekinti 
jónak, akkor ez azzal is jár, 
hogy az ehhez tartozó legki-
sebb pozíciótűrés Ø 0,8 mm 
lesz. Így tehát a 10.7. ábrán 

10.4. ábra. Szerelés a legnagyobb anyagterjedelem 
feltétele mellett

10.5. ábra. Szerelés maximális furatátmérőkkel

10.6. ábra. Szerelés maximális furatátmérőkkel 
és maximális pozícióhibával

1,1)105,10(6,0' TT  

M 

lévő tartományt nem teljes 
szélességben, hanem gyár-
tói szokásának megfelelően 
korlátozza (szürke terület). 
Tehát a gyártó technológiai 
szigorításokkal képes arra, 
hogy a tervezői előírások 
betartása mellett, a számára 
megfelelő méret- és alak-
tűrés párosítást válassza ki 
– ha ez szükséges. Ennél a 

szigorításnál például a gyártó tudta, hogy az adott gépen csak nagyobb pozí-
ció hibával fog tudni dolgozni, de a furat átmérőjét könnyen tudja tartani 10,2 
és 10,5 mm között. Ezzel a változtatással gazdaságosabban és selejtmentesen 
tudja az alkatrészt legyártani.

3. Vizsgált elemre és báziselemre vonatkozó előírás

A függőtűrések megadása nem csak az adott felületre vonatkozhat, hanem a 
bázisfelületre is. A számítás tovább bonyolódik, ha a legnagyobb anyagter-
jedelem feltételét egyszerre használjuk az adott felületre és a bázisra is. A 
10.8. ábrán egy lépcsős tengely látható, melynek felületei illesztettek, és az 

10.7. ábra. A furatok megengedett pozícióhibái

10.8. ábra.
Ellen őrző etalon 

és lépcsős tengely

gyártói önkéntes szigorítás
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egytengelyűség-tűrése is meg van adva úgy, hogy a névleges méretű furatos 
etalonba mindenképpen behelyezhető legyen. Ekkor nem csak a nagyobb, 
hanem a kisebb átmérő valós méretétől is függ, hogy mekkora egytengelyű-
ség-hiba lehet, ezért van megadva a függőtűrés mindkét helyen.

A példában bemutatott lépcsős tengelyt függő tűrés alkalmazása nélkül 
drá gán lehet gyártani. A függő tűréseknek köszönhetően azonban az egyten-
gelyűség-tűrés növelhető az elkészült átmérőktől függően. A számítás ebben 
az esetben a következő:

Behelyettesítve: 
Ebben az esetben a T” (a báziselemre vonatkozó tűrést) egyszerűen hozzá le-
het adni a másik két értékhez, mert a tűrés csak egy vizsgált elemhez tartozik. 
Ennek eredményeként az eredeti egytenge lyűség-tűrés az átmérőktől függően 
akár négyszeresére is változhat. A 10.9. ábrán láthatjuk a két szélső állapotot 
a tűréseknek megfelelően.

A függő tűrések megfelelő alkalmazása nem csak a gyártást, hanem az 
elle nőrzést is jelentősen megkönnyíti, ugyanis az alkatrészek elle nőrizhetővé 
válnak egy idomszer által – funkciójuknak megfelelően (összeszerelhető az 
ellendarabbal, vagy sem).

4. Furatcsoportra vonatkozó előírás

Mindennapos esemény, hogy egy elektromos készüléket csatlakoztatunk a 
hálózathoz, ami egy tipikus szerelési folyamat. Az elektronika terjedésével 
(járművekben, számítógépekben, stb.) egyre több többpólusú csatlakozót 
használunk. Adott típus esetén elvárjuk, hogy ezek a csatlakozók egymással 
összekapcsolhatóak legyenek. A 10.10. ábra egy csatlakozó sematikus tűrés-
megadását mutatja be.

10.9. ábra. 
Lépcsős tengely 
szélső állapotai

    08,098,910 94,1998,1902,0"'  TTT mm 

 
   valósvalós ddDDTTT  maxmax   02,0"'  

 

A rajzon lévő jelölések pontos jelentése:
– Az ilyen jellegű megadásnál az „A” és „B” bázisok a zseb szimmetriasíkjai.
– Keretezett 25-ös méretek azt jelentik, hogy a furatok elméleti pozíciói a 

szimmetria-síkoktól 12,5 mm-re vannak; a 25-ös méretnek nincs hossztűrése.
– A rajzon lévő három pozíciótűrés egymástól független, de az alkatrész-

nek mindegyiknek meg kell felelnie.
– A megadott pozíciótűrések a négy furatra külön-külön vonatkoznak.
– A tűréskeretekben első helyen szereplő „C” bázisok azt jelentik, hogy a 

pozíciótűrést a „C” bázissal jelölt felületen kell értelmezni.
– A felső tűréskeret első sorában lévő megadása a furatok „B” bázistól mért 

helyzetére vonatkozik (rajzon függőleges irány). A megengedett pozícióhiba 
függ a furat méretétől és a zseb függőleges méretétől (ez legyen most Y). Ha a 
furatok például Ø10,06 mm-esek és a zseb ilyen irányú mérete 44,08 mm lett, 
akkor a furatok megengedett pozícióhibája:
                                                                             , azaz

– A felső tűréskeret második sorában lévő megadás a furatok egymáshoz 
viszonyított helyzetét határozza meg. A furatok távolsága (vagyis a 25 mm) 
a furatok átmérőjétől függően változhat (furatok továbbra is Ø10,06 mm): 
                                              , azaz                                                  mm

10.10. ábra. Kapcsoló 
tűrései szerelhetőség 

szempontjából

   minmin  és 1,0" és ' YYDDTTT valósvalós   

  11,01006,1005,0 ' TT   min05,0 ' DDTT valós   

    08,0 és 16,04408,44 és 1006,101,0" és '  TTT mm 
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– A külön lejjebb lévő tűréskeret jelentése a furatok „A” bázistól mért 
hely zetére vonatkozik (rajzon vízszintes irány). A megenge dett pozícióhi-
ba függ a furat méretétől és a zseb vízszintes méreté től (ez legyen most X).
Például, ha a furatok továbbra is Ø10,06 mm-esek és a zseb pedig ebben az 
irányban 44,04 mm lett, akkor a furat pozíció hibája:
                                                                              , azaz
                                                                                              mm

Miért van szükség 3 pozíciótűrésre ebben az esetben? Viszonylag egyér-
telmű, hogy vízszintes és függőleges irányba külön kell megadni a tűréseket, 
hiszen a zseb X és Y méretétől függően változhatnak a furatok helyzetei. A 
furatok vízszintes elhelyezkedése csak az X mérettől függhet, miközben a 
függőleges elhelyezkedésüket értelemszerűen csak az Y méret befolyásolja. 
Ha egy sorba írnánk az A és a B bázist, akkor a két bázisból adódó pozícióhiba 
többletet kétszer kellene hozzáadni a pozícióhibához, ami hibás alkatrészeket 
eredményezne (nem lennének összeszerelhetőek). A harmadik pozíciótűrést 
azért kell megadni, hogy a furatok egymáshoz viszonyított helyzetét adott 
keretek között tartsuk. Tehát a zseb bázisfelületeihez képest megengedett na-
gyobb pozícióhibákat az egymáshoz viszonyított pozícióhibával korlátozzuk, 
vagyis a furatok képe minimálisan térhet el az elméleti négyzettől, de együtt 
eltolódhatnak a falakhoz képest. Ugyanis, ha a zseb nagyobbra is készül el,  
a csatlakozót tudjuk mozgatni, hogy belemenjenek a csatlakozó érintkezői a 
furatokba (10.11. ábra).

Több vizsgált elem (most a 4 furat) esetén a számokat nem adhatjuk össze, 
mert a bázis méretéből eredő többletet ekkor a bázis helyzetének megváltoz-
tatására használhatjuk fel. Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy az összes vizs-
gált elem a bázishoz képest a második tag mértékéig adott irányba elmozdul-
hat, majd ehhez az új helyhez képest kell az első tag mértékén belül lenniük.

10.11. ábra. Elméleti pozíció, egymáshoz viszonyított pozícióhiba és 
bázisfelülethez viszonyított összesített pozícióhibák

    04,0 és 16,04404,44 és 1006,101,0" és '  TTT  
   minmin  és 1,0" és ' XXDDTTT valósvalós   

5. A legkisebb anyagterjedelem feltételének jelentése és használatának oka

Legkisebb anyagterjedelem feltétele tulajdonképpen pont az ellenkezője a 
legnagyobb anyagterjedelem feltételének. Használatakor azt írjuk elő, hogy 
az alkatész gyártása során ne alakulhassanak ki a kelleténél kisebb bordák, 
falvastagságok, de a gyárthatóságot ne korlátozzuk felesleges szigorítással. 
Ez az előírás idomszerrel nem ellenőrizhető, így az ellenőrzést nem segíti, 
mint a legnagyobb anyagterjedelem feltétele. 

Számítási módja alapvetően hasonló a korábban ismertetettekhez, de itt a 
határértékek a kisebb anyagterjedelemhez kapcsolódnak:

Csap esetén a növelt eltérés:  
Lyuk esetén a növelt eltérés:  
A 10.12./a ábrán látható rajzi jelölés két szélső állapotát a 10.12./b és c 

ábrája mutatja be. A 10.1 táblázat pedig tartalmazz a számítás eredményét a 

𝑇𝑇 + 𝑇𝑇′ = 𝑇𝑇 + (𝐷𝐷𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ó𝑠𝑠 − 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) 
𝑇𝑇 + 𝑇𝑇′ = 𝑇𝑇 + (𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐷𝐷𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣ó𝑠𝑠) 

10.12. ábra Legkisebb anyagterjedelem feltétele

a

b c
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11. A méretlánc átrendezésének 
 elmélete

Egyes esetekben szükség lehet arra, hogy a méretláncot átrendezzük. Ezeknek 
legtöbbször az az oka, hogy a rajzon feltüntetett méretet nem tudjuk mérni, 
vagy gyártás során – például CNC gépnél – más méretet kell megadni, vagy 
egyszerűen csak a kiadandó méret alsó és felső határértékére vagyunk kíván-
csiak. A méretlánc átrendezéssel megkönnyíthetjük a gyártás és az ellenőr-
zés folyamatát is. Fontos, hogy a méretlánc átrendezése után is elkerüljük a 
túlhatározott méretmegadást, vagyis ha a kiszámolt új méretet feltüntetjük a 
rajzon, akkor egy eredeti méretet le kell szedni róla.

A továbbiakban használt jelölések:

R – kiadandó méret vagy eredő méret – az a méret, melyet meg akarunk ha-
tározni valamilyen ok miatt.
A, B – rajzon eredetileg megadott méretek.

11.1.ábra. A növelő tag (a) és a 
csökkentő tag (b) [64. oldalon] 

meghatározása
a

furat valós méretőtől függően. Megfigyelhető, hogy ilyen megadás mellett, az 
alkatrész homlokfelületén a gyűrű vastagsága sehol sem csökkenhet bizonyos 
érték alá. Ezzel például elkerülhető, hogy az alkatészen, összeszerelt állapot-
ban, a kritikusnál nagyobb felületi nyomás alakuljon ki. 

A furat valós 
mérete [mm]

Megengedett 
(növelt) merőle-

gességi hiba

10,0 (legnagyobb 
anyagterjedelem) 0,7

10,1 0,6

10,2 0,5

10,3 0,4

10,4 0,3

10,5 (legkisebb 
anyagterjedelem) 0,2

10.1 táblázat A rajzhoz tartozó lehetséges értékek
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A rajzon megadott méretek lehetnek növelő vagy csökkentő tagok. A gya-
korlatban bevált rajzi méretek kategóriába sorolásának menete a következő:

– Az adott műszaki probléma alapján kiválasztjuk a kiadandó méretet („R”).
– Minden más méretet állandónak veszünk.
– Kiválasztjuk a rajzon megadott egyik méretet, és képzeletben megnöveljük.
– Vizsgáljuk meg, hogy a kiválasztott méret növelése milyen hatással van 

a kiadandó „R” méretre. Ha a kiadandó méret növekszik, akkor a kiválasztott 
méret növelő tag lesz, ha pedig csökken, akkor csökkentő tag lesz.

Például a 11.1./a ábrán kiválasztottuk a kiadandó „R” méretet. Minden raj-
zi méretet eredeti – állandó – értéken tartunk, majd megnöveljük (szürkével 
jelölt terület) a kiválasztott „A” értéket. Látható, hogy ennek hatására az „R” 
méret is megnövekedett, ezért az „A” növelő tag.

A 11.1./b ábrán az előző eljárást követjük, csak a „B” mérettel. Látható, 
hogy a „B” méretet megnövelve („A” méretet állandó értéken tartva) az „R” 
méret csökken, vagyis „B” csökkentő tag.

A kiadandó méret maximumát megkapjuk, ha a növelő tagok maximumá-
nak összegéből kivonjuk a csökkentő tagok minimumának összegét.

A kiadandó méret minimumát megkapjuk, ha a növelő tagok minimumá-
nak összegéből kivonjuk a csökkentő tagok maximumának összegét.

Ebben az esetben a kiadódó méret maximuma és minimuma:
minmaxmaxR BA −=            maxminminR BA −=

(Az egyszerűbb rajzokon a 
következő gondolatmenet-
tel is meghatározhatjuk: 
Mikor lesz az „R” méret 
maximális? Ha a teljes 
„A” hosszt maximális mé-
retre gyártjuk, a „B” vállat 
pedig minimálisra. Mikor 
lesz az „R” méret minimá-
lis? Ha a teljes „A” hosszt 
a legkisebbre, a „B” vál-
lat pedig a legnagyobbra 
gyártjuk.)

Képlettel:   minmaxmax  tagcsökkentő tagnövelőR . 
 

Képlettel:   maxminmin  tagcsökkentő tagnövelőR . 
 

b

Példák

1. példa:

R = rajzon jelölve

Növelő tagok: A, B
Csökkentő tag: –

2. példa:

R = rajzon jelölve

Növelő tag: A
Csökkentő tag: B

3/a példa:
Mekkora lesz a h-val jelölt méret, ha az 
átmérő és az M-mel jelölt méret a meg-
adott határon belül készülnek el?

Növelő tag: D
Csökkentő tag: M
Kiadandó méret: h

4,0
1,030

A  
5,0
3,070

B  

9,1005,704,30R maxmaxmax  BA  mm 

6,997,699,29R minminmin  BA  mm 

5,0
1,0100

A  
2,0
6,060

B  

1,1
minmaxmax 40)6,060()5,0100(R  BA  

3,0maxminmin 40)2,060()1,0100(R  BA  Megoldás: 1,1
3,040

R  

Megoldás: 9,0
4,0100

R  

0  
2,040D  

3,0
1,08

M  

R

R

R
R
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3/b példa:

Mekkora legyen a h-val jelzett méret, hogy a horony mélységére előírt érté-
kek adódjanak ki? (A többi méret:                  ,                )
Növelő tag: D
Csökkentő tag: h
Kiadandó méret: M

A 3/a és a 3/b példákból kitűnik, hogy a műszaki problémától függően vál-
tozik a kiadandó méret. Egyáltalán nem feltétel, hogy a kiadandó méret az 
ismeretlen méret legyen. A 3/a feladat esetében arra voltunk kíváncsiak, hogy 
a D és az M méret elkészítése esetén a h méret milyen határok közé adódik. 
Ennek oka például, hogy a tervező meg akar győződni arról, hogy megfelelő-
e a minimális keresztmetszet. A 3/b példa esetén meg volt adva az M méret, 
de például a gyártás során a h méretet tudják ellenőrzni. Ebben az esetben úgy 
kell elkészíteni a h méretet, hogy az eredeti rajzon megadott M méret adódjon 
ki. A gyártásra kiadott rajzon csak a D és a h méret szerepelhet.

4. példa:

 R = rajzon jelölve

Növelő tagok: A, B
Csökkentő tag: C

1,0
minmaxmax 32)1,08()040(h  MD  

5,0maxminmin 32)3,08()2,040(h  MD  

Megoldás: 1,0
5,032

h  

0  
2,040D  3,0

1,08
M  

3,0maxmaxminminmaxmax 32)3,08()040(M  MDhhD  
1,0

minminmaxmaxminmin 32)1,08()2,040(M  MDhhD  

Megoldás: 1,0
3,032

h  

15,0
1,040

C  

0  
15,035B  

 
 

1,0
0  21A  
 

M

M

h

h

5. példa:

R = rajzon jelölve

Növelő tagok: A, B
Csökkentő tag: –
(C nem befolyásolja az R-t)

6. példa:

Túlhatározott, rossz megadás:

A rajzon jelölt R4 méret legyen a 4. példában kiszámolt          méret. A C és 
R4 alapján számoljuk ki R-et:

Látszik, hogy A, B, C és R4 zárt méret-
láncot alkot, vagyis túlhatározott méret 
megadást jelent. A 5-ös példa 

 mmR maxmax 2,169,39351,21minmax  CBA  

 mmR minmin 7,1515,4085,3421maxmin  CBA  

Megoldás: 2,0
3,016

R  

1,0
0  21A  
 0  

15,035B  
 

 
15,0
1,040

C  

 mmR maxmax 1,56351,21max  BA  

 mmR minmin 85,5585,3421min  BA  

Megoldás: 1,0
15,056

R  

Megoldás: 35,0
4,056

R  

1,0
15,056

R  

2,0
3,016

  

mm 35,562,1615,40
4R maxmaxmax


 RC

 

mm 6,557,159,39
4R minminmin


 RC
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35,0
4,056

R  és a mostani számítás alapján                   látható, hogy eltérés van a kiadódott 
teljes hosszméretek között. Túlhatározott méretmegadás esetén a kiadandó 
hosszméret tűrése eltér egymástól, ezért A + B ≠ C + R4. Tehát továbbra 
is igaz, hogy túlhatározott méretmegadást minden körülmény között kerülni 
kell, és ezekkel a számításokkal sem lehetséges megfelelő tűrés kijelölése.

Technológiai szigorítás esete:

A technológiai szigorítás tulajdonképpen egy kiválasztott tűrésmező csökken-
tése, ami a gyártási költségek növekedésével jár (nagyobb selejtarány, több 
odafigyelés, lassabb gyártás…). Méretlánc átrendezésekor figyelni kell arra is, 
hogy az Rmin-ként kapott eredmény kisebb legyen, mint az Rmax. Ha a számítás 
során azt kapjuk, hogy a minimális érték nagyobb, mint a maximális, akkor 
technológiai szigorítást kell alkalmazni. A méretlánc átrendezésekor kaphatunk 
olyan eredményt is, hogy a kiadandó méret tűrésmezője nulla (határhelyzet), 
amit már nem lehet legyártani, így a szigorítás ebben az esetben is elkerülhetetlen.

7/a példa:
Gyártás folyamata: A méret elkészítése, majd B méret elkészítése, így a ki-
adandó méret az R méret.

R = rajzon jelölve

Növelő tag: A
Csökkentő tag: B

Megoldás:
Ennél a feladatnál a gyártás szempontjából nem szükséges az R méret ismere-
te, mert megmunkáláskor csak az A és B méretet használjuk, de a tervezőnek 
fontos lehet ez az adat, ezért meg tudja határozni ezzel a számítással.

3,060A  

3,025B  

6,0
minmaxmax 35)3,025()3,060(R  BA  

6,0maxminmin 35)3,025()3,060(R  BA  

6,035R  

R

R

7/b példa:

Gyártás folyamata: A méret elkészítése, majd technológiai okok miatt a C 
méret elkészítése, így a kiadandó méret a B méret lesz.

Növelő tag: A
Csökkentő tag: C
Kiadandó méret: B

Megoldás: C       , ez gyárthatatlan, ezért technológiai szigorításra van 
szükség.
Lehetséges megoldás az, hogy az A méret tűrését szigorítjuk, így legyen 

Ebben az esetben a gyártás szempontjából azért szükséges átszámítani a mé-
rethálót, mert a B méretet nem tudjuk ellenőrizni a gyártás során. Azért, hogy 
a gyártás ne véletlenszerű legyen, meg kellett határozni a C méretet (tűréssel), 
amit ellenőrizni tudunk. Mivel a tervező a B méretet írta elő, így úgy kellett 
meghatározni az A és C méretet, hogy a B méret és tűrése mindig kiadódjon, 
hiszen a tervező szerint ez a funkcionális méret. Ilyen esetekben érdemes 
mérlegelni, hogy egy másik méréstechnikai eljárás, vagy a tűrésmező szigo-
rítása jár több költséggel.

3,060A  

3,025B  

035B  

2,060A  

Megoldás: 1,035 C , ez így már legyártható. 
 

0
minminmaxmaxminmin 35)3,025()3,060(  BACCAB  

 

0maxmaxminminmaxmax 35)3,025()3,060(  BACCAB  
 

035B  

1,0maxmaxminminmaxmax 35)3,025()2,060(B  BACCA
1,0

minminmaxmaxminmin 35)3,025()2,060(B  BACCA  

B

B
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7/c példa:

Gyártás folyamata: Az A méret elkészítése, majd C méret elkészítése, így a 
kiadandó méret a B méret.

Növelő tag: A
Csökkentő tag: C
Kiadandó méret: B

                                     a minimális méret nagyobb, mint a maximális, 
tehát így nem gyártható le a darab. Például az A méret 60,4 mm lett, a C mé-
retet ha névleges 35 mm-re is készítik el, akkor sem lesz a B (kiadandó) mé-
ret tűrésmezőn belül. Az A méret szigorítása esetén legyártható az alkatrész, 
például ha A = 60 ± 0,2 ; akkor az eredmény azonos a 7/b feladattal. Érdemes 
megjegyezni, hogy ezekben az esetekben sosem a kiadandó méret tűrésmeze-
jét szigorítjuk, hanem a növelő és csökkentő tagokét.

5,060A  

3,025B  

2,0maxmaxminminmaxmax 35)3,025()5,060(  BACCAB  
2,0

minminmaxmaxminmin 35)3,025()5,060(  BACCAB  
2,0

max2,0min 3535 
  CC  

12. A méretlánc átrendezése 
 a gyakorlatban

1. A méretlánc átrendezésének okai

Méretlánc átrendezésével csak akkor foglalkozzunk, ha szükséges, ezek az 
esetek általában a következők:

– Koordináta-rendszerhez igazodó méretmegadás. A CNC szerszámgépek 
működéséből adódóan az alkatrészek programozását egy adott koordináta-
rendszerben végezzük. Ez azt jelenti, hogy például esztergálásnál a munkada-
rab egyik végén van a koordináta-rendszer nullapontja. A tervező által küldött 
rajzokon azonban nem mindig ehhez a felülethez viszonyítva veszik fel a 
méreteket. Ha átrendezzük a mérethálót, akkor könnyebb a programozás, a 
gyártás és az ellenőrzés is.

– Egyszerű ellenőrzés biztosítása az adott műveletben. Az alkatrészek több-
ségét általában nem lehet az első műveletben készre munkálni. Előfordulhat, 
hogy a bázisok helyes megválasztása esetén is vannak az egyes műveletekben 
olyan méretmegadások, melyek nem ellenőrizhetőek (mérhetőek) könnyen. Az 
egyes műveleteket érdemes tehát méretlánc átrendezéssel is előkészíteni, hogy a 
gépkezelők könnyebben ellenőrizhessék a munkájukat. Mérlegelni kell azonban, 
hogy milyen darabszám felett érdemes a méretlánc átrendezésével foglalkozni.

– Információszerzés kiadandó felület méretéről. Szerelésnél, méretezésnél 
szükség lehet arra, hogy a rajz szerinti ki adandó méretről (rajzon méret nélküli 
felületről) információt kap junk (vagyis mekkora lehet a minimum és a maxi-
mum). Számítás szem pontjából ez a legegyszerűbb feladat, hiszen a kiadandó 
méret egyben az ismeretlen méret, vagyis az egyenletet nem kell átrendezni. 
(Erre az esetre már több példa volt az előző fejezetben.)

– Szerelési hézag meg állapítása miatt, több darabból álló gépszerkezet ese-
tén. Több alkatrész esetén is végezhetünk méretlánc átrendezést, főként azért, 
hogy megállapítsuk a szerelésük során keletkező hézag méreteit. A minimális 
és a maximális hézag ismeretében előkészíthető a különböző hézagoló gé-
pelemek, amelyekkel biztosítható lesz a tervezett működés. Ez a számolás ha-
sonló menetű, mint egy alkatrésznél, mert a különböző alkatrészek csatlakozó 
felületei csökkentő tagként vagy növelő tagként viselkednek. 
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2. Koordináta-rendszerhez igazodó méretmegadás

1. példa:
Esztergált lépcsős ten gely méretháló átrendezése, CNC gépen történő 
megmunká láshoz. Az ere deti rajz 12.1. ábrán látható. Az új, könnyebb gyárt-
hatóságot segítő rajz elvi felépítését a 12.2. ábra mutatja be.
Eredeti rajzról leolvasható méretek:                     ; 
L2 meghatározásánál fel hasz nálható az L1 és a       méret.
A gyártás fo lyamán alapvető cél, hogy a rajzon megadott   méret 
adódjon ki. 

Kiadandó méret: 
Növelő tag: L2
Csökkentő tag: L1

Megoldás:

12.2. ábra. Lépcsős tengely új méretmeg-
adásának elve

0  
2,015  

0  
2,015  

5495341511521215 minmaxminmax ,,LLLL   
4496348141814212814 maxminmaxmin ,,,L,LLL,   

12.1. ábra. Lépcsős tengely eredeti rajza

0  
2,015  

1,0
0  5,341 L  0  

502405 ,L   

05045495492 0  
10 ,,,L ,    

12.3. ábra. Lépcsős tengely 
az új méretekkel

L4 meghatározása (2 tag) egyszerűbb, mint az L3 meghatározása (3 tag). L4 
meghatározásnál felhasználható az L2 és a           méret. A gyártás során a 

           -es méret létrehozása a cél.

Kiadandó méret: 
Növelő tag: L4
Csökkentő tag: L2

Megoldás: 

L3 most már meghatározható 2 tagból: L4-ből és          -ből.

Kiadandó méret: 
Növelő tag: L4
Csökkentő tag: L3

Megoldás: L3  05,075,1845,184L3 3,0
2,0  

  

Az eredmények alapján elkészíthető az új rajz szimmetrikus tűrésmezőkkel, 
mely könnyebb programozást, gyártást és ellenőrzést tesz lehetővé (12.3. ábra).

71994493150231504243150 minmaxminmax ,,,L,LLL,   
51995491502150424150 maxminmaxmin ,,LLLL   

10619951994 20
0  ,,,L ,    

0  
3,015  

718415719915433415 maxminminmax ,,LLLL   

818471451997144334714 minmaxmaxmin ,,,,LLLL,   

3,0
0  150  

3,0
0  150  

3,0
0  150  

0  
3,015  
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3. Egyszerű ellenőrzés biztosítása az adott műveletben

2. példa:

Az adott darab (12.4. ábra) egy felfogásban 
készül el a CNC esztergagépen. Az eredeti 
méretezés egy felületről indul ki, ami prog-
ramozás szempontjából előnyős. A gyártás 
során azonban a 0  

1,01,2 − -es méretet nem lehet 
tolómérővel ellenőrizni. Meg kell határozni 
az A méretet, hogy a gyártásközi ellenőrzés 
lehetséges legyen.

Kiadandó méret: 0  
1,01,2 −

Növelő tag: 
Csökkentő tag: A

3. példa:

Vállal rendelkező alkatrész gyártása (12.5. ábra). Az előgyártmány teljes ma-
gassága a műveletben nem változik, mert az az előző műveletben készült el. 
A művelet során a két vállat alakítjuk ki (12.6 és 12.7. ábra).

12.4. ábra. Gyűrű

5,11,26,36,32,1 minmin =−=→−= AA

12.5. Vállas alkatrész rajza

0  
05,06,3   

55,1255,355,32 maxmax  AA  
 05,0

0  5,1 A  
 

Kiadandó méret: 
Növelő tag: 
Csökkentő tag: A

4. példa:

Esztergált munkadarab második művele-
tében elkészült felületének elle nőrzése.

Az első műveletben elkészül a darab 
végleges hossza (leszúrással). A második 
művelet során létrehozzuk a furat süllyesz-
tését, de a könnyebb ellenőrizhetőség mi-
att szükséges az M méret meghatározása 
(12.8. ábra). Ebben az esetben is a rajzon 
megadott eredeti méretnek kell kiadódnia.

Kiadandó méret: 
Növelő tag: 
Csökkentő tag: M

Azonban: maxmin 4,76,7 MM =〉= , ez tipikus esete a technológiai szigorítás 
szükségességének.

12.8. ábra. Darab jellemző 
méretei

12.7. ábra.
Váll ellenőrzése

12.6. ábra. Az alkatrész állapotai a megmunkálás során

1,015  
05,022  

95,61,1505,2205,2215,1 minmin  AA  

05,79,1495,2195,219,14 maxmax  AA  

05,07 A  

1,05,38   
2,046  

6,76,382,462,4638,6 minmin  MM  

4,74,388,458,454,38 maxmax  MM  
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A technológiai szigorítás mértékének meghatározása:

A kiadandó méret tűrésmezejének nagyobbnak kell lenni, mint a másik két 
(vagy több) méret tűrésmezejének (megfelelő) összegénél. Csak ebben az 
esetben biztosítható, hogy a két méret elkészülte után a kiadandó méret az 
eredetileg megadott tűrésmezőbe essen. Példánkban a kiadandó méret tűrés-
mezeje 0,2 mm, ezt a mezőt oszthatjuk szét a másik két méret között. Legyen 
a teljes hossz                 ; ez 0,1 mm tűrésmező nagyság.

Ellenőrzés méretlánc átrendezéssel:

Kiadandó méret: 
Növelő tag:                 (szigorított tűrés)
Csökkentő tag: M

Megoldás:                 , azaz a tűrésmező nagysága 0,1 mm.

(Érvényesült, hogy a méretlánctagok tűrésmező nagyságaiknak összege meg-
egyezik a kiadandó méret tűrésmezejének nagyságával [0,1 + 0,1 = 0,2].)

5. példa:

Kisméretű szegecs sorozat-
gyártása (12.9. ábra).

A munkadarab egy műve-
letben készül el. A munka fo-
lyamata a következő: A rúda-
dagoló kitolja az anyagot, 
majd a sötét szürkével jelölt 
felületeket egy esztergakés, 
a világos szürkével jelölt fe-
lületet pedig egy leszúrókés 
alakítja ki. Gyártáselőkészí-
tés során felmerül a kérdés, 
hogyan ellenőrizhető a da rab 
egyszerűen és gyorsan? 12.9. ábra. A szegecs rajza

1,05,38   
05,046  

05,046  

45,76,3805,4605,4638,6 minmin  MM  

55,74,3895,4595,454,38 maxmax  MM  

05,05,7   

Az átmérők ellenőrzéséhez elég egy átmérőt mérni, hiszen a többi átmérőt 
is ugyanaz a kés alakítja ki, vagyis minden átmérő ugyanazzal a hibával ké-
szül el (a szerszám kopásától függően).

A vállak mérésénél az a probléma, hogy nincsen elég nagy felület (kis 
lépcsők és a rajtuk lévő rádiuszok miatt) ahhoz, hogy a mélységmérőt meg-
felelően használhassuk.

A teljes hossz könnyen mérhető, ezért határozzuk meg az A méretet. Az 
A méretnél hibaként jelentkezhet az, hogy a rúdadagoló nem eléggé tolja 
ki a rúdanyagot (5,3 ± 0,2), vagy a két kés egymáshoz viszonyított helyzete 
megváltozik (1,5 ± 0,1). A középső két váll (    és   ) gyakorlatilag hiba
nélkül készül el, hiszen a kapcsolódó felületeket ugyanaz a kés alakítja ki 
(kopott szerszám esetén is 0,01 mm alatti hibák valószínűsíthetők).

a – Hagyományos méretlánc átrendezés:

Kiadandó méret: 1,05,1 ±  (két hibalehetőség közül ennek szigorúbb a tűrése)
Növelő tag: A
Csökkentő tagok:     ;    ; 2,03,5 ±

maxmin AA 〉 , vagyis tűrésmezőt kell szigorítani. Ekkor a következő kérdés me-
rül fel: mely tűrések szigoríthatóak úgy, hogy ne okozzon gyártásbeli ne héz-
ségét. Megoldás: b

b – Méretlánc átrendezés, középső vállak hiba nélküli elkészítése esetén:

Kiadandó méret: 1,05,1 ±  
Növelő tag: A
Csökkentő tagok: 5,6 ± 0; 4,65 ± 0; 5,3 ± 0,2 (gyakorlatban elfogadható köze-
lítéssel a középső két lépcső hiba nélkül készíthető el)
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Vagyis még jobban szigorítani kell a tűréseket. Már csak a 5,3 ± 0,2 méretet 
lehet szigorítani, mivel tudjuk, hogy a kiadandó méret tűrésmezeje 0,2 mm 
nagyságú, ezt a nagyságot két egyenlő részre osztjuk, így az 5,3-as névleges 
méret tűrésmezeje ± 0,05 mm.

Ellenőrzés:

Kiadandó méret: 1,5 ± 0,1
Növelő tag: A
Csökkentő tagok: 5,6 ± 0;  4,65 ± 0;  5,3 ± 0,05 

A = 17,05 ± 0,05

Ellenőrzéskor tehát mérni kell a teljes hosszt és az első 5,3-as vállat. Mind-
kettőt ± 0,05 százados pontossággal kell legyártani és ellenőrizni ahhoz, hogy 
biztosak legyünk abban, hogy az alkatrész nem selejtes. Persze azzal a gya-
korlati közelítéssel, hogy elfogadjuk a két középső váll hibamentes gyártását.

c – Hagyományos méretlánc átrendezés:

Kiadandó méret: 5,3 ± 0,2 (a két hibalehetőség közül ennek nagyobb a tűrés-
mezeje)
Növelő tag: A
Csökkentő tagok:     ,     , 1,05,1 ±

              , vagyis tűrésmezőt kell szigorítani.

Megoldás: d
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d – Méretlánc átrendezés, középső vállak hiba nélküli elkészítése esetén:

Kiadandó méret: 5,3 ± 0,2 
Növelő tag: A
Csökkentő tagok: 5,6 ± 0; 4,65 ± 0; 1,5 ± 0,1 (gyakorlatban elfogadható köze-
lítéssel a középső két lépcső hiba nélkül készíthető el)

A = 17,05 ± 0,1

Ebben az esetben ellenőrizni kell a teljes hosszt és az 1,5-ös vállat. Mindket-
tőt ± 0,1 tizedes pontossággal kell megmunkálni és ellenőrizni ahhoz, hogy 
biztosak legyünk abban, hogy az alkatrész nem selejtes.

Feladat összefoglalása:

Valós gyártási folyamat során a minél gyorsabb ellenőrzés alapvető fontossá-
gú. A megfelelő gyártás-előkészítés nem csak a megmunkáló-program meg-
írásából, hanem a mérési feladatok meghatározásából is áll. Az előkészítés 
során mérlegelnünk kell, hogy melyik méreteket szükséges, és melyikeket 
tudjuk mérni. Ha a két csoport nem azonos, akkor át kell számítani a méret-
láncot. A b és d részben láthattuk, attól függően, hogy a teljes hossz mellett 
még melyik méretet tudjuk ellenőrizni, attól függően a tűrésmezők nagysága 
is változhat, ami közvetlen hatássál van a gyártási, ellenőrzési költségekre. 
Jelen esetben a d megoldás (1,5-ös váll, és a teljes hossz) azért jobb, mert 
mélységmérő alkalmazása nélkül lehet ellenőrizni a méreteket, ráadásul na-
gyobb tűrésmezők adódtak ki.

4. Selejtté minősítés

Ha a méretlánc átrendezése tűrésmező-szigorítással járt, és a szigorított mé-
reteknek nem felel meg a gyártmány, akkor nem biztos, hogy az alkatrész se-
lejtes. Ha a 4. példában a munkadarabot más méréstechnikával ellenőrizzük 
(pl. mérőgéppel), akkor mérhető az eredeti méret (38,5), és ekkor az eredeti 
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12.10. ábra. Méretellenőrzés

tűrésmező vonatkozik rá (illetve a többi 
méretre is). Ne felejtsük el, hogy az ilyen 
esetekben azért számoltuk át a méreteket, 
hogy egyszerűbben, olcsóbban tudjuk el-
lenőrizni a darabokat. Általában érdemes 
ezért az olcsóbb méréstechnikával ki-
szűrni a selejtgyanús alkatrészeket. Majd 
ezek után mérlegelni, hogy drágább mód-
szerekkel érdemes-e tovább ellenőrizni a 
kiszűrt darabokat, vagy gazdaságosabb 
ezeket selejtnek minősíteni.

Az 5. példa esetében szintén van le-
hetőség a hosszmérés után a darabot 
esetlegesen még jónak minősíteni más 
méréstechnikával (12.10. ábra). Ekkor 
egyesével végigmérhetjük a vállak hely-
zetét, és a kapott értékeket kivonva egy-
másból, ellenőrizhetjük az adott vállak méretét. Ez a módszer elvileg jó, de 
hosszúsága miatt a gyártásban nem alkalmazhatók, hiszen 20 –30 másodper-
cenként elkészülő daraboknál nem lehetséges több perces mérési módszer 
alkalmazása.

Fontos

Ha átszámoltuk a méretláncot, és új rajzot készíttettünk, az új rajz sem lehet 
túlhatározott! Ez azt jelenti, hogy a számításhoz használt eredeti méretek kö-
zül egy vagy több méretet el kell hagyni az új rajzon.

Ha a méretlánc átrendezés nem járt szigorítással (2. példa), és az átren-
dezett új mérettel selejtesnek minősítetjük a darabot, akkor az eredeti méret 
mérése esetén sem fogjuk tudni jónak minősíteni azt.

13. Alak-, irány-, helyzet- és ütéstűrések 
példatára

Egyenességtűrés megadása és értelmezése

Az egyenesség-eltérés és ennek meg-
engedett legnagyobb értéke, az egye-
nességtűrés vizsgálható síkban és 
térben. A síkbeli egyenesség-eltérés a 
ráfekvő egyenes és a valóságos profil 
közötti legnagyobb távolság (Δ) a vo-
natkoztatási hossz határain belül.

A valóságos egyenesnek (profilnak) 
két egymástól T = 0,1 mm távolságra 
levő, egy síkban fekvő egyenes között 
kell elhelyezkednie. A sík bármely 
hosszirányú metszősík lehet.

Bármely valóságos hengeralkotónak 
az adott irányt tartalmazó (a tengelyen 
áthaladó) síkra merőleges, egymástól 
a T = 0,1 mm távolságra levő két sík 
között kell elhelyezkednie.

* Forrás: Rábel György: Gépalkatrészek alak- és helyzettűrései, Szabványkiadó, Bp., 1983.

*
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A furat valóságos tengelyének egy T = 
0,08 mm átmérőjű hengeren belül kell 
elhelyezkednie.

Síklapúságtűrés megadása és értelmezése

A valóságos felületnek két, egymástól 
T = 0,1 mm távolságra levő párhuza-
mos sík között kell elhelyezkednie.

Mindhárom valóságos felületnek két, 
egymástól T = 0,1 mm távolságra levő 
párhuzamos sík között kell elhelyez-
kednie.(A sík mezők vékony vonallal 
össze vannak kötve.)

A három valóságos felület mindegyi-
kének két-két, egymástól T = 0,1 mm 
távolságra levő párhuzamos sík között 
kell elhelyezkednie.

Köralaktűrés megadása és értelmezése

A köralakeltérés a ráfekvő kör és a való-
ságos profil pontjai közötti legnagyobb 
távolság. A legnagyobb megengedett kör-
alakeltérés a köralaktűrés. A köralak-tű-
résmező a forgásfelület tengelyére merő-
leges vagy a gömb középpontján áthaladó 
síkban két, egymástól T köralaktűrésnek 
megfelelő távolságra levő központos kör-
rel határolt terület.

A valóságos profil pontjainak a forgás-
felület tengelyére merőleges bármely 
síkban két, egymástól T = 0,01 mm 
távolságra levő központos kör között 
kell elhelyezkednie.

A valóságos profil pontjainak a kúp 
tengelyére merőleges bármely síkban 
két, egymástól T = 0,02 mm távolság-
ra levő központos kör között kell elhe-
lyezkednie.

A valóságos profil pontjainak a gömb 
középpontján átmenő bármely síkban 
két, egymástól T = 0,04 mm távolság-
ra levő központos kör között kell elhe-
lyezkednie.
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Hengerességtűrés megadása és értelmezése

A hengeresség-eltérés a ráfekvő henger 
és a valóságos felület pontjai közötti 
legnagyobb távolság a vonatkoztatá-
si hossz határain belül. A hengeres-
ségtűrés a legnagyobb megengedett 
hengeresség-eltérés. A hengeresség-
tűrésmező két, egymástól T henge-
resség-tűrésnek megfelelő távolságra 
levő közös tengelyű hengerrel határolt 
térrész.

A valóságos felületnek két, egymástól 
T = 0,02 mm távolságra levő közös 
tengelyű hengerfelület között kell el-
helyezkednie.

Adott profil alaktűrésének megadása és értelmezése 

A felület tűrésezett valóságos profiljá-
nak bármely adott irányú síkkal való 
metszetben két olyan görbe között kell 
lennie, amely görbék a névleges pro-
filon elhelyezkedő középpontú és az 
adott profil átmérőszerűen megadott  
T = 0,1 mm tűrésével megegyező át-
mérőjű köröknek a burkológörbéi.

Adott felület alaktűrésének megadása és értelmezése

A tűrésezett valóságos felületnek 
két olyan felület között kell elhe-
lyezkednie, amely felületek a bá-
zisoktól meghatározott névleges 
felületen elhelyezkedő középpon-
tú és az adott felület átmérőszerű-
en megadott T = 0,1 mm tűrésével 
megegyező átmérőjű gömböknek a 
burkolófelületei.

Párhuzamosságtűrés megadása és értelmezése 

A tűrésezett síknak (a valóságos 
felület ráfekvő síkjának) két, egy-
mástól T = 0,02 mm távolságra 
levő és a bázissíkkal párhuzamos 
sík között kell elhelyezkednie.

A tűrésezett tengelynek két, egy-
mástól T = 0,05 mm távolságra levő 
és a bázissíkkal párhuzamos sík kö-
zött kell elhelyezkednie.
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A furatok közös tengelyének két, egy-
mástól T = 0,1 mm távolságra levő és a 
bázissíkkal párhuzamos sík között kell 
elhelyezkednie.

A tűrésezett tengelynek egy olyan 
T = 0,1 mm átmérőjű hengeren belül 
kell elhelyezkednie, amelynek tengelye 
párhuzamos a bázistengellyel.

Merőlegességtűrés megadása és értelmezése*

A tűrésezett síknak két egymástól 
T = 0,02 mm távolságra levő, egymás-
sal párhuzamos és a bázissíkra merőle-
ges sík között kell elhelyezkednie.

A tűrésezett tengelynek egy olyan de-
rék szögű parallelepipedonon belül kell 
elhelyezkednie, amelynek szelvényol-
dalai megegyeznek a T1 = 0,1 mm és T2 
= 0,2 mm merőlegesség tűrésekkel, ol-
dallapjai pedig merőlegesek a bázissík-
ra és az adott irányt tartalmazó síkokra.

* A tűrést nem fokban, hanem mm-ben adják meg.

A tűrésezett tengelynek egy olyan  
T = 0,04 mm átmérőjű hengeren be-
lül kell elhelyezkednie, amelynek 
tengelye merőleges a bázissíkra.

Hajlásszögtűrés megadása és értelmezése* 

A tűrésezett síknak két, egymástól 
T = 0,08 mm távolságra levő, egy-
mással párhuzamos és a bázissík-
hoz 40° szög alatt hajló sík között 
kell elhelyezkednie.

Pozíciótűrés megadása és értelmezése 

A tűrésezett síknak két, egymástól 
az átmérőszerűen megadott T = 0,2 
mm pozíciótűrésnek megfelelő tá-
volságra levő és a bázissíkhoz vi-
szonyítva szimmetrikus sík között 
kell elhelyezkednie.

* A tűrést nem fokban, hanem mm-ben adják meg.
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A furat tűrésezett tengelyének egy, 
az átmérőszerűen előírt T = 0,1 mm 
pozíciótűrésnek megfelelő átmérő-
jű, a tengely névleges helyzetével 
egytengelyű hengeren belül kell el-
helyezkednie.

A furatok tűrésezett tengelyei mind-
egyikének egy-egy olyan hengeren 
belül kell elhelyezkednie, amely 
egytengelyű a névleges helyzetű 
furattengellyel, átmérője pedig az 
átmérőszerűen előírt T = 0,1 mm 
legkisebb pozíciótűrés megnövel-
ve a furat legnagyobb anyagterje-
delemnek megfelelő és valóságos 
mérete T különbségével.

Egytengelyűségtűrés megadása és értelmezése* 

A furat tűrésezett tengelyének az át-
mérőszerűen megadott T = 0,1 mm 
egytengelyűségtűrésnek megfelelő 
átmérőjű, a bázistengellyel egyten-
gelyű hengeren belül kell elhelyez-
kednie.

* A tűréshenger tengelye a vonatkoztatási tengellyel koaxiális.

Mindkét furat tűrésezett tengelyének 
az átmérőszerűen megadott T = 0,04 
mm egytengelyűségtűrésnek megfe-
lelő átmérőjű és a közös tengellyel 
egytengelyű hengeren belül kell el-
helyezkednie. Ez a megadási mód 
lehetővé teszi az egytengelyűségtű-
rés idomszerrel való ellenőrzését.

Szimmetriatűrés megadása és értelmezése 

A rés tűrésezett szimetriasíkjának 
két, egymástól az átmérőszerűen 
megadott T = 0,1 mm szimetriatű-
résnek megfelelő távolságra levő, a 
bázisszimetriasíkkal párhuzamos és 
ahhoz viszonyítva szimetrikusan el-
helyezkedő sík között kell lennie.

A furat tűrésezett tengelyének két 
olyan párhuzamos sík között kell 
elhelyezkednie, amely síkok szi-
metrikusak a két horony közös szi-
metriasíkjához és egymástól való 
távolságuk az átmérőszerűen előírt 
T = 0,1 mm szimetriatűrésnek és a 
furat valóságos méretétől függő T’ 
tűrésnek az összege. A T’ tűrés a fu-
rat legnagyobb anyagterjedelmének 
megfelelő (legkisebb) méretének és 
a valóságos méretének a különbsége.
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Radiálisütés tűrésének megadása és értelmezése*

A forgásfelület tűrésezett valósá-
gos profilja pontjai nak a bázisten-
gelyre (a közös tengelyre) merőle-
ges bármely síkban két, egymástól  
T = 0,1 mm távolságra levő, a bázis-
tengellyel központos kör között kell 
elhelyezkedniük.

A homlokfelület tűrésezett valóságos 
profilja pontjainak a homlokfelületnek 
egy 40 mm átmérőjű és a bázistengely-
lyel egybeeső tengelyű hengerrel való 
metszetében a henger palástján egy-
mástól T = 0,1 mm távolságra levő két 
kör között kell elhelyezkednie.

A kúpfelület tűrésezett valóságos pro-
filja pontjainak a felületnek bármely 
olyan kúppal való metszetében, amely 
kúp egytengelyű a bázistengellyel és 
alkotója adott irányú (a vizsgált kúp 
alkotójára merőleges) a kúp palástfe-
lületén egymástól T = 0,1 mm távol-
ságra levő két kör között kell elhelyez-
kedniük.

* Nem szükséges, hogy a különböző keresztmetszeteknél a két kör ugyanolyan névleges 
átmérőjű legyen, kúpos felületre (esetleg hullámos felületre) is értelmezhető a radiális ütés.

Teljes radiálisütés tűrésének megadása és értelmezése*

A tűrésezett valóságos hengerfelület-
nek két, egymástól a teljes radiálisü-
tés T = 0,1 mm tűrésének megfelelő 
távolságra levő és a bázistengellyel 
(a közös tengellyel) egytengelyű hen-
gerfelület között kell elhelyezkednie.

A tűrésezett valóságos homlokfelület-
nek két, egymástól a teljes homlokütés 
T = 0,1 mm tűrésnek megfelelő távol-
ságra levő és a bázistengelyre merőle-
ges sík között kell elhelyezkednie.

Kilépő helyzettűrésmező megadása és értelmezése 

A tűrésezett tengelynek egy-egy; az 
alkatrész határán 30 mm-el túlnyúló 
hengeren (kilépő helyzettűrésmezőn) 
belül kell elhelyezkedniük; a henge-
rek egytengelyűek a furatok névleges 
helyzetű tengelyeivel, átmérőjük pe-
dig az átmérőszerűen megadott T =  
0,1 mm pozíciótűréssel azonos.

* A mérés folyamata: az alkatrészt két csúcs közé fogjuk, és megforgatjuk, majd a hen-
geres felületen végigvezetünk egy tapintót (mérőórával), majd nézzük a maximális és mini-
mális értéket. A kettő különbségének kisebbnek kell lennie, mint a tűrésként megadott érték. 
A sima radiális ütésnél nem a teljes felületre nézzük a maximumot és a minimumot, hanem 
külön-külön a keresztmetszetekre.
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Jellegzetes alkatrészek alak- és helyzettűréseik 

Maró tüske
Az előírt helyzet- és ütéstűrések: a 
radiális ütésnek és a homlokütés-
nek a szerszámkúp tengelyére, mint 
bázis tengelyre vonatkoztatott tűré-
se, a 16,1 mm széles menesztő-hor-
nyoknak ugyanerre a bázistengelyre 
vonatkoztatott szimmetriatűrése, és  
8,2 mm széles menesztő-horonynak 
a felfogó csap tengelyére mint bá-
zistengelyre vonatkoztatott szim-
metriatűrése.

Kúpgörgőscsapágy belső gyűrűje
Az előírt alak-, irány- és ütéstűré-
sek: a furattengelyre, mint bázis-
tengelyre vonatkoztatott ütéstűré-
sek, továbbá merőlegességtűrés, a 
kúpalkotó egyenességtűrése, a furat 
és a kúp köralaktűrése, a homlokfe-
lület párhuzamosságtűrése és a fu-
rat hossz-szelvényének profiltűrése 
(utóbbi már megszűnt jelöltés).

A függelékben a csapok, majd a 104. oldaltól pedig a lyukak szabványos 
illesztéseinek táblázatai láthatóak. 

A fejlécében található „Névl. m.” rövídítés a névleges méretet jelenti, a táb-
lázatban a tűrések mikrométerben szerepelnek.

Függelék
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Névl. m. 
(mm) Csapok tűrései az ISO 286 szerint

felett  -ig a11 a12 a13 b9 b10 b11 b12 b13 c8 c9 c10 c11 d8 d9 d10

1 3 –270 –270 –270 –140 –140 –140 –140 –140 –60 –60 –60 –60 –20 –20 –20
–330 –370 –410 –165 –180 –200 –240 –280 –74 –85 –100 –120 –34 –45 –60

3 6 –270 –270 –270 –140 –140 –140 –140 –140 –70 –70 –70 –70 –30 –30 –30
–345 –390 –450 –170 –188 –215 –260 –320 –88 –100 –118 –145 –48 –60 –78

6 10 –280 –280 –280 –150 –150 –150 –150 –150 –80 –80 –80 –80 –40 –40 –40
–370 –430 –500 –186 –208 –240 –300 –370 –102 –116 –138 –170 –62 –72 –98

10 14 –290 –290 –290 –150 –150 –150 –150 –150 –95 –95 –95 –95 –50 –50 –50

14 18 –400 –470 –560 –193 –220 –260 –330 –420 –122 –138 –165 –205 –77 –93 –120

18 24 –300 –300 –300 –160 –160 –160 –160 –160 –110 –110 –110 –110 –65 –65 –65

24 30 –430 –510 –630 –212 –244 –290 –370 –490 –143 –162 –194 –240 –98 –117 –149

30 40 –310 –310 –310 –170 –170 –170 –170 –170 –120 –120 –120 –120
–80 –80 –80–470 –550 –700 –232 –270 –330 –420 –560 –159 –182 –220 –260

40 50 –320 –320 –320 –180 –180 –180 –180 –180 –130 –130 –130 –130 –119 –142 –180
–480 –570 –710 –242 –280 –340 –430 –570 –169 –192 –230 –290

50 65 –340 –340 –340 –190 –190 –190 –190 –190 –140 –140 –140 –140
–100 –100 –100–530 –640 –800 –264 –310 –380 –490 –650 –186 –214 –260 –330

65 80 –360 –360 –360 –200 –200 –200 –200 –200 –150 –150 –150 –150 –146 –174 –220
–550 –660 –820 –274 –320 –390 –500 –660 –196 –224 –270 –340

80 100 –380 –380 –380 –220 –220 –220 –220 –220 –170 –170 –170 –170
–120 –120 –120–600 –730 –920 –307 –360 –440 –670 –760 –224 –257 –310 –390

100 120 –410 –410 –410 –240 –240 –240 –240 –240 –180 –180 –180 –180 –174 –207 –260
–630 –760 –950 –327 –380 –460 –590 –780 –234 –267 –320 –400

120 140 –460 –460 –460 –260 –260 –260 –260 –260 –200 –200 –200 –200
–145 –145 –145–710 –860 –1090 –360 –420 –510 –660 –890 –263 –300 –360 –450

140 160 –520 –520 –520 –280 –280 –280 –280 –280 –210 –210 –210 –210
–770 –920 –1150 –380 –440 –530 –680 –910 –273 –310 –370 –460

–208 –245 –305
160 180 –580 –580 –580 –310 –310 –310 –310 –310 –230 –230 –230 –230

–830 –980 –1210 –410 –470 –560 –710 –940 –293 –330 –380 –480

180 200 –660 –660 –660 –340 –340 –340 –340 –340 –240 –240 –240 –240
–170 –170 –170–950 –1120 –1380 –455 –525 –630 –800 –1060 –312 –355 –425 –530

200 225 –740 –740 –740 –380 –380 –380 –380 –380 –260 –260 –260 –260
–1030 –1200 –1460 –495 –565 –670 –840 –1100 –332 –375 –445 –550

–242 –285 –335
225 250 –820 –820 –820 –420 –420 –420 –420 –420 –280 –280 –280 –280

–1110 –1280 –1540 –535 –605 –710 –880 –1140 –352 –395 –465 –570

250 280 –920 –920 –920 –480 –480 –480 –480 –480 –300 –300 –300 –300
–190 –190 –190–1240 –1440 –1730 –610 –690 –800 –1000 –1290 –381 –430 –510 –620

280 315 –1050 –1050 –1050 –540 –540 –540 –540 –540 –330 –330 –330 –330 –271 –320 –400
–1370 –1570 –1860 –670 –750 –860 –1060 –1350 –411 –460 –540 –650

315 355 –1200 –1200 –1200 –600 –600 –600 –600 –600 –360 –360 –360 –360
–210 –210 –210–1560 –1770 –2090 –740 –830 –960 –1170 –1490 –449 –500 –590 –720

355 400 –1350 –1350 –1350 –680 –680 –680 –680 –680 –400 –400 –400 –400 –299 –350 –440
–1710 –1920 –2240 –820 –910 –1040 –1250 –1570 –489 –540 –630 –760

400 450 –1500 –1500 –1500 –760 –760 –760 –760 –760 –440 –440 –440 –440
–230 –230 –230–1900 –2130 –2470 –915 –1010 –1160 –1390 –1730 –537 –595 –690 –840

450 500 –1650 –1650 –1650 –840 –840 –840 –840 –840 –480 –480 –480 –480 –327 –385 –480
–2050 –2280 –2620 –995 –1090 –1240 –1470 –1810 –577 –636 –730 –880

Csapok tűrései az ISO 286 szerint Névl. m.
(mm)

d11 d12 d13 e8 e9 f6 f7 f8 f9 g5 g6 g7 h5 h6 h7 felett  -ig
–20 –20 –20 –14 –14 –6 –6 –6 –6 –2 –2 –2 0 0 0 1 3
–80 –120 –150 –28 –39 –12 –15 –20 –31 –6 –8 –12 –4 –6 –10
–30 –30 –30 –20 –20 –10 –10 –10 –10 –4 –4 –4 0 0 0 3 6
–105 –150 –210 –38 –50 –18 –22 –28 –40 –9 –12 –16 –5 –8 –12
–40 –40 –40 –25 –25 –13 –13 –13 –13 –5 –5 –5 0 0 0 6 10
–130 –190 –260 –47 –61 –22 –28 –35 –49 –11 –14 –20 –6 –9 –15

–50 –50 –50 –32 –32 –16 –16 –16 –16 –6 –6 –6 0 0 0 10 14

–160 –230 –320 –59 –75 –27 –34 –43 –59 –14 –17 –24 –8 –11 –18 14 18

–65 –65 –65 –40 –40 –20 –20 –20 –20 –7 –7 –7 0 0 0 18 24

–195 –275 –395 –73 –92 –33 –41 –53 –72 –16 –20 –28 –9 –13 –21 24 30

–80 –80 –80 –50 –50 –25 –25 –25 –25 –9 –9 –9 0 0 0 30 40

–240 –330 –470 –89 –112 –41 –50 –64 –87 –20 –25 –34 –11 –16 –25 40 50

–100 –100 –100 –60 –60 –30 –30 –30 –30 –10 –10 –10 0 0 0 50 65

–290 –400 –560 –106 –134 –49 –60 –76 –104 –23 –29 –40 –13 –19 –30 65 80

–120 –120 –120 –72 –72 –36 –36 –36 –36 –12 –12 –12 0 0 0 80 100

–340 –470 –660 –125 –159 –68 –71 –90 –123 –27 –34 –47 –15 –22 –35 100 120

–145 –145 –145 –85 –85 –43 –43 –43 –43 –14 –14 –14 0 0 0
120 140

140 160

–395 –545 –775 –140 –185 –68 –83 –106 –143 –32 –39 –54 –18 –25 –40
160 180

–170 –170 –170 –100 –100 –50 –50 –50 –50 –15 –15 –15 0 0 0
180 200

200 225

–460 –630 –890 –172 –215 –79 –96 –122 –165 –35 –44 –61 –20 –29 –46
225 250

–190 –190 –190 –110 –110 –56 –56 –56 –56 –17 –17 –17 0 0 0 250 280

–510 –710 –1000 –191 –240 –88 –108 –137 –186 –40 –49 –69 –23 –32 –52 280 315

–210 –210 –210 –125 –125 –62 –62 –62 –62 18 18 –18 0 0 0 315 355

–570 –780 –1100 –214 –265 –98 –119 –151 –202 –43 –54 –75 –25 –36 –57 355 400

–230 –230 –230 –135 –135 –68 –68 –68 –68 –20 –20 –20 0 0 0 400 450

–630 –860 –1200 –232 –290 –108 –131 –165 –223 –47 –60 –83 –27 –40 –63 450 500
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Névl. m.
(mm) Csapok tűrései az ISO 286 szerint

felett  -ig h8 h9 h10 h11 h12 h13 j5 j6 j7 js5 js6 js7 js8 js9 js10

1 3 0 0 0 0 0 0 +2 +4 +6 +2 +3 +5 +7 +12,5 +20
–14 –25 –40 –60 –100 –140 –2 –2 –4 –2 –3 –5 –7 –12,5 –20

3 6 0 0 0 0 0 0 +3 +6 +8 +2,5 +4 +6 +9 +15 +24
–18 –30 –48 –75 –120 –180 –2 –2 –4 –2,5 –4 –6 –9 –15 –24

6 10 0 0 0 0 0 0 +4 +7 +10 +3 +4,5 +7,5 +11 +18 +29
–22 –35 –58 –90 –150 –220 –2 –2 –5 –3 –4,5 –7,5 –11 –18 –29

10 14 0 0 0 0 0 0 +5 +8 +12 +4 +5,5 +9 +13,5 +21,5 +35

14 18 –27 –43 –70 –110 –180 –270 –3 –3 –6 –4 –5,5 –9 –13,5 –21,5 –35

18 24 0 0 0 0 0 0 +5 +9 +13 +4,5 +6,5 +10,5 +16,5 +26 +42

24 30 –33 –52 –84 –130 –210 –330 –4 –4 –8 –4,5 –6,5 –10,5 –16,5 –26 –42

30 40 0 0 0 0 0 0 +6 +11 +15 +5,5 +8 +12,5 +19,5 +31 +50

40 50 –39 –62 –100 –160 –250 –390 –5 –5 –10 –5,5 –8 –12,5 –19,5 –31 –50

50 65 0 0 0 0 0 0 +6 +12 +18 +6,5 +9,5 +15 +23 +37 +60

65 80 –46 –74 –120 –190 –300 –460 –7 –7 –12 –6,5 –9,5 –15 –23 –37 –60

80 100 0 0 0 0 0 0 +6 +13 +20 +7,5 +11 +17,5 +27 +43,5 +70

100 120 –54 –87 –140 –220 –350 –540 –9 –9 –15 –7,5 –11 –17,5 –27 –43,5 –70

120 140
0 0 0 0 0 0 +7 +14 +22 +9 +12,5 +20 +31,5 +50 +80

140 160

–63 –100 –160 –250 –400 –630 –11 –11 –18 –9 –12,5 –20 –31,5 –50 –80
160 180

180 200
0 0 0 0 0 0 +7 +16 +25 +10 +14,5 +23 +36 +57,5 +92,5

200 225

–72 –115 –185 –290 –460 –720 –13 –13 –21 –10 –14,5 –23 –36 –57,5 –92,5
225 250

250 280 0 0 0 0 0 0 +7 +16 +26 +11,5 +16 +26 +40,5 +65 +105

280 315 –81 –130 –210 –320 –520 –810 –16 –16 –26 –11,5 –16 –26 –40,5 –65 –105

315 355 0 0 0 0 0 0 +7 +18 +29 +12,5 +18 +28,5 +44,5 +70 +115

355 400 –89 –140 –230 –360 –570 –890 –18 –18 –28 –12,5 –18 –28,5 –44,5 –70 –115

400 450 0 0 0 0 0 0 +7 +20 +31 +13,5 +20 +31,5 +48,5 +77,5 +125

450 500 –97 –155 –250 –400 –630 –970 –20 –20 –32 –13,5 –20 –31,5 –48,5 –77,5 –125

Csapok tűrései az ISO 286 szerint Névl. m.
(mm)

js11 js12 js13 k5 k6 k7 m5 m6 m7 n5 n6 n7 p5 p6 p7 felett  -ig
+30 +50 +70 +4 +6 +10 +6 +8 +12 +8 +10 +14 +10 +12 +16 1 3
–30 –50 –70 0 0 0 +2 +2 +2 +4 +4 +4 +6 +6 +6

+37,5 +60 +90 +6 +9 +13 +9 +12 +16 +13 +16 +20 +17 +20 +18 3 6
–37,5 –60 –90 +1 +1 +1 +4 +4 +4 +8 +8 +8 +12 +12 +12
+45 +75 +110 +7 +10 +16 +12 +15 +21 +16 +19 +25 +21 +24 +30 6 10
–45 –75 –110 +1 +1 +1 +6 +6 +6 +10 +10 +10 +15 +15 +15

+55 +90 +135 +9 +12 +19 +15 +18 +26 +20 +23 +30 +26 +29 +36 10 14

–55 –90 –135 +1 +1 +1 +7 +7 +7 +12 +12 +12 +18 +18 +18 14 18

+65 +105 +165 +11 +15 +23 +17 +21 +29 +24 +28 +36 +31 +35 +43 18 24

–65 –105 –165 +2 +2 +2 +8 +8 +8 +15 +15 +15 +22 +22 +22 24 30

+80 +125 +195 +13 +18 +27 +20 +25 +34 +28 +30 +42 +37 +42 +51 30 40

–80 –125 –195 +2 +2 +2 +9 +9 +9 +17 +17 +17 +26 +26 +26 40 50

+95 +150 +230 +15 +21 +32 +24 +30 +41 +33 +39 +50 +45 +51 +62 50 65

–95 –150 –230 +2 +2 +2 +11 +11 +11 +20 +20 +20 +32 +32 +32 65 80

+110 +175 +270 +18 +25 +38 +28 +35 +48 +38 +45 +58 +52 +59 +72 80 100

–110 –175 –270 +3 +3 +3 +13 +13 +13 +23 +23 +23 +37 +37 +37 100 120

+125 +200 +315 +21 +28 +43 +33 +40 +55 +45 +52 +67 +61 +68 +83
120 140

140 160

–125 –200 –315 +3 +3 +3 +15 +15 +15 +27 +27 +27 +43 +43 +43
160 180

+145 +230 +360 +24 +33 +50 +37 +46 +63 +51 +60 +77 +70 +79 +96
180 200

200 225

–145 –230 –360 +4 +4 +4 +17 +17 +17 +31 +31 +31 +50 +50 +50
225 250

+160 +260 +405 +27 +36 +56 +43 +52 +72 +57 +66 +86 +79 +88 +108 250 280

–160 –260 –405 +4 +4 +4 +20 +20 +20 +34 +34 +34 +56 +56 +56 280 315

+180 +285 +445 +29 +40 +61 +46 +57 +78 +62 +73 +94 +87 +98 +119 315 355

–180 –285 –445 +4 +4 +4 +21 +21 +21 +37 +37 +37 +62 +62 +62 355 400

+200 +315 +485 +32 +45 +68 +50 +63 +86 +67 +80 +103 +95 +108 +131 400 450

–200 –315 –485 +5 +5 +5 +23 +23 +23 +40 +40 +40 +68 +68 +68 450 500
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Névl. m.
(mm) Csapok tűrései az ISO 286 szerint

felett  -ig r5 r6 r7 s5 s6 s7 s8 t5 t6 t7 t8 t9 u5 u6 u7

1 3 +14 +16 +20 +18 +20 +24 +28 – – – – – +22 +24 +28
+10 +10 +10 +14 +14 +14 +14 – – – – – +18 +18 +18

3 6 +20 +23 +27 +24 +27 +31 +37 – – – – – +28 +31 +35
+15 +15 +15 +19 +19 +19 +19 – – – – – +23 +23 +23

6 10 +25 +28 +34 +29 +32 +38 +45 – – – – – +34 +37 +43
+19 +19 +19 +23 +23 +23 +23 – – – – – +28 +28 +28

10 14 +31 +34 +41 +36 +39 +46 +55
– – – – –

+41 +44 +51– – – – –

14 18 +23 +23 +23 +28 +28 +28 +28 – – – – – +33 +33 +33
– – – – –

18 24 +37 +41 +49 +44 +48 +56 +68
– – – – – +50 +54 62
– – – – – +41 +41 +41

24 30 +28 +28 +28 +35 +35 +35 +35 +50 +54 +62 +74 +93 +57 +61 +69
+41 +41 +41 +41 +41 +48 +48 +48

30 40 +45 +50 +59 +54 +59 +63 +82
+59 +64 +73 +87 +110 +71 +76 +85
+48 +48 +48 +48 +48 +60 +60 +60

40 50 +34 +34 +34 +43 +43 +43 +43 +65 +70 +79 +93 +116 +81 +86 +95
+54 +54 +54 +54 +54 +70 +70 +70

50 65 +54 +60 +71 +65 +72 +83 +99 +78 +85 +96 +112 +140 +100 +106 +117
+41 +41 +41 +53 +53 +53 +53 +66 +66 +66 +66 +66 +87 +87 +87

65 80 +56 +62 +73 +72 +78 +89 +105 +88 +94 +105 +121 +149 +115 +121 +132
+43 +43 +43 +59 +59 +59 +59 +75 +75 +75 +75 +75 +102 +102 +102

80 100 +66 +73 +86 +86 +93 +106 +125 +106 +113 +126 +145 +178 +139 +146 +159
+51 +51 +51 +71 +71 +71 +71 +91 +91 +91 +91 +91 +124 +124 +124

100 120 +69 +76 +89 +94 +101 +114 +133 +119 125 +139 +158 +191 +159 +166 +179
+54 +54 +54 +79 +79 +79 +79 +104 +104 +104 +104 +104 +144 +144 +144

120 140 +81 +88 +103 +110 +117 +132 +155 +140 +147 +162 +185 +222 +188 +195 +210
+63 +63 +63 +92 +92 +92 +92 +122 +122 +122 +122 +122 +170 +170 +170

140 160 +83 +90 +103 +118 +125 +140 +163 +152 +159 +174 +197 +234 +208 +215 +230
+65 +65 +65 +100 +100 +100 +100 +134 +134 +134 +134 +134 +190 +190 +190

160 180 +86 +93 +108 +126 +133 +148 +171 +164 +171 +186 +209 +246 +228 +235 +250
+68 +68 +68 +108 +108 +108 +108 +140 +140 +140 +140 +140 +210 +210 +210

180 200 +97 +106 +123 +142 +151 +168 +194 +186 +195 +212 +238 +281 +256 +265 +282
+77 +77 +77 +122 +122 +122 +122 +166 +166 +166 +166 +166 +236 +236 +236

200 225 +100 +109 +126 +150 +159 +176 +202 +200 +209 +226 +252 +295 +278 +287 +304
+80 +80 +80 +130 +130 +130 +130 +180 +180 +180 +180 +180 +258 +258 +258

225 250 +104 +113 +130 +160 +169 +186 +212 +216 +225 +242 +268 +311 +304 +313 +330
+84 +84 +84 +140 +140 +140 +140 +196 +196 +196 +196 +196 +284 +284 +284

250 280 +117 +126 +146 +181 +190 +210 +239 +241 +250 +270 +299 +348 +338 +347 +367
+94 +94 +94 +158 +158 +158 +158 +218 +218 +218 +218 +218 +315 +315 +315

280 315 +121 +130 +150 +193 +202 +222 +251 +263 +272 +292 +321 +370 +373 +382 +402
+98 +98 +98 +170 +170 +170 +170 +240 +240 +240 +240 +240 +350 +350 +350

315 355 +133 +144 +165 +215 +226 +247 +279 +293 +304 +325 +357 +408 +415 +426 +447
+108 +108 +108 +190 +190 +190 +190 +269 +269 +269 +269 +269 +390 +390 +390

355 400 +139 +150 +171 +233 +244 +265 +297 +319 +330 +351 +383 +434 +460 +471 +492
+114 +114 +114 +208 +208 +208 +208 +294 +294 +294 +294 +294 +435 +435 +435

400 450 +153 +166 +189 +259 +272 +295 +329 +357 +370 +393 +427 +485 +517 +530 +553
+126 +126 +126 +232 +232 +232 +232 +330 +330 +330 +330 +330 +490 +490 +490

450 500 +159 +172 +195 +279 +292 +315 +349 +387 +400 +423 +457 +615 +567 +580 +603
+132 +132 +132 +252 +252 +252 +252 +360 +360 +360 +360 +360 +540 +540 +540

Csapok tűrései az ISO 286 szerint Névl. m.
(mm)

u8 u9 u10 x6 x7 x8 x9 x10 x11 z6 z7 z8 z9 z10 z11 felett  -ig
+32 +43 +58 +26 +30 +34 +45 +60 +80 +32 +36 +40 +51 +66 +85 1 3
+18 +18 +18 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +26 +26 +26 +26 +26 +26
+41 +53 +71 +36 +40 +46 +58 +76 +103 +43 +47 +53 +65 +83 +110 3 6
+23 +23 +23 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +35 +35 +35 +35 +35 +35
+50 +64 +86 +43 +49 +56 +70 +92 +124 +51 +57 +64 +78 +100 +132 6 10
+28 +28 +28 +34 +34 +34 +34 +34 +34 +42 +42 +42 +42 +42 +42

+60 +76 +103
+51 +58 +67 +83 +110 +150 +61 +68 +77 +93 +120 +160 10 14
+40 +40 +40 +40 +40 +40 +50 +50 +50 +50 +50 +50

+33 +33 +33 +56 +63 +72 +88 +115 +155 +71 +78 +87 +103 +130 +170 14 18
+45 +45 +45 +45 +45 +45 +60 +60 +60 +60 +60 +60

+74 +93 +125 +67 +75 +87 +106 +13 +184 +86 +94 +106 +125 +157 +203 18 24
+41 +41 +41 +54 +54 +54 +54 +54 +54 +73 +73 +73 +73 +73 +73
+81 +100 +132 +77 +85 +97 +116 +148 +194 +101 +109 +121 +140 +172 +218 24 30
+48 +48 +48 +65 +65 +65 +65 +65 +65 +88 +88 +88 +88 +88 +88
+99 +122 +160 +96 +105 +119 +142 +180 +240 +128 +137 +151 +174 +212 +272 30 40
+60 +60 +60 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +112 +112 +112 +112 +112 +112
+109 +132 +170 +113 +122 +136 +159 +197 +257 +156 +161 +175 +198 +236 +296 40 50
+70 +70 +70 +97 +97 +97 +97 +97 +97 +136 +175 +136 +136 +136 +136
+133 +161 +207 +141 +152 +168 +196 +242 +312 +191 +202 +218 +246 +292 +362 50 65
+87 +87 +87 +122 +122 +122 +122 +122 +122 +172 +172 +172 +172 +172 +172
+148 +176 +222 +165 +176 +192 +22 +266 +336 +229 +240 +256 +284 +330 +400 65 80
+102 +102 +102 +146 +146 +146 +146 +146 +146 +210 +210 +210 +210 +210 +210
+178 +211 +264 +200 +213 +232 +265 +318 +398 +280 +293 +312 +345 +398 +478 80 100
+124 +124 +124 +178 +178 +178 +178 +178 +178 +258 +258 +258 +258 +258 +258
+198 +231 +284 +232 +245 +264 +297 +350 +430 +332 +345 +364 +397 +450 +530 100 120
+144 +144 +144 +210 +210 +210 +210 +210 +210 +310 +310 +310 +310 +310 +310
+233 +270 +330 +273 +288 +311 +348 +408 +498 +390 +405 +428 +465 +525 +615 120 140
+170 +170 +170 +248 +248 +248 +248 +248 +248 +365 +365 +365 +365 +365 +365
+253 +290 +350 +305 +320 +343 +380 +440 +530 +440 +455 +478 +515 +575 +665 140 160
+190 +190 +190 +280 +280 +280 +280 +280 +280 +415 +415 +415 +415 +415 +415
+273 +310 +370 +335 +350 +373 +410 +470 +560 +490 +505 +528 +565 +625 +715 160 180
+210 +210 +210 +310 +310 +310 +310 +310 +310 +465 +465 +465 +465 +465 +465
+305 +351 +421 +379 +396 +422 +465 +535 +640 +549 +566 +592 +635 +705 +810 180 200
+236 +236 +236 +350 +350 +350 +350 +350 +350 +520 +520 +520 +520 +520 +520
+330 +373 +443 +414 +431 +457 +500 +570 +675 +604 +621 +647 +690 +760 +865 200 225
+258 +258 +258 +385 +385 +385 +385 +385 +385 +575 +575 +575 +575 +575 +575
+356 +399 +469 +454 +471 +497 +540 +610 +715 +669 +686 +712 +755 +825 +930 225 250
+284 +284 +284 +425 +425 +425 +425 +425 +425 +640 +640 +640 +640 +640 +640
+396 +445 +525 +507 +527 +556 +605 +685 +795 +742 +762 +791 +840 +920 +1030 250 280
+315 +315 +315 +475 +475 +475 +475 +475 +475 +710 +710 +710 +710 +710 +710
+431 +480 +560 +557 +577 +606 +655 +735 +845 +822 +842 +871 +920 +1000 +1110 280 315
+350 +350 +350 +525 +525 +525 +525 +525 +525 +790 +790 +790 +790 +790 +790
+479 +530 +620 +626 +647 +679 +730 +820 +950 +936 +957 +989 +1040+1130+1260 315 355
+390 +390 +390 +590 +590 +590 +590 +590 +590 +900 +900 +900 +900 +900 +900
+524 +575 +665 +696 +717 +749 +800 +890 +1020 +1036 +1057 +1089+1140+1230+1360 355 400
+435 +435 +435 +660 +660 +660 +660 +660 +660 +1000 +1000 +1000+1000+1000+1000
+587 +645 +740 +780 +803 +837 +895 +990 +1140 +1140 +1163 +1197+1255+1350+1500 400 450
+490 +490 +490 +740 +740 +740 +740 +740 +740 +1100 +1100 +1100 +1100 +1100 +1100
+632 +695 +790 +860 +883 +917 +975 +1070 +1220 +1290 +1313 +1347+1405+1500+1650 450 500
+540 +540 +540 +820 +820 +820 +820 +820 +820 +1250 +1250 +1250+1250+1250+1250
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Névl. m. 
(mm) Lyukak tűrései az ISO 286 szerint

felett  -ig A11 A12 A13 B9 B10 B11 B12 B13 C8 C9 C10 C11 D8 D9 D10

1 3 +330 +370 +410 +165 +180 +200 +240 +280 +74 +85 +100 +120 +34 +45 +60
+270 +270 +270 +140 +140 +140 +140 +140 +60 +60 +60 +60 +20 +20 +20

3 6 +345 +390 +450 +170 +188 +215 +260 +320 +88 +100 +118 +145 +48 +60 +78
+270 +270 +270 +140 +140 +140 +140 +140 +70 +70 +70 +70 +30 +30 +30

6 10 +370 +430 +500 +186 +208 +240 +300 +370 +102 +116 +138 +170 +62 +72 +98
+280 +280 +280 +150 +150 +150 +150 +150 +80 +80 +80 +80 +40 +40 +40

10 14 +400 +470 +560 +193 +220 +260 +330 +420 +122 +138 +165 +205 +77 +93 +120

14 18 +290 +290 +290 +150 +150 +150 +150 +150 +95 +95 +95 +95 +50 +50 +50

18 24 +430 +510 +630 +212 +244 +290 +370 +490 +143 +162 +194 +240 +98 +117 +149

24 30 +300 +300 +300 +160 +160 +160 +160 +160 +110 +110 +110 +110 +65 +65 +65

30 40 +470 +550 +700 +232 +270 +330 +420 +560 +159 +182 +220 +260
+119 +142 +180+310 +310 +310 +170 +170 +170 +170 +170 +120 +120 +120 +120

40 50 +480 +570 +710 +242 +280 +340 +430 +570 +169 +192 +230 +290 +80 +80 +80
+320 +320 +320 +180 +180 +180 +180 +180 +130 +130 +130 +130

50 65 +530 +640 +800 +264 +310 +380 +490 +650 +186 +214 +260 +330
+146 +174 +220+340 +340 +340 +190 +190 +190 +190 +190 +140 +140 +140 +140

65 80 +550 +660 +820 +274 +320 +390 +500 +660 +196 +224 +270 +340 +100 +100 +100
+360 +360 +360 +200 +200 +200 +200 +200 +150 +150 +150 +150

80 100 +600 +730 +920 +307 +360 +440 +670 +760 +224 +257 +310 +390
+174 +207 +260+380 +380 +380 +220 +220 +220 +220 +220 +170 +170 +170 +170

100 120 +630 +760 +950 +327 +380 +460 +590 +780 +234 +267 +320 +400 +120 +120 +120
+410 +410 +410 +240 +240 +240 +240 +240 +180 +180 +180 +180

120 140 +710 +860 +1090 +360 +420 +510 +660 +890 +263 +300 +360 +450
+208 +245 +305+460 +460 +460 +260 +260 +260 +260 +260 +200 +200 +200 +200

140 160 +770 +920 +1150 +380 +440 +530 +680 +910 +273 +310 +370 +460
+520 +520 +520 +280 +280 +280 +280 +280 +210 +210 +210 +210

+145 +145 +145
160 180 +830 +980 +1210 +410 +470 +560 +710 +940 +293 +330 +380 +480

+580 +580 +580 +310 +310 +310 +310 +310 +230 +230 +230 +230

180 200 +950 +1120 +1380 +455 +525 +630 +800 +1060 +312 +355 –+425 +530
+242 +285 +335+660 +660 +660 +340 +340 +340 +340 +340 +240 +240 +240 +240

200 225 +1030 +1200 +1460 +495 +565 +670 +840 +1100 +332 +375 +445 +550
+740 +740 +740 +380 +380 +380 +380 +380 +260 +260 +260 +260

+170 +170 +170
225 250 +1110 +1280 +1540 +535 +605 +710 +880 +1140 +352 +395 +465 +570

+820 +820 +820 +420 +420 +420 +420 +420 +280 +280 +280 +280

250 280 +1240 +1440 +1730 +610 +690 +800 +1000 +1290 +381 +430 +510 +620
+271 +320 +400+920 +920 +920 +480 +480 +480 +480 +480 +300 +300 +300 +300

280 315 +1370 +1570 +1860 +670 +750 +860 +1060 +1350 +411 +460 +540 +650 +190 +190 +190
+1050 +1050 +1050 +540 +540 +540 +540 +540 +330 +330 +330 +330

315 355 +1560 +1770 +2090 +740 +830 +960 +1170 +1490 +449 +500 +590 +720
+299 +350 +440+1200 +1200 +1200 +600 +600 +600 +600 +600 +360 +360 +360 +360

355 400 +1710 +1920 +2240 +820 +910 +1040 +1250 +1570 +489 +540 +630 +760 +210 +210 +210
+1350 +1350 +1350 +680 +680 +680 +680 +680 +400 +400 +400 +400

400 450 +1900 +2130 +2470 +915 +1010 +1160 +1390 +1730 +537 +595 +690 +840
+327 +385 +480+1500 +1500 +1500 +760 +760 +760 +760 +760 +440 +440 +440 +440

450 500 +2050 +2280 +2620 +995 +1090 +1240 +1470 +1810 +577 +636 +730 +880 +230 +230 +230
+1650 +1650 +1650 +840 +840 +840 +840 +840 +480 +480 +480 +480

Lyukak tűrései az ISO 286 szerint Névl. m.
(mm)

D11 D12 D13 E8 E9 F6 F7 F8 F9 G5 G6 G7 H5 H6 H7 felett  -ig
+80 +120 +150 +28 +39 +12 +15 +20 +31 +6 +8 +12 +4 +6 +10 1 3
+20 +20 +20 +14 +14 +6 +6 +6 +6 +2 +2 +2 0 0 0
+105 +150 +210 +38 +50 +18 +22 +28 +40 +9 +12 +16 +5 +8 +12 3 6
+30 +30 +30 +20 +20 +10 +10 +10 +10 +4 +4 +4 0 0 0
+130 +190 +260 +47 +61 +22 +28 +35 +49 +11 +14 +20 +6 +9 +15 6 10
+40 +40 +40 +25 +25 +13 +13 +13 +13 +5 +5 +5 0 0 0

+160 +230 +320 +59 +75 +27 +34 +43 +59 +14 +17 +24 +8 +11 +18 10 14

+50 +50 +50 +32 +32 +16 +16 +16 +16 +6 +6 +6 0 0 0 14 18

+195 +275 +395 +73 +92 +33 +41 +53 +72 +16 +20 +28 +9 +13 +21 18 24

+65 +65 +65 +40 +40 +20 +20 +20 +20 +7 +7 +7 0 0 0 24 30

+240 +330 +470 +89 +112 +41 +50 +64 +87 +20 +25 +34 +11 +16 +25 30 40

+80 +80 +80 +50 +50 +25 +25 +25 +25 +9 +9 +9 0 0 0 40 50

+290 +400 +560 +106 +134 +49 +60 +76 +104 +23 +29 +40 +13 +19 +30 50 65

+100 +100 +100 +60 +60 +30 +30 +30 +30 +10 +10 +10 0 0 0 65 80

+340 +470 +660 +125 +159 +68 +71 +90 +123 +27 +34 +47 +15 +22 +35 80 100

+120 +120 +120 +72 +72 +36 +36 +36 +36 +12 +12 +12 0 0 0 100 120

+395 +545 +775 +140 +185 +68 +83 +106 +143 +32 +39 +54 +18 +25 +40
120 140

140 160

+145 +145 +145 +85 +85 +43 +43 +43 +43 +14 +14 +14 0 0 0
160 180

+460 +630 +890 +172 +215 +79 +96 +122 +165 +35 +44 +61 +20 +29 +46
180 200

200 225

+170 +170 +170 +100 +100 +50 +50 +50 +50 +15 +15 +15 0 0 0
225 250

+510 +710 +1000 +191 +240 +88 +108 +137 +186 +40 +49 +69 +23 +32 +52 250 280

+190 +190 +190 +110 +110 +56 +56 +56 +56 +17 +17 +17 0 0 0 280 315

+570 +780 +1100 +214 +265 +98 +119 +151 +202 +43 +54 +75 +25 +36 +57 315 355

+210 +210 +210 +125 +125 +62 +62 +62 +62 +18 +18 +18 0 0 0 355 400

+630 +860 +1200 +232 +290 +108 +131 +165 +223 +47 +60 +83 +27 +40 +63 400 450

+230 +230 +230 +135 +135 +68 +68 +68 +68 +20 +20 +20 0 0 0 450 500
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Névl. m. 
(mm) Lyukak tűrései az ISO 286 szerint

felett  -ig H8 H9 H10 H11 H12 H13 J6 J7 J8 JS5 JS6 JS7 JS8 JS9 JS10

1 3 +14 +25 +40 +60 +100 +140 +2 +4 +6 +2 +3 +5 +7 +12,5 +20
0 0 0 0 0 0 –4 –6 –8 –2 –3 –5 –7 –12,5 –20

3 6 +18 +30 +48 +75 +120 +180 +5 +6 +10 +2,5 +4 +6 +9 +15 +24
0 0 0 0 0 0 –3 –6 –8 –2,5 -4 –6 –9 –15 –24

6 10 +22 +35 +58 +90 +150 +220 +5 +8 +12 +3 +4,5 +7,5 +11 +18 +29
0 0 0 0 0 0 –4 –7 –10 –3 –4,5 –7,5 –11 –18 –29

10 14 +27 +43 +70 +110 +180 +270 +6 +10 +15 +4 +5,5 +9 +13,5 +21,5 +35

14 18 0 0 0 0 0 0 –5 –8 –12 –4 –5,5 –9 –13,5 –21,5 –35

18 24 +33 +52 +84 +130 +210 +330 +8 +12 +20 +4,5 +6,5 +10,5 +16,5 +26 +42

24 30 0 0 0 0 0 0 –5 –9 –13 –4,5 –6,5 –10,5 –16,5 –26 –42

30 40 +39 +62 +100 +160 +250 +390 +10 +14 +24 +5,5 +8 +12,5 +19,5 +31 +50

40 50 0 0 0 0 0 0 –6 –11 –15 –5,5 –8 –12,5 –19,5 –31 –50

50 65 +46 +74 +120 +190 +300 +460 +13 +18 +28 +6,5 +9,5 +15 +23 +37 +60

65 80 0 0 0 0 0 0 –6 –12 –18 –6,5 –9,5 –15 –23 –37 –60

80 100 +54 +87 +140 +220 +350 +540 +16 +22 +34 +7,5 +11 +17,5 +27 +43,5 +70

100 120 0 0 0 0 0 0 –6 –13 –20 –7,5 –11 –17,5 –27 –43,5 –70

120 140
+63 +100 +160 +250 +400 +630 +18 +26 +41 +9 +12,5 +20 +31,5 +50 +80

140 160

0 0 0 0 0 0 –7 –4 –22 –9 –12,5 –20 –31,5 –50 –80
160 180

180 200
+72 +115 +185 +290 +460 +720 +22 +30 +47 +10 +14,5 +23 +36 +57,5 +92,5

200 225

0 0 0 0 0 0 –7 –16 –25 –10 –14,5 –23 –36 –57,5 –92,5
225 250

250 280 +81 +130 +210 +320 +520 +810 +25 +36 +55 +11,5 +16 +26 +40,5 +65 +105

280 315 0 0 0 0 0 0 –7 –16 –25 –11,5 –16 –26 –40,5 –65 –105

315 355 +89 +140 +230 +360 +570 +890 +29 +39 +60 +12,5 +18 +28,5 +44,5 +70 +115

355 400 0 0 0 0 0 0 –7 –18 –29 –12,5 –18 –28,5 –44,5 –70 –115

400 450 +97 +155 +250 +400 +630 +970 +33 +43 +66 +13,5 +20 +31,5 +48,5 +77,5 +125

450 500 0 0 0 0 0 0 –7 –20 –31 –13,5 –20 –31,5 –48,5 –77,5 –125

Lyukak tűrései az ISO 286 szerint Névl. m.
(mm)

JS11 JS12 JS13 K6 K7 K8 M6 M7 M8 N6 N7 N8 N9 P6 felett  -ig
+30 +50 +70 0 0 0 –2 –2 –2 –4 –4 –4 –4 –6 1 3
–30 –50 –70 –6 –10 –14 –8 –12 –16 –10 –14 –18 –29 –12

+37,5 +60 +90 +2 +3 +5 –1 0 +2 –5 –4 –2 0 –9 3 6
–37,5 –60 –90 –6 –9 –13 –9 –12 –16 –13 –16 –20 –30 –17
+45 +75 +110 +2 +5 +6 –3 0 +1 –7 –4 –3 0 –12 6 10
–45 –75 –110 –7 –10 –16 –12 –15 –21 –16 –19 –25 –36 –21

+55 +90 +135 +2 +6 +8 –4 0 +2 –9 –5 –3 0 –15 10 14

–55 –90 –135 –9 –12 –19 –15 –18 –25 –20 –23 –30 –43 –26 14 18

+65 +105 +165 +2 +6 +10 –4 0 +4 –11 –7 –3 0 –16 18 24

–65 –105 –165 –11 –15 –23 –17 –21 –29 –24 –28 –36 –52 –31 24 30

+80 +125 +195 +3 +7 +12 –4 0 +5 –12 –8 –3 0 –21 30 40

–80 –125 –195 –13 –18 –27 –20 –25 –34 –28 –33 –42 –62 –37 40 50

+95 +150 +230 +4 +9 +14 –5 0 +5 –14 –9 –4 0 –26 50 65

–95 –150 –230 –15 –21 –32 –24 –30 –41 –33 –39 –50 –74 –45 65 80

+110 +175 +270 +4 +10 +16 –6 0 +6 –16 –10 –4 0 –30 80 100

–110 –175 –270 –18 –25 –38 –28 –36 –48 –38 –45 –58 –87 –52 100 120

+125 +200 +315 +4 +12 +20 –8 0 +8 –20 –12 –4 0 –36
120 140

140 160

–125 –200 –315 –21 –28 –43 –33 –40 –55 –38 –45 –58 –87 –61
160 180

+145 +230 +360 +5 +13 +22 –8 0 +9 –22 –14 –5 0 –41
180 200

200 225

–145 –230 –360 –24 –33 –50 –37 –46 –63 –51 –60 –77 –115 –70
225 250

+160 +260 +405 +5 +16 +25 –9 0 +9 –25 –14 –5 0 –47 250 280

–160 –260 –405 –27 –36 –56 –41 –52 –72 –57 –66 –86 –130 –79 280 315

+180 +285 +445 +7 +17 +28 –10 0 +11 –26 –16 –5 0 –51 315 355

–180 –285 –445 –29 –40 –61 –46 –57 –78 –62 –73 –94 –140 –87 355 400

+200 +315 +485 +8 +18 +29 –10 0 +11 –27 –17 –6 0 –55 400 450

–200 –315 –485 –32 –45 –68 –50 –63 86 –67 –80 –103 –155 –95 450 500
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Névl. m. 
(mm) Lyukak tűrései az ISO 286 szerint

felett  -ig P7 P8 P9 R6 R7 S6 S7 S8 T6 T7 T8 T9 U6 U7

1 3 –6 –6 –6 –10 –10 –14 –14 –14 – – – – –18 –18
–16 –20 –31 –16 –20 –20 –24 –28 – – – – –24 –28

3 6 –6 –12 –12 –12 –11 –16 –15 –19 – – – – –20 –19
–20 –30 –42 –20 –23 –24 –27 –37 – – – – –28 –31

6 10 –9 –15 –15 –16 –13 –20 –17 –23 – – – – –25 –22
–24 –37 –51 –25 –28 –29 –32 –45 – – – – –34 –37

10 14 –11 –18 –18 –20 –16 –25 –21 –28
– – – –

–30 –26– – – –

14 18 –29 –45 –61 –31 –34 –36 –39 –55 – – – – –41 –44
– – – –

18 24 –14 –22 –22 –24 –20 –31 –27 –35
– – – – –37 –33
– – – – –50 –54

24 30 –35 –55 –74 –37 –41 –44 –48 –68 –37 –33 –41 –41 –44 –40
–50 –54 –74 –93 –57 –61

30 40 –17 –26 –26 –29 –25 –38 –34 –43
–43 –39 –48 –48 –55 –51
–59 –54 –87 –110 –71 –75

40 50 –42 –65 –88 –45 –50 –54 –59 –82 –49 –45 –54 –54 –65 –61
–55 –70 –93 –116 –81 –86

50 65 –21 –32 –32
–35 –30 –47 –42 –53 –60 –55 –66 –66 –81 –76
–54 –60 –66 –72 –99 –79 –88 –112 –140 –100 –106

65 80 –51 –78 –106 –37 –32 –53 –48 –59 –69 –54 –75 –75 –96 –91
–56 –62 –72 –78 –105 –88 –94 –121 –149 –115 –121

80 100 –24 –37 –37
–44 –38 –64 –58 –71 –84 –78 –91 –91 –117 –111
–66 –73 –86 –93 –125 –106 –113 –145 –178 –139 –146

100 120 –59 –91 –124 –47 –41 –72 –66 –79 –97 –91 –104 –104 –137 –131
–69 –76 –94 –101 –133 –119 –126 –158 –191 –159 –166

120 140
–28 –43 –43

–56 –48 –85 –77 –92 –115 –107 –122 –122 –163 –155
–81 –88 –110 –117 –155 –140 –147 –185 –222 –188 –195

140 160 –58 –50 –93 –85 –100 –127 –119 –134 –134 –183 –175

–68 –106 –143
–83 –90 –118 –125 –163 –152 –159 –197 –234 –208 –215

160 180 –61 –53 –101 –93 –108 –139 –131 –140 –140 –203 –195
–86 –93 –126 –133 –171 –164 –171 –209 –246 –228 –235

180 200
–33 –50 –50

–68 –60 –113 –105 –122 –167 –149 –166 –166 –227 –219
–97 –106 –142 –151 –194 –186 –195 –238 –281 –256 –265

200 225 –71 –63 –121 –113 –130 –171 –163 –180 –180 –249 –241

–79 –122 –165
–100 –109 –150 –159 –202 –200 –209 –252 –295 –278 –287

225 250 –75 –67 –131 –123 –140 –187 –179 –196 –196 –275 –267
–104 –113 –180 –189 –212 –216 –225 –268 –311 –304 –313

250 280 –36 –56 –56
–85 –74 –149 –138 –158 –209 –198 –218 –218 –306 –295
–117 –125 –181 –190 –239 –241 –250 –299 –348 –338 –347

280 315 –88 –137 –186 –89 –78 –161 –150 –170 –231 –220 –240 –240 –341 –330
–121 –130 –193 –202 –251 –263 –272 –321 –370 –373 –382

315 355 –41 –62 –62
–97 –87 –179 –169 –190 –257 –247 –269 –269 –379 –369
–133 –144 –215 –226 –279 –293 –304 –357 –408 –415 –426

355 400 –98 –151 –202 –103 –93 –197 –187 –208 –283 –273 –294 –294 –424 –414
–139 –150 –233 –244 –297 –319 –330 –383 –434 –460 –471

400 450 –45 –68 –68
–113 –103 –219 –209 –232 –317 –307 –330 –330 –477 –467
–153 –166 –259 –272 –329 –357 –370 –427 –485 –517 –530

450 500 –108 –165 –223 –119 –109 –239 –229 –252 –347 –337 –360 –360 –527 –517
–159 –172 –279 –292 –349 –387 –400 –457 –615 –567 –580

Lyukak tűrései az ISO 286 szerint Névl. m.
(mm)

U8 U9 U10 X7 X8 X9 X10 X11 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 felett  –ig
–18 –18 –18 –20 –20 –20 –20 –20 –26 –26 –26 –26 –26 –26 1 3
–32 –43 –58 –30 –34 –45 –60 –80 –36 –36 –40 –51 –66 –85
–23 –23 –23 –24 –28 –28 –28 –28 –31 –35 –35 –35 –35 –35 3 6
–41 –53 –71 –35 –46 –58 –76 –103 –43 –47 –53 –65 –83 –110
–28 –28 –28 –28 –34 –34 –34 –34 –36 –42 –42 –42 –42 –42 6 10
–50 –64 –86 –43 –56 –70 –92 –124 –51 –57 –64 –78 –100 –132

–33 –33 –33
–33 –40 –40 –40 –40 –43 –50 –50 –50 –50 –50 10 14
–51 –67 –83 –110 –150 –51 –68 –77 –93 –120 –160

–60 –76 –103 –38 –45 –45 –45 –45 –53 –60 –60 –60 –60 –60 14 18
–56 –72 –88 –115 –155 –71 –78 –87 –103 –130 –170

–41 –41 –41 –46 –54 –54 –54 –54 –65 –73 –73 –73 –73 –73 18 24
–74 –93 –125 –67 –87 –106 –13 –184 –86 –94 –106 –125 –157 –203
–48 –48 –48 –56 –65 –65 –65 –65 –80 –88 –88 –88 –88 –88 24 30
–81 –100 –132 –77 –97 –116 –148 –194 –101 –109 –121 –140 –172 –218
–60 –60 –60 –71 –80 –80 –80 –80 –103 –112 –112 –112 –112 –112 30 40
–99 –122 –160 –95 –119 –142 –180 –240 –128 –137 –151 –174 –212 –272
–70 –70 –70 –88 –97 –97 –97 –97 –127 –175 –136 –136 –136 –136 40 50
–109 –132 –170 –113 –136 –159 –197 –257 –152 –161 –175 –198 –236 –296
–87 –87 –87 –111 –122 –122 –122 –122 –161 –172 –172 –172 –172 –172 50 65
–133 –161 –207 –141 –168 –196 –242 –312 –191 –202 –218 –246 –292 –362
–102 –102 –102 –135 –146 –146 –146 –146 –199 –210 –210 –210 –210 –210 65 80
–148 –176 –222 –165 –192 –22 –266 –336 –229 –240 –256 –284 –330 –400
–124 –124 –124 –165 –178 –178 –178 –178 –245 –258 –258 –258 –258 –258 80 100
–178 –211 –264 –200 –232 –265 –318 –398 –280 –293 –312 –345 –398 –478
–144 –144 –144 –197 –210 –210 –210 –210 –297 –310 –310 –310 –310 –310 100 120
–198 –231 –284 –232 –264 –297 –350 –430 –332 –345 –364 –397 –450 –530
–170 –170 –170 –233 –248 –248 –248 –248 –350 –365 –365 –365 –365 –365 120 140
–233 –270 –330 –273 –311 –348 –408 –498 –390 –405 –428 –465 –525 –615
–190 –190 –190 –265 –280 –280 –280 –280 –400 –415 –415 –415 –415 –415 140 160
–253 –290 –350 –305 –343 –380 –440 –530 –440 –455 –478 –515 –575 –665
–210 –210 –210 –395 –310 –310 –310 –310 –450 –465 –465 –465 –465 –465 160 180
–273 –310 –370 –335 –373 –410 –470 –560 –490 –505 –528 –565 –625 –715
–236 –236 –236 –333 –350 –350 –350 –350 –503 –520 –520 –520 –520 –520 180 200
–305 –351 –421 –379 –422 –465 –535 –640 –549 –566 –592 –635 –705 –810
–258 –258 –258 –368 –385 –385 –385 –385 –558 –575 –575 –575 –575 –575 200 225
–330 –373 –443 –414 –457 –500 –570 –675 –604 –621 –647 –690 –760 –865
–284 –284 –284 –408 –425 –425 –425 –425 –623 –640 –640 –640 –640 –640 225 250
–356 –399 –469 –454 –497 –540 –610 –715 –669 –686 –712 –755 –825 –930
–315 –315 –315 –455 –475 –475 –475 –475 –690 –710 –710 –710 –710 –710 250 280
–396 –445 –525 –507 –556 –605 –685 –795 –742 –762 –791 –840 –920 –1030
–350 –350 –350 –505 –525 –525 –525 –525 –770 –790 –790 –790 –790 –790 280 315
–431 –480 –560 –557 –606 –655 –735 –845 –822 –842 –871 –920 –1000 –1110
–390 –390 –390 –589 –590 –590 –590 –590 –879 –900 –900 –900 –900 –900 315 355
–479 –530 –620 –626 –679 –730 –820 –950 –936 –957 –989 –1040 –1130 –1260
–435 –435 –435 –639 –660 –660 –660 –660 –979 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 355 400
–524 –575 –665 –696 –749 –800 –890 –1020 –1036 –1057 –1089 –1140 –1230 –1360
–490 –490 –490 –717 –740 –740 –740 –740 –1077 –1100 –1100 –1100 –1100 –1100 400 450
–587 –645 –740 –780 –837 –895 –990 –1140 –1140 –1163 –1197 –1255 –1350 –1500
–540 –540 –540 –797 –820 –820 –820 –820 –1227 –1250 –1250 –1250 –1250 –1250 450 500
–632 –695 –790 –860 –917 –975 –1070 –1220 –1290 –1313 –1347 –1405 –1500 –1650



Tisztelt Olvasó!

Munkám és a tanítás során sokszor szembesülök olyan problémákkal, melyek könnyen megoldha-
tóak volnának, ha a tervezéstől a gyártásig a műszaki szakemberek azonos módon értelmeznék a 
tűréseket. Ebben a könyvben összegyűjtöttem azokat a legfontosabb ismereteket, ami véleményem 
szerint ezt nagyban segítheti. Tartalmát nagy gondossággal és odafigyeléssel állítottam össze, de 
mindezek ellenére előfordulhat, hogy hiba maradt benne. Kérem, ha hibát talál, vagy észrevétele 
van, jelezze nekem, hogy azokat javíthassam egy esetleges utánnyomásnál.
(e-mail: ando.matyas@gmail.com) Köszönöm: A. M.


