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Illesztés, IT tűrés 

 
1. Illesztés fogalma 

 

Több gépelem megfelelő együttműködése esetén, már a tervezési szakaszban meg kell hatá-

rozni az egyes elemek tűrését. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a tűrésmezők hely-

zete és nagysága megfelelő legyen. Egy csavar esetén ez azt jelenti, hogy pl. 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 rendlelkezzen, ami biztosítja 

az összecsavarhatóságot és a megfelelő kötési szilárdságot is. 

Összeszerelendő alkatrészek tűrései alapján három fajta illesztés lehetséges, ezek a laza, az 

átmeneti vagy a szilárd illesztések. Ezeknek az illesztési típusoknak megvannak a sajátossága-

ik, melyek a felhasználási területet is meghatározzák. 

Laza (játékkal) illesztés: A két alkatrész között mindig van hézag; pl. siklócsapágy (el tudjon 

fordulni a tengelyen), csavar (1. ábra). 

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 (zsugorkötés): A két alkatrész között mindig átfedés van; pl. tengely-agy kap-

csolatok (nagy tengelyirányú erőátvitel is lehetséges van), ennek a rendszer a kiegyensúlyozá-

sa kiváló (pl. fogaskoszorú-lendkerék kapcsolat) (1. ábra). 

 

1. ábra. Laza (bal oldal) és szoros illesztés (jobb oldal) 

 

Az együtt működő gépelemek tervezését már viszonylag korán szabványos keretek közé fog-

lalták. Legfőbb oka, hogy sorozatgyártásnál nincs kapacitás az alkatrészek összeválogatására, 

ráadásul a későbbi javításokat, pótalkatrészgyártást is nagyon megnehezítené az egyedi tűré-

sek alkalmazása. Nem szabd elfelejtkezni arról sem, hogy az alkatrészgyártása mellett, az 

alkatrésztervezése is világszinten folyik, így egyre kevésbé lehet egyéni rendszerekben dol-

gozni. Ha a szabványtól (szokásoktól) eltérünk, az nagyon megdrágítja az alkatrészek árát (pl. 

nem szabványos dörzsárak egyedi legyártatása…) és a gépünk üzemeltetését is. Világviszony-

latban az egyik legelterjedtebb illesztési rendszer a lyukak és csapok illesztése. Ezt az illeszté-

si rendszert nem csak a furatokra és a tengelyekre használják, hanem pl. reteszekre, reteszhor-

nyokra, alátétekre (párhuzamos, síkfelületek)… is. A lyuk itt azokat a felületeket jelenti, ami-

be valami belemegy, a csap pedig amit beleteszünk; függetlenül attól, hogy hengeres vagy 

párhuzamos felületek tűrésjelölésére használjuk a szabványos jeleket. 

Az illesztések szabványosítása tulajdonképpen abban jelenik meg, hogy a csatlakozó alkatré-

szek mérettűrésére külön jelölésrendszert dolgoztak ki. Majd ezeket a szabványos jeleket kell 

párosítani a megfelelő illesztéshez. 
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2. IT tűrés, ISO 286 

 

Az IT (International Tolerance) rendszerrel 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 szabványos tűrésosztályainak és határeltéréseinek táblázatai”. Az IT 

rendszert 1928-1935-ig dolgozták ki, selejtelemzésre alapozva. Megállapították, hogy nem 

szükséges lineáris összefüggés a névleges nagyság és a tűrésmező között. Vagyis a nagyobb 

névleges méretű alkatrésznek arányaiban kisebb tűrésmező esetén is gazdaságosan legyártha-

tóak. Eredetileg ISA – Nemzeti Szabványügyi Testületek Nemzetközi Szövetsége szabályoz-

ta, majd ezt a rendszert változtatás nélkül átvette az ISO (International Organization for 

Standardization – 1946-ban alakult) is, melynek Magyarország 1947 óta tagja. 

A tűrésmezőnek a nagyságát és a helyzetét is meghatározza a szabvány. A tűrésmező nagysá-

gának (mérettől független) szabványos jelölései: IT01, IT0, IT1..IT18, a számok a tűrésmező 

nagyságára utalnak. Például az IT7-es csoport esetén a tűrésmező nagysága pontosan defini-

álva van, de ez a nagyság függ attól, hogy mekkora a névleges méret. Minél nagyobb szám 

annál nagyobb a tűrésmező nagysága. Gyártás szempontjából a használt osztályok alapján a 

megmunkálás nehézségére közvetlenül megállapítható adott gyártástechnológiától függően (1. 

táblázat). 

 

1. táblázat. Gyártási technológiák és az IT tűrésnagyság kapcsolata. 

Gyártástechnológia IT tűrésmező 

Esztergálás (nagyolás) IT10-IT16 

Esztergálás (simítás) IT6-IT11 

Marás (nagyolás) IT9-IT13 

Marás (simítás) IT7-IT10 

Köszörülés (normál) IT5-IT8 

Köszörülés (finom) IT5-ig 

Fúrás IT11-IT14 

Dörzsárazás IT6-IT11 

Süllyesztékes kovácsolás IT15-től 

Hengerlés IT14-től 

Húzás (durva) IT11-IT15 

Húzás (fényes) IT7-IT12 

 

A megfelelő tűrésmező nagyságának kiválasztásánál nem csak a megmunkálási technológiát, 

hanem az alapanyagot és sok más technológiai szempontot figyelembe kell venni. Nem sza-

bad elfelejteni, hogy a nagyobb tűrésmező nagyság könnyebb és olcsóbb gyártást tesz lehető-

vé, azonban a túl nagy tűrésmező a szerelést és a működést korlátozhatja. 

A tűrésmező helyzetét betűkkel jelzi a szabvány. A nagy betűket (A-Z) a lyukakhoz, kis betű-

ket (a-z) a csapokhoz használják (2. ábra). A tűrésmezők helyzete az alapvonal (0-val jelölt) 

felé korlátozva van, a másik oldala a tűrésmező 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 megegyezik a felső el-

téréssel – AE=FE (pl. 
2,0

2,050

 ). Magyarországon kevéssé, de külföldön elterjedt jelölés. 
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2. ábra. Szabványos tűrések névleges mérethez képesti helyzete adott mérettartományban 

 

A teljes szabványos jelölés mindig a betűből és a számból áll. A betű a helyzetet, a betű utáni 

szám a tűrésmező nagyságát határozza meg (pl. P9, K7, D11, m6, n5, c11...). A mérnöki gya-

korlatban furatoknál találkozunk a leggyakrabban ezekkel a szabványos jelölésekkel, ezért a 

2. táblázat összefoglalja a furat készítésnél használt legfőbb szerszámokkal elkészíthető fura-

tok tűrését. 

 

2. táblázat. Furatkészítéshez használt szerszámok 

Szerszám 
Szerszám 

tűrése 

Elkészített 

furat tűrése 

Gyorsacél (HSS) csigafúrók h8 IT 11 

Tömör keményfém csigafúrók m7, h7 IT 8-9 

Cserélhető hegyű fúrók k7 IT 10 

Lapkás fúrók (radiálisan állíthatók) ±0,1 
4,02,0

0  

  

Dörzsárak  H7 

Lapkás dörzsárak  IT 6-IT7 

 

A szabványos tűréseket táblázatokból választhatjuk ki. Ha ismerjük az adott felületelem név-

leges értékét és IT tűrését, akkor a táblázatból kiválaszthatjuk a felső és alsó tűréshatárt. A 3. 

táblázat tartalmazza a 8b10-es mérethez tartozó határok kiválasztását. 

 

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 táblázat értékei mikrométerben vannak megadva, vagyis a 8b10-es szabványos tűrés a kö-

vetkezőt jelenti:
15,0

208,08

 . Ne felejtsük el azonban, hogy ezeket a tűréseket illesztéseknél hasz-

náljuk, vagyis az illesztés típusához (laza, átmeneti, szoros) megfelelő tűréspárt kell kiválasz-

tanunk (pl. H7/k6, H11/c11,S7/h6, D10/h9…). Az illesztések választását korlátozza, hogy a 

műszaki gyakorlatban legtöbbször alapcsap- vagy alaplyukrendszereket használunk. 
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3. Alapcsap- és alaplyukrendszer 

 

Alaplyukrendszer esetén a furatnak H-s tűrést adunk ( x

0 ). A csapok tűrését változtatjuk, ezzel 

biztosítani tudjuk a laza, az átmeneti vagy a szoros illesztést (3. a, ábra). Alapcsaprendszer 

esetén a csapnak h-s tűrést adunk ( 0

y ). A furatok tűrését változtatjuk szintén a megfelelő il-

lesztés kialakításához (3. b, ábra). 

 

 

Gazdasági okok miatt az alaplyukrendszert használjuk elterjedtebben, mert a fúrók a névleges 

értékhez képest mindig nagyobb furatot készítenek és a dörzsárak is leggyakrabban H7-es 

tűrésű furatokat alakítanak ki. További ok, hogy esztergálással könnyebb kialakítani a névle-

ges mérettől eltérő tűrésmezőket, míg fúrás esetén diszkrét értékek állnak rendelkezésre (pl. 

egész méretű fúrok, esetleg feles, illetve tizedes fúrók). 

Alapcsaprendszert akkor alkalmazunk, ha az alapanyagot elve h-s tűréssel szerezzük be és a 

lyuk kialakítható a kapcsolódó tűrésre. Például a hidegen húzott négyzet-, lapos vagy hat-

szögacélok tűrése h11, de kapható húzott köracél h9-es tűréssel is. 

Egy alkatrésznek csak tűrése van. Alapcsap vagy alaplyuk rendszerről csak akkor beszélhe-

tünk, ha két gépelemet akarunk összeilleszteni és az egyik gépelem alsó vagy felső határmére-

te a névleges méret! Pl.: alaplyukrendszer: Ø60H7/m6, alapcsaprendszer: Ø60h9/F8. A 4. 

táblázat tartalmazza az ajánlott tűréspárokat alaplyukrendszer esetén, az 5. táblázat pedig az 

alapcsaprendszer estén. 

Illesztési rendszerek alkalmazásánál vegyük figyelembe azt is, hogy a szabványos gépele-

meknek milyen tűrésekkel szerezhetőek be. A 6. táblázatban néhány jellemző gépelem tűrése 

található meg. 

3. ábra. Alaplyuk- és alapcsaprendszer 
a,            b, 
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4. táblázat. Műszaki életben használt illesztések, alaplyukrendszer esetén 
Illesztés 

jele 
Jelleg Jellemzők Általános szempontok Gyakorlati példák 

H7/s6 
S

zo
ro

s 
il

le
sz

té
s 

Préssel vagy hőmér-

séklet-különbséggel 

szerelhető Kisebb nyomatékok elfordulás 

elleni járulékos biztosítás nélkül 

átvihetők 

Két részből ősszesajtolt 

alkatrészek szilárd kötése, 

csapok és perselyek besaj-

tolva 

H7/r6 Préssel szerelhető 

Kétrészes agyak felfekvő 

osztással, szétfeszítve vagy 

megmunkálva, csapágyper-

selyek besajtolva 

H6/p5 Préssel szerelhető   

H6/n5 Préssel szerelhető  
Vékony falú perselyek vé-

kony falú házakban 

H7/n6 

Á
tm

en
et

i 
il

le
sz

té
s Préssel szerelhető 

Szorosan illeszkedő alkatrészek, 

amelyeket ritkán vagy egyáltalán 

nem kell oldani, a nyomaték átvi-

telhez ékekkel vagy retesszel meg-

valósított kiegészítő biztosítás 

szükséges 

Rugalmas tengelykapcsolók 

H7/m6  Hengeres illesztőszegek 

H6/k6 

A munkadarab mére-

tétől függően kala-

páccsal vagy préssel 

szerelhető 

  

H7/k6  Illesztett csavarok általában 

H6/j5 

Pontos központosítások 

 

H7/j6 

Kétrészes agyak széles 

osztási hézaggal (nyersen 

vagy megmunkálva) 

H6/h5 

L
az

a 
il

le
sz

té
s 

Jó kenés esetén kéz-

zel még éppen 

Pontos központosítások, feltétele-

sen eltolható darabok 

 

H6/h6 
Egyrészes hasított (felfűré-

szelt) agyak 

H7/h6  

H8/h8 Közepes központosítást adó sze-

gecs- vagy dugaszoló kötések, 

nehéz ék- és reteszkötések, pontos 

vezetékek 

 

H8/h9 
Álló vezértengelyek vezető-

csapágya 

H9/h9  

H9/h11 Kevésbé jó központosítást adó 

szegecs- vagy dugaszoló kötések, 

könnyű ék- és reteszkötések, veze-

tékek 

 

H11/h9 Szegecsszegek 

H11/h11 
Acélszerkezetek illesztett 

csavarjai 

H6/g5 Érezhető játék nélkül 

eltolható 

Pontos siklócsapágyak kis játékkal, 

precíziós egyenes vezetékek 

 

H7/g6  

H7/f7 

Érezhető játék 

Nagyobb terhelésű siklócsapágyak, 

eltolható hajtómű-alkatrészek 

Hajtómű csapágyak 

H8/f7  

H8/f8 Közepes terhelésű siklócsapágyak, 

kevésbé jó központosítást adó több-

szörös dugaszoló-kötések 

 

H9/f8  

H8/e8 Nagy játék 
Kis terhelésű, nagy játékú sikló-

csapágyak 
 

H8/d8 

Nagyon nagy játék 

Hosszú tengelyek és előtéttenge-

lyek csapágyazásai 

 

H8/d9  

H9/d10 Alárendelt siklócsapágyak, közpon-

tosító funkció nélküli szegecs- vagy 

dugaszoló kötések 

 

H11/d9  

H11/c11 Nagy mozgási játék 

Goromba csuklós kapcsolatok 

 

H11/a11 
Igen nagy mozgási 

játék 
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5. táblázat. Műszaki életben használt illesztések, alapcsaprendszer esetén 
Illesztés 

jele 
Jelleg Jellemzők Általános szempontok Gyakorlati példák 

S7/h6 
S

zo
ro

s 
 

il
le

sz
té

s 

Préssel vagy hőmér-

séklet-különbséggel 

szerelhető 

Kisebb nyomatékok elfordulás elleni járu-

lékos biztosítás nélkül átvihetők 
 

P6/h5 
Préssel szerelhető  

 

N6/h5  

N7/h6 

Á
tm

en
et

i 
il

le
sz

té
s 

Préssel szerelhető 

Szorosan illeszkedő alkatrészek, amelyeket 

ritkán vagy egyáltalán nem kell oldani, a 

nyomaték átvitelhez ékekkel vagy retesszel 

megvalósított kiegészítő biztosítás szüksé-

ges 

 

M6/h5  

M7/h6  

K7/h6 A munkadarab mére-

tétől függően kala-

páccsal vagy préssel 

szerelhető 

Pontos központosítások 

 

J6/h5  

J7/h6  

H6/h5 

L
az

a 
il

le
sz

té
s 

Jó kenés esetén kézzel 

még éppen 

Pontos központosítások, feltételesen eltol-

ható darabok 

 

H6/h6  

H7/h6 
Egyrészes hasított 

(felfűrészelt) agyak 

H8/h8 Közepes központosítást adó szegecs- vagy 

dugaszoló kötések, nehéz ék- és reteszköté-

sek, pontos vezetékek 

 

H8/h9  

H10/h9 Kevésbé jó központosítást adó szegecs- 

vagy dugaszoló kötések, könnyű ék- és 

reteszkötések, vezetékek 

 

H11/h11 
Acélszerkezetek 

illesztett csavarjai 

G6/h5 
Érezhető játék nélkül 

eltolható 
Pontos siklócsapágyak kis játékkal 

 

G7/h6  

G7/h8  

F7/h6 

Érezhető játék 

Közepes terhelésű siklócsapágyak, kevésbé 

jó központosítást adó többszörös 

dugaszolókötések 

 

F8/h6 Közepes terhelésű siklócsapágyak, kevésbé 

jó központosítást adó többszörös dugaszo-

ló-kötések 

Kis terhelésű, nagy játékú siklócsapágyak 

 

F8/h8  

F8/h9 
Hosszú tengelyek és előtéttengelyek csap-

ágyazásai 
 

F9/h9 

Hosszú tengelyek és előtéttengelyek csap-

ágyazásai 

Alárendelt siklócsapágyak, központosító 

funkció nélküli szegecs- vagy dugaszoló 

kötések 

 

E9/h9 Nagy játék 
Széles hőmérsékleti határok között alkal-

mazott siklócsapágyak, műanyag 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 

hézaggal 

 

C11/h11  

A11/h11 
Nagyon nagy mozgási 

játék 
Goromba csuklós kapcsolatok  
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6. táblázat. Szabványos gépelemek tűrése 

Gépelem Tűrés 

Hatlapfejű illesztett csavar H11 

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

Illesztett alátétek átmérői D12, d12 

Hengeres szegek m6, h8, h11 

Hasított szegek h11 

Rögzítőgyűrűk horonyátmérője H12, h12 

Rögzítőgyűrűk horonyszélessége H13 

Rögzítőtárcsák 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) 

 

Utolsó módosítás: 

Budapest, 2013.03.17. 

 

Készítette: Andó Mátyás 


