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SUAIAN



Suaian : Pendahuluan

Teknologi dan Rekayasa

� Definisi : Perbedaan ukuran yang diizinkan untuk suatu 
pemakain tertentu dari pasangan
� Fungsi: Standardisasi elemen-elemen yang berpasangan bebas

� Ada 3 jenis suaian :
� Suaian longgar (Clearance Fit): sebelum maupun sesudah 
dipasang   pasti ada kelonggaranya
� Suaian tak tentu (Transition Fit): kemungkinan terjadi kelonggaran 
atau   kesesakan kecil   tergantung pada hasil ukuran. 
� Suaian sesak (Interference Fit): sebelum maupun sesudah 
dipasang pasti ada kesesakannya

� Ada 2 batasan umum untuk menentukan suaian:

� Golongan lubang: diameter lubang, lebar alur, lebar slot, dan lain   
sebagainya
� Golongan poros: poros, pasak, batang silinder dan sejenisnya



Suaian : Lambang

Teknologi dan Rekayasa



Suaian : Penunjukan Suaian

Teknologi dan Rekayasa

� Menurut ISO, suaian dinyatakan dengan huruf toleransi dan angka
kualitas. 

� Huruf Toleransi: huruf yang menunjukkan kedudukan daerah 
toleransi  terhadap garis batas dasar. 

�Toleransi untuk lubang ditulis dengan huruf besar dan toleransi 
untuk poros ditulis dengan huruf kecil

� Huruf I,L,O,Q,W beserta huruf kecil-nya tidak digunakan karena 
untuk menghindari kekeliruan antara huruf dan angka



Suaian : Sistem Lubang 
Dasar

Teknologi dan Rekayasa

� Pada sistem ini, daerah H dijadikan patokan dengan dasar bahwa
penyimpangan bawahnya sama dengan nol, daerah toleransi 
poros diatur menurut suaian yang direncanakan.

� Ada 3 tingkatan suaian basis lubang :

� Standar longgar (Clearance Fit):
Rangkaian toleransi lubang selalu dengan H dan poros dari a 
hingga h

� Standar tak tentu (Transition Fit)
Rangkaian toleransi lubang selalu dengan H dan poros dari j 
hingga n

� Standar sesak (Interference Fit):
Rangkaian toleransi lubang selalu dengan H dan poros 
dari p hingga z



Suaian : Sistem Lubang Dasar

Teknologi dan Rekayasa



Suaian : Sistem Poros Dasar

Teknologi dan Rekayasa
Teknologi dan Rekayasa

� Pada sistem ini, daerah (h)dijadikan patokan dengan 
dasar bahwa   penyimpangan atasnya sama dengan nol, 
daerah toleransi     diatur menurut suaian yang 
direncanakan.
� Ada 3 tingkatan suaian basis poros :
� Standar longgar (Clearance Fit):

Rangkaian toleransi poros selalu dengan h dan 
poros dari A hingga H
� Standar tak tentu (Transition Fit)

Rangkaian toleransi lubang selalu dengan h dan 
poros dari J hingga N
� Standar sesak (Interference Fit):

Rangkaian toleransi lubang selalu dengan h dan 
poros dari P hingga Z



Suaian : Sistem Poros 
Dasar



Suaian : Toleransi dalam 
Gambar Detail 

Teknologi dan Rekayasa
Teknologi dan Rekayasa

� Penunjukan ukuran dengan toleransi selalu ditulis dengan 
susunan sebagai   berikut :

Contoh : 30 H7

� Ukuran Nominal
� Kedudukan daerah toleransi (huruf)
�Angka kualitas

Berarti diameter lubang 30 mm, suaian longgar dalam 
sistem lubang dasar dengan nilai toleransi kelas IT 7

30 H7

Diameter Nominal Kedudukan daerah 
toleransi lubang 

Kualitas ukuran 
toleransi



� Penunjukan ukuran dengan toleransi selalu ditulis dengan
susunan sebagai berikut :

Suaian : Toleransi dalam 
gambar susunan

� Simbol toleransi lubang selalu ditulis lebih dahulu (diatas) sete-
lah itu baru ukuran toleransi untuk poros (dibawahnya), dide-
pannya ditulisi ukuran nominal & cukup satu kali penulisan saja 

� Jika harga-harga penyimpangan dari toleransi juga perlu dican-
tumkan maka harus juga dicantumkan
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