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Лекція 1. Вступ до предмету «Інженерні методи забезпечення якості 

електромеханічних систем » 

…………………………………………………………………………………………… 

Розділ 1 

Управління якістю продукції, взаємозв'язок метрології, стандартизації, 

взаємозамінності та якості. 

Лекція 2. 

Тема 1.1. Управління якістю продукції. 

 

План 

1.1.1. Загальні положення 

1.1.2.Класифікація показників продукції 

1.1.3. Система якості 

1.1.4. Метрологічне забезпечення якості продукції на етапах розробки, 

виготовлення та експлуатації 

1.1.4.1 Контрольне, вимірювальне і випробне обладнання  

    1.1.4.2 Управління вимірюваннями 

1.1.4.3 Елементи управління 

1.1.4.4 Контроль і випробування 

1.1.5. Принципи забезпечення якості продукції 

1.1.6. Принципи управляння якістю продукції 

 

1.1.1 Загальні положення 

 

Якість продукції або послуг є одним із важливіших факторів успішної 

діяльності будь-якого виробництва (організації). Нині в усьому світі значно 

підвищились вимоги споживача до якості продукції. Підвищення вимог 
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супроводжується необхідністю постійного підвищення якості, без чого 

неможливо досягнення і підтримання ефективної екеномічної діяльності.  

Якість — сукупність властивостей і характеристик продукції або послуг, 

які придають продукції або послугам здатність задовільняти обумовлені або 

передбачені потреби людства (ІСО 8402—86). 

Потреби звичайно виражаються у властивостях і кількісних 

характеристиках цих властивостей.  

Потреби можуть включати такі аспекти:  

 функціональна придатність; 

  безпечність; 

 експлуатаційна готовність;  

 надійність;  

 ремонтопридатність;  

 економічні фактори;  

 захист оточуючого середовища. 

Термін «якість» практично самостійно не вживається. Замість нього 

використовуються такі: 

1) відносна якість, коли продукція або послуги класифікуються в 

залежності від їх ступеня переважності або засобу порівняння; 

2) рівень якості і міра якості, коли точна технічна оцінка намічається 

кількісно. 

У деяких довідкових джерелах якість пояснюються як придатність до 

експлуатації, відповідність призначенню, задоволення потреб споживача, або 

як відповідність вимогам. 

 

На якість продукції або послуг впливають такі взаємозаємні види : 

 діяльності, як проектування; 

 виготовлення; 

 процес ослуговування; 

 ремонт. 
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Вся промислова продукція з метою оцінки її рівня якості поділена  

на два класи (рис. 1.1): та, що витрачається при використанні, і та, що 

витрачає свій ресурс. 

 

 

Рис. 1.1. Схема продукції з метою її рівня якості 

 

У першому класі продукції виділяють три групи:   

 сировина і природне паливо;  

 матеріали і продукти;  

 спрацьовуючі вироби. 

 

Другий клас продукції ділиться на дві  групи:  

 неремонтні вироби; 

 ремонтні вироби. 

 

До першої групи відносяться сировина і різні види природного палива 

наприклад, рідке, тверде і газоподібне, природні будівельні матеріали та ін.  

До другої групи входять матеріали і продукти, наприклад штучне паливо, 

мастила, матеріали будівельної індустрії, лісоматеріали, електро - і 

радіотехнічні матеріали тощо. 

До третьої групи відносяться такі матеріали, як рідке паливо в бочках, 

балони з газом, дріт і кабелі в котушках.  

Група 1

сировина і прродне паливо

Група 2

матеріали і продукти

Група 3

спрацьовуючі вироби

Перший клас

Продукція, що витрачається при використанні

Група 4

Вироби, що не ремонтуються

Група 5

Вироби, що ремонтуються

Другий клас

Продукція, що витрачає свій ресурс

Промислова продукція
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До четвертої групи входять неремонті вироби, наприклад резистори, 

конденсатори, болти, гайки, підшипники, шестерні та ін.  

П'яту групу складають ремонтні вироби, наприклад технологічне 

обладнання різних галузей промисловості, автоматичні лінії і автоматизовані 

комплекси, дорожно-будівельні, транспортні машини, вимірювальні прилади, 

засоби автоматизації і систем управління, радіоелектронні і електронні 

прилади тощо. 

Продукція першого класу витрачається за призначенням у процесі 

використання (експлуатації). 

При використанні продукції другого класу за призначенням відбуваються 

витрати її ресурсу. При цьому продукція використовується до технічного або 

морального спрацювання. 

 

1.1.2 Класифікація показників продукції 

 

Показники якості продукції в залежності від характеру задач, які 

вирішуються при оцінці рівня якості продукції, можна класифікувати за 

різними ознаками (рис. 1.1). 

Рівень якості продукції оцінюється за її властивостями. Показники, що 

характеризують ці властивості, діляться на кілька груп.  

Показники призначення характеризують властивості продукції, які 

визначають основні функції, для виконання яких вона призначена, і 

обумовлюють галузь її застосування. Так, при оцінці рівня якості вантажного 

автомобіля або дорожно-будівельної машини номенклатура показників 

призначення буде різною для експлуатації в умовах Крайньої Півночі, в 

середньоєвропейських та інших районах.  

До групи показників призначення відносяться такі підгрупи : 

 класифікаційні показники;  

 показники функціональні й технічної ефективності (експлуатаційні);  

 конструктивні показники;  
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 показники складу і структури. 

 

До класифікаційних показників, наприклад, відносяться:  

 потужність електродвигуна;  

 місткість ковша екскаватора;  

 передаточне число редуктора. 

 

Показники функціональної і технічної ефективності (для технічних 

об'єктів називаються експлуатаційними) характеризують корисний ефект від 

експлуатації і прогресивність технічних рішень, закладених у продукцію.  

Конструктивні показники характеризують проектно-конструкторські 

рішення, зручність монтажу і установки продукції, можливість її 

агрегатування і взаємозамінної. До конструктивних показників, наприклад, 

відносять: 

 габаритні розміри;  

 приєднуючі розміри;  

 коефіцієнт ефективності; 

  коєфіцієнт взаємозамінності;  

 коефіцієнт складності (бочності) виробів. 

 

Показники надійності оцінюють надійність виробу як в цілому, так і в 

окремих його складових частин шляхом поєднанняння експерементальної 

інформації, одержаної в наслідок випробування або експлуатаційних 

досліджень (нагляду), основної інформації і додаткової, взятої з різних 

джерел. 

До показників надійності відносять безвідмовність, яка характеризує 

властивості технічного об'єкта, що зумовлюють здатність його безперервно 

зберігати працездатність протягом деякого часу або деякого наробітку. До 

показників безвідмовності відносять:  

o ймовірність безвідмовної роботи;  
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o середнє напрацювання до відказу;  

o інтенсивність відказів;  

o параметр потоку відказів;  

o напрацювання на відказ. 

 

Показники довговічності характеризують властивість технічного об'єкта 

зберігати працездатність до настання граничного стану при встановленій 

системі технічного обслуговування і ремонту. До показників 

ремонтопригодності відносять: 

o показники збереження; 

o комплексні показники надійності. 

 

Ергономічні показники характеризують систему людина — виріб 

(зокрема, людина — машина) і враховують комплекс гігієнічних, 

антропометричних, фізіологічних і психологічних властивостей людини, які 

виявляються у виробничих і побутових процесах. 

Естетичні показники характеризують : 

 інформаційну виразність; 

 раціональність форми;  

 цільність композиції;  

 досконалість виробничого використання продукції;  

 сталість товарного вигляду. 

 

Показники технологічності характеризують властивості продукції, що 

зумовлюють оптимальний розподіл витрат матеріалів, засобів праці і часу при 

технологічній підготовці виробництва, виготовленні і експлуатації продукції. До 

основних показників технологічності відносять: 

 показники трудомісткості; 

 матеріаломісткості; 

 собівартість. 
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Показники уніфікації характеризують насиченість продукції стандартними, 

уніфікованими і оригінальними складовими частинами, а також рівень уніфікації з 

іншими виробами. Складовими частинами виробу є деталі, складові одиниці, 

комплекти і комплекси. 

Показники транспортування характеризують пристосування продукції до 

транспортування і вибираються стосовно до конкретного виду транспорту 

(автомобільного, залізничного та ін.), а інколи і до конкретного виду 

транспортних засобів. 

У транспортуванні основними є показники, які характеризують витрати, 

зумовлені виконанням операцій щодо транспортування продукції, а також 

підготовчих і заключних робіт. 

Патентно-правові показники характеризують патентний захист і патентну 

чистоту продукції і є суттєвими факторами при визначенні її конкурентоздатності. 

Патентно-правові показники визначаються при завершенні розробки продукції і 

при її атестації. 

Екологічні показники характеризують рівень шкідлвих впливів на оточуюче 

середовище, що виникають при експлуатації або споживанні продукції. До них 

відносять наявність шкідливих домішок, які викидаються в оточуюче середовище, 

ймовірність викидання шкідливих часток, газів, випромінювання лри збереженні, 

транспортуванні й експлуатації. 

Показники безпечності характеризують особливості продукції, які 

забезпечують при її експлуатації або споживанні безпеку людини 

(обслуговуючого персоналу). До показників безпечності відноситься, при 

санкціонованих умовах в режимах експлуатації або споживання, монтажу, 

обслуговування, ремонту, збереження і транспортування захист від механічних, 

електричних, теплових впливів, отруйних і вибухових парів, акустичних шумів, 

радіоактивних випромінювань та ін.  

Взаємозамінність — основна властивість сукупності виробів, яка визначає 

якість продукції і характеризується інтенсивністю, наявністю відношень між 
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елементами виробів з врахуванням їх особливості і специфічності, зовнішніми і 

внутрішніми проявами. 

Властивість взаємозамінності проявляється інтенсивно, і її пов'язують з 

кількісною оцінкою властивості за допомогою номінальних величин, граничних 

відхилень і допусків параметрів елементів. Допуск виступає, як міра переходу 

виробів в інший стан. 

Взаємозамінність вказує на зв'язок її з іншими властивостями якості —

точністю, надійністю, однорідністю (подібністю), довговічністю (схема 16.3). 

 

Взаємозамінність має велике народногосподарське значення і забезпечує 

єдність науково-технічних, економічних і організаційних заходів. Вона є однією з 

важливіших передумов організації серійного і масового виробництва, сприяє 

широкому кооперуванню галузей виробництва, заснованих на виготовленні 

численних комплектуючих елементів виробів машинобудування на різних спеціа-

лізованих підприємствах. 

Взаємозамінність дозволяє не тільки краще організувати виробництво 

продукції, а й скоротити час, затрачений на її виготовлення, підвищити якість 

ремонту виробів у процесі експлуатації. Забезпечення взаємозамінності в 

заводському виготовленні дешевше, ніж при монтажі в польових умовах; при 

експлуатації часом дешевше замінити деталь (вузол), ніж її ремонтувати. 

 

1.1.3 Система якості 

 

Система якості — сукупність організаційної структури, відповідальності, 

процедур, процесів і ресурсів, яка забезпечує здійснення загального керівництва 

якістю. 

Діючі на виробничих об'єднаннях (ВО) і промислових підприємствах (ПП) 

комплексні системи управління якістю продукції (КС УЯП) не враховують 

важливих етапів петлі якості, що передбачені стандартами ІСО серії 9000. 
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Міжнародні стандарти ІСО серії 9000 встановили 11 стадій життєвого цикла 

виробів. Це потребує зміни структури управління якістю продукції і включення до 

неї етапів маркетингу, матеріально технічного забезпечення, упакування, 

збереження, транспортування, утилізації продукції та ін. 

Петля якості (спіраль якості) — схематична модель взаємозалежних видів 

діяльності, що впливають на якість продукції або послуг на різних стадіях —від 

визначення потреб до оцінки їх задоволення. 

Система якості функціонує одночасно з усіма іншими видами людської 

діяльності, які впливають на якість продукції або послуг, і взаємодіє з ними. ЇЇ 

вплив поширюється від первинного визначення виробу або послуг і до кінцевого 

задоволення вимог та потреб споживача.  

Ці етапи і види діяльності включають: 

1. маркетинг, пошуки і вивчення ринку;  

2. проектування і (або) розробку технічних вимог, виготовлення продукції; 

3. матеріально-технічне забезпечення; 

4. підготовку і розробку виробничих процесів;  

5. контроль, проведення випробувань і обстежень;  

6. упакування і зберігання;  

7. реалізацію і розподіл продукції;  

8. монтаж і експлуатацію;  

9. технічні допомогу і обслуговування;  

10. утилізацію після використання. 

 

На рис. 16.1 схематично показано петлю якості, яка принципово відповідає 

спиралі якості. 

Науково технічний прогреснерозривно пов’язаний з підвищенням якості 

продукціїї наяка можлива на основі використання і удосконалення метрологічного 

забезпечення і стандартизаці на всіх етапах  спіралі якості.  
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1.1.4 Метрологічне забезпечення якості продукції на етапах розробки 

виготовлення та експлуатації 
 

Організація метрологічного забезпечення якості продукції націлена на 

своєчасне виконання у повному обсязі заходів щодо до досягнення єдності і 

потрібної точності вимірювання параметрів виробів, матеріалів і сировини, 

режимів технологічних процесів, характеристик обладнання й інструменту.  

Нормативно-правовою основою метрологічного забезпечення точності 

вимірювання є державна система забезпечення єдності вимірювання (ДСВ). 

Основні нормативно технічні документи ДСВ — державні стандарти класу 8. 

Метрологічне забезпечення здійснюється у відповідності з вимогами ГОСТ 

1.25—76, державних і галузевих стандартів, щодо метрологічного 

забезпечення підрозділів і служб виробничих об'єднань  (ВО), виробничих 

підприємств (ВП) під методичним керівництвом і при безпосередній участі в 

роботах метрологічної служби ВО (ВП) відділу головного метролога. 

 

1.1.4.1Контрольне, вимірювальне і випробне обладнання. 

 

 Постачальник—ВО (ВИ) повинен проводити градуювання та регулювання 

контрольного, вимірювального і випробного обладнання незалежно від того, 

чи є воно власністю постачальника, запозичене у тимчасове користування 

або дано замовником з метою підтвердження відповідності продукції 

встановленим вимогам. Обладнання повинно використовуватися таким 

чином, щоб була впевненість у тому, що характеристики похибок 

вимірювання відомі і сумісні з вимогами функціональної здатності 

виконуваних вимірювань. 

Постачальник — ВО (ВП) повинен:  

1) визначати необхідні вимірювання і їх точність, вибирати відповідні 

контрольно-вимірювальне і випробне обладнання; 
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2) визначати, градуювати і юстирувати через означені відрізки часу 

контрольні, вимірювальні і випробні обладнання і прилади, які впливають на 

якість продукції; 

3) встановлювати, документувати і підтримувати в робочому стані 

процедури градуювання, включаючи деталізацію типів обладнання, номер 

ідентифікації (ототожнення), місце його розміщення, періодичність 

перевірок, методи перевірки, критерії прийому і розробки заходів, які 

повинні вживатися у випадках, коли одержано незадовільні результати; 

4) забезпечувати необхідну точність і вірність контрольного 

вимірювального і випробного обладнання; 

5) визначати контрольне, вимірювальне і випробне обладнання з 

допомогою відповідної маркіровки або затвердженим реєстраційним 

номером, щоб показати стан градуювання; 

6) вести реєстрацію перевірок контрольного, вимірювального і 

випробного обладнання; 

7) оцінювати і документувати достовірність попередніх результатів 

контролю і випробування та вести підготовку відповідної документації у 

випадку, коли перевірка контрольного, вимірювального і випробного 

обладнання втратила силу; 

8) забезпечити необхідні умови для проведення градуювання, контролю, 

вимірювання і випробування; 

9) забезпечити точність і функціональну придатність контрольного, 

вимірювального і випробного обладнання при вантажно- розвантажувальних 

роботах, забезпечити зберігання і складання;  

10) охороняти контрольні, вимірювальні та випробні засоби, серед 

яких апаратура і програмне забезпечення від розрегулювання, які роблять 

недостовірним раніш виконане градуювання. 

 

При використанні випробного обладнання (наприклад, шаблонів, 

калібрів, зразків та ін.) або програмного забезпечення для проведення 
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перевірки продукції його необхідно перевірити, щоб підтвердити 

придатність цих засобів для використання при перевірці продукції. 

Перевірка засобів контролю повинна проводитися до того, як контрольована 

ними продукція буде допущена до використання у виробничому процесі або 

до монтажу. Обладнання повинно перевірятися на відповідність зразковим 

мірам через означені відрізки часу. На виробництві мають бути визначені 

обсяг робіт і регулярність проведення таких перевірок та їх реєстрація, що 

підтверджує здійснення управління якістю цього обладнання. 

 

1.1.4.2 Управління вимірюваннями 

 

Постійне управління контрольно-вимірювальними системами, 

застосування їх при розробці, виготовленні, монтажі і обслуговуванні 

продукції повинне гарантувати правильність прийнятих рішень і проведених 

заходів, що грунтуються на наслідках вимірювання.  

У сферу управління включаються калібри, інструменти, датчики, 

розміточні плити, спеціальне випробне обладнання, відповідне програмне 

забезпечення. Крім цього, слід перевіряти виробничі стенди, фіксуючі 

пристрої, технологічне оснащення виробничого йроцесу, які впливають на 

означені характеристики продукції, виробничого процесу або послуг. 

Необхідно встановити процедури для управління і здійснення самого 

процесу вимірювання з використанням статистичного контролю, включаючи 

обладнання, застосовані методи і професійну підготовку операторів. 

Похибки вимірювання повинні порівнюватися з поставленими вимогам, після 

чого проводяться відповідні заходи щодо їх коректування.  

 

1.1.4.3 Елементи управління. 

 

Управління контрольно-вимірювальним і випробним обладнанням, а також 

методами проведення випробовування повинно включати такі фактори: 
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1) правильні технічні умови і задані характеристики, серед яких границі 

вимірювання, відповідність номіналам, точність, міцність, довговічність, 

встановлені для означених робочих умов; 

2) вихідне градуювання до початку використання, що забезпечує необхідну 

точність. Слід також перевіряти програмне забезпечення і процедури 

управління автоматичним випробним обладнанням; 

3) з метою забезпечення необхідної точності при використати періодичний 

відгук на налагодження, ремонт і повторну калібронку відповідно до 

технічних умов виготовлювача, результатів попередньої калібровки, методів 

й інтенсивності використання обладнання;  

4) документальне підтвердження ідентифікації (ототожнення) інструмента, 

частоти проведення повторної калібровки, статусу калібровки і процедур 

повернення, вантажно-розвантажувальних робіт, збереження, налагодження, 

ремонту, калібровки, монтажу ії експлуатації;  

5) перевірку відповідності відомим еталонам точності й стабільності, 

переважно національним або міжнародним, а для виробництва  і  галуз і  

промисловості, де такі відсутні, спеціально розробленим критеріям. 

Коректування. Якщо процеси вимірювання не піддаються управлінню або 

коптрольпо-вимірювальне обладнання не відповідає вимогам границь 

калібровки, передбачається застосування коректувальних засобів. У цьому 

випадку необхідно оцінювати їх вплив на закінчену роботу і визначати обсяг 

робіт, пов'язаних з повторною переробкою, випробуванням, перскалібровкою 

або з їх пов ним виключенням. Важливим є проведення дослідження причин 

виникнення браку з метою їх попередження. 

 

1.1.4.4 Контроль і випробування. 

 

Проведення контролю і випробування продукції повинно 

підтверджуватися маркіровкою, пломбами, ярликами, бірками, маршрутними 

картами, даними регістрації контролю, програмами забезпечення 
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випробування та іншими можливими засобами. За наслідками контролю 

встановлюється відповідність або невідповідність продукції вимогам  до неї. 

Ототожнений статусу контролю і випробування треба проводити в разі  

необхідності протягом усього процесу виготовлення та монтажу  виробу, 

забезпечуючи поставку, використання або монтаж тієї продукції, яка успішно 

пройшла необхідний контроль і випробування. 

Відповідальність за стан метрологічного забезпечення якопі продукції несе 

керівник підприємства (організації). 

 

1.1.5Принцип забезпечення якості продукції 

 
 

Якщо спробувати виявити та перелічити усі фактори, які впливають на 

якість, то стане зрозумілим — все, що забезпечує виробничу діяльність 

підприємства, прямо чи посередньо, більшою чи меншою мірою впливає на 

формування якості продукції. 

Наукові дослідження та практика вже досить впевнено виявили онтологічні 

передумови забезпечення якості продукції та показали, що вони зводяться до 

трьох основних груп факторів:  

 технологічні фактори;  

 людські;  

  адміністративні, що частково збігається з вимогами стандартів ІСО 

серії 9000. 

 

Для забезпечення якості продукції підприємству потрібно мати:  

1) необхідну матеріальну базу (куповані вироби та матеріали, технологія, 

будівлі,споруди та ін.); 

2) зацікавленість робітників у праці — людський фактор; 

3) сучасне управління підприємством в цілому та управління якістю 

зокрема. 
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Зацікавленість робітників у праці разом з матеріальною базою підприємства 

визначають головні умови, за яких здійснюється виробнича діяльність 

підприємства та формується якість продукції. Ці два фактори можуть бути 

додатково кваліфіковані як базо-ві, що створюють необхідні умови для 

виготовлення високоякісної продукції. Третій необхідний фактор якості — 

організація робіт забезпечує практичну можливість реалізації тих умов, які ство-

рюються матеріальною базою та людським фактором. У сукупності ці три фактори 

становлять не тільки необхідні, а й достатні умови для забезпечення якості 

продукції. 

Якщо можна порівняти підприємство з людським організмом, то фактори якості 

— це начебто його кровоносна система. При цьому роль наповнювача 

кровоносних судин, постачальника організму киснем на підприємстві відіграє 

матеріальне забезпечення вироб-ництва та управління підприємством, а роль 

серця може зіграти тільки зацікавленість. Без цього неможливо досягти високої 

якості та конкурентоспроможності продукції. І якщо кажуть, що реклама— двигун 

(рушій) торгівлі, то зацікавленість можна назвати двигуном якості (а значить, і 

кількості). Тому в першу чергу треба розвивати зацікавленість робітників у праці 

шляхом удосконалення конкурентних виробничих відносин на виробництві. 

 

1.1.6. Принципи управління якістю продукції 

 

Управління якістю продукції, оскільки воно розглядається як один з аспектів 

управління підприємством (стандарт ІСО 9000, п. 3.2), повинно бути віднесено до 

організаційного фактора якості. Однак казати про управління якістю і систему 

якості можна, тільки тоді, коли виконується дві умови:  

1. коли ясно, що саме є об’єктом , а що субєктом управління;  

2. коли під управлінням якістю розуміється самостійна галузь діяльності, 

покликана розвязувати власні специфічні задачі. 
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Управління якістю —це вплив на процес створення та  експлуатації продукції з 

метою забезпечення її якості (стандарт ІСО 9004). А де означає, що об'єктом 

управління якістю є виробничий процес, у якому при створенні продукції 

формується її якість. Система якості як інструмент управління якістю є суб'єктом 

управління. Вона впливає на виробництво тим, що організує та регламентує 

виконання таких функцій: 

 розробка політики якості; 

 контроль якості продукції на всіх етапах її створення; збір, аналіз та розподіл 

інформації про якість випущених виробів та перспективних зразків, а також 

про досягнення науки, техніки та технології; 

 розробка та впровадження у виробництво контролю і випробувань, що 

впливають як на усунення виявлених недоліків, так і на формування трьох 

зазначених вище основних факторів якості. 

 рішення питань якості з постачальниками, споживачами, державними та 

територіальними органами. 

 

Ці функції природно близько пов'язані між собою, що, власне, і дає підставу 

для об'єднання їх у самостійну систему якості. 

Наведені вище функції, що входять до системи якості (планування якості, 

контроль, інформація, розробка та втілення засобів), визначають схему її 

функціонування (петля якості), яка охоплює виробництво на всіх етапах створення 

продукції (рис. 16.2) . При цьому на кожному етапі здійснюється повний цикл уп-

равління, починаючи з контролю якості. 

Інформація, одержана в результаті контролю та доповнена інформацією про 

досягнення науки, техніки, технології та про погреби ринку, поступає до фахівців 

для аналізу та розробки засобів контролю якості. Це проводиться як з метою 

розв'язування конкретних задач по усуненню недоліків, так і для формування 

наведених вище трьох основних факторів якості шляхом поліпшення матеріальної 

бази виробництва, створення зацікавленості робіт-ників у праці та удосконалення 

управління якістю. 
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Лекція 3. 

Тема 1.2. Взаємозв’язок метрології , стандартизація, взаємозамінності та 

якості. 

 

План 

1.2.1. Короткий історичний нарис розвитку метрології 

1.2.2. Короткий історичний нарис стандартизації 

1.2.3. Науково-методичні основи стандартизаційної діяльності 

1.2.4. Міжнародні організації з стандартизації 

1.2.5. Короткий історичний нарис розвитку взаємозамінності 

 

1.2.1. Короткий історичний нарис розвитку метрології 

 

Здавна людям часто доводилося мати діло з різними вимірюваннями: при 

будівництві споруд, у торгівлі, астрономії, при визначенні пропорцій 

людського тіла. У стародавні часи частини людського тіла використовувалися 

як міра довжини: ширина великого пальця — дюйм, ширина долоні — пальма, 

довжина стопи — фут, відстань від ліктя до кінця середнього пальця — 

лікоть. 

В Англії ще в XII ст було встановлено одиницю міри довжини — фут, що 

в англійській мові означає «нога», «стопа» і дорівнює 30,5 см. Ця міра була 

запозичена у греків. До речі фут і нині є офіційною мірою - довжини в Англії 

та деяких інших державах. Болільники футболу знають, що розміри 

футбольних воріт становлять 7,22  X  2,44 м Дивні цифри? Зовсім ні. Англійці 

є засновниками футболу і тому розміри футбольних воріт визначили у футах 

(7,22 м складає 24 фута, а 2,44 м — 8 футів). 

Різні народи жили в різних умовах і знаходилися на різній стадії розвитку 

суспільства, тому і міри були різні. Відомий такий випадок. У Київ 900 років 

тому через Золоті ворота на Софіївську площу, де був тоді базар, з Новгорода 
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приїхав купець з товарами і своєю новгородською «великою гривнею» — 

стародавня руська міра ваги — біля фунта. Розклав товари купець і почав 

торгувати. Не встиг продати товар двомтрьом покупцям, як почув обурення 

людей: «Хто дав право тобі нас обдурювати? Чому обважуєш?» З'ясувалось, 

що київська «велика гривня» мала іншу вагу, ніж новгородська, і купця 

примусили користуватися київською. На цьому купець, безумовно, багато 

втратив. 

У Київській Русі найбільш поширеними лінійними мірами були верста, 

сажень, лікоть, п'ядь, аршин; при товарообміні користувалися мірами сипких і 

рідких тіл — еталоном, який визначався кількістю зерна або вина. Серед 

одиниць ваги у торгівлі особливо були поширені берковець, пуд, гривна, 

грівенка, золотник, бочка, пиріг. 

У Московській державі в 1550 р. для сипких речовин було лн проваджено 

«печатні мідні міри» (осьмини). З 1558 р. за часів І папа Грозного повсюди 

було введено . «Государевы» (казенні) паги. Власні міри ваги торгівцям мати 

заборонялося, треба було користуватися місцевими мірами, причому за це 

платили спеціальні «вагові» гроші. Опричник Генріх Штаден у своїх записках 

про Московію повідомляє, що Іван Грозний встановив на всій Руській землі, в 

усій державі, одну віру, одну вагу, одну міру (хоча навряд чи так було 

насправді). 

У законодавстві Петра І також знаходимо спогади про запровадження мір 

і ваги. В 1700 р. вийшов Указ про митницькі збори н Архангельську, де 

наказувалось проводити догляд ваги, гир, аршинів та сальних діжок. Догляд 

за виконанням цього указу з 1719 р. покладався на воєвод.  

Одиницями виміру часу па Русі були — рік, місяць, тиждень, доба, 

година. Причому відлік нового року до кіпця XV ст. починали і березня, потім 

з вересня, і тільки за Петра І початок нового року було перенесено на 1 січня.  

Утворення в 1725 р. Російської Академії наук сприяло розвитку наукової 

думки. Розширилася межа запровадження російських мір, причому все більше 

необхідними ставали одноманітність і, особливо, точність вимірювання. 
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У 1736 р. за рішенням сенату була утворена Комісія мір і ваги, яку очолив 

головний директор монетного двору граф М. Г. Головін. Основним завданням 

цієї комісії було вивчення становища російських мір і ваги, утворення 

еталонів, встановлення співвідношення між різними мірами і організація 

перевірочної справи у державі. 

Для організації перевірочної роботи було утворено особливий комітет, 

який у 1747 р. зробив еталонний російський фунт і визначив «нормальну» 

довжину аршина Еталонний фунт у нашій державі - діяв майже ціле століття. 

Після заснування у 1810 р. у Росії різних міністерств справами утворення 

мір і ваги спочатку відало Міністерство внутрішніх справ, а потім — 

Міністерство фінансів, яке займалось клеймуванням і продажем нових засобів 

мір і ваг. 

Практичним застосуванням російських мір і ваги займалося засноване у 

1842 р. Депо еталонних мір і ваги. Організація Депо  і всановлеення правил 

перевірки робочих пристроїв стали тією основою, на якій зросла 

метрологічна служба в Росії. Першим хранителем м Депо еталонних мір і 

ваги був призначений академік А. Я. Купфер, відомий учений і метролог, 

який очолював Депо з 1842 до 1865 р. 

В кінці XVIII ст. у Франції прийнято систему мір, в основу якої 

покладено десятинний рахунок. Комісія, утворена Французькою Академією 

наук за одиницю довжини прийняла одну сорока мільйонну частину земного 

меридіану, що проходить через Париж  одиниці дали назву метр. За одиницю 

маси було прийнято масу одного кубічного дециметра чистої води при 

температурі плус 4С і названо кілограм. Метрична система мір — перша 

система, в якій, одиниці довжини, площі, об'єму і маси пов'язані між собою.  

20 травня 1875 було підписано міжнародну метричну конвенцію, що мала 

важливе значення для уніфікації одиниць вімірювання у міжнародному 

масштабі. Метрична конвенція — перше міжнародне погодження щодо 

наукової діяльності, її підписали 17 держав Європи і Америки, в тому числі й 

Росія. 
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Одне і основних положень метричної конвенції 1875 р.—закріплення  в 

ній згоди держав на утворення Міжнародного бюро мір і ваги (МБМВ) — 

постійного метрологічного закладу для сприяння поширенню метричної 

системи мір у міжнародному масштабі. 

Діяльністю Міжнародного бюро мір і ваги керує Міжнародний комітет 

мір і ваги (МКМВ), щорічно заслуховує і затверджує звіт бюро про роботу, 

його плани, фінансові документи та ін. Програма на більш довгий строк 

затверджується на генеральних конференціях мір і ваги у присутності 

представників усіх 43 держав, які входять у цю міжнародну організацію.  

МБМВ і МКМВ та їх консультативні комітети забезпечують, 

встановлення єдності вимірювання основних одиниць СІ та їх похідних, 

розвиток метричної системи в цілому. Основна форма практичного 

співробітництва через МБМВ — проведення міжнародного порівняння 

національних еталонів між собою і з міжнародними в самому бюро — за 

минулий час показала велику ефективність. 

У 1889 р. російська делегація одержала на Першій Генеральній 

конференції з мір і ваги по дві копії нових міжнародних прототипів метра № 

11 і 28 та кілограма № 12 і 26, виготовлених на заміну попередніх «архівних» 

прототипів. 

У 1893 р. у Петербурзі для збереження одноманітності, вірності і взаємної 

відповідності мір і ваги на базі Депо було утворено Головну палату мір і ваги, 

президентом якої став Д. І. Менделєєв. Головна палата виготовила нові 

еталони прототипів мір довжини і ваги на заміну виготовлених раніше, які 

викликали сумніви в їх достатньому збереженні". Прототипи було 

виготовлено із сплаву платини (90 %) з іридієм (10%). Сплав має високі 

тугоплавкість, твердість, пружність і хімічну стійкість. Потім було 

організовано ряд лабораторій, обладнаних першокласною вимірювальною 

апаратурою, і Депо еталонних мір і ваги стало справжньою метрологічною 

установою, яка відіграла виключну роль в утворенні Державної служби мір і 

ваги. 
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За Д. І. Менделєєва в Головній палаті виконано ряд робіт, метою яких 

було максимально можливе досягнення вірності і єдності вимірювань  і 

обробки їх результатів. 

За пропозицією Д. І. Менделєєва у 1894 р. було виготовлено з платино -

іридієвого сплаву еталон міри довжини у вигляді тригранної призми з ребром, 

рівним півсажені П4. На одній із граней було нанесено аршин (0,7112 м), на 

другій — ярд (0,914 м), а на третій — метр з відповідними поділками; усього 

253 лінії. Менделєєв характеризував цей еталон як «...единственний в мире 

зкземпляр, драгоценньїй во множестве отношений». Ця півсажень зіграла 

виключну роль у процесі переходу на метричну систему мір. Д. І. Менделєєв 

(очолював Головну палату майже 14 років (1893—1907 рр.). 

Державною постановою від 16 липня 1886 р. у Великому князівстві 

Фінляндії, яке тоді входило до складу Росії, було факультативно 

запроваджено метричну систему з 1887 р.  і в обов'язковом у —  з і  січня 1892 

р. Положенням про міри і ваги від 4 червня 1899 р. було дозволено у 

факультативному порядку застосування метричних мір у торгівлі, різних 

відомствах і громадських управліннях.  

Нарешті, «Положенням про міри і ваги» від 27 липня 1916 р. метричну 

систему було оголошено рівноправною з російською системою мір. У першій 

статті цього положення було записано, що н Російській імперії 

застосовуються міри руські і міжнародні метричні.  

Історія розвитку метрології у колишньому Радянському Союзі 

починається з декрету уряду від 14 вересня 1918 р. про введення метричної 

десяткової системи мір і ваги. Першим пунктом декрет постановляв покласти 

в основу всіх вимірювань міжнародну метричну систему мір і ваги з 

десятичними поділками і твірними. Таким чином, метрологія з самого 

початку будувалася на прогресивній науковій основі — на метричній системі. 

У цьому одна із суттєвих її особливостей.  

Декретом передбачалося, що перехід на метричну систему мір і ваги 

необхідно закінчити до 1 січня 1924 р.  Для цього треба було провести 
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величезну роботу з пропаганди метричної системи, перебороти старі звички 

щодо старих мір, розробити і виготовити десятки мільйонів гир і лінійних 

мір, забезпечити їх перевірку і клеймування, а також організувати все 

вимірювальне господарство держави. Ця робота була фактично завершена у 

1936 р. Нині метричну систему як державну застосовує понад 120 держав.  

1.2.2. Короткий історичний нарис стандартизації 

 

Слід розрізняти стандартизацію фактичну і стандартизацію офіційну 

(переважно промислову), яка завжди завершується випуском стандартів, 

еталонів або інших нормативно-технічних документів, що мають цілком 

визначену форму, систему індексації, порядок  затвердження і відміни, 

ступінь обов'язковості, строки дії та іи.  

Фактична стандартизація виникла у глибокій давнині. Писемність, 

система лічіння, грошові одиниці, одиниці мір і ваги, літочислення ,  

архітектурні стилі, різні гіпотези і теорії, громадські та карні кодекси, 

кодекси законів про працю, міжнародні звичаї та конвенції, взагалі всі закони 

і моральні норми, правила гуртожитку і багато іншого, все це — прояви 

фактичної стандартизації. Остання розвивалася поступово, її успіхи сприяли 

культурному, науково-технічному і економічному прогресу на всіх ступенях 

цивілізації.  

Характерною особливістю стандартизації є те, що сфери її дії та 

застосування, рівень розвитку знаходяться у широкому діапазоні. Нема сфери 

діяльності людини, якої не торкалася б стандартизація.  

Стандартизація офіційно починається з 15 вересня 1925 р., коли був 

утворений Комітет з стандартизації при Раді праці і оборони. 

Використовуючи досвід спільної праці метрологів і стандартизаторів  та  

враховуючи, що все технічне законодавство в державі здійснюється через 

стандарти, а метрологія і стандартизація — складові  частини однієї справи, 

уряд об'єднує державну службу мір і ваги з стандартизацією.  
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13 серпня 1954 р. було утворено Комітет стандартів, мір і вимірювальних 

приладів. Подальше посилення ролі стандартизації і метрології в народному 

господарстві привело до перетворення цього комітету 9 листопада 1970 р. в 

Державний комітет стандартів Ради Міністрів СРСР (Держстандарт СРСР).  

Верховна Рада України постановою від 12 вересня 1991 р. № 1545 - XII 

«Про порядок тимчасової дії на території України окремих  актів 

законодавства Союзу РСР» повідомила, що залишаються діяти вимоги 

постанов Ради Міністрів СРСР та Української РСР щодо організації робіт в 

галузі стандартизації, метрології та якості продукції. Крім того, вважати 

чинними на території України державні стандарти Союзу РСР, галузеві та 

республіканські стандарти, технічні умови, будівельні норми, правила та інші 

нормативно-технічні документи. 

Схему організації робіт з державної стандартизації в Україні наведено на 

схемі 1.2. 

У структурі Держстандарту України налічується 35 центрів 

стандартизації та метрології, в тому числі: 26 обласних (Український науково -

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, 

Білоцерківський, Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, Донецький, 

Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, 

Кіровоградський, Кримський, Луганський, Львівський, Миколаївський, 

Одеський, Полтавський, Рівненський, 
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Схема 1.2. Схема організації робіт з державної стандартизації в Україні. 

 

Суцільні лінії — безпосереднє підпорядкування, штрихові — функціональне 

підпорядкування
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Тернопільський, Харківський, Херсонський, Хмельницький Черкаський, 

Чернігівський, Чернівецький), 9 міських (Горлівський, Дрогобичський, 

Кременчуцький, Криворізький, Маріупольський , Мелітопольський, 

Краматорський, Севастопольский, Червоноградський) Крім того, до 

Держстандарту України входять декілька науково-дослідних інститутів 

(Львівський ДНДІ «Система», Харківське науково-виробниче об'єднання 

«Метрологія» УкрНДІІССІ) два навчальні заклади (Вище училище метрології 

та якості у м. Одесі і Український навчально-науковий центр по 

стандартизації метрологи та якості продукції у м. Києві — колишній 

Київський філіал Всесоюзного інституту стандартизації і метрології (ВІСМ), 

заводи («Еталон» у містах Києві, Харкові, Донецьку, Умані, Білій Церкві), 

дослідні заводи («Прилад» у містах Вінниці та Полтаві) і магазини стандартів 

(№ 5 у м. Києві та № 12 у м. Харкові). 

1.2.3. Науково-методичні основи стандартизаційної діяльності 

 

При розробці нової техніки є природним прагнення до використання 

сучасних науково-технічних досягнень. Важливе місце серед цих джерел 

займають вітчизняні та зарубіжні (міжнародні національні та фірменні) 

стандарти, альбоми типових конструкцій' нормативно-технічні довідники та 

конструкторські документи на уніфіковані вузли, деталі, конструктивні 

елементи і матеріали та ш. Все це —результат спеціалізованої інженерио-

технічної діяльності, яка іменується стандартизацією і відіграє важливу роль 

у прискоренні технічного прогресу.  

 

1.2.3.1.Стандартизація, її сутність та основні напрями. 

Нині в Україні вживаються прийняті на міжнародному рівні єдині 

визначення термінів стандартизації як  науково-технічної діяльності. 

Стандарт — нормативно-технічний документ з стандартизації, 

розроблений на підставі досягнень науки, техніки та передового досвіду; він 
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встановлює комплекс норм, правил, вимог до об'єкта стандартизації і 

затверджений компетентними органами у відповідності з положенням 

Державної системи стандартизації. 

Стандартизація — встановлення та застосування правил з метою 

впорядкування діяльності у певній галузі на користь і при участі всіх 

зацікавлених сторін, зокрема, для досягнення загальної оптимальної економії 

при додержанні умов експлуатації (використання) та вимог безпеки.  

Стандартизація базується на досягненнях науки, техніки передового 

досвіду і визначає основу не тільки сучасного, але й майбутнього розвитку, 

вона нерозривно пов'язана з прогресом у суспільному виробництві.  

Мета стандартизації — оптимальне впорядкування об'єктів 

стандартизації. Перед стандартизацією може стояти одна або декілька 

конкретних задач, що забезпечують відповідність продукції, процесів або 

послуг своєму призначенню. Такими задачами можуть бути перш за все 

управління різноманітністю систем (уніфікація), застосування, сполучення, 

взаємозамінність, охорона здоров'я, забезпечення безпеки, охорона 

оточуючого середовища, захист продукції, досягнення взаєморозуміння, 

підвищення економічних  показників, торгівля. 

Головна задача стандартизації — створювати системи нормативно  

технічної документації (НТД), що визначають прогресивні вимоги до 

продукції, яка виготовляється для потреб народного господарства, населення, 

оборони держави та експорту, до її розробки, вироблення та застосування, а 

також контроль за достовірністю використання цієї документації. 

У систему НТД поряд із  стандартами і технічними умовами (ТУ) входять 

інші документи стандартизації, затверджені Держстандартом України, 

будівельні норми і правила (БНіП), затверджені Міпінвестбудом України, та 

деякі інші документи. 

Структурна схема стандартизації як сукупності названих наукових 

напрямів наведена на рис. 1.1. Нами зазначено тільки ті наукові напрями, які 

становлять інтерес з точки зору формування і  рот витку теоретичних та 
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прикладних аспектів загальної теорії впорядкування  об'єктів, що 

стандартизуються в процесах пізнання  іа  практичної  діяльності. 

Під  час   усі  часи  стандарти  створювались таким чином, щоб їх до- 

держання  гарантувало високу  якість продукції. Вони мають силу закону і 

поширюються на всю продукцію, що виробляється серійно.  Об'єктами 

стандартизації стають тільки ті параметри, які  можна вимірювати. 

Основою стандартів мають бути узагальнені наслідки науки, техніки та 

практичного досвіду, які спрямовані на досягнення оптимальної користі для 

суспільства. 

Державні стандарти в Україні (ДСт України) затверджує Держстандарт 

України, а на окрему продукцію — Мінінвестбуд України та 

Держкомприроди України. 

Міжнародний стандарт — стандарт, прийнятии ІСО, в державах СНД діє 

як міждержавний. 

Регіональний стандарт — стандарт, прийнятии регіональною 

організацією (яка займається стандартизацією) і доступний широкому колу 

споживачів. 

Міжнародна організація з стандартизації ІСО у 1952 р. створила Комітет 

з вивчення наукових принципів стандартизації (СТАКО).  

СТАКО розробив визначення ряду важливих термінів: стандарт, ' стандартизація, уніфікація, 

типізація, агрегатування, симпліфікація, спеціалізація, взаємозамінність та ін.  

Міжнародна стандартизація — робота з стандартизації, в якій беруть 

участь декілька (дві і більше) суверенних держав.  

Національна стандартизація — це робота з стандартизації в межах однієї 

суверенної держави. 

Уніфікація — різновидність методів стандартизації, яка полягає в 

раціональному скороченні числа типів, видів та розмірів об'єктів однакового 

функціонального призначення. Уніфікація спрямована на зменшення числа 

різновидностей виробів шляхом комбінування двох і більше видів 
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(характеристик). Уніфікацію можна проводити на трьох рівнях: 

міжгалузевому, галузевому та заводському.  

Наслідки робіт з уніфікації продукції подаються в різній формі: альбоми 

типових (уніфікованих) конструкцій деталей, вузлів, складальних одиниць та 

ін.; стандарти типів, параметрів і (або) розмірів, конструкцій та ін. 

Типізація — діяльність, яка полягає в знаходженні оптимальних за 

вибраним критерієм ефективності параметричних (у тому числі 

гііпорозмірних) рядів попередньо селекційної сукупності однорідних  об'єктів 

стандартизації за головними параметрами. Вона спрямована на досягнення 

високого рівня їх збіжності з головними параметрами потреб, які будуть 

задовольнятися з застосуванням даних об'єктів. Типізація взагалі проводиться 

на основі системи переважних чисел і завершується випуском параметричних 

стандартів. 

Агрегатування — один із методів стандартизації, який полягає у 

виготовленні машини, механізму та інших виробів шляхом їх компоиовкп з 

обмеженої кількості стандартних агрегатів, або уні- фікованих вузлів і 

деталей, що мають геометричну та функціональну взаємозамінність. 

Снмпліфікація — діяльність, яка полягає у знаходженні оптимальних 

головних параметрів, а також значень інших показників якості та 

економічності попередньо селекційованої сукупності однорідних об'єктів 

стандартизації, спрямована на досягнення оптимальною ступеня 

впровадження і максимально можливої ефективності із вибраним критерієм у 

визначеній галузі. 

Снмпліфікація веде до спрощення виробництва шляхом виключення 

зайвих типорозмірів деталей, особливо в галузі технологічної оснастки, 

зайвих видів звітів та документації, об'єднання норм запасів матеріалів та ін.  

Спеціалізація — зосередження на визначених підприємствах виготовлення 

обмеженої кількості видів виробів. В залежності від об'єктів спеціалізації 

вона може бути предметною, подетальною, технологічною.  



 

                                                                            
33 

Метрологічні об'єкти стандартизації — типові метрологічні правила і 

норми здійснення трудової діяльності по виконанню робіт, потрібних для 

досягнення єдності та необхідної точності вимірювання. 

Метрологічні об'єкти стандартизації  — це частина загально- 

технічних об'єктів стандартизації. Основними метрологічними об'єктами 

стандартизації є: 

 одиниці фізичних величин;  

 методи перевірки засобів вимірювання;  

 номенклатура метрологічних характеристик засобів вимірювання, 

що нормуються;  

 норми точності вимірювання;  

 способи вираження та форми зображення наслідків вимірювання  і 

показників точності вимірювання;  

 методики виконання вимірювання;  

 методики оцінки достовірності та форми зображення даних про 

властивості речовин і матеріалів;  

 вимоги до стандартних зразків складу і властивостей речовин та 

матеріалів;  

 терміни і визначення в галузі метрології. 

Технічні умови (ТУ) — це нормативно-технічний документ, що 

встановлює вимоги до конкретної продукції (модулів, марок, типів,, 

артикулів та ін.). 

Технічні умови розробляють на продукцію, призначену для самостійної 

поставки (реалізації) споживачеві (замовнику). Технічні умови є невід'ємною 

частиною технічної документації на продукцію. Технічні умови погоджують 

із замовником. 

17 
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Технічна документація на продукцію — сукупність документів,, 

необхідна і достатня для безпосереднього використання на кожній стадії 

життєвого циклу продукції. 

До технічної документації відносять: конструкторську, технологічну та 

проектну документації. Технічну документацію ділять на вихідну, робочу та 

інформаційну. 

Конструкторська документація — сукупність конструкторських 

документів, які мають в залежності від їх призначення дані, які потрібні для 

розробки, виготовлення, контролю, прийомки, поставки, експлуатації та 

ремонту виробу. 

Порядок розробки, оформлення та передача в різні інстанції 

конструкторської документації встановлено комплексом стандартів Єдиної 

системи конструкторської документації (ЄСКД). 

Технологічна документація — сукупність технологічних документів, які 

визначають технологічний процес. 

Порядок розробки, оформлення та обертання технологічної документації 

на вироби базується на конструкторській документації, обумовленій 

комплексом стандартів єдиної системи технологічної документації (ЄСТД). 

Технологічність продукції — властивість продукції, що характеризує її 

якість та закінчується її пристосуванням до виробництва у потрібному обсязі. 

Показниками технологічності можуть бути, наприклад, енергоємність, 

матеріалоємність, тривалість виробничого циклу, собівартість, 

трудомісткість. 

Комплекс НТД має бути у вигляді конкретних технічних вимог  (правил), 

законодавчих положень про захист життя і здоров'я людини, охорону 

навколишнього середовища, забезпечення прав споживача, а також 

встановлення порядку нагляду за виконанням цих вимог. Останні повинні 

враховувати соціально-економічні умови га досягнутий рівень науково-

технічного розвитку виробництва. 
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Необхідно, щоб забезпечувалась свобода: споживачеві (замовнику) у 

задоволенні його потреб, а виконавцеві (конструктору, виробникові) у виборі 

організаційних, конструктивних та технологічних рішень. 

 

1.2.4. Міжнародні організації з стандартизації  

Міжнародну організацію із стандартизації (ІСО) утворено в 1946 р., а 

Міжнародну електротехнічну комісію (МЕК) — у 1906 р. Нещодавно вони 

об'єдналися на паритетних засадах. 

Основна мета міжнародної організації  із стандартизації (ІСО) та 

міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) — забезпечити розвиток 

стандартизації та суміжних з нею галузей для сприяння міжнародному обміну 

товарами і послугами, а також розвитку співробітництва в інтелектуальній, 

науково-технічній та економічній діяльності. 

Нині членами ІСО є 91 держава, а членами МЕК — 41 держава з усіх 

регіонів світу. В організаціях ІСО та МЕК працюють 3240 технічних органів, 

в тому числі 244 технічних комітети (ТК). ІСО і МЕК затверджено близько 10 

000 міжнародних стандартів, приблизно стільки ж перебуває на різних стадіях 

підготовки та затвердження. 

Система ІСО/МЕК є найбільшою з існуючих міжнародних технічних 

організацій і поширює свою діяльність на всі галузі економіки і науки — від 

стандартних форм регістрації до валютних кодів, від будівництва до 

дорожних транспортних засобів. 

Зараз відбуваються серйозні зміни суспільного розвитку, включаючи 

технічні, економічні та соціальні аспекти.  

Бурхливий технічний прогрес, застосування нових матеріалів і 

технологій, розвиток міжнародних наукових, технічних та економічних 

зв'язків, зростання матеріальних потреб суспільства — все це примусило 

керівні органи ІСО/МЕК, теоретиків і практиків стандартизації, представників 

промислових академічних кіл держав — членів системи ІСО/МЕК — серйозно 

замислитись над її перспективами та роллю в нових умовах.  
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У системі ІСО/МЕК, а також поза нею утворюються тимчасові й постійно 

діючі робочі органи, які здійснюють серйозні наукові дослідження, аналіз, 

розробку прогнозів, змісту, форм і  методів роботи з стандартизації в умовах 

безперервного розвитку науки і техніки. 

Консультативна рада з тенденцій розвитку техніки (КРТРТ) розглядає 

зміни, що відбуваються в усьому світі під впливом інноваційних процесів, їх 

вплив на структуру промисловості і світовий ринок, необхідність у цих 

умовах нового підходу до стандартизації в міжнародному масштабі.  

Робоча група ІСО/МЕК здійснює довгострокове планування (РГДП) з 

метою розробки випереджаючої стратегії ІСО і МЕК.  

Державна система стандартизації розвивається в гармонії з основними 

принципами міжнародних та регіональних систем стандартизації. 

Дедалі більше поширюється практика прямого застосування в народному 

господарстві міжнародних та регіональних стандартів як державних. 

Передбачається також застосовувати за погодженням з партнерами 

національні стандарти передових держав. 

У практиці розвитку стандартів має закріпитися принцип пріоритетного 

використання тих нормативних документів, які займають провідні позиції на 

світовому ринку. 

З діяльністю ІСО і МЕК тісно пов'язані інтереси інших міжнародних 

організацій, таких як Європейська організація з якості (СОЯ), Європейський 

комітет із стандартизації, Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) 

та ін. (рис. 1.3). 
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Рис.  2 .3 .  Схема міжнародного співробітн ицтва України  з і  

стандартизаці ї .  

Схема міжнародного  співробітн ицтва  України  з і  стандартизаці ї :  

прийнято в організацію або укладено договір, узгодження;  готується рішення 

про приєднання в організацію або укладання договору  

Членами організацій ІСО і МЕК є національні комітети зі стандартизації. 

У кожній державі може бути тільки один національний комітет з правом 

одного голосу. 

Починаючи з 1989 р. щорічно 14 жовтня відзначається Міжнародний день 

стандартизації. 

 

1.2.5 Короткий історичний нарис розвитку взаємозамінності 

 

Перша інструкція щодо взаємозамінності при виробництві зброї була  

розроблена графом І. І. Шуваловим і надіслана на Тульський збройовий  

завод у 1761 р., тобто за 24 роки до проведення дослідів  французького 

інженера Леблана (1785 р.) і майже за 100  років до  з'їзду англійських 

промисловців, де Джозеф Уітворт сформулював основні задачі 

взаємозамінності. 

Справа в тому, що Джозеф Уітворт (як власник заводів з масовим  

виробництвом машин і механізмів) прагнув досягти підвищення  точності 

виготовлення. У 1851  р. він сконструював першу машину,  яка дозволяла 
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вимірювати вироблені деталі до сотих і тисячних  часток міліметра. Він же 

розробив систему стандартних калібрів ,  яка дає можливість досягти високої 

точності при підгонці  деталей.  До 1880  р. вимірювальні інструменти 

Уітворта поширювалися  на машинобудівних заводах Європи і Америки. У 

себе на  заводах  Уітворт вперше впровадив стандартизацію і взаємо-

замінність  гвинтової нарізки. Це поклало початок широкому 

застосуванню  уніфікованих деталей, механізмів і машин.  

Перші калібри, використані в машинобудуванні, були «нормальними».  

Деталі в ці калібри повинні були входити щільно, тобто вони  виготовлялися 

з великою точністю. 

Вироби з наперед передбаченою неточністю (допуском) стали 

випускатися після появи «обмежених» калібрів (1806—1810 рр.), тобто 

комплекту, що складався з прохідного і непрохідного калібрів.  

Назву обмежені калібрам дали тому, що розміри прохідного і 

непрохідного калібрів відповідали двом обмеженим розмірам, що були 

вказані на кресленні деталі. 

Про досягнення Тульського збройового заводу в організації виробництва 

виробів із взаємозамінних деталей (1761 р.) свідчать зарубіжні джерела, 

наприклад книга французького інженера Когі «Методи виготовлення 

вогнепальної зброї», видана у Парижі в 1806 р. Наприкінці XIX— на початку 

XX ст. принцип взаємозамінності поширюється на багато видів військової та 

цивільної машинобудівної продукції. У цей час на великих заводах 

Петербурга і Москви, на військових заводах Тули, Іжевська і Сестрорецька 

встановлюють заводські норми на допуски і посадки. Ці норми 

регламентували точність виготовлення деталей машин й інших виробів, 

характер їх з'єднання, тобто посадки з визначеними обмеженими зазорами і 

натягами. 

За час першої світової війни значення взаємозамінності, що сприяє 

кооперуванню і спрощенню виробництва та підвищенню якості виробів, 

значно зросло. Виникла потреба утворення загальнодержавної системи 
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допусків і посадок, єдиної для всіх підприємств держави, централізованого 

забезпечення підприємств калібрами. Перша спроба узагальнити та утворити 

єдину систему допусків і посадок була зроблена у 1914—1915 рр. 

професором МВТУ І. І. Куколевським. Запропонована ним система була 

прийнята в каліберній майстерні ЗЕМГОРА, професором МВТУ Л. П. 

Смірновим. В основу системи допусків було  покладено основний отвір з 

допуском, близьким до сучасного п'ятого квалітету точності. Ця система з 

симетричним розміщенням полів допуску в 1915—1917 рр. була використана 

при виконанні військових замовлень, а також знайшла застосування в 

цивільній промисловості. 

У 1919 р. інженер П. М. Шелоумов розробив проект системи допусків. 

Проте ця система мала недоліки, а тому не поширилася у промисловості. У 

1924 р. під керівництвом професора А. Д. Гат- цука розроблено новий проект 

стандарту «Допуски для пригонок», який покладено в основу державної 

системи допусків і посадок. Проект у 1929 р. було затверджено Всесоюзним 

комітетом з стандартизації (ВКС) при Раді праці і оборони як обов'язковий 

загальнодержавний стандарт (ОСТ). 

Успіхи у галузі взаємозамінності є результатом творчої праці 

робітників, інженерів та наукових працівників. Великий вклад у розвиток 

питань взаємозамінності та техніки вимірювань внесли А. М. Саверін, Г. О. 

Апарін, І. Ю. Городецький, А. І. Якушев, І. В. Дунін-Барковський та ін. 

Основним завданням ІСО є координація й уніфікація національних 

стандартів та встановлення міжнародних стандартів МС ІСО.  

З 1980 р. у всіх галузях народного господарства України діють Основні 

норми взаємозамінності (ОНВ) та Єдина система допусків і посадок (ЄСДП), 

які вважаються завершеними. 
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1.2.5.1 Суть взаємозамінності та її економічна ефективність  

 

У стандартах і літературі часто використовується термін 

взаємозамінність. Він не має чітко зафіксованого змісту, визначає широке 

розуміння, дає звичайне уявлення про взаємозамінність предметів (речей, 

людей, процесів та ін.). У нас ідеться Про  більш вузьке розуміння терміну, 

яке стосується однієї з суттєвих властивостей продукції, що визначає її 

якість. Тому будемо Користуватися терміном  взаємозамінність продукції. 

Найбільш узагальнене визначення взаємозамінності стосовно якості 

продукції дає ГОСТ 15467—79.  

Взаємозамінність продукц і ї  —  ц е  властивість кожної одиниці даної 

продукції і (або) її чистин рівноцінно заміняти одна одну без припасування 

або з Частковим припасуванням суттєвих властивостей. Це поширюється па 

будь-які види продукції будь-якої галузі народного господарства. 

Взаємозамінністю прийнято називати властивість технічних конструкцій 

(машин, обладнання, приладів, апаратів, механізмів, їх агрегатів, 

складальних одиниць і деталей), завдяки яким при їх монтажі або заміні 

виключається необхідність у припасуванні, 1 той же час забезпечується 

виконання ними функцій призначення І не порушуються технічні умови 

щодо даного виробу. Таким чином, взаємозамінність характеризує не тільки 

монтажні, але й функціональні властивості, тобто працездатність виробу, 

збереження експлуатаційних показників в установлених межах протягом 

Наданого терміну експлуатації тощо. 

На підставі визначення терміну взаємозамінність продукції можна 

сформулювати визначення терміну взаємозамінність виробу. 

Взаємозамінність виробу — це властивість кожного екземпляра даного 

виробу і (або) його частин рівноцінно замінити одина одну без припасування 

або з частковим припасуванням суттєвих властивостей.  

 

Розрізняють взаємозамінність:  
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 повна або абсолютна (необмежена); 

  неповна або часткова (обмежена) . 

Під повною взаємозамінністю розуміють можливість заміняти деталі, 

вузли і агрегати відповідно до технічних умов без будь-яких операцій 

добору і припасування (підпилювання, шабрення, притирання тощо). 

Розглянемо як приклад складання підшипника кочення з валом коробки 

передач. Підшипник і вал можуть виготовлятися в різний час і на різних 

заводах. Проте при складанні будь-який підшипник відповідного розміру 

повинен напресовуватися на перший ліпший вал відповідно до технічних 

умов, тобто повинен задовольнити вимогу взаємозамінності. У разі, якщо в 

процесі експлуатації підшипник спрацюється, то його можна замінити будь -

яким іншим підшипником того самого типорозміру.  

Взаємозамінювані деталі, вузли і агрегати повинні задовольняти вимоги 

високої якості роботи машини. У зв'язку з цим поняття взаємозамінності 

стосується не тільки розмірів та форми деталей, але й фізичних та 

механічних властивостей матеріалу цих деталей, точності й експлуатаційних 

характеристик вузлів і агрегатів. 

Типовими прикладами взаємозамінних деталей є шестерні з механічно 

обробленими зуб'ями, болти, гайки, шпильки, шліцьові деталі, вали коробок 

передач і задніх мостів тощо. Взаємозамінними вузлами і агрегатами є 

масляний насос, водяний насос, карбюратор, двигун, коробка передач, задній 

міст та ін. 

Повна взаємозамінність не завжди буває економічно доцільною . Як 

відомо, собівартість виготовлення і відновлення деталей залежить, зокрема, 

від їх точності. Чим вища точність деталі, тим складніші й дорожчі 

технологічні процеси виготовлення і відновлення цих деталей. Особливо 

велику роль відіграє цей фактор у ремонтному виробництві, де не завжди 

можливо й доцільно застосувати спеціальне точне устаткування для обробки 

окремих деталей. Для здешевлення виготовлення і ремонту машин у таких 
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випадках використовують або невзаємозамінні деталі, або деталі, що мають 

обмежену взаємозамінність. 

При обмеженій (або неповній) взаємозамінності деталі обробляють з 

економічно доцільною точністю і складають лише після добору або 

попереднього сортування. Деталі сортують на кілька груп однакової точності 

(2, 3, 4 і більше груп), а складають їх по однойменних групах, що приводить 

до підвищення в кілька разів точності з'єднання. Отже, в разі обмеженої 

взаємозамінності деталі будуть повністю взаємозамінними тільки в межах 

однойменних груп. Прикладом таких деталей є палець, поршень і гільза 

нових автотракторних двигунів. 

Впровадження принципів взаємозамінності у виробництві й ремонті 

машин дає можливість зменшити припасовувальні роботи при складанні, 

впровадити автоматизацію й механізацію складальних робіт, скоротити цикл 

складання й ремонту машин та знизити собівартість ремонту. Крім того, 

взаємозамінність полегшує організацію серійного ремонтного виробництва зі 

знеособлюванням вузлів і агрегатів. 

Взаємозамінність при виготовленні й ремонті машин забезпечується:  

1) правильною розробкою конструкції (зменшенням числа посадочних 

поверхонь, обмеженням числа квалітетів точності їх  критеріїв чистоти 

поверхні). 

2) використанням ЄСДП; 

3) раціональним вибором устаткування, що забезпечуй обробку деталей 

з заданими допусками; 

4 )  належною організацією вимірювання і контролю деталей, а також 

складанням вузлів, агрегатів і машин в цілому.  

У процесі ремонту машин частково, а в деяких випадках  порушуються 

принципи взаємозамінності. Ряд деталей, що при виготовленні є абсолютно 

взаємозамінними, після відновлення переходять у групу деталей з 

обмеженою взаємозамінністю (по лінії ремонтних розмірів) , а окремі з них 

стають навіть невзаємозамінними. Найповніше задовольняє вимоги 
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взаємозамінності спосіб  ремонту, при якому відновлюються початкові 

(нормальні) розміри  вала і отвору. Всі способи відновлення, засновані на 

застосувані  у млині деталей ненормалізованих ремонтних розмірів, мають 

той недолік, що вони порушують взаємозамінність деталей і ускладнюють 

постачання ремонтним підприємствам запасних частин. Отже, з погляду 

взаємозамінності вигідніша система нормалізованих ремонтних розмірів, бо 

вона виключає необхідність припасовувати деталі за місцем, крім того, 

система нормалізованих ремонтних розмірів дає можливість випускати в 

масовій кількості деталі різних ремонтних розмірів, що спрощує і здешевлює 

ремонт машин. 

 

Лекція 4. 

Тема 1.3. Точність і погрішність виготовлення електромеханічних систем  

 

План 

1.3.1. Точність і погрішність виготовлення деталей 

1.3.2. Номінальний розмір  

1.3.3. Дійсний розмір 

 

1.3.1. Точність і погрішність виготовлення деталей  

 

У ринкових умовах основним завданням конструкторів і технологів є 

розробка і виготовлення принципово нових виробів високої якості, які 

забезпечили б їх конкурентоспроможність і отримання прибутку.  

На жаль, планово-розподільна система в колишньому СРСР повною 

мірою не стимулювала працівників до досягнення високої якості, оскільки в 

достатній мірі не була спрямована на запити споживачів і була відсутня 

конкуренція. 
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Тим часом, саме розробка креслярської і технологічної документації, пов'язана 

з вибором необхідної точності поверхонь і шорсткості, обгрунтуванням посадок, з 

урахуванням технологічних особливостей обробки, вибиранням контрольно-

вимірювальних засобів, розрахунком розмірних ланцюгів і особливо з 

обгрунтованим нормуванням відхилень форми і розташування в першу чергу 

формує якісні показники машинобудівних виробів. 

При оцінці і нормуванні точності геометричних параметрів деталей 

розрізняють поверхні: номінальні (ідеальні, такі, що не мають ніяких 

відхилень форми і розмірів), форма яких задана кресленням, і реальні 

(дійсні), які обмежують деталь, відділяючи її від довкілля. Реальні поверхні 

деталей отримують в результаті обробки на металорізальних верстатах або 

другом формотворному устаткуванні. 

Міра наближення дійсних параметрів до ідеальних називається точністю. 

Точність характеризується дійсною погрішністю (дійсна точність) або 

межами, що обмежують значення погрішності (нормована точність). Чим вже 

ці межі, тим менше погрішності, тим вище точність.  

Точність деталей по геометричних параметрах є сукупне поняття, що 

характеризується наступними відхиленнями поверхонь від номінальних: 

• відхилення точності розмірів елементів;  

• відхилення форми поверхонь (макрогеометрія поверхні);  

• хвилястість поверхонь; 

• шорсткості поверхонь (мікрогеометрія); 

• відхилення відносного розташування елементів.  

Погрішності геометричних параметрів не лише неминучі, але і допустимі 

в тих межах, при яких деталь ще задовольняє вимогам правильної зборки, 

функціонування машини і забезпечує якісні показники. Не можна вимагати 

набуття абсолютно точного (ідеального) значення параметра, тобто нульової 

погрішності, оскільки це вимога нездійсненно в реальних умовах 

виготовлення і виміру. Не можна також обмежитися встановленням тільки 

номінальних значень параметрів деталей, оскільки при виготовленні можуть 



 

                                                                            
45 

виникнути такі великі погрішності, що деталь не задовольнятиме своєму 

службовому призначенню. Конструктор повинен вирішити два нерозривні 

завдання: встановити номінальні значення параметрів деталі і нормувати 

точність виготовлення цих параметрів шляхом призначення меж, що 

обмежують їх погрішності. Ці межі в процесі виготовлення і контролю 

деталей є критеріями їх придатності. Складність завдання за призначенням 

меж для допустимих погрішностей полягає в тому, що її рішення вимагає від 

конструктора усебічного обліку як умов функціонування і експлуатаці ї 

виробу, так і умов його виготовлення і зборки. Умови ці суперечливі: для 

правильного функціонування може вимагатися звуження меж похибок, що 

припускаються, а для економічного виготовлення - розширення. Критерієм 

оптимального рішення цієї задачі є дотримання необхідної якості виробу при 

вартості його виготовлення і експлуатації, забезпечуючий прибуток і 

конкурентоспроможність. 

Погрішності поверхонь в процесі виготовлення виникають під дією ряду 

причин, серед яких слід зазначити, : 

• погрішності самого формотворного устаткування; 

• погрішності оброблювального інструменту і пристосувань;  

• знос інструменту; 

• пружні деформації в системі верстат - пристосування - інструмент - 

деталь (система ВПІД); 

• температурні деформації системи ВПІД; 

• погрішності, залежні від вибраної технологічної схеми і режимів 

обробки; 

• погрішності виміру, включаючи погрішності вимірювальних засобів;  

• неоднорідність розмірів, матеріалу і інші погрішності заготівель.  

Погрішності виготовлення для сукупності деталей, що становлять 

оброблювану партію, можна розділити на групи: 

• систематичні постійні погрішності, що мають однакові числові значення 

для усієї даної сукупності, викликані дією чинників, що зберігають 
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постійне значення в процесі обробки партії, наприклад погрішності із -за 

неправильного налаштування верстата; 

• систематичні змінні погрішності, що закономірно змінюються по ходу 

технологічного процесу, наприклад погрішності, викликані зносом 

інструменту або температурними деформаціями системи ВПІД, що є 

функцією від часу обробки; 

• - випадкові погрішності, або погрішності розсіяння, що має для окремих 

деталей партії різні значення; визначити заздалегідь момент появи того 

або іншого значення випадкової погрішності не представляється 

можливим. Випадкові погрішності викликаються дією чинників, схильних 

до коливань випадкового характеру, або ж дією великого числа чинників, 

у тому числі і систематичних, якщо їх вступ в процес і виключення з 

нього носять випадковий характер. В результаті при обробці деталей 

виникає явище розсіяння відхилень поверхонь, причому для різних видів 

відхилень характерні свої закони розподілу їх.  

Закон розподілу випадкових погрішностей у вигляді рівняння і 

відповідної кривої встановлює залежність між значенням випадкової 

погрішності і вірогідністю її появи. Як закон розподілу випадкових 

погрішностей розміру при сталих процесах виготовлення деталей практично 

частіше за інших зустрічається закон нормального розподілу, кривий, що 

характеризується, приведеною на рис. 1.4 і розташованою симетрично 

відносно центру групування. 
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Для негативних значень Г ф(- Г) = -ф(Г). Уся площа під кривою щільності 

вірогідності в діапазоні 1 1Г  . 

На рис. 1.4,  показана вірогідність отримання випадкових погрішностей в 

різних діапазонах значень при законі нормального розподілу. Основна маса 

деталей (68%) виходить з розмірами, що лежать в зоні ± а відносно центру 

 

Рис. 1.4 - Крива нормального розподілу відхилень розмірів 

при виготовленні деталей 

 

Вірогідність отримання випадкової погрішності зі значеннями, що лежать в 

межах від х1 до х2 визначається площею, ув'язненою між кривої щільності 

вірогідності, віссю абсцис і ординатами точок х1 і х2 (на рис. 1.4 

заштрихована). Цю вірогідність можна визначити за допомогою 

інтегральної функції вірогідності Ф(приведена в [40]), що виражає 

вірогідність того, що випадкове значення х1 буде менше значення х. 

Аргументом функції Ф(г), що задається, являється безрозмірне відношення 

х
Г

а
 . 

Таким чином 

 1 2 0 1 2 0 1 1 ( 2) ( 1)Р х х Р х х Р х х ф Г ф Г     

де Г = х1/а, Г2 = х2/а, а значення ф(Г) можуть бути визначені по таблиці 

інтегральної функції. 
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групування. Вірогідність появи погрішностей зі значеннями, 3а, що 

перевищують ±, складає усього 0,27%. Цією величиною зазвичай нехтують і 

приймають, що практична зона розсіяння розмірів при обробці складає ± 3а 

або 6а . 

Ми розглянули суть неминучого явища розсіяння параметрів точності 

поверхонь при обробці деталей. Проте розсіяння характерне також і для 

інших характеристик якості виробів - це явище фахівці за якістю називають 

варіабельною показників якості. 

Сучасна концепція якості істотним чином спирається на глибоку ідею 

про мінімізацію варіабельної як про ефективний засіб досягнення 

конкурентоспроможності, якості продукції при одночасному зниженні їх 

собівартості. Ця концепція простежується від піонерських робіт У. Шухарта, 

початих в середині 20-х років, через ідеї американського професора Э. 

Деминга, з ім'ям якого міцно асоціюється післявоєнне "японське економічне 

диво", і методи японського професора Г. Тагути, що призводять до перегляду 

принципів інженерних розробок, теорії допусків і економіки систем якості.  

Будь-яке підприємство прагне реалізувати ефективну систему забезпечення 

якості і виробляти однорідну продукцію, що задовольняє потреби споживачів. Міра 

ж цієї однорідності якраз і характеризується варіабельною характеристик якості (у 

нашому випадку - показників точності) в межах необхідних значень або номіналів (у 

нашому випадку, як буде показано нижче, - в межах поля допуску). 

 

1.3.2. Номінальний розмір 

 

Основні терміни і визначення в області взаємозамінюваності встановлені 

міждержавним стандартом ГОСТ 25346-82. 

Номінальний розмір - розмір, який служить початком відліку відхилень і 

відносно якого визначають граничні розміри. Для деталей, що становлять 

з'єднання, номінальний розмір є загальним. Номінальні розміри знаходять 
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розрахунком їх на міцність і жорсткість, а також  виходячи з досконалості 

геометричних форм і забезпечення технологічності конструкцій виробів.  

Для скорочення числа типоразмеров заготовок і деталей, різального і 

вимірювального інструменту, штампів, пристосувань, а також для 

полегшення типізації технологічних процесів значення розмірів, отримані 

розрахунком, слід округлювати (як правило, у велику сторону) відповідно до 

значень, вказаних в ГОСТ 6636-69. Ряди нормальних лінійних розмірів 

(діаметрів, довжин, висот і тому подібне), поміщені в цьому стандарті, 

побудовані на базі рядів переважних чисел (ГОСТ 8032-56), прийнятих у 

всьому світі, з деяким округленням їх значень.  

Стандарт передбачає 4 основні ряди розмірів, які є геометричними 

прогресіями зі знаменниками 

 

Застосування цього стандарту на підприємствах означає, наприклад, що 

розміру 60 немає в рядах R5, R10, R20 (він може бути використаний тільки, 

якщо на підприємстві задіяний також ряд R40), а розмірів 55, 65, 70 - ні в 

одній з усіх чотирьох лав (зате доводиться проставляти в кресленнях такі 

"негарні" розміри як 56, 63, 71)! 

Коротше кажучи, фрагмент ряду рекомендованих для застосування 

розмірів при використанні рядів R5, R10, R20, R40 має наступний вигляд: 

..50, 53,56,60, 63, 67, 71, 75.. 

Технологічні міжопераційні розміри, розміри, залежні від інших 

прийнятих розмірів, а також розміри, регламентовані в стандартах на 

конкретні вироби (наприклад, середній діаметр різблення), можуть не 

відповідати ГОСТ 6636-69. 

 

1.3.3. Дійсний розмір 

 

Дійсний розмір - розмір, встановлений виміром з похибкою, що 

припускається.  
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Цей термін введений, тому що неможливо виготовити деталь з абсолютно 

точними необхідними розмірами і виміряти їх без внесення погрішності.  

Граничні розміри деталі - два що гранично допустимі розміри, між 

якими повинен знаходитися або яким може бути рівний дійсний розмір 

придатної деталі.  

Більший з них називають найбільшим граничним розміром, менший 

- найменшим граничним розміром.  

Позначимо їх maxD  і minD  для отвору, maxd  і mind  - для валу (рис. 1.5). 

Порівняння дійсного розміру з граничними дає можливість судити про 

придатність деталі. 

 

 

 

 

Рис. 1.5 - Поля допусків отвору і валу в з'єднанні з проміжком (відхилення 

отвору позитивні, відхилення валу негативні) 

Для спрощення креслень введені граничні відхилення від номінального 

розміру: верхнє граничне відхилення ES , es  (від франц. Ecart superieur) – 

алгебраїчна різниця між найбільшим граничним і номінальним розмірами; 

нижнє граничне відхилення EI , ei  (від франц. Ecart inferieur) - різниця 

алгебри між найменшим граничним і номінальним розмірами. Відхилення є 

позитивним, якщо граничний або дійсний розмір більше номінального, і 

негативним, якщо вказані розміри менше номінального. Граничні відхилення 

в таблицях допусків вказують в мікрометрах. 
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На машинобудівних кресленнях номінальні розміри і їх відхилення 

проставляють в міліметрах без вказівки одиниці (ГОСТ 2.307- 68), наприклад: 

0,8 0,75 0,35

0,15 0,1 0,8550 ; 45 ; 120 

    

 

При рівності абсолютних значень відхилень їх вказують один раз зі 

знаком ± поряд з номінальним розміром, наприклад 60 ±0,2. Відхилення, 

рівне нулю, на кресленнях не проставляють, наносять тільки одне відхилення 

- позитивне на місці верхнього або негативне на місці  нижнього граничного 

відхилення, наприклад 100 -0,25, 150
+0,75

. 

Допуском називають різницю між найбільшим і найменшим значеннями 

того або іншого параметра, що допускаються. 

Допуск Т (від латів. Tolerance - допуск) розміру - різниця між найбільшим і 

найменшим граничними розмірами або значення алгебраїчна різниця між верхнім і 

нижнім відхиленнями. 

Дійсно, як видно з рис. 1.5, граничні розміри:  

- для отвору 

 max min; ;D D ES D D EI                                             (1) 

- для валу 

max min; ;d d es d d ei                                                    (2) 

Звідси допуск отвору і валу 

max min

max min

;

.

D

в

T D D ES EI

T d d es ei

   

                                      (3)(4) 

 

Граничні відхилення можуть бути позитивними, негативними, одне з них може 

бути рівним 0, але допуск завжди величина позитивна. 

Допуск розміру визначає поле розсіяння дійсних розмірів придатних 

деталей, що допускається, в партії, тобто задану точність виготовлення. Із 
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збільшенням допуску якість виробів, як правило, погіршується, але вартість 

виготовлення зменшується. 

Для спрощення допуски можна зображувати графічно у вигляді полів 

допусків (см. рис. 1.5, б). При цьому вісь виробу (на рис. 1.5 не показана) 

завжди розташовують під схемою. 

Поле допуску – поле, обмежене верхнім і нижнім відхиленнями. Поле 

допуску визначається значенням допуску і його положенням відносно 

номінального розміру. При графічному зображенні поле допуску ув’язнене 

між двома лініями, відповідними верхньому і нижньому відхиленням 

відносно нульової лінії. 

Нульова лінія – лінія, відповідна номінальному розміру, від якої 

відкладають відхилення розмірів при графічному зображенні допусків і 

посадок. Якщо нульова лінія розташована горизонтально,  позитивні 

відхилення відкладають вгору від неї, а негативні – вниз. 

 

 

Рис. 1.6 – Позначення  параметрів поверхні отвору (валу) 

 

Дві або декілька рухливо або деталей, що нерухомо сполучаються, 

називають такими, що сполучаються. Поверхні, по яких відбувається 

з’єднання деталей, називають такими, що сполучаються. Інші поверхні 

називають такими, що не сполучаються (вільними). Відповідно до цього 

розрізняють розміри поверхонь, що сполучаються і не сполучаються 

(вільних). 
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У з’єднанні деталей, що входять одна в іншу, є поверхні, що охоплюють і 

охоплювані.  

Вал – термін, вживаний для позначення зовнішньо охоплюваних 

елементів (поверхонь) деталей.  

Отвір-термін, вживаний для позначення внутрішніх (що охоплюють) 

елементів (поверхонь) деталей.  

Терміни отвір і вал відносяться не лише до циліндричних деталей 

круглого перерізу, але і до елементів деталей іншої форми, наприклад 

обмеженим двома паралельними площинами (паз, шпонка).  

Посадкою називають характер з’єднання деталей, визначуваний 

величиной проміжків, що виходять в нім, або натягу. Посадка характеризує 

свободу відносного переміщення деталей, що сполучаються, або міру опору їх 

взаємному зміщенню. 

Залежно від взаємного розташування полів допусків отвору і валу 

посадка може бути: з зазором (см. рис. 1.5), з натягом або перехідною, при 

якій можливе отримання як проміжку, так і натягу. Схеми полів допусків для 

різних посадок дані на рис. 1.6.  

Зазор S – різниця розмірів отвору і валу, якщо розмір отвору більше 

розміру валу. Проміжок забезпечує можливість відносного переміщення 

зібраних деталей. Найбільший, найменший  проміжки визначають по 

формулах: 

max max min min min max;S D d S D d                             (5) 

 

Натяг N – різниця розмірів валу і отвору до зборки, якщо розмір валу 

більше розміру отвору. Натяг забезпечує взаємну нерухомість деталей після їх 

зборки. 

Найбільший, найменший натяг визначають по формулах: 

max max min min min max;N d D N d D                              (6) 
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Проте, як вказувалося вище, в кресленнях вказують не граничні розміри, а 

номінальний розмір ( )D d   і граничні відхилення ( )ES es ) і ( )EI ei  

Підставляючи вирази  для max mind iD (1) і (2) у формули для граничних 

проміжків і натягу (5) і (6), отримуємо:  

max min;S ES ei S EI es                                 (7) 

max min;N es EI N ei ES                             (8) 

Посадка з проміжком - посадка, при якій забезпечується проміжок в 

з'єднанні (поле допуску отвору розташоване над полем допуску валу, рис. 1.7, 

а). До посадок з проміжком відносяться також посадки, в яких нижня межа 

поля допуску отвору співпадає з верхньою межею поля  допуску валу, тобто 

min 0S  . 

Посадка з натягом - посадка, при якій забезпечується натяг в з'єднанні 

(поле допуску отвору розташоване під полем допуску валу, рис. 1.7, б). 

Перехідна посадка - посадка, при якій можливе отримання як проміжку, 

так і натягу (поля допусків отвору і валу перекриваються частково або 

повністю, рис. 1.7, в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7 – а) посадка з проміжком; б) посадка з натягом; в) перехідна 

посадка. 
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Допуск посадки - різниця між найбільшим і найменшим проміжками 

(допуск проміжку 
ST  в посадках з проміжком), що допускаються, або 

найбільшим і найменшим натягом (допуск натягу NT  в посадках з натягом), 

що допускається, : 

max min max min; .S NT S S T N N                                   (9) 

У перехідних посадках допуск посадки - сума найбільшого проміжку і 

найбільшого натягу : 

, max maxS NT S N                                                 (10) 

Для усіх типів посадок допуск посадки чисельно дорівнює сумі допусків 

отвору і валу : 

 ,,S N S N D dT T T T T                                              (11) 

 

Приклад. Для з’єднання, поданих на рис. 1.7, визначимо чисельні 

значення розглянутих параметрів. 

Для з'єднання з проміжком (мал. 1.7, а) : 

Номінальний діаметр D = d = 63 мм. 

Граничні відхилення: 

es = - 0,010 мм; еi = - 0,029 мм; ЕS = +0,030 мм; ЕI = 0.  

Допуски: 

Тd = еs - еi = 0,029 мм; ТD = ЕS - ЕI = 0,030 мм. 

Граничні розміри: 

dmax = d + еs = 63 + (- 0,01) = 62,99 мм; 

Dmax = D + ЕS = 63 + 0,030 = 60,030 мм; 

dmin = d + еi = 63 + (- 0,029) = 62,971 мм; 

Dmin = D + ЕI = 63 + 0 = 63,0 мм. 

Граничні проміжки: 

Smax = ЕS – еi = 0,030 - (- 0,029) = 0,059 мм; 

Smin = EI - еs = 0 - (- 0,01) = 0,010 мм. 
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Допуски посадок : 

Тs = Тd + ТD = 0,019 + 0,030 = 0,049 мм;  

Тs = Smax – Smin = 0,059 - 0,010 = 0,049 мм. 

Аналогічно знаходять параметри інших видів з'єднання (з'єднання з 

натягом, (рис. 1.7, б) або з'єднань з перехідними посадками, рис. 1.7, в). 
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Розділ 2 

Побудова систем допусків і посадок. єдина система допусків і посадок 

гладких з'єднань. 

Лекція 5. 

Тема 2.1. Побудова систем допусків і посадок. єдина система допусків і 

посадок гладких з'єднань. 

 

План 

2.1.1. Поняття про системи допусків і посадок і їх призначення 

2.1.2. Основні положення єдиної системи допусків і посадок (ЕСДП) гладких 

з’эднань 

 

2.1.1. Поняття про системи допусків і посадок і їх призначення 

 

Система допусків і посадок - сукупність рядів допусків і посадок, закономірно 

побудованих на основі досвіду, теоретичних і експериментальних досліджень і 

оформлених у вигляді стандартів. У промисловості розроблені і діють системи 

допусків і посадок на різні, переважно типові, види сполучень : гладкі, конічні, 

різьбові, шпони, шліцьові, зубчасті передачі та ін. 

Розробка систем допусків і посадок переслідує наступні основні цілі. 

1. Скорочення номенклатури різального і мерительного інструменту. У 

різних механізмах нерідко можуть зустрітися з'єднання однакового 

номінального розміру. 

Розміри, що сполучаються, як було показано вище, мають бути задані 

конструктором з вказівкою допустимих відхилень. За відсутності стандарту 

могло статися, що однакові розміри деталей в аналогічних посадках 

виявилися б заданими з різними відхиленнями, тобто мали б різні граничні 

розміри. 
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Оскільки для виготовлення деталей певного розміру часто застосовується 

спеціальний мірний різальний інструмент і розміри деталей перевіряються 

граничними калібрами, то для отримання деталей з різними граничними 

розмірами довелося б мати велику кількість вказаних інструментів. 

Для зменшення непродуктивних витрат на мірний різальний інструмент і 

калібри необхідно було обмежити конструкторів у виборі граничних розмірів 

в аналогічних посадках. Це і було зроблено шляхом створення стандарту, що 

встановлює для кожного виду посадки певні граничні розміри деталей, що 

сполучаються. 

2. Розширення можливостей спеціалізації і кооперації підприємств. Робота 

промисловості за єдиним стандартом допусків і посадок дає можливість 

організувати масове виробництво часто вживаних деталей і вузлів машин 

(болти, гайки, шайби, шпильки, штифти, кулькові і роликові підшипники, 

зубчасті колеса і т. д.) на спеціалізованих підприємствах. Наприклад, 

Дружковский завод метизу повністю спеціалізований на виготовленні 

різьбових деталей. 

Масове виробництво деталей із застосуванням спеціальних станков- 

автоматів і автоматичних ліній значно зменшує вартість їх виготовлення.  

Установка на місці деталей, виготовлених за єдиним для усіх галузей 

промисловості стандартом допусків і посадок, не вимагає ніяких 

підганяльних робіт; деталі можна використовувати в будь-якій машині, на 

будь-якому машинобудівному підприємстві.  

3. Здешевлення виробництва різального інструменту і калібрів. 

Застосування єдиного для усього машинобудування стандарту допусків і 

посадок створило настільки велику потребу в однакових різальних 

інструментах і граничних калібрах, що для їх виготовлення створюються 

спеціальні заводи, що виробляють ці інструменти в масових кількостях. 

Наприклад, Харківський інструментальний завод спеціалізується на 

виготовленні різьбоутворюючого інструменту (плашки, голівки), збірних різців 
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і фрез, а основною продукцією Запорізького інструментального заводу є фрези, 

свердла, мітчики. 

Різальні інструменти цих підприємств купуються усіма 

машинобудівними підприємствами незалежно від виду виробів, що 

випускаються ними. 

4. Краще використання різального інструменту і калібрів.  

 При частому повторенні однакових граничних розмірів в деталях 

мірний різальний інструмент і калібри однакового розміру 

використовуватимуться частіше і вартість їх виготовлення окупатиметься 

швидше. 

Система упорядковує і полегшує призначення допусків і посадок в 

з'єднаннях, обмежуючи промисловість мінімально необхідними, але 

достатніми можливостями вибору точності і характеру сполучень. Стандарти, 

що входять в ці системи, застосовні в усьому загальному і більшій частині 

спеціальному машинобудуванні при усіх видах проектування, включаючи 

курсові і дипломні проекти в учбових закладах.  

Значення систем допусків і посадок, відповідних стандартам ISO, 

неможливо переоцінити в умовах ринкової економіки і виходу продукції 

України на міжнародні ринки, оскільки при цьому забезпечується її 

сумісність і взаємозамінюваність з продукцією інших країн.  

Будь-яка система визначається рядом початкових ознак. Найнаочніше і 

повно їх можна розглянути на прикладі системи допусків і посадок гладких 

з'єднань (ГОСТ 25346-82). 

2.1.2 Основні положення єдиної системи допусків і посадок (ЕСДП) 

гладких з'єднань 

 

Основа системи. У різних механізмах можуть зустрітися отвори і вали 

однакового номінального діаметру, які сполучаються між собою з різними 

посадками. 
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Для отримання тієї або іншої посадки досить змінити граничні розміри 

тільки одній з деталей, що сполучаються, наприклад валів, відносно отворів, 

що мають однакові граничні розміри. 

Отже, для отримання різні посадки досить для усіх отворів цього 

діаметру задати тільки допуск їх розміру і зберегти найменший граничний 

розмір рівним номінальному, тобто EI = 0, а потрібні посадки отримати, 

змінюючи обоє граничні розміри валів (мал. 2.1, а). 

Поля допусків валів Поля допусків отворів 

 

 

Подібна система побудови посадок називається системою постійного 

отвору або просто системою отвору. Отвір в цій системі є основною 

деталлю системи і його називають основним отвором. 

Але для створення потрібних посадок можна поступити і інакше, а саме - 

для усіх валів цього діаметру задати тільки допуск їх розміру і зберегти 

найбільший граничний розмір рівним номінальному,  тобто es = 0, а усі 

необхідні посадки отримати зміною граничних розмірів отворів (мал. 2.1, б). 

Система посадок, побудована за цим способом, називається системою 

 

а б 

Рис. 2.1 - Схеми розташування полів допусків з'єднань в 

системі отвору (а) і в системі валу (б) 
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постійного валу або просто системою вала . У цій системі основною деталлю 

або основою системи є вал, тому його називають основним валом. 

Очевидно, що з точки зору взаємодії деталей, що сполучаються, 

абсолютно байдуже, по якій з систем ця посадка побудована. Потрібні 

проміжки або натяг в сполученні можуть бути отримані по будь-якій системі. 

Проте питання про прийняття тієї або іншої системи робить вплив на 

розміри витрат на різальний і мерительный інструмент, а також на 

конструкцію машин, що виготовляються, і механізмів.  

За системою отвору необхідні посадки створюються зміною граничних 

розмірів валу, а за системою валу - зміною граничних розмірів отвору.  

Проте валу можна надати різні граничні розміри на токарному або 

шліфувальному верстаті одним і тим же різцем або шліфувальним кругом. 

Для надання ж різних граничних розмірів отворам, які найчастіше виходять за 

допомогою мірного різального інструменту (свердло, зенкер, розгортка, 

протягання), для кожного поля допуску буде потрібно окремий різальний 

інструмент. 

Отже, при роботі за системою валу для кожного номінального діаметру 

сполучення при обробці отворів потрібно стільки різальних інструментів 

різних розмірів, скільки є різних посадок. 

При роботі ж за системою отвору для отримання будь-якої кількості 

посадок цього номінального розміру буде потрібно мірний різальний 

інструмент тільки одного розміру.  

Таким чином, система отвору є економічнішою, ніж система валу, 

відносно витрат на дорогий мірний різальний інструмент для обробки 

отворів. 

Примітка. Слід обумовити, що економічність системи отвору має місце 

тільки в одиничному і серійному виробництві. У масовому виробництві, за 

наявності великої кількості оброблюваних деталей, мірний різальний 

інструмент використовуватиметься до повного фізичного зносу і його 

номенклатура в даному випадку не матиме значення. 
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Проте ряд областей машинобудування не може машин, що по характеру 

виготовляються ними, і механізмів обмежитися застосуванням системи 

отвору. Наведемо декілька прикладів. 

Якщо при виготовленні трансмісійного валу (рис. 2.2) прийняти систему 

отвору, то різні посадки здійснювалися б шляхом надання відповідних  

розмірів валу на кожній ділянці сполучення його з отворами.  

 

Рис. 2.2 – Вузол трансмісійного валу 

 

Якщо при відомому розташуванні устаткування в цеху, ми надамо валу в 

кожному місці сполучення якісь відхилення від номінального розміру для 

отримання потрібних посадок в системі отвору, то перестановка устаткування 

буде неможлива без зняття усієї трансмісії і відповідного переточування 

шийок на валу. 

Таким чином, із-за особливостей конструкції заводи, що виготовляють 

трансмісійні і подібні ним вали, повинні. очевидно, користуватися системою 

валу, тобто обробляти увесь вал під один розмір. Потрібні посадки будуть 

отримані шляхом зміни граничних розмірів отворів в деталях, що 

сполучаються з валом. 
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У будь-якій галузі машинобудування можуть зустрітися окремі 

сполучення, які вигідніше виконувати за системою валу. Такі, наприклад, 

шарнірні з'єднання (рис. 2.3), сполучення шатуна з поршнем за допомогою 

поршневого пальця в тракторних, автомобільних і авіаційних двигунах (рис. 

2.4) і т. д. 

 

Як видно з рис. 2.3 і 2.4, для зборки таких вузлів за системою отвору без 

ушкодження отворів в голівці шатуна або в шарнірній тязі буде потрібно 

ускладнення конструкції. 

Дійсно, для нормальної роботи з'єднання пальця  з поршнем має бути 

нерухомим, а з'єднання пальця з шатуном - навпаки, рухливим. Якщо тут 

використовувати систему отвору для утворення посадок, то ступінчастий 

палець було б важко обробляти, проте головне - при зборці вузла отвір 

шатуна зіпсувався б. Якщо ж тут використовувати систему валу, то ці 

незручності і недоліки відпадають. 

Іншим випадком використання системи валу є, наприклад, варіант, коли 

конструктор у виробах закладає деталі складових частин, що отримуються із 

спеціалізованих заводів (наприклад, підшипники кочення, кулькові 

масельнички, штифти і так далі), які виготовляють за системою валу. У 

системі валу також виготовляють, наприклад, шпоночні з'єднання.  

 

Рис. 2.3 - Шарнірні з'єднання            Рис.2.4 - Шатун в зборі 
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У сільськогосподарському машинобудуванні, а також в усіх видах 

машинобудування, де застосовуються вали без механічної обробки 

(суцільнотягнуті), економічно вигіднішої являється система валу.  

Так, наприклад, валик шарніра сільгосподарської машини (рис. 2.5) може 

бути поставлений без механічної обробки. Такі вали за самим способом їх 

виготовлення (волочіння) виходять одного діаметру по усій довжині і, отже, 

різні посадки можна отримати тільки зміною граничних розмірів отворів, що 

сполучаються з валом деталей, тобто за системою валу.  

Таким чином, і система валу має ряд переваг, що роблять її у багатьох 

випадках незамінною. 

 

Тому в стандарті ГОСТ (25347-82) передбачені посадки як в системі 

отвору, так і в системі валу, і обидві системи визнано рівноправними.  

Правда, внаслідок більшої економічності система отвору має в 

машинобудуванні переважне поширення. 

Система посадок є односторонньою граничною. Це означає рівність нулю 

одного з граничних відхилень основної деталі з'єднання - у основного отвору 

нижнє відхилення ЕІ = 0, а у основного валу верхнє відхилення es = 0 і, таким 

чином, при обох варіантах допуск спрямований "в тіло" деталі.  

У необхідних випадках (це найчастіше диктується технологічними 

міркуваннями) конструктор може призначити також позасистемні посадки 

 

Рис. 2.5 - Вузол виробу з посадками в системі валу 
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(тобто в цьому випадку нижнє відхилення отвору і верхнє відхилення валу не 

дорівнюють нулю). 

Одиниця допуску. Для отримання посадки з тією або іншою мірою 

точності необхідно задати відповідні допуски отвору і валу. 

Яким же чином встановлені величини цих допусків, зафіксовані для 

кожного номінального розміру в стандарті? 

Якщо допуски розмірів двох валів різних діаметрів виражені в 

мікрометрах, наприклад: 

мкмTмм

мкмTмм

25;320d

21;30d

2

1

d2

d1




                                        (1)(2) 

то немає ще достатніх підстав для порівняння їх міри точності, тобто не 

можна сказати, який з цих двох валів виконаний з більшою мірою точності, 

оскільки виміри великої кількості деталей і спеціальні дослідження показали, 

що погрішності виготовлення залежать від діаметру виробу, - чим більше 

діаметр, тим більше погрішності при його обробці і тим більше при одній і 

тій же мірі точності має бути допуск на його виготовлення.  

Практично це означає, що один і той же допуск при різних діаметрах 

може означати різні міри точності і вимагати різної технології виготовлення 

деталі - від найбільш складного і дорогого процесу до найпростішого.  

Виготовлення валика 10 мм з точністю 0,1 мм може бути виконані за 

допомогою грубого точіння, а виготовлення валу 500 мм з тією ж точністю 

зажадає вже шліфування. Допуски на виготовлення цих валів будуть 

однакові, а міри точності будуть різними.  

Уникнути утруднення при порівнянні міри точності обробки виробів 

різних діаметрів по абсолютних значеннях допуску можна було тільки 

встановивши одиницю допуску. 

Мірою точності, величиною, що виражає залежність погрішностей 

виготовлення і контролю від розміру деталі, якраз і являється одиниця 

допуску i  . 
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На підставі численних досліджень точності обробки циліндричних 

деталей встановлені наступні залежності одиниці допуску від діаметру:  

• для розмірів до 500 мм 

  mm DDi 001,045,0 3                                            (3) 

• для розмірів понад 500 до 10000 мм 

1,2004,0  mDi                                               (4) 

де - середнє геометричне крайніх розмірів кожного інтервалу розмірів в 

таблиці допусків стандарту. 

Значення Г для розмірів до 500 мм приведені в таблиці. 36 в [40], а також 

главі 16 справжнього конспекту (таблиця. 4).  

 

Тепер величину допуску залежно від квалитета точності і діаметру 

виробу можна представити формулою 

iaT                                                           (5) 

де a  - число одиниць допуску (див. таблицю. 36 в [40] чи таблиця. 5 в главі 

16 справжнього конспекту). 

Таблиця 2.1 - Значення одиниці допусків i для розмірів до 500 мм (ГОСТ 

25346-82) 

    Зверх

у 

... .. до (включно)    

Інтервали 3 3 6 10 18 30 50 80 120 180 25

0 

31

5 

40

0 

номиналь

- 

8 10 18 30 50 80 120 180 250 31

5 

40

0 

50

0 

Одиниці              

допуску 0.5

5 

0.7

3 

0.9

0 

1.0

8 

1.3

1 

1.5

6 

1.8

6 

2.1

7 

2.5

2 

2.9

8 

3.2

2 

3.5

4 

3.9

8 

мкм              
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Квалітети точності. У практиці машинобудування завжди є необхідність в 

обробці деталей однакового розміру з різною мірою точності або з різними 

допусками розмірів. 

Квалітети (міри точності) - східці градації значень допусків системи. Для 

гладких з'єднань ГОСТ 25346-82 встановлює 19 квалитетов, яким присвоєні 

номери (в порядку пониження точності) від 01 до 17. Стандартний допуск того 

або іншого квалитета позначається поєднанням букв ІТ (від англ. Internecine 

tolerance-международный допуск) з номером квалитета, наприклад, IТ01, IТ5, 

IТ14 і т. д. 

Табличні значення допусків IТ01 .. IТ4 включно підраховані по 

індивідуальних для кожного квалитета залежностям. Що ж до найбільш 

поширених квалитетов 5-17, то величина допусків розмірів в кожному 

квалитете точність була отримана встановленням для них досвідченим 

шляхом числа одиниць допуску а, після чого по основній формулі (5) були 

визначені чисельні величини допусків.  

Набутих значень допусків після округлення приведені в таблиці ГОСТ 

25346-82 (див. таблицю. 1 в [40], чи таблиця. 5 в главі 16 справжнього 

конспекту). 

 

Оскільки в межах одного і того ж квалитета значення а постійно, усі 

номінальні розміри в кожному квалитете мають однакову міру точності, хоча 

допуски їх при цьому змінюються, оскільки залежать від розміру (див. 

формулу (5)). 

Таблиця 2.2 - Число одиниць допуску а в допуску від квалітета 

((ГОСТ25346- 82) 

Квалите

т 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а 5 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 
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Таким чином, квалитет є сукупністю допусків, відповідних однаковій 

мірі точності для усіх номінальних розмірів.  

Тому тільки квалитет, а не величина допуску може характеризувати 

відносну точність розмірів поверхонь деталей.  

Приклад. Який з двох розмірів 400 ± 0,018 або10 +
0
,
036 

являється 

відносно точнішим? Допуск першого розміру Т = es - ei = 18 - (- 18) = 36 мкм, 

допуск другого - Т = 36 - 0 = 36 мкм, тобто допуски однакові. Проте 

відповідно до таблиці ГОСТ 25346-82 для розміру 0400 ± 0,018 це означає 

квалитет 6, а для розміру 

10 +0,036 - квалитет 9, що набагато грубіше за перший розмір. 

 

2.1.2.1. Інтервали розмірів. 

Формально наслідуючи розглянутий порядок підрахунку допусків, слід було б 

в довідкових таблицях мати число рядків, рівне числу охоплених стандартом 

номінальних розмірів. При цьому для цілих груп розмірів допуски виявляться 

однаковими або дуже близькими. Тому в ГОСТ 25346-82 діапазон розмірів до 10 

000 мм розбитий на 26 інтервалів так, щоб табличний допуск, підрахований за 

середнім розміром інтервалу (среднегеометрическому minmax DDDm  ), відрізнявся 

від допусків для крайніх розмірів інтервалу Етах і не більше ніж на 5 .. 8 %. Якщо 

така відмінність неприйнятна (наприклад, для посадок з натягом), основні інтервали 

у відповідному місці стандарту додатково підрозділяють на так звані проміжні 

інтервали. 

Температурний режим при контролі. Питання про температуру, при якій 

повинні вироблятися виміри і при якій калібри повинні мати вказані на них 

розміри, має велике значення для сучасного машинобудування, особливо для 

його точних галузей. 

Під температурним режимом при контролі виробів і налаштуванні 

мерительных інструментів розуміють:  
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а) температурні умови приміщення; 

б) співвідношення температур виробу і мерительного інструменту.  

Згідно із стандартом за нормальну температуру виміру прийнята 

температура 20 °С. 

Проте в реальних виробничих умовах можливі досить значні коливання 

як температури приміщення так і температури контрольованих деталей і 

вимірювальних засобів. 

Різниця в температурах виробу і контрольного інструменту (калібру) у 

момент контролю і різниця в їх коефіцієнтах лінійного розширення 

призводить до погрішності у визначенні дійсного розміру деталі.  

Для вирівнювання і стабілізації температури приміщень для точних 

вимірів існують термостатичні пристрої, виконані у вигляді установок для 

охолодження і нагрівання повітря, іноді з автоматичним регулюванням.  

Усі відхилення в стандартах на допуски і посадки розраховані на умови 

контролю деталей при нормальній температурі (+20 °С). Для особливо точних 

деталей контроль проводять в спеціальних приміщеннях. У інших випадках 

стежать лише за тим, щоб температура деталі і вимірювального засобу у 

момент перевірки була однаковою. 

 

2.1.2.2Основні відхилення. 

 

Посадки різного характеру в системі отвору або валу отримують зміною 

розташування поля допуску деталі, що сполучається. Це розташування визначається 

основним відхиленням, за яке з двох граничних відхилень ES (ES) і ЕI (еi) 

приймають найближче до нульової лінії. ГОСТ 25346-82 встановлює для діапазону 

розмірів від 1 до 500 мм 21 основне відхилення (рис. 2.6), що дозволяє в принципі 

отримувати різні рухливі і нерухомі з'єднання в кожному квалитете. 



 

                                                                            
70 

 

Рис. 2.6 - Схеми розташування основних відхилень валів і отворів (ГОСТ 25346-82) 

 

Основні відхилення означають буквами латинського алфавіту 

(заголовними - для отворів, рядковими - для валів). Числові значення 

основних відхилень, за деяким винятком, не залежать від квалитета, але 

змінюються від інтервалу до інтервалу номінальних розмірів. Основне 

відхилення ^8(^з), у виді, виключення не найближчі до нульової лінії, а 

симетричних полів допусків. Умовні позначення будь-яких окремих полів 

допусків полягають, таким чином, з поєднання букви (основне відхилення) і 

номера квалитета (величина допуску), наприклад, Н5, Н5, Р7, С4 і тому 

подібнесереднє відхилення, рівне нулю, використовується для освіти . 

 

Особливості системи допусків і посадок деталей з пластмас 

 

Недостатня стабільність властивостей багатьох пластмас не дозволяє 

механічно розповсюдити на них систему допусків і посадок металевих 
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деталей. ГОСТ 25349-82 на гладкі елементи деталей, що сполучаються і не 

сполучаються, з пластмас базується на ГОСТ 25346-82 як в частині методики 

підрахунку числових допусків і основних відхилень, так і їх позначень. Як 

початкова умова, окрім температури 20°С, для пластмасових деталей 

додатково обумовлена відносна вологість повітря 65 %. 

У стандарті найточнішим є 8-й квалитет, найгрубішим - додатковий 18-й 

квалітет. Поля допусків для утворення посадок є в квалитетах 8 .. 12.  

Велика частина полів допусків основного відбору запозичена з ГОСТ 

25347-82 і значення їх відхилень в даному стандарті не приведені. Інші поля 

допусків утворені на основі ГОСТ 25346-82 і для них треба користуватися 

приведеними в нім таблицями зі значеннями граничних відхилень.  

У стандарті дані рекомендації за освітою посадок як в з'єднаннях 

пластмасових деталей між собою, так і в з'єднаннях пластмасових з 

металевими деталями. Вказано на можливість і навіть доцільність 

застосовувати позасистемні посадки для досягнення особливо великих 

проміжків між пластмасовими деталями. 

Розміри пластмасових деталей, що виготовляються литвом . під тиском і 

пресуванням, слід контролювати після витримки не менше 3 ч при 

використанні 14-17 квалитетов і близько 12 ч при 8-10 квалитетах. 

При призначенні допусків і посадок деталей з пластмас необхідно 

враховувати марки пластмас, призначення деталей машин і механізмів, 

економічні показники ' для досягнення квалитетов при різних методах 

обробки. 

Позначення граничних відхилень розмірів і посадок з'єднань на 

кресленнях. На усі розміри, вказані на кресленнях, включаючи розміри 

поверхонь, що не сполучаються, призначають граничні відхилення, правила 

нанесення яких встановлені в ГОСТ 2.307-68. 

Граничні відхилення лінійних розмірів вказують (рис. 2.7) безпосередньо 

після номінальних розмірів умовними позначеннями полів допусків (варіант 

1), числовими значеннями (варіант 2) або спільно - умовними позначеннями 
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полів допусків і вказаними в дужках відповідними значеннями граничних 

відхилень (варіант 3). 

 

Поряд з умовними позначеннями полів допусків значення граничних 

відхилень відповідно до ГОСТ 2.307-68 вказують обов'язково, якщо 

відхилення призначені:  

а) на розміри, не включені в ряди нормальних лінійних розмірів по 

ГОСТ 6636-69, наприклад: 41,5 Н7(
-0,025

); 

б) на розміри або елементи з'єднань спеціальних видів - посадки 

підшипників кочення, пазів (мал. 2.8, а) шпон і ін.;  

в)на розміри уступів з несиметричним полем допуску (мал. 13, б); г) на 

отвори, які обробляються в системі валу.  

 

 

Рис. 2.8 - Випадки обов'язкової вказівки в кресленнях полів допусків спільно з 

граничними відхиленнями 

 

 

Рис. 2.7 - Варіанти позначення полів допусків (граничних відхилень) в 

кресленнях 
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На складальних кресленнях граничні відхилення обох деталей, що 

сполучаються, вказують найчастіше умовними позначеннями полів допусків 

отвору і валу (посадки). Наприклад,
7

150
6

H

d
. 

Це пов'язано з необхідністю визначення характеру посадки на зборці 

з'єднання по самому запису в складальному кресленні.  

Для остаточного засвоєння матеріалу справжньої глави рекомендується побудувати 

схеми розташування полів допусків декількох з'єднань, скориставшись прикладами, 

приведеними в [40]. 
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Розділ 3 

Основи вибору точності при проектуванні електромеханічних систем. 

Лекція 6. 

Тема 3.1. Основи вибору точності при проектуванні електромеханічних 

систем. 

 

План 

3.1.1. Точність виробів і їх конкурентоспроможність  

3.1.2. Вибір системи утворення посадки 

3.1.3. Вибір посадок в з’єднаннях машин 

3.1.4. Вибір і обгрунтування квалітетів точності розмірів 

3.1.5. Вибір не вказаних граничних відхилень 

 

3.1.1. Точність виробів і їх конкурентоспроможність 

При командно-розподільній системі, яка встановилася в колишньому 

СРСР, питанням точності виробів, що є один з найбільш важливих показників 

якості, приділялася абсолютно недостатня увага.(одноразові комбайни, 

екскаватори). 

За довгі роки примусового управління якістю на основі обов'язкових 

стандартів, недотримання яких могло спричинити юридичну відповідальність 

і навіть тюремне ув'язнення, в Радянському Союзі, як влучно охарактеризував 

проф. В. А. Лапидус (Москва) склалася практика "потрійного стандарту" при 

призначенні точності деталей, вузлів і з'єднань (зараз це відносять до одного з 

етапів управління якістю) : "Думаємо одне, пишемо друге, робимо третє".  

Конструктор, задаючи вимоги, думає: "Якщо я запишу такі -то вимоги, 

то "вони" (технологи, виробничники) зроблять в три рази гірше", - тому він 

записує вимоги в три рази жорсткіші. 
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Виробничник не вірить цим вимогам: "Якщо конструктор записує такі 

вимоги, означає йому треба в п'ять разів менше", - і робить в п'ять разів 

гірше. 

У результаті, протягом декількох років освоєння продукції йде 

переробка (що відбивається тільки в умах окремих людей) записаних вимог в 

неписаних, які у результаті приймають технологи, виробничники і працівники 

ОТК, і які як би не існують для конструкторів.  

Ця нездорова практика успадкована і українською промисловістю, 

навіть після того, як більшість вимог стандартів стали рекомендованими, 

тобто необов'язковими. 

Порочність такої практики очевидна - вона порушує основний принцип 

управління якістю, створює атмосферу брехні, неповаги до документації і 

один до одного, робить процеси освоєння нових виробів нескінченно 

довгими, розриває спадкоємність методів управління, оскільки неписані 

вимоги і правила існують тільки в умах людей, і при їх замінах, при зміні 

поколінь ці вимоги і правила втрачаються. Ця ситуація в символічному виді 

змальована на рис. 3.1. 

 

Спеціальним завданням керівництва є послідовне усунення з практики 

роботи "потрійного стандарту" управління якістю і перехід до "єдиного 

стандарту": "Пишемо те, що думаємо; виконуємо те, що записано".  

 

Рис. 3.1 - " Потрійний стандарт" управління якістю 
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Іншими словами: в документацію заносяться саме ті вимоги, які 

визначені при розробці конструкції, процесу. Ці вимоги повинен неухильно 

виконувати виробничий персонал, а ВТК - контролювати саме і тільки те, що 

записано у вимогах до якості. Рис. 3.2 символічно зображує цей стандарт. 

 

 

 

Рис. 3.2 - Перехід від "потрійного стандарту" управління до "єдиного 

стандарту" 

 

Три лінії не зведено в одну, оскільки реально завжди  існує деяке 

відхилення від вимог через варіації процесів. 

В умовах ринкової економіки питання призначення оптимальної 

точності набувають первинного значення, оскільки це найсерйознішим чином 

визначає якість виробу, його собівартість виготовлення (а значить і ціну) і 

кінець кінцем конкурентоспроможність виробу.  

При конструюванні необхідно виявити функціональні параметри, від 

яких головним чином залежать значення і діапазон відхилень експлуатаційних 

показників машини, що допускається. Теоретично і експериментально на 

макетах, моделях і дослідних зразках слід встановити можливі зміни 

функціональних параметрів в часі (в результаті зносу, пластичної деформації, 

термоциклічних вливів, зміни структури і старіння матеріалу, корозії і т. д.), 

знайти зв'язок і міру впливу цих параметрів і їх відхилень на експлуатаційні 

показники нового виробу і в процесі його тривалої експлуатації. Знаючи ці 

зв'язки і допуски на експлуатаційні показники виробів, можна визначити 
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відхилення функціональних параметрів, що допускаються, і розрахувати 

посадки для відповідальних з'єднань. Застосовують і інший метод: 

використовуючи встановлені зв'язки, визначають відхилення експлуатаційних 

показників при вибраних допусках функціональних параметрів .  

При розрахунку точності функціональних параметрів необхідно 

створювати гарантований запас працездатності виробів, який забезпечить 

збереження експлуатаційних показників до кінця терміну їх експлуатації в 

заданих межах.  

Необхідно також проводити оптимізацію допусків, встановлюючи менші 

допуски для функціональних параметрів, погрішності яких найсильніше 

впливають на експлуатаційні показники виробів. Встановлення зв'язків 

експлуатаційних показників з функціональними параметрами і незалежне 

виготовлення деталей і складових частин по цих параметрах з точністю, 

визначеною виходячи з відхилень експлуатаційних показників виробів, що 

допускаються, у кінці терміну їх служби, -одно з головних умов забезпечення 

функціональної взаємозамінюваності. 

Проте при проведенні усіх описаних робіт не можна забувати про 

головне - про правильний вибір рівня якості (у нашому випадку точності), 

якій повинна відповідати продукція, що виготовляється. Цей рівень якості не 

має бути ні занадто високим, ні занадто низьким. Автомобільні покришки, які 

витримують 500000 км, такі ж непрактичні і некорисні як і ті, що виходять з 

ладу через 2000 км. Навіть подвоєння точності верстата не означає, що він 

став в два рази корисне, оскільки, наприклад, споживачеві і не потрібне 

збільшення точності в такому розмірі.  

У загальному випадку, як показали американські економісти Дж. Эттин- 

гер і Дж. Ситтиг, корисність не пропорційна кількісним показникам якості, а 

має нелінійну залежність від них. 

При підвищенні якості зростає і вартість (ціна). Проте міра зростання 

вартості поступово знижується і врешті-решт залишається майже на одному 
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рівні. А ось собівартість поступово різко зростає (це видно також з кривої 

собівартості залежно від квалітета точності поверхонь деталей).  

Співвідношення на графіці (рис. 3.3) 

 

 

Частина діаграми, ув'язнена між кривої собівартості і кривої ціни виробу 

і обмежена точками перетину Q1 і Q2 відбиває рентабельність і є основою для 

існування підприємства. 

Точку найбільшого віддалення кривих Q0 можна назвати якістю, що 

забезпечує найбільший прибуток. 

Проте не усе так просто в умовах ринку. Тут грають роль і контингент 

споживачів, і наявність конкурентів, і міра новизни виробу.  

Тому, якщо взяти до уваги наявність на ринку збуту безлічі 

конкуруючих виробів, то рішення таких проблем як:  

Зупинитися чи ця на якості конструкції Q
/
, що націлює на виробництво 

виробів високої якості, пожертвувавши при цьому незначною долею власного 

прибутку і намітити масове виробництво, незважаючи на низький прибуток 

 

Якість 

 

Рис. 3.3  - Графіки зміни ціни і 

собівартості залежно від рівня якості (точність) 
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або наважиться прийняти якість Q
//
 з низькою собівартістю - усе це 

залишається в крузі питань стратегії і тактики підприємства.  

Приймаючи рішення про якість (точність), необхідно розглянути в 

комплексі і врахувати маркетинг і результати вивчення ринку, очікувану 

реалізацію, технічний рівень свого підприємства, виробничу потужність 

устаткування, ефективність контролю, коефіцієнт ефективності капітальних 

витрат і так далі. Тут поле для спільної роботи конструкторської, 

технологічної служб і відділу маркетингу. 

3.1.2.  Вибір системи утворення посадок 

З двох систем переважно застосовують систему отвору як меншу 

собівартість виготовлення, що забезпечує кінець кінцем, в порівнянні з 

системою валу. Причини цього викладені в главі 3, де розглянуті також 

випадки, коли використовуються посадки в системі отвору.  

3.1.3 Вибір посадок в з'єднаннях машин 

Нині застосовують три методи вибору допусків і посадок.  

1. Метод прецедентів (метод аналогів) полягає в тому, що 

конструктор відшукує в однотипних або інших машинах, що раніше 

сконструйованих і знаходяться в експлуатації, випадки застосування 

складальної одиниці, подібної до проектованої, і призначає такі ж або 

аналогічний допуск і посадку. 

2. Метод подібності по суті є розвитком методу прецедентів. Він 

виник в результаті класифікації деталей машин за конструктивними і 

експлуатаційними ознаками і випуску довідників з прикладами застосування 

посадок. Для вибору допусків і посадок цим методом встановлюють аналогію 

конструктивних ознак і умов експлуатації проектованої складальної одиниці з 

ознаками, вказаними в довідниках. Проте у вказаних матеріалах 

конструктивні і експлуатаційні показники класифікують часто загальними 
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виразами, що не відбивають кількісних значень параметрів, що утрудняє 

вибір посадок.  

Загальним недоліком методів прецедентів і подібності є складність 

визначення ознак однотипності і подібності, можливість застосування 

помилкових допусків і посадок. 

При виборі виду посадки в з'єднаннях, передусім, враховують службове 

призначення з'єднання. 

Посадки з зазором в системі отвору (валу) утворюються за допомогою 

основних відхилень а(А), в (В), с (С), .., h (Н) і призначені для рухомих і 

нерухомих з'єднань деталей. 

У рухомих з'єднаннях проміжок служить для забезпечення свободи 

переміщення, розміщення шару мастила, компенсації температурних 

деформацій, а також компенсації відхилень форми і розташування поверхонь, 

погрішності зборки та ін. Для найбільш відповідальних з'єднань, які повинні 

працювати в умовах рідинного тертя, проміжки підраховуються на основі 

гідродинамічної теорії тертя. У випадках, коли допускається робота з'єднання 

в умовах напіврідинного, напівсухого і сухого тертя, вибір посадок 

найчастіше робиться по аналогії з посадками відомих і добре працюючих 

з'єднань. 

У нерухомих з'єднаннях посадки з проміжком застосовуються для 

забезпечення безперешкодної зборки деталей (особливо змінних). Їх відносна 

нерухомість забезпечується додатковим кріпленням шпонками, гвинтами, 

болтами, штифтами і тому подібне. 

Посадки з натягом утворюються в системі отвору (валу) з 

використанням основних відхилень р (Р), r (R), s (S), .., zc (ZС) і призначені 

для нерухомих нероз'ємних (чи розбираних лише в окремих випадках при 

ремонті) з'єднань деталей, як правило, без додаткового кріплення гвинтами, 

штифтами, шпонками і тому подібне. Відносна нерухомість деталей при цих 

посадках досягається за рахунок напруги, що виникає в матеріалі деталей, що 

сполучаються, внаслідок дії деформацій їх контактних поверхонь. За інших 
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рівних умов напруга пропорційна натягу. В більшості випадків посадки з 

натягом викликають пружні деформації контактних поверхонь, але у ряді 

посадок з натягом, особливо при відносно великих натягу або в з'єднаннях 

деталей, виготовлених з легких сплавів і пластмас, виникають деформації 

(пластичні деформації в одній або обох деталях поширюються не на усю 

товщину матеріалу) пружнопластичності або пластичні деформації, що 

поширюються на усю товщину матеріалу.  

На відміну від інших способів забезпечення нерухомості деталей в 

з'єднанні при передачі навантажень, посадки з натягом дозволяють спростити 

конструкцію і зборку деталей і забезпечують високу міру їх центрування. У 

порівняно окремих випадках, при передачі дуже великих моментів, що 

крутять, або за наявності дуже великих зрушуючих сил, в з'єднаннях з 

натягом додатково застосовуються кріпильні деталі. 

Перехідні посадки утворюються в системі отвору (валу) з 

використанням основних відхилень ( ), ( ), ( ), ( ), ( )js Js j J k K m M n N  і призначені 

для нерухомих, але роз'ємних з'єднань деталей і забезпечують хороше 

центрування деталей, що сполучаються. При виборі перехідних посадок 

необхідно враховувати, що для них характерна можливість отримання як 

натягу, так і проміжків. Натяг, що виходить в перехідних посадках, має 

відносно малу величину і зазвичай не вимагають перевірки деталей на 

міцність, за винятком окремих тонкостінних деталей. Цей натяг недостатній 

для передачі з'єднанням значних моментів, що крутять, або зусиль. До того ж 

отримання натягу в кожному із зібраних з'єднань без попереднього 

сортування деталей не гарантоване. Тому перехідні посадки застосовують з 

додатковим кріпленням що сполучаються деталей шпонками, штифтами, 

гвинтами та ін.. 

Проміжки, що в окремих випадках виходять в перехідних посадках, 

також відносно малі, що запобіжне значному зміщенню (ексцентриситет) 

деталей, що сполучаються. 
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Системою допусків і посадок передбачається декілька типів перехідних 

посадок, що розрізняються вірогідністю отримання натягу або проміжків. Чим 

більше вірогідність отримання натягу, тим більше міцною є посадка. Міцніші 

посадки призначають для точнішого центрування деталей, при ударних і 

вібраційних навантаженнях, при необхідності забезпечити нерухоме з'єднання 

деталей без додаткового кріплення, Проте зборка з'єднань з міцнішими 

посадками ускладнюється і вимагає значних зусиль, тому, якщо очікується 

часте розбирання і повторна зборка, якщо з'єднання важкодоступне для 

монтажних робіт або необхідно уникнути ушкодження поверхонь, що 

сполучаються, застосовують менш міцні перехідні посадки.  

Перехідні посадки встановлені у відносно точних квалітетах: вали в 4 -7-

м, отвори в 5-8-м. Отвір в перехідних посадках, як правило, приймають на 

один квалітет грубіше за вал. Основний ряд перехідних посадок утворюється 

валами 6-го квалітету і отворами 7-го квалітету (у цих квалітетах встановлені 

переважні поля допусків для перехідних посадок). Для точніших посадок 

характерне підвищення точності зборки : абсолютні значення найбільшого 

натягу і проміжків зменшуються, завдяки чому зростає точність центрування і 

знижується складальне зусилля. Вірогідність отримання проміжків і натягу 

залишається тими ж, що і для однойменних посадок середньої точності, в 

окремих випадках вірогідність отримання натягу збільшується (посадки Н5/n4 

Н6/n5 вже відносяться до групи посадок з гарантованим натягом). Для менш 

точних посадок (поєднання отворів 8-го квалітету з валами 7 - го квалітету) 

вірогідність отримання проміжку зберігається тією ж  або збільшується 

(з'єднання виходить менш міцним). Абсолютні значення найбільшого натягу і 

проміжків збільшуються, тобто знижується точність центрування і 

збільшується максимальне зусилля зборки. В окремих випадках можливе 

застосування перехідних посадок з іншим співвідношенням допусків отвору і 

валу (квалітет отвори або рівний квалітету валу, або на два квалітета грубіше, 

ніж у валу). 
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3. Розрахунковий метод є найбільш обгрунтованим методом вибору 

допусків і посадок. Вибираючи цим методом квалітети (міри точності), 

допуски і посадки при проектуванні машин і інших виробів, прагнуть 

задовольнити експлуатаційно-конструктивні вимоги, що пред'являються до 

деталі, складальної одиниці і виробу в цілому. 

Для підвищення надійності і точності машини іноді необхідно 

максимально наблизити розміри деталі до розрахункових. Такі конструктивні 

вимоги обмежені технологічними можливостями, а часто і можливостями 

технічних вимірів, до того ж вони пов'язані в більшості випадків із 

збільшенням трудомісткості і вартості виготовлення і контролю деталей. Як 

показали дослідження, у міру зменшення допуску збільшується вірогідність 

появи браку. Особливо багато браку (за інших рівних умов) можливо при 

малих допусках. В цьому випадку браку може бути настільки багато, що 

обробка деталей цим методом стає неекономічною і необхідно застосувати 

іншу технологію виготовлення, що дає велику точність, але більшу 

собівартість виробу. Відносна собівартість виготовлення  деталей в цих 

випадках у міру зменшення допуску зростає.  

Отже, виготовлення деталей з меншими допусками пов'язане з 

підвищенням собівартості. Але при цьому забезпечуються висока точність 

сполучень, постійність їх характеру у великій партії і вищі експлуатаційні 

показники виробу в цілому. 

При виборі посадок з проміжком і натягом розрахунковим методом 

аналізують службове призначення і конструктивно-технологічні особливості 

з'єднання, роблять розрахунки і кінець кінцем визначають межові 

розрахункові значення зазорів min

расчS  і max

расчS  для посадок з проміжком і граничні 

розрахункові значення натягу min

расчN  і max

расчN  для посадок з натягом, після чого 

підбирають стандартні посадки так, щоб їх граничні проміжки min

расчS  і max

расчS  

( min

расчN  і max

расчN ) знаходилися б в наступних співвідношеннях:  
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min min

max max

ст расч

ст расч

S S

S S

 


 
                                                  (3.1) 

  
min min

max max

ст расч

ст расч

N N

N N

 


 
                                                  (3.2) 

 

Розглянемо рішення цієї задачі двома способами .  

 

Приклад 1. Для з'єднання Ø120 мм призначити стандартну посадку з 

проміжком,  min

расчS = 60,5 мкм, а max

расчS  = 207,5 мкм.  

Допуск посадки (розрахунковий) 

расч

ПT  = 207,5 - 60,5 = 147 мкм. Число одиниць допуску 

посадки (розрахункове) 

расч
расч П
П

T
a

i
  

147
67,7

2.17

расч

Пa    

де i  визначається з [40], таблиця. 36. 

Оскільки число одиниць допуску посадки      п отв вала а а   (де отва  і 

 вала - числа одиниць допусків отвору і валу), то слід підібрати по таблиці 

такі квалітети отвору і валу, щоб сума значень  для них не перевищувала 

67,7. Виходячи з таблиці значень а, знаходимо, що зручно призначити 9 -й 

квалітет для отвору і 8-й - для валу. Тоді: 

     п отв вала а а   = 40 + 25 = 65 <
расч

Пa  

Приймаємо посадку з'єднання з полем допуску отвору Н9 (тобто в 

системі отвору як прийнятнішою). Оскільки ЕІ = 0, значення ЕS знаходимо по 

[40], таблиця. 1. 



 

                                                                            
85 

Враховуючи, що проектоване з'єднання повинне мати посадку з 

проміжком, поле допуску валу розташовується нижче за поле допуску отвору 

(см, наприклад, мал. 5, а). 

Виходячи з цієї схеми розташування полів допусків, знаходимо 

відповідні значення es і ei. 

З формули min 0 60,5расчS EI es es      мкм визначуваний верхнє 

розрахункове відхилення валу : 

esрасч=-60,5 

і, отже, min

расчS = 0 - (- 60,5) = 60,5 мкм. 

По таблиці основних відхилень валів ([40], таблиця. 6) знаходимо, з 

урахуванням необхідного співвідношення min

стS  і min

расчS  підходить основне 

відхилення е : еs = - 72 мкм: мінімальний проміжок в з'єднанні складе 

min min0 ( 72) 72ст расчS EI es мкм S        

 

Отже, поле допуску валу е8, а схема розташування полів допусків 

з'єднання  

 

 

Рис. 3.3 - Посадка з проміжком за умовами прикладу 1 Н 9 

 

Для знайденого з'єднання 
 9 0,087

120
0,072

8
0,126

H

e




 
 
 

 максимальний зазор 
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max max0,087 ( 126) 213ст расчS ES ei мкм S        

Оскільки необхідне співвідношення і 8та^ (15) не виконується, можна 

прийняти для валу 7-ої квалітет, тобто призначити посадку  

 9 0,087
120

0,072
7

0,107

H

e




 
 
 

 

при якій максимальний проміжок 

max max0,087 ( 107) 194ст расчS ES ei мкм S        

Проте краще підвищити квалітет отвору і призначити посадку  

 8 0,054
120

0,072
8

0,126

H

e




 
 
 

 

яка приведена в ГОСТ 25347-82 в числі переважних. 

І тоді 

max max0,054 ( 126) 180ст расчS ES ei мкм S        

Що ж до значення min

стS , то воно залишається тим самим. Обидва 

співвідношення (3.1) виконуються, тому остаточно призначаємо посадку 

 8 0,054
120

0,072
8

0,126

H

e




 
 
 

 

Приклад 2. Призначити посадку з натягом для з'єднання з 

номінальним діаметром d  = 100 мм, якщо заздалегідь отримані 

розрахунковим шляхом значення натягу склали min

расчN = 12,5 мкм, а max

расчN  = = 

108,5 мкм. Посадку призначити по можливості з числа переважних по ГОСТ 

25347-82. 

Виходячи з того, що посадки з натягом в стандартах дані в 5-8 квалітеті, 

враховуючи доцільність виготовлення деталей з мінімальною собівартістю, 

призначаємо для отвору 8-ої квалітет. 
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Оскільки прийнятніше за посадку в системі отвору, отримуємо поле 

допуску отвору Н 8 . Поле допуску валу розташується вище за поле допуску 

отвору (см. рис. 3.5). 

Допуск отвору ТD = 54 мкм (см [40], таблиця. 1), тобто ЕS = +54 мкм. З 

урахуванням виконання необхідного співвідношення 
стNmax  і 

р а счNmax  з гласно 

умовам (3.2) основне відхилення валу знайдемо як величину, що перевищує 

суму верхнього відхилення отвору Е8 і (см. рис. 3.5), тобто більше, ніж 54 

+12,5 = 66,5 мкм. 

По таблиці основних відхилень валів знаходимо, що в даному випадку 

підходить основне відхилення s (еi = +71 мкм). Призначаємо і для валу 8 - й 

квалітет, означаємо поле допуску валу s8 на схемі розташування полів 

допусків (мал. 18) і вказуємо граничні відхилення. Тоді  

мкмEIesN ст 1250125max   

Оскільки при цьому 
расчст NN maxmax  , підвищуємо квалітет валу. Отже 

розмір валу буде   

0,106
100 7

0,071
s

 
  

 
 

 

Рис. 3.5 - Посадка з натягом за умовами прикладу 2  

 

Оскільки при цьому max max106ст расчN es EI мкм N    , то можна  прийняти 

посадку  
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0,054
8

100
0,106

7
0,071

H

s

 
 
 
 
 
 

 

Оскільки в таблиці стандартів в числі рекомендованих є така посадка, 

то в принципі можна залишити посадку без зміни.  

Проте, оскільки згідно з умовами завдання необхідно знайти переважну 

посадку, призначаємо остаточно на основі таблиці ГОСТ 25347 -82 (см [40], 

таблиця. 9) посадку 

0,035
8

100
0,093

7
0,071

H

s

 
 
 
 
 
 

 

В цьому випадку граничний натяг 

min min

max max

71 35 36

125 0 93

ст расч

ст расч

N ei ES мкм N

N es EI мкм N

     

     
 

Отже, обидва співвідношення (3.2) виконуються. 

Примітки. 

1. У прикладах 1 і 2 приведені два з можливих способів рішення 

задачі призначення посадок з проміжком і з натягом на основі розрахунків,  

кожен їх яких може бути використаний для будь-якого з вказаних видів 

характеру з'єднання. Проте досвід показує, що доцільніше для вибору посадок 

з проміжком використовувати перший спосіб, а для призначення посадок з 

натягом - другий. 

2. У прикладах показана методика підбору посадок обох видів без 

зміни основного відхилення неосновної деталі з'єднання (у наведених 

прикладах - валу, оскільки завдання вирішувалися в системі отвору). Проте 

досягти поставленої мети можна також, змінюючи  необхідним чином також 

основне відхилення. 

3.1.4. Вибір і обґрунтування квалітетів точності розмірів  

Відомо, що часто навіть незначне підвищення якості виробів пов'язане з 

великими додатковими витратами. 
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Не усі споживачі готові платити вищу ціну за виріб при малопомітному 

поліпшенні його властивостей, але для деяких з них навіть мізерне 

підвищення якості виробу має величезне значення, і вони не рахуються із 

зростанням його ціни. 

В умовах ринкової економіки робота над вибором необхідної точності 

виробу і його складових проводиться конструктором погоджено з іншими 

учасниками процесу - маркетологом, технологом, метрологом, економістом. 

Таким чином закладаються умови для того, що набуло поширення в усіх 

промислово розвинених країнах так званого загального управління якістю 

TQM (Total Quality Management). 

 

Згадаємо видатного американського фахівця в області якості Э. 

Деминга, який багато писав про проблему бар'єрів між відділами і службами. 

Між проектуванням виробів (ділянка конструктора) і технологічною 

підготовкою виробництва (ділянка технолога) завжди є свого роду розрив, 

несумісність (різних мов, завдань, відповідальностей і багато чого іншого). 

Якщо не усвідомлювати об'єктивного характеру цієї проблеми, вона швидко і 

часто переходить в особові аспекти. На заході існує гіркий жарт, що головний 

технолог і головний конструктор зазвичай ненавидять один одного сім'ями.  

Це пов'язано, передусім, з тим, що конструктор кращий, ніж технолог, 

знає службове призначення виробу і розуміє, що чим менше допуски на 

виготовлення і зборку, тим більше високою виходить точність сполучень, 
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постійність, характер посадки у великій партії і вищі експлуатаційні 

показники машини. 

В той же час не можна забувати (і про це в першу чергу пам'ятає 

технолог) технологічні можливості досягнення необхідної точності, яка 

залежить від методу обробки, стану металообробних верстатів, наявності 

спецпристосувань і організації технологічних процесів.  

У зв'язку з цим перед усіма учасниками процесу забезпечення потрібної 

точності, потрібної якості (маркетолог, конструктор, технолог,  метролог, 

економіст) стоїть завдання - раціонально, на основі техніко-економічних 

розрахунків, вирішити вказані протиріччя так, щоб забезпечити прибуток і 

конкурентоспроможність. 

Зрозуміло, при проектуванні прагнуть до того, щоб при призначенні 

високих вимог до точності виготовлення уважно вивчити дійсні умови роботи 

деталей з'єднанні. При ретельному підході до питання вибору квалітету часто 

вдається розширити прийняті раніше допуски без збитку для якості роботи що 

сполучаються деталей і конкурентоспроможності виробу. 

Призначення того або іншого квалітету залежить не лише від характеру 

і стану устаткування, але і від вибраного технологічного процесу обробки, 

особливо для фінішної операції, яка повинна забезпечити задану точність 

розміру деталі. 

Співвідношення точності і вартості обробки деталей показане нижче на 

прикладах (рис. 3.6). 
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Для орієнтування конструкторів в цих питаннях в довідковій 

літературі приводяться дані про середню економічну точність обробки 

(наприклад [40], таблиця. 37). Під економічною точністю якого -небудь 

методу обробки на цьому рівні розвитку техніки розуміється точність, що 

забезпечується в нормальних умовах роботи при використанні справного 

устаткування, інструменту стандартної якості і при витраті часу і засобів, 

Токарна обробка зовнішніх циліндричних поверхонь 

 

Зовнішнє кругле шліфування 

 

Внутрішнє шліфування 

 

Рис.3.6 - Графіки залежності витрат на обробку деталей залежно від необхідної 

точності поверхні 
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що не перевищують витрат для інших методів, порівнянних з тим, що 

розглядається. 

Питання про вибір оптимальної точності обробки - дуже складне 

техніко-економічне завдання. При її рішенні необхідно враховувати не лише 

вартість обробки, але і вартість зборки, яка часто знижується з підвищенням 

точності обробки, а також вплив точності на експлуатаційні характеристики і 

економічні показники роботи машини (надійність, довговічність, к. п. д., 

витрата пального та ін.). 

При призначенні точності враховують також багато інших чинників, 

викладені нижчі. 

Можливість перевірки наміченої точності. Необхідно домагатися 

повної відповідності між рівнем точності продукції і досяжною точністю 

вимірювальних засобів. 

Вимоги до точності окремих розмірів і з'єднань.  Зважають на 

специфіку взаємозалежності точності роботи окремих з'єднань. Наприклад, 

працездатність коробки передач залежить від характеру з'єднання зубчастих 

коліс з валами і практично не залежить від проміжків між валом і втулками.  

Наявність посадок і їх видів. Наприклад, в інтервалі розмірів від 1 до 

500 мм посадки з проміжком встановлені в квалітетах 4-12, перехідні, - в 

квалітетах 4-7, посадки з натягом - в квалітетах 5-8. Якщо вид посадки 

визначають за результатами розрахунку, то квалітет вибирають одночасно з 

посадкою (див. приклади 1 і 2, приведені вище). 

При проектуванні квалітетів часто  використовують накопичений досвід 

машинобудування. Зокрема, при високих вимогах до обмеження розкиду 

проміжків і натягу посадок застосовують для отворів квалітет 7, для валів 

квалітет 6; при особливо високих вимогах до точності з'єднань (вузли 

підшипників кочення високої точності в приладах) застосовують для отворів 

квалітет 6 і для валів квалітет 5; при менш високих вимогах до обмеження 

розкиду проміжків і натягу для спрощення технології можна застосовувати 

квалітет 8; у з'єднаннях, що допускають великі проміжки, і для полегшення 
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зборки застосовують квалітети 9-12; допуски вільних розмірів призначаються 

по квалітетам 12-17. Враховуючи збільшені вимоги до якості машин, останнім 

часом ширше використовують квалітети 6-8 замість що раніше 

застосовувалися грубіших квалітетів. 

Основною причиною втрати працездатності машин, що серійно 

виготовляються, є зниження точності в результаті зносу основних деталей і 

з'єднань. Тому нині поширений метод призначення допусків і вибору посадок 

з проміжком, заснований на гарантованих запасах точності експлуатаційних 

показників машин. Для цього на основні деталі і з'єднання призначають дещо 

завищені допуски, які повинні забезпечувати експлуатаційні показники 

машин (точність обертання шпинделя, переміщення супорта і ін.), а також 

компенсувати погрішності виготовлення і зборки. 

Для успішної реалізації системи якості на підприємстві в умовах 

ринкової економіки дуже важливо погоджувати вимоги конструкторської і 

технологічної документації з можливостями виробництва і кінець кінцем 

забезпечити прибуток і конкурентоспроможність виробу.  

При поточному контролі якості в процесі виробництва при вивченні 

можливостей технологічних процесів, для аналізу роботи окремих виконавців 

і верстатів, а також для оцінки доцільності призначених допусків, при 

статистичному контролі якості застосовується метод гістограм. Детально 

методика побудови гістограм і кривої розподілу  

Коефіцієнт Кт точності технологічного процесу визначають по формулі:  

m

Г

T
K

T
                                                     (3.3) 

де T - допуск розміру поверхні деталі (по кресленню), що обробляється 

по аналізованому технологічному процесу; TГ - гарантований розмах 

варіювання розмірів, отриманий на основі гістограми.  
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Якщо відомо числове значення Кт, аналіз точності процесу і оцінку 

раціональності призначеного допуску з урахуванням необхідності 

забезпечення конкурентоспроможності виробу виробляється як показано в  

[51]. 

В більшості випадків потрібна серйозна спільна робота вказаних вище 

фахівців, для чого проводиться ними експертиза пропозицій конструктора або 

технолога. 

Наприклад, у разі показників якості, що грають велику роль для споживача, 

або показників безпеки за пропозицією конструктора та або інша технічна 

рада відносить ситуацію до нештатної. Остаточне рішення повинен приймати 

директор але основі розгляду питання на технічній раді після опрацювання 

вказаними фахівцями. Для цієї ситуації допуск може призначатися жорсткіше 

6о, а процес супроводжується суцільним контролем і розбраковуваною. 

Підприємство повинне усвідомити, що на користь якості йде на певні 

економічні втрати і надалі повинно прагнути модернізувати або замінити 

технологічний процес, який створює нештатну ситуацію.  

В цілому такий крок технолога і адміністрації повинні привести у 

відповідність вимоги конструкторів і можливості технологічних процесів і 

виробництв. 

3.1.5.  Вибір не вказаних граничних відхилень 

 

Граничні відхилення, не вказані безпосередньо після номінальних 

розмірів, а обумовлені загальним записом в технічних вимогах креслення, 

називаються не вказаними граничними відхиленнями. Не вказаними можуть 

бути тільки граничні відхилення відносно низької точності. Основні правила 

призначення невказаних граничних відхилень розмірів встановлені в ГОСТ 

25670-83. 

Для лінійних розмірів, окрім радіусів закруглення і фасок, невказані 

граничні відхилення можуть бути призначені або по 12-17 квалітетам по 

ГОСТ 25346-82 і ГОСТ 25348-82, або на основі спеціальних класів точності 
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не вказаних граничних відхилень, встановлених в.ГОСТ 25670 -83. Ці класи 

точності мають умовні найменування "точний", "середній", "грубий", "дуже 

грубий". Допуски по них, що означають відповідно 1 2 3 4, , ,t t t t  отримані грубим 

округленням допусків по 12, 14, 16 і 17-у квалітетам при укрупнених 

інтервалах номінальних розмірів. 

Згідно ГОСТ 25670-83 допускається чотири варіанти призначення 

невказаних граничних відхилень лінійних розмірів, які представлені нижче на 

прикладі 14-го квалітета точності по ГОСТ 25346-82 і 

середнього класу точності 2t  по ГОСТ 25670-83. 

            (3.4) 

Допускається доповнювати умовні позначення пояснюючими словами, 

наприклад, "Невказані граничні відхилення розмірів отворів по Н14, валів по 

h14, інших 
2

2

t
 . 

Класифікація конструктивних елементів деталей за трьома групами (вали, 

отвори і елементи, що не відносяться до валів і отворів) показана на рис. 3.7. 

До розмірів третьої групи відносяться уступи, глибини отворів, висоти 

виступів, відстані між осями отворів або площинами симетрії, розміри, що 

визначають розташування осей або площин симетрії елементів (отворів, пазів, 

виступів). 

Примітка. Умовні позначення ØН14, Øh14 у варіанті 4 відносяться тільки до 

внутрішньої і зовнішньої поверхням тіл обертання.  
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Приклад. На рис. 3.8 представлений ескіз валу з деякими розмірами. Якщо 

в технічних вимогах до нього зроблений запис по варіанту 1, то розміри з 

невказаними полями допусків слід розуміти так:  

h14,200 14,

100 14,80 14,40 14,35 14,20 14

h

is is is is is


 

а у разі варіанту 4: h14,  

Оформлення запису про розміри з невказаними граничними відхиленнями в 

робочому кресленні деталей - см. рис. 1. 

 

 

Рис. 3.7 - Класифікація конструктивних елементів за 

трьома групам 
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Рис. 3.8 - Ескіз валу 

 

 

 

РОЗРАХУНОК ГРАНИЧНОГО НАТЯГУ В З'ЄДНАННЯХ 

Алгоритм розрахунків і вибору посадок з натягом заснований на 

методиці визначення граничних значень натягу, при якому забезпечується, з 

одного боку, відсутність зміщення деталей, що сполучаються, під впливом 

зовнішніх навантажень (при цьому отримують мінімально необхідний 

розрахунковий натяг) і, з іншого боку, відсутність руйнування слабкішої з 

деталей (при цьому отримують максимально допустимий граничний натяг), 

що сполучаються. 

Розглянемо загальний випадок розрахунку посадок з натягом, коли 

з'єднання складається з порожнистого валу і втулки(см. рис. 3.8). 

 

 

 

 

Рис. 3.8 - Принципова розрахункова схема зборки з'єднання з 

натягом 
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Різниця між діаметром валу і внутрішнім діаметром втулки (отвори) до зборки 

визначає натяг N. При запрессовке деталей станеться розтягування втулки отвору на 

величину Nо і одночасне стискування валу на величину Nв, причому 

N = Nо + Nв                                                   (3.5)
 

 

На основі рішення задачі Ляме для товстостінних посудин найменший 

необхідний натяг min

расчN в з'єднанні, за умови, що поверхні, що сполучаються, 

ідеально гладкі, розраховують по формулі  

min

расч в о
е

в о

C C
N p d

E E

 
  

 
                                                  (3.6) 

де ep  - експлуатаційний тиск на контактних поверхнях з'єднання, Па;  

d  - номінальний діаметр з'єднання, м; 

вE  і оE  - модулі пружності матеріалів деталей, що сполучаються, Па;  

вС  і оС  - коефіцієнти Ляме, визначувані по формулах: 

2

1

2

1

1

1

в в

d
d

С
d

d



   
  
   
 

                                                    (3.7) 

2

2

2

2

1

1

о о

d
d

С

d
d



   
  
   
 

                                              (3.8) 

Де 1d  і 2d  - внутрішній діаметр охоплюваної і зовнішній діаметр що 

охоплює деталей, м; 

в  і о - коефіцієнти Пуассона відповідно для охоплюваної і такої, що охоплює деталей(для 

сталі 0,3. Для чугуна  0,5).  

Контактний експлуатаційний тиск: при зрушуючому зусиллі Р (в Н) 

P n
p

d l f




  
                                                 (3.9) 

при моменті Т (у Н м), що крутить 

2

2 T n
p

d l f

 


  
                                              (3.10) 
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при їх спільній дії 

 
2

22 Tn P
d

p
d l f

 


  
                                            (3.11) 

де l  - довжина контакту поверхонь, що сполучаються, м;  

f  - коефіцієнт тертя при сталому процесі распрессовки або 

прокручуванні; 

n  п = 1,2.. 2 - коефіцієнт запасу. 

Коефіцієнт тертя f  коливається в широких межах, що пояснюється 

різноманіттям чинників, що впливають на міцність з'єднання. Його числові 

значення при сталому процесі распрессовки або прокручування, а також при 

застосуванні гальванічних покриттів приведені в довідковій літературі.  

Часто, коли гальванічні покриття не використовують, в цілях спрощення 

приймають коефіцієнти рівними 0,08 при механічній зборці і 0,14 при 

термічній зборці. 

Перш ніж приступити до вибору посадки, слід перевірити забезпечення 

міцності з'єднання. Для цього на основі теорії найбільшої дотичної напруги 

визначають максимально допустимий тиск maxp , при якому відсутня пластична 

деформація на контактних поверхнях деталей. У якості maxp  береться 

найменше з двох значень (у Па) :  

2

1
max 0,58 1в Тв

d
p

d
 

  
   

   
                                        (3.12) 

2

max

2

0,58 1o Тo

d
p

d
 

  
   
   

                                          (3.13) 

де Тв  і Тo  - межі плинності матеріалів охоплюваної і такої, що охоплює 

деталей; 

  - коефіцієнт, залежний стосунки 
l
d  і вибираний по спеціальному 

графіку [33, с. 336 Мягков Допуски посадки].  
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Знаючи 1d
d

і э

Т

p


, по мал. 23 можна визначити характер деформацій 

деталей - пружних, пружнопластичності або неприпустимих пластичних 

(крива а - межа пружних деформацій, крива в - межа пластичних деформацій). 

Для деталей з крихких матеріалів рекомендується створювати натяг, що 

викликає тільки пружну деформацію деталей (зона I). Якщо є неприпустима 

пластична деформація хоч би однієї з деталей (зона III), що сполучаються,  

слід змінити товщину стінки або марку матеріалу (а-г) і цим створити 

допустимі умови деформації в пружній (зона I) або пружнопластичності (зона 

II) зонах. Використання упругопластиче- ских деформацій (зона II) доцільне 

для деталей з пластичних матеріалів, що працюють в умовах статичних 

навантажень. 

По графіку визначають також найбільший допустимий тиск maxp , 

виходячи з умов забезпечення міцності найменш жорсткій деталі.  

Найбільший розрахунковий натяг max

расчN , при якому виникає найбільший 

допустимий тиск, знаходимо по формулі  

 max max

расч в о

в о

C C
N p d

E E

 
  

 
                                         (3.14) 

Стандартну посадку вибирають так, щоб деталі не прокручувалися одна 

відносно іншої, тому необхідно виконати умови (2), приведені в розділі 5.2, 

тобто 

min min

max max

ст расч

ст расч

N N

N N

 


 
                                            (3.15) 

 

У формули (18) і (25), по яких визначають натяг, мають бути внесені 

поправки, що враховують, :  

шN  вирівняння нерівностей контактних поверхонь деталей, що 

сполучаються; 
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відмінність робочої температури і температури зборки, а також відмінність 

коефіцієнтів лінійного розширення матеріалу деталей;  

 - деформацію деталей від дії відцентрових сил;  

 збільшення контактного тиску у торців деталі, що охоплює,  

- дія вібрацій і ударів (поправку N знаходять на основі досвідчених 

даних). 

 

Рис. 3.9 - Залежність відносного контактного тиску, що допускається, від 

відношення внутрішнього діаметру до зовнішнього (I - зона пружних деформацій; II 

- зона деформацій пружнопластичності; III - зона неприпустимих пластичних 

деформацій) 

Поправка шN  процесі запрессовки нерівності на контактних поверхнях 

деталей мнуть і в з'єднанні створюється менший натяг, що зменшує міцність  

з'єднання. Те, що зім'яло нерівностей залежить від їх величини, методу і умов 

зборки з'єднання (без мастильного матеріалу або з ним), механічних 



 

                                                                            
102 

властивостей матеріалу деталей і інших чинників. Цю поправку орієнтовно 

можна визначати по формулі: 

 05Ш вN Ra Ra                                    (3.16) 

де 0 вRa і Ra К - середні арифметичні відхилення профілів поверхонь, що 

сполучаються, по ГОСТ 2789-73 

Величина Ra  залежить не від діаметру деталей, що сполучаються, а від 

методу і режиму обробки. Тому вплив нерівностей на зменшення натягу тим 

сильніше, чим менше діаметр і чим більше висота нерівностей. При 

механічній запрессовке найбільша міцність з'єднання створюється при малій 

шорсткості, а при зборці з охолодженням (чи нагрівом) деталі - при великій 

шорсткості. 

Поправка tN  враховує, що внаслідок відмінності робочих температур 

деталей від температури при зборці, а також відмінності коефіцієнтів 

лінійного розширення матеріалів натяг в з'єднанні може змінюватися. 

Поправка цN . У швидко обертаючих деталях тиск на посадочних 

поверхнях може бути ослаблений відцентровими силами. Ці сили істотно 

зменшують натяг тільки при великих діаметрах деталей, що обертаються з 

дуже великою швидкістю (наприклад, диски парових і газових турбін). Для 

сталевих деталей діаметром до 500 мм, що обертаються з швидкістю до 30 

м/с, N=1 ^ 4 мкм. У таких випадках цю поправку можна не враховувати.  

Поправка - При 1/й <1 у торців деталі, що охоплює, контактні тиски р' 

більше тиску р в середині з'єднання, причому тим значніше, чим менше 1/й. і 

радіус скруглення кромок деталі, що охоплює. Цю поправку приблизно можна 

знайти по графіку (см. рис. 3.9). Вона повинна знижувати величину тиску 

ротах, обчислюваного по формулах (7) (8). При визначенні цю поправку не 

вносять для підвищення надійності з'єднання. 

По набутих значень розрахункового граничного натягу Nт^Xч і  
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NтТ вибирають стандартну посадку з натягом, по можливості з числа 

переважних по ГОСТ 25347-82 (методика вибору приведена в розділі 3.1.
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Розділ 4 

Основи метрології і технічних вимірів 

Лекція 7. 

Тема 4.1 Основи метрології і технічних вимірів 

 

План 

4.1.1.Основні положення  

4.1.2. Вплив погрішностей вимірів на результати контролю 

4.1.3. Основи вибирання контрольно-вимірювальних засобів 

4.1.4. Встановлення приймальних меж при контролі готової продукції 

4.1.5. Контроль гладких валів і отворів за допомогою граничних калібрів 

4.1.5.1. Загальні відомості про граничні калібри 

4.1.5.2. Допуски на виготовлення калібрів 

4.1.5.3. Конструкція, технічні вимоги до виготовлення і маркіровка калібрів 

 

4.1.1.Основні положення 

 

Слово "метрологія" пішло від поєднання двох грецьких слів : "метро" і 

"логос" (міра і вчення), тобто дослівно метрологія - вчення про мірах. 

Відповідно до ГОСТ 16263-70 під метрологією розуміють науку про 

виміри фізичних величин, методи і засоби забезпечення їх єдності і способи 

досягнення необхідної точності. 

В наші дні жоден фахівець не може обійтися без точних вимірів, 

кількісно і якісно характеризуючих научно- технічний прогрес. Чим 

складніше проблема, тим вище роль метрології в її рішенні.  

"Скажіть, з якою точністю ви вимірюєте, і я назву час, в якому ви 

живете", - так метрології перефразовували відомий вираз.  

Епоха науково-технічної революції як би змусила метрологію пережити 

своє друге народження. Кому раніше потрібні були якнайточніші виміри 

лінійних швидкостей, що виражаються кілометрами в секунду, гігантських 
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прискорень, мізерних доль кутових градусів? А хто замислювався над 

проблемою зважування в умовах невагомості? Усе це стало необхідно тільки 

при розвитку космічної техніки і навігації.  

Найвища точність вимагає застосування імовірнісних, статистичних 

методів. Це ще більш збільшує число вимірів, що здійснюються щодня, і 

призводить до необхідності автоматизації вимірювальних приладів. Якщо 

найближчими роками не автоматизувати перевірку (тобто перевірку 

можливості подальшої експлуатації) основної маси засобів вимірів, то вже в 

XXI столітті перевіркою доведеться зайняти усе працездатне населення 

планети. 

Метрологія і інші галузі науки і техніки безперервно збагачують один 

одного. Особливо плідний взаємний вплив метрології і фізики. У метрологію 

активно впроваджуються теорія вірогідності, теорія інформації і інші розділи 

кібернетики. Сучасна вимірювальна техніка не може обійтися без 

електроніки, цифрової обчислювальної техніки, лазерів.  

Широко відомі висловлювання про вплив метрології на науку і пізнання 

природи основоположників вітчизняної метрології Д.И. Менделєєва : "Наука 

починається .. відколи починають вимірювати" і англійській метрології 

Джозефа Томсона : "Кожна річ відома лише в тій мірі, в якій її можна 

виміряти". 

Метрологі прагнуть розумно підвищити точність вимірів і, призвавши на 

допомогу теорію вірогідності і математичну статистику, оцінюють "коридор" 

для значень погрішностей і значень результату виміру, а також вказують 

вірогідність, з якою цей "коридор" накриє істинне значення вимірюваної 

величини. 

Втім, про істинне значення можна забути: все одно його не визначити. 

Натомість вживається термін "дійсне значення величини".  Це значення, яке 

може бути визначене досвідченим шляхом з допустимою погрішністю. 

Абсолютна точність недосяжна ще і тому, що вона мала б нескінченну 

вартість. 
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В умовах широкої міжнародної співпраці треба особливо різко стежити за 

єдністю вимірів. У одному цеху може працювати устаткування, поставлене 

фірмами різних країн. Уявіть, що яка-небудь не виконала рекомендацій СІ або 

вимог Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ). Це може 

привести до конфліктної ситуації в міжнародній торгівлі. 

Підвищуючи якість вимірів і контролю, роблячи сьогодні виміряним те, 

що учора виміряти було не можна, метрологи чинять безпосередній вплив на 

технічний рівень технологічних процесів і забезпечують випуск продукції 

високої якості. Наприклад, застосовуючи в машинобудуванні для контролю 

якості поверхні деталей лазери, вдається спростити технологію, обійтися без 

ряду підганяльних і притиральних операцій, автоматизувати процес і 

підвищити точність виготовлення виробів.  

 

4.1.2. Вплив погрішностей вимірів на результати контролю 

Очевидно, що якби для виміру застосовувалися деякі абсолютно точні 

вимірювальні засоби, причому в строго регламентованих умовах, що не 

призводять до появи навіть щонайменшої погрішності виміру, то отримані 

результати відповідали б істинним розмірам деталей. 

Проте оскільки такі контрольно-вимірювальні засоби і умови виміру не 

ідеальні в процесі виміру завжди виникає погрішність, і істинні розміри 

вимірюваних поверхонь деталі знає тільки Бог. Враховуючи це істинне 

значення розміру поверхні деталі замінюють дійсним розміром, під яким 

розуміють значення, знайдене дослідним шляхом і що настільки 

наближається до істинного, що приймається замість нього.  

Іншим словами, при атестації контрольованого розміру погрішність 

виміру призводить до того, що деталі привласнюється розмір, який хоча і 

називається "дійсним", але достовірність його залежить від погрішності, що 

проявилася у момент виміру. 
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Важливість питання про міру наближення дійсного розміру до істинного, 

тобто про точність виміру, очевидна, оскільки при різному розумінні цього 

між замовником і виготівником можуть виникати розбіжності з приводу 

дійсного розміру поверхні виготовленої деталі.  

Виготівник продукції повинен враховувати погрішність вживаних ним 

методів виміру і мати можливість відповідно до набутої форми контролю 

вибрати вимірювальні засоби, якими він може оцінити правильність вживаної 

технології виготовлення і контролювати стабільність продукції, що 

отримується в процесі виробництва, а також виробляти розбраковку 

виготовленої продукції або арбітражні перевірки при виникненні суперечок із 

споживачем або між виробництвом і ВТК.(свій інструмент)  

Слід вибирати такі методи і засоби виміру, які, забезпечуючи потрібну 

точність контролю, не збільшують значно вартість продукції із-за складності і 

тривалості контролю або невиправданого звуження допуску на виготовлення. 

Залежно від стану і конструкції вимірювального засобу і умов 

проведення вимірів погрішність виміру проявляється в певній закономірності.  

Дійсні розміри оброблених деталей також підкоряються певним 

закономірностям, тобто мають певний закон розподілу. Отже, поєднання 

погрішності виміру і дійсного розміру контрольованої деталі є подією 

випадковим і визначити результати неправильної розбраковки при певному 

поєднанні можна тільки імовірнісним шляхом.  

Розподіл погрішності виміру повсюдно приймається за нормальним 

законом (закону Гауса). Дослідження розподілу погрішностей виміру 

показали, що при строгому аналізі можна виявити відсутність математичного 

підтвердження абсолютно точного закону нормального розподілу. Але ці 

відхилення настільки незначні, що для практичних цілей можна безпомилково 

ухвалювати нормальний закон. 

У зв'язку з тим, що для погрішності виміру ухвалюється закон 

нормального розподілу, який має симетричний характер, не лише в таблицях, 

але і в позначеннях його параметрів використовується властивість 
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симетричності. Так, за граничну погрішність виміру береться мет , тобто 

одностороннє відхилення симетричного розподілу. Граничною помилкою 

виміру можна було б прийняти величину розкиду випадкового розподілу. Але 

в теорії і практиці під поняттям "Гранична погрішність" розуміють 

одностороннє відхилення. Одностороннє відхилення характеризує граничну 

помилку виміру, яка може проявитися при вимірі однієї деталі. В той же час, 

якщо визначити розкид розмірів усіх деталей, виміряних з цією погрішністю, 

то розкид дорівнюватиме подвоєній величині погрішності . Так, якщо 

погрішність виміру складає ±2 мкм, то відносно однієї деталі розмір може  

бути визначений з помилкою на цю величину (тобто більше або менше на 2 

мкм - одностороннє відхилення), а в партії можуть виявитися деталі, у яких 

розмір буде завищений на граничну величину + 2 мкм або занижений на цю 

величину, тобто - 2 мкм, і загальний розкид складатиме 4 мкм. 

Для загальних розрахунків за визначенням погрішності виміру зручно 

зв'язувати погрішність виміру з контрольованим допуском, тобто приймати 

відносну величину 

мет
метА

Т


  

  

де метА  - відносна погрішність виміру (коефіцієнт точності методу 

виміру); 

мет  - гранична погрішність методу виміру;  

Т   -допуск контрольованого параметра. 

Відносну погрішність виміру виражають зазвичай або у відсотках, або 

десятковим дробом. 

Для визначення відносної помилки виміру граничну погрішність 

відносять до усього поля контрольованого допуску Т. Наприклад, при 
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контролі виробу з допуском ±20 мкм і граничною погрішністю виміру, рівною 

±4 мкм, відносна погрішність виміру буде  рівна чи 10 %. 

4
0,1

40

мет
метА

Т


    

При приймальному контролі, коли деталі розділяють на придатні і 

браковані, погрішність виміру чинить вплив на остаточні результати тільки 

при контролі тих деталей, дійсні відхилення яких знаходяться близько до меж 

поля допуску, а кількість таких деталей визначається законом розподілу 

(розсіяння) при їх виготовленні. Найчастіше при виготовлення деталей в 

машинобудуванні розподіл їх погрішностей підкоряється законам Гауса 

(нормальний закон), Максвела (закон істотно позитивних величин) і рівної 

імовірності (закон прямокутника). 

На підставі численних досліджень встановлено, що ці, відповідні 

нормальному закону розподіли, застосовні при контролі лінійних розмірів, 

закон істотно позитивних величин характерний для розсіяння відхилень 

форми і розташування поверхні, а закон рівної імовірності може бути 

застосований при використанні розмірного інструменту, а також при точних 

вимірах. 

Оскільки, як було показано раніше, при сталому технологічному процесі 

виготовлення частіше за інших зустрічається закон Гауса, розглянемо 

взаємозв'язок погрішності виміру і цього закону розподілу розмірів 

виготовлених деталей і вплив цього взаємозв'язку на результати розбраковки  

(рис. 4.1). Для цього прийнято, що центр групування погрішностей 

контрольованих деталей співпадає з серединою поля допуску, а розподіли 

погрішностей виміру розташовані по межах поля допуску на виготовлення (як 

було сказано вище, саме тут позначається вплив погрішності виміру на на 

результати розбраковки). 
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Рис.4.1 - Взаємозв'язок погрішності виготовлення деталей, допуску і 

погрішності виміру 

                                (4.1) 

 

Якби застосований метод виміру мав граничну погрішність, рівну нулю, 

тобто абсолютно не мав погрішності (практично була б нехтуємо мала 

погрішність), то на кривій розподілу (см. рис. 4.1) контрольованих деталей на 

межах поля допуску усі дійсно браковані деталі виявилися б забракованими, а 

усі деталі з розмірами, що не виходять за межу поля допуску, придатними. 

Розподіл виміряних деталей графічно зобразився б у вигляді усіченої кривої 

нормального закону розподілу. (на рис. 4.1 ця площа кривої заштрихована). У 

реальних виробничих умовах обов'язково виникає погрішність виміру, яка 

чинить вплив на результати розбраковку деталей. Природно, що ці 

спотворення відноситимуться до ділянок кривої розподілу, розташованих від 

меж поля допуску в обидві сторони і відносно деталей, відхилення яких 

відрізняються від гранично допустимих значень на величину, що не 

перевищує граничної погрішності виміру. Погрішність виміру проявиться і 
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при перевірці деталей, розташованих у центра групування, але ці результати 

не зможуть спотворити картину розподілу, оскільки станеться тільки 

перерозподіл деталей, і за результатами виміру не робиться ув'язнень про 

віднесення деталі в якісно іншу групу. 

На рис. 4.2 показаний характер спотворень кривої розподілу відхилень 

розмірів деталей, розсортованих з певною погрішністю. Цю криву можна 

отримати після того, як розсортовані деталі будуть перевірені новим методом, 

що практично не має погрішності. Пунктирна лінія є кривою технологічного 

розподілу відхилень розмірів контрольованої деталі, і виходить вона в тих 

випадках, якщо деталі були виміряні абсолютно точним методом.  

 

У розглянутих умовах для оцінки впливу погрішності виміру на результати 

розбраковуваної необхідно встановити зв'язок між погрішністю виміру 

(коефіцієнтом точності методу виміру - метА ) вірогідністю неправильного 

прийняття бракованих деталей m , вірогідністю забракования придатних деталей n  

і імовірнісною величиною виходу розміру за межу поля допуску с  з у неправильно 

прийнятих деталей.  

Цей зв'язок має бути встановлений для певних співвідношень між 

контрольованим допуском Т і технологічним розсіянням тех . 

 

Рис. 4.2 - Вплив погрішності виміру на розподіл виміряних деталей 
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Поставлене завдання можна розглядати як знаходження композиційного 

закону двох законів нормального розподілу відхилень розмірів із зміщеними 

центрами групування. 

Отримана композиційна крива характеризуватиме розподілу виміряних 

деталей, а дисперсія 
2

комп нового закону розподілу дорівнює сумі дисперсій 

технологічного розсіяння 
2

тех   і погрішності виміру 
2

мет  

2 2 2

комп тех мет                                               (4.2) 

Визначення ж шуканих показників т, п і з повинно встановлюватися на основі 

розрахунків вірогідності появи контрольованих деталей в певних зонах розподілу. 

Наприклад, для того, щоб деталь має відхилення розміру, поля допуску, що 

виходять за кордон, була визнана придатною, необхідно, щоб у той момент, коли 

контролюється деталь з відхиленнями, поля допуску, що виходять за кордон, на 

величину х (рис. 4.3), погрішність вимірів проявилася із зворотним знаком і 

величиною, більшою, ніж це відхилення. 

Спрощено це можна представити таким чином. Якщо контрольована 

деталь має розмір, що виходить за межу поля допуску на величину + 2 мкм, 

то ця бракована деталь може бути визнана придатною тільки у тому випадку, 

якщо у момент виміру цієї деталі погрішність виміру буде більшою, ніж 2 

мкм, наприклад 3 мкм. 
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Рис. 4.3 — Взаимодействие погрешности измерения и технологического рассеяния 

размеров 

4.1.3 Основи вибирання контрольно-вимірювальних засобів 

Питання вибору точності засобів виміру або контролю має первинне 

значення для забезпечення якості продукції. Це визначається впливом 

точності вимірювальних засобів на рішення метрологічного завдання 

придатний - не придатний . 

Дійсно, як правило, будь-яке метрологічне завдання можна вирішити за 

допомогою різних вимірювальних засобів, які мають і різну вартість, і різну 

точність виміру, внаслідок чого, отже, дають неоднакові результати вимірів - 

тут позначається  

відмінність точності результатів спостереження від точності виміру 

самих вимірювальних засобів,  

відмінність методів використання вимірювальних засобів і додаткових 

пристосувань, вживаних у поєднанні з універсальними або спеціалізованими 

засобами (стійками, штативами, важільними і безважільними передачами, 

елементами кріплення і базування, вимірювальними наконечниками н ін.).  

Враховуючи важливість забезпечення точності і єдності вимірів, в ГОСТ 

8.051-81 приведена таблиця найбільших допустимих погрішностей виміру для 

різних розмірів в діапазоні 1 - 500 мм залежно від квалитета точності на 

виготовлення [краматорск таблици, таблиця. 59]. Ці значення коливаються від 

20 % (для грубих квалитетов) до 35 % табличного допуску розміру.  

Точність вживаного вимірювального інструменту повинна відповідати 

точності вимірюваного параметра, причому з урахуванням того, що 

підвищення точності контролю ускладнює і здорожує контроль. 

Тому литво, ковані і штамповані деталі низької точності найчастіше 

контролюють кронциркулем, нутроміром, лінійкою. 

Деталі після грубої обробки (чорнове обточування і гыльотина т. д.) 

контролюють штангенциркулем з ціною ділення 0,1 мм. Тут не слід 



 

                                                                            
114 

застосовувати точні інструменти, оскільки вимірювальні поверхні їх швидко 

зношуються. 

Продуктивність виміру повинна відповідати продуктивності 

технологічного процесу, для якого вибраний вимірювальний засіб 

призначений. Тому в одиничному і дрібносерійному виробництві найчастіше 

використовують універсальні вимірювальні засоби, а з підвищенням 

серійності зростає рентабельність застосування граничних калібрів, 

автоматизованих контрольно-вимірювальних засобів і автоматів. 

Проте в усіх випадках погрішність виміру за допомогою будь-якого 

контрольно-вимірювального засобу не повинна перевищувати величини, яка 

дозволяє і виготівникові, і замовникові визнати виміряний розмір як дійсного. 

При контролі за допомогою універсальних вимірювальних засобів такою 

величиною є похибки виміру, що припускається, 5 по ГОСТ 8.051 -81 (див. 

таблицю. 59 в [40]). 

Враховуючи, що первинним в процесі вибирання вимірювальних засобів 

є забезпечення придатних деталей, введений ГОСТ 8.051-81 Погрішності, що 

допускаються при вимірі лінійних розмірів до 500 мм, принципове положення 

якого полягає в тому, що при встановленні приймальних меж, тобто значень 

розмірів, по яких виробляють приймання виробів, необхідно враховувати 

вплив погрішності вимірів. 

Розглянемо коротко основні складові погрішності вимірів (окрім 

методичної погрішності), враховані в ГОСТ 8.051-81 з урахуванням їх впливу 

на граничну погрішність виміру.  

1. Погрішності, залежні від засобів вимірів 

Будь-який засіб виміру має нормовану точність. Погрішність засобу виміру, 

що виникає при використанні його в нормальних умовах, коли впливаючі 

величини знаходяться в межах нормальної області значень, називають 

основний. Якщо ж значення впливаючої величини виходить за ці межі, 

з'являється додаткова погрішність. 
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Узагальненою характеристикою засобів виміру є клас точності 

вимірювального засобу, який визначається межами основної і додаткової 

погрішностей. 

Наприклад, мікрометр гладкий по ГОСТ 6507-78 з межами виміру 0-25 

мм 1-го класу точності має основну погрішність ± 0,002 мм, а такий же 

мікрометр 2-го класу точності - ± 0,004 мм. 

2. Погрішності, залежні від установочних мір  

Погрішності, залежні від кінцевих мір довжини, виникають із-за 

погрішності їх виготовлення, включаючи вимір або атестацію, а також із -за 

погрішності від притирання. 

3. Погрішності, залежні від вимірювального зусилля 

Вимірювальне зусилля забезпечує замикання елементів вимірювального 

ланцюга, що включає як елементи вимірювального засобу, так і об'єкт виміру, 

і викликає їх пружні деформації. 

При виборі вимірювального зусилля відлікової голівки необхідно 

прагнути до того, щоб вимірювальне зусилля було мінімальним, при якому 

забезпечується обмеження в заданих межах випадкової складової погрішності 

виміру. 

Проте, при цьому не потрібно забувати, що надмірно мале вимірювальне 

зусилля не забезпечує надійного силового замикання вимірювального 

ланцюга прилад - деталь. 

4. Погрішності, що походять від температурних деформацій 

З огляду на те, що при вимірі, як правило, мають в розпорядженні дуже 

обмежену інформацію про чинники, що впливають на температурні 

деформації, і в той же час вимагається визначати тільки граничні значення 

очікуваної погрішності виміру, використовується  поняття "Температурний 

режим". 

Температурний режим умовний, виражений в градусах Цельсія, різниця 

температур об'єкту виміру і вимірювального засобу, яка за певних 

"ідеальних" умов викличе ту ж погрішність, як і увесь комплекс реально 
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існуючих причин. Ці умови зводяться до того, що прилад і деталь мають 

постійну за об'ємом температуру, а коефіцієнт лінійного розширення 

матеріалів, з яких вони виготовлені, дорівнює 11,6 10
-6

 1/град. 

Якщо вказані ідеальні умови дотримані, то температурний режим в n 

градусів означає, що допускається така ж різниця температур вимірювального 

засобу і об'єкту виміру і відповідна різниця їх деформацій по лінії виміру. 

Якщо зусилля не дотримані, то різниця температур має бути менше на таку 

величину, яка компенсувала б додаткове джерело погрішності. 

Таким чином, температурний режим не повинен розумітися як 

відхилення температури середовища від 20
0
С, що допускається, або 

коливання її в процесі виміру. 

5. Специфічні погрішності при вимірі внутрішніх розмірів 

Особливість виміру цих розмірів полягає в тому, що вимірювальні засоби 

мають з деталлю, як правило, точковий контакт і вимагається переміщати або 

деталь або наконечник приладу для знаходження мінімуму розміру в осьовій 

площині вимірюваного циліндра і максимуму в площині, перпендикулярній 

осі. На точність переміщення і фіксації максимальних і мінімальних 

відхилень великий вплив робить стан поверхні (шорсткість).  

6. Погрішності, залежні від оператора (суб'єктивні погрішності) 

Можливі чотири види суб'єктивних погрішностей :  

присутність, відраховуваня, дії, професійні. 

Суб'єктивна погрішність присутності проявляється у вигляді впливу 

тепловипромінювання оператора на температуру довкілля.  

До суб'єктивних погрішностей дії відносяться погрішності, що вносяться 

оператором при налаштуванні приладу, підготовці об'єкту виміру або 

настановних заходів і так далі 

До суб'єктивних погрішностей дії відносяться погрішності від 

притирання кінцевих мір. Ці погрішності увійшли до погрішностей від 

установочних мір. 
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Суб'єктивні погрішності дії виникають при переміщенні приладу 

відносно деталі або деталі відносно елементів приладу при вимірі внутрішніх 

розмірів. 

Вибір варіантів можливих контрольно-вимірювальних засобів 

здійснюють по нормативному документу РД 50-98-86 [43 або 46], 

заснованому на використанні положень ГОСТ 8.051-81. 

Обов'язки служб підприємства у виборі контрольно-вимірювальних 

засобів. 

У вибиранні вимірювальних засобів повинні брати участь 

конструкторська, технологічна і метрологічна служби в межах виконуваних 

ними службових обов'язків. 

Конструкторська служба бере участь у вибиранні вимірювальних засобів 

тільки правильним призначенням відхилень, що допускаються, на розмір 

деталі. 

Це означає, що з урахуванням впливу погрішностей виміру слід вибрати 

такий квалитет або вид посадки, при якому граничні можливі значення 

розміру задовольняли б вимогам конструктора. Такий підхід потрібний у 

зв'язку з тим, що тільки конструктор повною мірою може дати відповідь на 

питання про можливість відхилення розмірів певної групи деталей від 

розмірів, вказаних на кресленні. 

Якщо перехід на точніший квалитет або інший вид посадки виявляється 

неможливим, наприклад, у зв'язку з великим посиленням вимог, а, отже, з 

невиправданим дорожчанням виробництва, конструктор повинен прийняти 

рішення про вступ так званого виробничого допуску (см далі). 

Технологічна служба повинна забезпечити технічні вимоги до деталей із 

застосуванням найбільш економічного техпроцесса, а для цього повинна 

знати вірогідність дійсного і помилкового брака і враховувати при цьому 

криву розподіли похибки, що припускається, розподіли і графіки, приведені в 

ГОСТ 8.051: у разі потреби технолог повинен зміщувати налаштування, тобто 
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центр групування, змінювати техпроцесс, зменшуючи поле розсіяння, 

підвищувати вимоги до точності виміру і контролю.  

Особливості вияву цікавості конструктора і технолога при оцінці 

параметрів т, п, з описані вище в розділі 4.1.2. 

Метрологічна служба бере участь у вибиранні конкретних вимірювальних 

засобів з урахуванням умов виміру. Ця служба зобов'язана встановити, якою 

мірою умови виміри, вказані в РД 50-98-86, відповідають реально існуючим, а 

також врахувати специфічні особливості виробництва (вживаність 

вимірювальних засобів, їх наявність і т. д.). Якщо метролог виявить, що 

рекомендовані умови виміру не можуть бути створені на існуючому 

виробництві, то він зобов'язаний оцінити міру впливу неспівпадаючих умов і 

визначити можливі граничні погрішності за існуючих умов, а також їх 

допустимість з точки зору виконання вимог ГОСТ 8.051-81. 

При незадовільних результатах слід вибрати інший вимірювальний засіб, 

при використанні якого в існуючих умовах виміру (з урахуванням методичної 

погрішності) задовольнятимуться вимоги ГОСТ 8.051-81, або спроектувати 

нову методику виконання виміру. Особливу увагу слід звернути на обмежену 

можливість зміни граничної погрішності за рахунок зміни окремих її 

складових, оскільки, як правило, при розробці варіантів використання 

вимірювальних засобів по РД 50-98-86 забезпечувався приблизно рівний 

вплив домінуючих складових погрішності виміру.  

4.1.4 Встановлення приймальних меж при контролі готової продукції 

 

Оскільки погрішності застосованих методів виміру  чинять вплив на 

остаточні розміри виготовлених деталей, слід приймати спеціальні заходи, які 

забезпечували б випуск якісних деталей, і в той же час не створювали б 

додаткових труднощів виробництва. Одним з поширених прийомів є 

встановлення приймальних меж допустимих відхилень, які використовуються 

при розсортовуванні виготовлених деталей.  
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Приймальні межі, тобто значення розмірів по яких виробляється 

приймання виробів, встановлюють з урахуванням впливу похибок 

вимірів, що припускаються. Таким чином при призначенні допуску на 

виготовлення враховують не лише службові призначення деталі і 

можливості технологічного процесу обробки, але і можливі погрішності 

виміру. 

Якщо як приймальні межі при абсолютних вимірах прийняти бокові 

розміри (граничні відхилення при відносних вимірах) те, як було показано 

вище, невелика частина виробів, по дійсних відхиленнях відносяться до 

шлюбу, буде прийнята як придатна, а друга невелика частина, дійсні 

відхилення яких знаходяться в полі допуску, але близькі до його меж, буде 

помилково забракована (см. рис. 4.4, а) 

 

 

 

Рис. 4.4 - Варіанти призначення приймальних меж 

 

Щоб уникнути помилки першої групи, тобто виключення неправильно 

прийнятих деталей необхідно ввести звуження табличного допуску до 

значення виробничого допуску Тпр - в цьому випадку граничні розміри 

змінюються на величину погрішності виміру   (см. рис. 4.4, б). 
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Ризик споживача буде повністю усунений, проте здорово постраждає 

виробник, оскільки значна доля придатної продукції буде визнана браком.  

Для обліку впливу погрішностей вимірів ГОСТ 8.051-81 встановлює два 

можливі варіанти призначення приймальних меж.  

У першому варіанті приймальні межі встановлюють співпадаючими з 

граничними значеннями розміру (рис.. 4.4, а), що перевіряється. Цей варіант 

використовують найчастіше, і він цілком відповідає міжнародній практиці. 

У другому варіанті приймальні межі встановлюють зі вступом виробничого 

допуску, тобто нормовані граничні значення розміру зміщують всередину допуску з 

урахуванням можливого впливу погрішностей виміру. 

Зміщення може бути на величину можливого виходу розміру за межу 

поля допуску залежно від точності технологічного процесу і погрішності 

вимірювання, тобто на величину c  (рис. 4.4, в) або на половину нормованої в 

стандарті похибки вимірів (рис. 4.4, г), що припускається. 

Методика призначення приймальних меж по варіантах, передбачених в 

ГОСТ 8.051-81 і приклади рішення наведені в [40]. 

4.1.5 Контроль гладких валів і отворів за допомогою граничних калібрів 

4.1.5.1 Загальні відомості про граничні калібри 

 

Граничними калібрами називаються калібри, розміри яких відповідають 

граничним розмірам контрольованих об'єктів.  

Принцип використання граничних калібрів полягає в тому, що їх розміри 

відповідають найбільшому або найменшому допустимому розміру деталі. 

Оскільки розміри деталі мають два граничні нормовані значення (найбільший 

і найменший), то граничні калібри використовуються зазвичай в парі. Один з 

цих калібрів називається прохідною, а інший - непрохідній. 

Прохідним калібром (ПР) називається калібр, контролюючий граничний розмір, 

відповідний максимуму матеріалу об'єкту, що перевіряється. Це означає, що 
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прохідний калібр при контролі валу повинен контролювати найбільший (граничний) 

розмір (в цьому випадку на придатній деталі буде максимальна кількість матеріалу), 

що допускається. При контролі отворів прохідний калібр контролює найменший 

(граничний) розмір (в цьому випадку на придатній деталі буде також максимальна 

кількість матеріалу), що допускається. При контролі цей калібр повинен 

"проходити" через контрольований елемент деталі. 

Непрохідним калібром (НЕ) називається калібр, контролюючий граничний 

розмір, відповідний мінімуму матеріалу. Непрохідний калібр перевіряє найменший 

розмір валу і найбільший розмір отвору, тобто непрохідний калібр обмежує межі 

непоправного шлюбу. При контролі він не повинен "проходити". Схеми контролю  

приведені на рис. 4.5. 

 

 

Рис. 4.5 - Схеми контролю отвору і валу за допомогою граничних калібрів 

 

Придатність деталей з допуском від ІТ6 до ІТ17, особливо при масовому і 

великосерійному виробництвах, найчастіше перевіряють граничними 

калібрами. Цими калібрами перевіряють розміри гладких циліндричних, 

гладких конічних, різьбових і шліцьових деталей, глибин і висот виступів, а 

також розташування поверхонь і інші параметри. 

За допомогою граничних калібрів визначають не числове значення 

контрольованих параметрів, а придатність деталі, тобто з'ясовують, чи 

виходить контрольований параметр за нижню або верхню межу, або 

знаходиться між двома допустимими межами. Деталь вважають придатною, 

якщо прохідний калібр (прохідна сторона калібру) під дією власної ваги або 



 

                                                                            
122 

зусилля, приблизно рівного йому, проходить, а непрохідний калібр 

(непрохідна сторона) не проходить по контрольованій поверхні не проходить 

по контролюємій  поверхні деталі. В цьому випадку дійсний розмір деталі 

знаходиться між заданими граничними розмірами. Якщо прохідний калібр не 

проходить, деталь є поправним браком; якщо непрохідний калібр проходить, 

деталь є непоправним шлюбом, оскільки розмір такого валу менше 

найменшого граничного розміру деталі, що допускається, а розмір такого 

отвору - більше найбільшого граничного розміру, що допускається.  

Граничні калібри дають можливість контролювати одночасно усі 

пов'язані розміри і відхилення форми деталі і перевіряти, чи знаходяться 

відхилення розмірів і форми поверхонь деталей в полі допусків. Таким чином, 

виріб вважають придатним, коли погрішності розміру, форми і розташування 

поверхонь знаходяться в полі допуску. 

Гладкі калібри для контролю отворів виконують у формі циліндрів 

(прототип контрольованого отвору), тому їх називають пробками. Калібр-

пробка ПР відрізняється від калібру-пробки НЕ значно більшою висотою 

циліндра. 

Гладкі калібри для контролю валів виконують за формою кільця з 

внутрішньою циліндричною вимірювальною поверхнею і у вигляді скоби. 

Переважного поширення набули не калібри-кільця, а калібри-скоби, що 

дозволяють контролювати розміри валів без зняття їх з верстата. До того ж 

калібри-скоби є продуктивнішими засобами контролю, ніж калібри-кільця. 

Розрізняють калібри:  

 робочі; 

  контрольні; 

 приймальні. 

Робочі калібри ПР і НЕ призначені для контролю виробів в процесі їх 

виготовлення. 

Контрольний калібр - це калібр, вживаний для контролю калібрів, 

призначених для контролю валів. 
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Окрім робітників і контрольних калібрів на деяких виробництвах 

виділяють ще приймальні калібри, а іноді калібри контролера. У стандартах 

ИСО норми точності на ці калібри не встановлюються.  

Приймальний - це калібр, вживаний для контролю об'єктів замовником 

при прийманні. 

Калібром контролера називається калібр, вживаний для контролю 

об'єктів працівниками ВТК заводу-виготівника. 

Розподіл калібрів на робочих і приймальних викликаний тим, що калібри 

в процесі їх експлуатації поступово зношуються і змінюють свої розміри - у 

пробок зменшуються, а у скоб - збільшуються. 

Оскільки робітник в процесі виготовлення деталі звичайно перевіряє її 

калібром кілька разів, а приймальник в процесі контролю тільки раз і часто 

тільки декілька деталей з партії, то калібри робітника зношуються набагато 

швидше, ніж калібри приймальника або контролера ОТК.  

Отже, якби в початковий період контролю робітник і приймальник мали 

абсолютно однакові калібри, то після закінчення деякого часу калібр 

робітника, (припустимо, пробка) матиме розмір менше, ніж калібр 

приймальника. 

В результаті калібри приймальника не проходитимуть в отвори, в які 

проходив калібр робітника і це приведе до конфлікту між робітником і 

приймальником з питання про правильність виготовлення цього отвору. Щоб 

уникнути подібних конфліктів, очевидно, необхідно відокремити калібри 

приймальника і калібри контролера ОТК від калібрів робітника і створити 

систему, при якої пробки контролера ОТК приймальника замовника завжди 

мали розмір дещо менший, а скоби мали розмір дещо більший, ніж у 

робітника. Вказане відноситься тільки до калібрів прохідних.  

Непрохідні калібри в процесі виготовлення деталі і в процесі її контролю, 

як правило, не проходять в отвір, що перевіряється, або через
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вал, що перевіряється, і, отже, зносу практично не піддаються. Тому 

непрохідні калібри робітника, приймальника замовника і контролера ОТК 

можуть бути виконані однакового розміру.  

Що стосується калібрів приймальника і контролера, то найчастіше ці 

калібри не розділяють між собою.  

4.1.5.2 Допуски на виготовлення калібрів 

 

Граничні калібри, що є для інструментального цеху виробами, повинні 

мати допуски розмірів. 

Допуском розміру калібру називається різниця між граничними 

розмірами нового калібру. Зрозуміло, величина допуску калібру має бути 

можливо меншою, оскільки вона чинить вплив на характер заданого з'єднання 

і на величину допуску виробу. 

ГОСТ 24853-81 встановлює вісім схем розташування полів допусків і 

відхилень :  

 чотири схеми для номінальних розмірів до 180 мм  

 чотири - для номінальних розмірів понад 180 мм, дві з яких представлені 

на рис. 4.6 і рис. 4.7. 

 

 

Рис. 4.6 - Схема розташування полів допусків калібрів для отворів розміром до 180 

мм 6-8 квалитетов точність(пробки) 
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Рис. 4.7 - Схема розташування полів допусків калібрів для валів розміром до 180 

мм 6-8 квалітетів точність 

 

У стандарті приведені числові значення параметрів, що визначають 

величини допусків на виготовлення і їх розташування відносно граничних 

розмірів, контрольованої поверхні. Детально вони викладені в [49], де також 

наведені приклади. 

У кресленні калібру на підставі схем, прийнятих в стандарті, вказують 

так званий виконавчий розмір. 

Для калібрів-кілець і калібрів-скоб старанний розмір - найменший розмір 

з нижнім відхиленням, рівним нулю, і верхнім відхиленням зі знаком "плюс", 

чисельно рівним допуску Н1 калібру. Старанний розмір калібрів -пробок - це 

їх найменший розмір з верхнім відхиленням, рівним нулю, і нижнім 

відхиленням зі знаком мінус, чисельно рівним допуску Н калібру. Це 

викликано тим, що калибры- кільцями і калібрами-скобами є отвори, а калібр-

пробка - вал (як збиральні терміни). Таким чином, граничні відхилення для 

старанного розміру призначають в "тіло" калібру, що гарантує з великою 

вірогідністю виготовлення придатних калібрів.  
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З схем розташування полів допусків (см. рис. 4.6 і мал. 4.7) неважко 

побачити, що старанні розміри граничних калібрів ПР для контролю 

поверхонь розміром понад 180 мм визначаються по формулах:  

для калібрів-пробок - min
2

H
D z  , 

калібрів-скоб – max
2

H
D z   

 

а граничні відхилення їх складають відповідно до 0 і -Н, +Н і 0. 

4.1.5.3 Конструкція, технічні вимоги до виготовлення і маркіровка калібрів 

 

При конструюванні граничних калібрів для гладких, різьбових і інших 

деталей слід дотримувати принцип подібності Тейлора : калібри ПР за 

формою мають бути прототипом деталі, що сполучається, з довжиною, рівній 

довжині з'єднання (тобто, калібри для валів повинні мати форму кілець), і 

контролювати розміри по усій довжині з'єднання з урахуванням погрішностей 

форми деталей. Калібри НЕ повинні мати малої вимірювальної довжини і 

контакту, що наближається до точкового, щоб перевіряти тільки власне 

розмір деталі (що досягається при контролі отворів, наприклад, 

мікрометричними нутромірами). 

Проте насправді реалізувати повністю вказаний принцип не 

представляється можливим. Тому йдуть на умисне порушення вищесказаного 

принципу - роблять прохідний калібр коротше за довжину сполучення і 

неповним, тобто з діаметру як би вирізується уздовж осі невеликої ширини 

смуга. 
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Рис. 4.8 – Калібр 

 

Непрохідний калібр роблять найчастіше для невеликих контрольованих 

розмірів у вигляді неповного циліндра, а іноді і як повний циліндр.  

Технічні вимоги, що пред'являються до виготовлення граничних гладких 

нерегульованих калібрів для контролю валів і отворів діаметрами до 360 мм, 

регламентуються ГОСТ 2015-84. 
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Вставки і насадки калібрів-пробок повинні виготовлятися із сталі марки 

Х по ГОСТ 5950-73 або ШХ15 по ГОСТ 801-78. 

Допускається виготовлення вставок і насадок для калібрів штампуванням 

із сталі марок У10А або У12А по ГОСТ 1435-74 або із сталі марок 15 або 20 

по ГОСТ 1050-88. 

Твердість робочих поверхонь, поверхонь заходных і вихідних фасок 

(притуплювань) має бути в межах: 57-65НRСэ. 

Числові значення параметра шорсткості  Но робочих поверхонь калібрів 

повинні відповідати вказаним в таблиці стандарту, де вони дані залежно від 

виду калібру і квалитета контрольованої поверхні.  

Деталі калібрів з робочою поверхнею мають бути піддані старінню.  

На кожному калібрі мають бути нанесені: 

а) номінальний діаметр отвору (валу); 

б) позначення поля допуску отвору (валу);  

в) числові величини граничних відхилень отвору (валу);  

г) позначення призначення калібру (наприклад: ПР, К-И); 

д) товарний знак підприємства-виробника. 

 

Лекція 8. 

Тема 4.2 Посадки підшипників кочення і їх вибір 

 

План 

4.2.1. Загальні відомості про підшипники кочення 

4.2.2. Особливості системи допусків і посадок підшипників кочення 

4.2.3. Вибір посадок підшипників кочення 

4.2.4. Умовне позначення посадок підшипників кочення 

 

4.2.1 Загальні відомості про підшипники кочення 
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Підшипники кочення (рис. 4.9, а) - це стандартні вироби спеціалізованих 

підшипникових заводів. 

 

 

Рис. 4.9 - Підшипник кочення (а) і схеми розташування полів допусків його кілець, 

вала і отворів (б) 

Підшипники є відповідальними комплектуючими частинами виробів на 

машинобудівних заводах, оскільки являються  опорами або що 

направляючимиь, які визначають положення рухомих частин по відношенню 

до інших частин механізму. 

Виготовлення і зборка підшипників кочення здійснюється по методу 

групової взаємозамінюваності, а використання їх при зборці виробів на 

машинобудівних заводах - по методу повної взаємозамінюваності, тобто для 

підшипників кочення характерні неповна (групова) внутрішня (тобто між 

тілами кочення і кільцями для отримання необхідного проміжку) 

взаємозамінюваність і повна зовнішня (тобто по приєднувальних поверхнях) 

взаємозамінюваність. 

Залежно від граничних значень відхилень розмірів, форми і розташування 

поверхонь підшипників встановлені наступні їх класи точності (в порядку 

зростання точності) : 8, 7, 0, 6, 6, 5, 4, 2, Т.  
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Встановлені додаткові класи точності підшипників - 8 і 7 (нижче за клас 

точності 0) для застосування за замовленням споживачів в невідповідальних 

вузлах. 

Найчастіше в машинобудуванні використовують підшипники класів 

точності 0 і 6 (0 - при звичайних вимогах до точності обертання, 6 - при 

підвищених). Підшипники вищих класів точності застосовують при великій 

частоті обертання і високих вимогах до точності обертання (наприклад, в 

шпинделях шліфувальних і інших прецизійних верстатів,  гідромоторів і 

електромашин) 

Залежно від наявності вимог по рівню вібрації, допустимих значень рівня 

вібрацій або рівня інших додаткових технічних вимог (хвилястість і 

відхилення від круглої поверхонь кочення і др; встановлено три категорії 

підшипників - А, В, С (в після рядка зниження кількості і рівня додаткових 

технічних вимог). 

Маркіровка підшипників містить, окрім основного позначення відповідно 

до ГОСТ 3189-75 також знаки, що визначають клас точності, групу  

радіального (осьового) проміжку, ряд моменту тертя і категорію (ці знаки 

розташовують зліва від основного позначення, відділяючи знаком -тире). 

Наприклад, А125 - 3000205, де 3000205 - основне позначення, 5 - клас 

точності, 2 - група радіального проміжку, 1 - ряд моменту тертя, А - категорія 

підшипників. 

У умовному позначенні підшипників категорії З категорію не вказують, а 

в умовному позначенні підшипників класу 0 цій категорії зі значенням 

проміжку по нормальній групі не вказують також і клас точності.  
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Рис. 4.10 – Види підшипників 

 

4.2.2 Особливості системи допусків і посадок підшипників кочення 

Для скорочення номенклатури підшипників кочення діаметри 

зовнішнього і внутрішнього кілець радіальних і радіально-упорних 

підшипників виготовляють з відхиленнями розмірів, не залежними від 

посадки, з якою їх встановлюють у вузол. Діаметр зовнішньої поверхні 

зовнішнього кільця прийнятий за основний вал, а діаметр поверхні отвору 

внутрішнього кільця - за основний отвір. Таким образам, посадки 

зовнішнього кільця з корпусом здійснюють за системою валу, а посадки 
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внутрішнього кільця з валом - за системою отвору. Різні посадки в з'єднаннях 

кілець з деталями, що сполучаються, отримують за рахунок призначення 

відповідних полів допусків валу і отвору в корпусі. Проте поле допуску на 

діаметр внутрішнього кільця розташоване в "мінус"  від номінального розміру, 

а не в "плюс", як у звичайного основного отвору (см. рис. 4.9, б). Завдяки 

такому "перевернутому" розташуванню поля допуску діаметру отвору кільця 

підшипника для отримання з'єднань з валами з невеликим натягом не треба 

удаватися до спеціальних посадок: їх можна отримувати, використовуючи для 

валів поля допусків з основними відхиленнями n, m, k, js. 

На рис. 4.11 показана схема розташування полів допусків для 

зовнішнього діаметру і діаметру отвору підшипників. 

 

 

Рисунок 4.11 — Сравнительная схема расположения полей 

допусков в соединениях колец подшипников и гладких 

цилиндрических соединений 
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Поля допусків обох кілець згідно із стандартом розташовані в " -". Як 

видно з порівняння приведеної вище схеми розташування полів допусків 

підшипникових з'єднань і відповідних гладких з'єднань, посадка зовнішнього 

кільця в отвір корпусу, порівняно з гладким з'єднанням в системі валу, має 

той же характер посадки, а внутрішнього кільце на вал, порівняно з 

відповідним гладким з'єднанням в системі отвору, має наступну відмінність в 

характері посадки : в гладкому - перехідна посадка, а в підшипниковому - з 

натягом. Це досягається завдяки "перевернутому" полю допуску 

внутрішнього кільця підшипника, що дозволяє не призначати на вали 

спеціальні поля допусків для отримання посадки з натягом, а призначати як і 

зазвичай поля допусків з основними відхиленнями n, m, k, js.. 

4.2.3 Вибір посадок підшипників кочення 

При виборі посадок підшипників кочення найважливішим 

експлуатаційним показником являється вид вантаження кілець.  

Розрізняють місцеве, циркуляційне і коливальне вантаження кілець 

підшипників. 

1. Місцеве вантаження кільця - такий вид вантаження, при якому діюче на 

підшипник результуюче радіальне навантаження постійно сприймається однією і 

тією ж обмеженою ділянкою доріжки кочення цього кільця (в межах зони 

вантаження) і передається відповідній ділянці посадочної поверхні валу або 

корпусу. 

Наприклад, кільце не обертається відносно діючого на нього 

навантаження або кільце і навантаження беруть участь в спільному обертанні.  

2. Циркуляційне вантаження кільця - такий вид вантаження, при якому діюче 

на підшипник результуюче радіальне навантаження сприймається і передається 

тілами кочення в процесі обертання доріжці кочення послідовно по усій її довжині, 

а отже, і усій посадочній поверхні валу або корпусу. 
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Таке вантаження виникає, наприклад, коли кільце обертається відносно 

постійного по напряму радіального навантаження, а також коли навантаження 

обертається відносно нерухомого або рухливого кільця. 

3. Коливальним вантаженням кільця називають такий вид нагруже- 

ния, при якому нерухоме кільце підшипника піддається одночасній дії 

радіальних навантажень : постійною по направле-нию і що обертається, 

меншою або рівнішою за величиною. Їх рівнодійна здійснює періодичний 

коливальний рух, симетричний відносно напряму, причому вона періодично 

сприймається послідовно через тіла кочення зоною вантаження кільця і 

передається відповідним обмеженим ділянкам посадочної поверхні.  

Таке вантаження виникає, наприклад, на нерухомому зовнішньому кільці, 

коли на нього впливає через вал постійне навантаження, а внутрішнє кільце 

обертається спільно з прикладеним до нього навантаженням такою, що 1 

виникає від дисбалансу. 
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Рис. 4.12 – Схеми підшипників 

 

Посадку кілець підшипників, що обертаються, для виключення їх 

провертання по посадочній поверхні валу або отвору корпусу в процесі 

роботи під навантаженням необхідно виконувати з гарантованим натягом. 
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Посадку одного з необертальних кілець підшипникових вузлів 

двоопорного валу необхідно призначати з гарантованим проміжком для 

забезпечення регулювання осьового натягу і проміжку підшипників, а також 

для компенсації температурних розширень валів або корпусів.  

Вибір посадок підшипників на вал і в отвір  корпусу здійснюють  залежно 

від того, обертається або не обертається це кільце відносно діючого на нього 

радіального навантаження (тобто від виду навантаження), величини, напряму 

і динаміки діючих навантажень. 

При виборі посадок слід враховувати також перепад температур між 

валом і корпусом, монтажні і контактні деформації кілець, що впливають на 

робочий проміжок в підшипнику, матеріал і стан посадочних поверхонь валу і 

корпусу, умови монтажу, а також вид режиму роботи підшипника по 

інтенсивності вантаження. 

По інтенсивності вантаження підшипникових вузлів, радіального 

навантаження Р, що характеризується відношенням, до динамічної 

вантажопідйомності дc  режими їх роботи підрозділяють на легкий (Р/сд < 

0,07), нормальний (0,07 < Р/сд < 0,15), важкий (Р/сд > 0,15) і на "особливі 

умови". 

До режиму "особливі умови" відносять умови експлуатації підшипників, 

що працюють при ударних і вібраційних навантаженнях (у ходових колесах 

мостових кранів, роликах рольгангів прокатних станів, на колінчастих валах 

двигунів, у вузлах дробарок, пресів, екскаваторів, маніпуляторів прокатних 

станів і тому подібне). Посадки підшипників для таких вузлів вибирають так 

само, як і для важкого режиму роботи, незалежно від відношення 

навантаження до динамічної вантажопідйомності. 

Вибір посадок кілець підшипників з урахуванням вказаних чинників 

робиться по таблицях рекомендованих посадок приведених в ГОСТ 3325 -85. 
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Рис. 4.13 – Посадки шарикових і роликових радіальних і радіально-упорних 

підшипників 

 

4.2.4 Умовне позначення посадок підшипників кочення 

Умовні позначення посадок підшипників вказують на складальних 

кресленнях і в нормативно-технічній документації. При цьому позначення 

поля допуску підшипника складається з символу l  (для зовнішнього кільця) 

або символу L  (для внутрішнього кільця) і класу точності підшипника. 

Наприклад, для підшипника класу точності 0 на вал з номінальним діаметром 
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50 мм, з симетричним розташуванням поля допуску валу Js (ГОСТ 25347-82) 

позначення посадки має вигляд 

050
6

L
js

 . 

Для того ж підшипника позначення посадки в отворі корпусу з 

номінальним діаметром 90 мм і з полем допуску Н7 (ГОСТ 25347 -82) має 

вигляд  

790
0

H
l

  

 

Рис. 4.14 - Позначення посадок підшипників кочення в кресленнях 



 

                                                                            139 

Взаємозамінюваність шпонкових з’єднань 

З'єднання (рис. 4.15) шпонкове  широко застосовуються в 

машинобудуванні для з'єднання різних тіл обертання (зубчастих коліс, 

крутнів, шківів і тому подібне) з валами, а також для з'єднання валів між 

собою за допомогою муфт. 

 

 

Рис. 4.16 - з'єднання (а) Шпони і 

його основні розміри (б) : 1 - вал; 2 

- шпонка; 3 - втулка (зубчасте 

колесо, шків і тому подібне) 



 

                                                                            140 

Це роз'ємні нерухомі з'єднання, за допомогою яких передають момент, 

що крутить. 

Найчастіше з'єднання шпон використовують в малонавантажених 

тихохідних передачах, у великогабаритних передачах важких машин, в 

конічних з'єднаннях, в одиничному виробництві виробів.  

Шпонки повинні забезпечувати хороше центрування і виключення 

відносного повороту зв'язаних деталей. 

Розроблені стандарти на з'єднання з призматичними, сегментними, 

клиновими і тангенціальними шпонками. 

Найбільш поширені з'єднання з призматичними шпонками (см. рис. 4.16, 

а). 

Для полегшення зборки і створення нерухомих або рухливих з'єднань 

валів і втулок шпонка бічними гранями (по ширині b ) часто сполучається з 

пазами валу і комплектної до нього втулки по різних посадках. Необхідні 

посадки отримують, змінюючи поля допусків пазів при незмінному полі 

допуску шпонки, тобто по ширині з'єднань шпон застосовують посадки в 

системі валу. 

На основні розміри даних з'єднань встановлені наступні поля допусків : 

на ширину пазів валів - Н9, N9 і Р9; на ширину пазів втулок - 10, 9, 9D Js P   

які призначають в кресленнях найчастіше залежно від виду з'єднання :  

1 - вільне з'єднання, вживане за ускладнених умов зборки і дії 

нереверсивних рівномірних навантажень, а також для отримання рухомих 

з'єднань при легких режимах роботи; 

2 - нормальне з'єднання - нерухоме з'єднання, що не вимагає частих 

розбирань, не сприймає ударних реверсивних навантажень, відрізняється 

сприятливими умовами зборки; 

3 - щільне з'єднання, що характеризується вірогідністю отримання 

приблизно однакового невеликого натягу в з'єднаннях шпонок з обома 

пазами; зборка здійснюється напрессовкой; застосовується при рідкісних 

розбираннях і реверсивних навантаженнях . 
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Посадки шпонки в пазу валу і в пазу втулки призначають відповідно 

наступні:  

Таблиця 1. 

  

Проте впринципі допускаються будьякі поєднання полів допусків 

пазів на валу і у втулці (при домагаються лише, щоб посадка шпонки в пазу 

валу була щільніше, ніж в пазу втулки). 

Схема розташування полів допусків з'єднань (можливі варіанти) шпон з 

урахуванням типу виробництва і службового призначення представлені на 

мал. 37. 

 

 

Елемент з'єднання Поле допусків розміру b  при з'єднанні 

вільному нормальному щільному 

Ширина шпонки h9 h9 h9 

Ширина паза на валу Н9 N9 Р9 

Ширина паза на втулці D10 Js9 Р9 

 

 

Рис.4.17 - Схема полів допусків шпонкового з'єднання 
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Рис. 4.18 - Приклад постановки розмірів шпонкового з’єднання 

 

 

Взаємозамінюваність шліцьових з’єднань 

 

Шліцьові з'єднання (рис. 4.19) в порівнянні з шпонами передають великі 

крутні моменти, мають велику втомну міцність і високу точність центрування 

і напряму, не містять третьої деталі (шпонки), але їх виготовлення дешевше 

тільки в серійному і масовому виробництві(велика вартість інструменту). 

З числа шліцьових з'єднань, що мають найбільше поширення, 

розрізняють з'єднання з прямобічним, евольвентним і трикутним профілями 

зубів. Шліцьові з'єднання виконують рухомими і нерухомими.  

Найбільш поширені з'єднання шліцьові прямобічні (см. рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19 - Шліцьове з’єднання 
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Застосовують три способи центрування отвору маточин (втулок) коліс 

або інших деталей на шліцьовому валу:  

а) по зовнішньому діаметру шліців D  (рис. 4.20, а), при цьому 

утворюється радіальний проміжок по внутрішньому діаметру d  шліців;  

б) по внутрішньому діаметру d , при цьому радіальний проміжок буде по 

діаметру D  (рис. 4.20, б);  

в) по бічних сторонах шліців b , в цьому випадку радіальні проміжки є по 

обох діаметрах D  і d  (мал. 4.20, в). 

 

 

Рис. 4.20 - Способи центрування шліцьових з'єднань з прямобічним профілем 

 

Тип центрування шліцьових з'єднань вибирають з конструктивних і 

технологічних міркувань. 

У шліцьових з'єднаннях механізмів, до яких пред'являються високі 

вимоги по співісній обох деталей, застосовують центрування по d  або по D . 

Центрування по d  доцільно в тих випадках, коли втулка має високу твердість 

і її не можна обробити чистовим протяганням (тоді отвір шліфують на звичайному 

внутрішньошліфувальному верстаті) або коли можуть виникнути значні 

викривлення довгих валів після термообробки. Шліцьову ділянку валу при такому 

центруванні остаточно обробляють на шлицешлифовальном верстаті. Спосіб 

забезпечує точне центрування, його застосовують зазвичай для рухомих з'єднань. 

Центрування по D  як найбільш економічне рекомендується, коли втулку 

термічно не обробляють або коли твердість її матеріалу після термообробки 
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допускає калібрування протяганням, а матеріалу валу - фрезерування до отримання 

остаточних розмірів зубів. 

В цьому випадку центруючі поверхні допускають точну і продуктивну 

обробку на втулке- протяганням, а на валу - круглим шліфуванням. Такий 

спосіб центрування технологічно простий і економічний. Його застосовують 

для нерухомих з'єднань, оскільки в них відсутній знос від осьових 

переміщень, а також для рухливих, сприймаючих невеликі навантаження.  

Центрування по бічних сторонах шліців (по b ) застосовується у тому 

випадку, коли точність збігу осей не має істотного значення, але вимагається 

забезпечити достатню міцність з'єднання в експлуатації (наприклад, карданне 

з'єднання в автомобілях), або коли за умовами роботи вимагаються мінімальні 

проміжки по ширині шліців b  (знакозмінні навантаження, великі моменти, що 

крутять, а також при реверсивному русі). Цей метод сприяє більш рівномірному 

розподілу навантаження між зубами, але не забезпечує високої точності 

центрування, і тому його застосовують рідко. 

При центруванні по d  і D  шліцьові вали виготовляють у виконаннях а і 

б, а при центруванні по b  - у виконанні б (рис. 4.21). 

 

 

Рис. 4.21 - Види виконання шліців на валу 

 

Посадки шліцьових єднань з прямобічним профілем по ГОСТ 1139-80 

будуються за системою отвору. Вони здійснюються по центруючий 

циліндричній поверхні і одночасно по бічних поверхнях западин втулки і 
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зубів валу (тобто по d  і b  або по D  і b  - це сприяє підвищенню точності 

центрування і обмежень бічних проміжків між зубами і западинами або 

тільки по бічних поверхнях. Відхилення розмірів отвору і валу відлічують від 

номінальних розмірів d , D  і b . 

Особливістю побудови системи допусків і посадок, а також контролю 

шліцьових з'єднань являється те, що збираємість шліцьових деталей і отримання 

необхідного характеру з'єднання забезпечуються не лише точністю кожного 

основного розміру ( d , D  і b ), але і сумарною погрішністю. Сумарна або 

комплексна погрішність виникає в результаті поєднання погрішностей форми і 

розташування шліців і їх впадин, а також ексцентриситету циліндричних 

поверхонь діаметрами D  і d . 

Кінець кінцем збираємість деталей, що утворюють шліцьове з'єднання, 

гарантується, якщо реальний вал і втулка окремо збираються з теоретично 

точною втулкою і валом. 

При призначенні конкретної посадки враховують, передусім, службове 

призначення з'єднання (рухливе або нерухоме, реверсивне або нереверсивне), 

навантаження, довжину з'єднання, а у багатьох випадках і зручність зборки -

розбирання. 

Слід мати зважаючи на, що в ГОСТ 1139-80 відсутні посадки з натягом 

(собираемость їх була б ускладненою), а нерухоме з'єднання отримують за 

допомогою перехідних посадок або посадок з min 0S   ( 7 8,
7 8

H H
h h

). 

Із збільшенням довжини нерухомих з'єднань, а також довжини і частоти 

переміщень рухливих з'єднань застосовують посадки із збільшеними 

проміжками. 

Приклади позначення розмірів шліцьового з'єднання валу і втулки :  

для шліцьового з'єднання з параметрами 8, 36 , 40 , 7z d мм D мм b мм    , з 

центруванням по d  і з посадками по  

 



 

                                                                            146 

У посібнику [40] наведені приклади оформлення креслень шліцьового 

з'єднання і його деталей (см також приклад оформлення шліцьової ділянки 

валу на мал. 1 цього конспекту). 

 

 

 

 

 



 

                                                                            147 

 

 

Допуски і посадки різьбових з’єднань з метричним різьбленням 

 

Різьбові з'єднання в конструкціях сучасних машин складають до 15 -20% 

від загальної кількості з'єднання, а трудомісткість їх зборки досягає 25 -30% 

від загальної трудомісткості складальних операцій при виробництві 

машинобудівних виробів. 

Сучасні методи нарізування і контролю різьб забезпечують повну 

взаємозамінюваність різьбових деталей. 

Різьблення підрозділяються на зовнішніх і внутрішніх. До зовнішніх 

резьбам відносять різьблення болта, шпильки, гвинта і т. д., до внутрішніх 

резьбам - різьблення гайки, гнізда, муфти і так далі (рис. 4.22). 
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Рис. 4.22 - Зовнішнє (а), внутрішнє (б) різьблення, з'єднання болта 

з гайкою (в) і параметри різьблення (г, д) 

 

Параметри різьблення : зовнішній діаметр  d D , внутрішній діаметр  1 1d D , 

середній діаметр  2 2d D , крок Р, кут профілю   і довжина згвинчування L . Усі 

параметри характеризуються номінальними розмірами, кожен з яких однаковий для 

болта (шпильки, гвинта) і гайки (гнізда). Діаметри зовнішнього різьблення 
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означають рядковою латинською буквою ( 1 2, ,d d d ), а діаметри внутрішнього 

різьблення - прописний ( 1 2, ,D D D ). 

Номінальним діаметром різьблення є зовнішній діаметр d D  (мал. 48, в) - 

діаметр уявного циліндра, дотичного до вершин зовнішнього різьблення або 

западин внутрішнього різьблення. 

Середній діаметр 
2 2d D  (мал. 48, г) - діаметр уявного соос- ного з різьбленням 

циліндра, твірна якого перетинає профіль витків в точках, де ширина канавки 

дорівнює половині номінального кроку Р (для однозахідного різьблення). Твірна 

циліндра перетинає номінальний профіль різьблення (витків) так, що ширина 

канавки дорівнює ширині виступу. 

Внутрішній діаметр 1 1d D  - діаметр уявного циліндра, вписаного дотично до 

вершин внутрішнього різьблення або западин зовнішнього різьблення. 

Крок Р - відстань між сусідніми однойменними бічними сторонами профілю, 

виміряне в напрямі, паралельному осі різьблення. 

Кут профілю   = 60° - кут між бічними сторонами профілю в осьовій площині. 

Довжина згвинчення L  - довжина зіткнення гвинтових поверхонь зовнішньої і 

внутрішньою резьб в осьовому перерізі 

Профіль різьблення (рис. 4.22, д) характеризується параметром Н - 

заввишки початкового профілю. Форма западини зовнішнього і внутрішнього 

різьблення не регламентована і виконується закругленою. Форма западини 

зовнішнього різьблення може бути плоскосрезанной  

Стандартизованы різьбові з'єднання з проміжком, з натягом і з 

перехідною посадкою, з яких перша найбільш поширені у виробах. 

Закономірності побудови систем допусків і посадок для циліндричних і 

різьбових з'єднань однакові, проте значення допусків різні. Тому квалітети 

точністі не можуть бути застосовані для різьбових деталей. Для різьбових 

деталей прийняті міри точності, що означає цифрами в порядку убування 

точності: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (для пластмасових деталей передбачена також міра 

10). 
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Як основне прийнятий ряд допусків 6-ої міри точності як переважною. 

Різьблення 6-ої міри точності отримують при фрезеруванні, накоченні 

роликами, нарізуванні різцем, гребінкою, плашкою, мітчиком. 

Положення поля допуску різьблення відносно номінального діаметру 

(нульовій лінії) визначає основне відхилення, що обчислюється по формулах 

залежно від кроку профілю. 

Передбачені основні відхилення:  для зовнішньої , , , ,h g f e d  різьблення і 

, , ,H G F E  для внутрішнього різьблення. Основні відхилення для внутрішнього 

різьблення дорівнюють основним відхиленням зовнішнього різьблення, 

позначеним однойменними буквами, але протилежні по знаку. Наприклад, 

якщо основне відхилення G  внутрішнього різьблення є нижнім відхиленням 

EI  (зі знаком "плюс"), то основне відхилення g  зовнішнього різьблення буде 

верхнім відхиленням es  зі знаком "мінус". Тоді ( )EI es   . 

Позначення полів допусків різьблення відрізняється від позначення полів 

допусків гладких циліндричних виробів тим, що міра точності вказується 

перед буквеним позначенням основного відхилення : наприклад, 7Н означає 

поле допуску різьблення 7-ої міри точності з основним відхиленням Н, 

рівним нулю; 10 6  М g означає поле допуску зовнішнього різьблення 

номінального діаметру d =10 мм з великим кроком 6-ої міри точності 

основним відхиленням  g  (для посадки з проміжком). 

Довжина згвинчення впливає на точність різьблення. Так, із збільшенням 

довжини згвинчення ускладнюється отримання високої точності резьб. Тому 

для вибору міри точності залежно від довжини згвинчення встановлено три 

групи довжин згвинчення : короткі S  нормальні N  і довгі L . 

При виготовленні різьбових виробів неминуче виникають погрішності 

діаметру, кроку і кута профілю різьблення. Тому погрішності діаметрів, 

кроку, а також кута профілю мають бути нормовані і обмежені. У таблицях 

ГОСТ 16093-81 допуски на крок і кут профілю відсутні, оскільки граничні 
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погрішності кроку різьблення і кута перераховані і приведені до середнього 

діаметру різьблення, виражають їх в мікрометрах.  

У умовному позначенні метричних резьб (без вказівки точності) 

безпосередньо після прописної букви М проставляють номінальний діаметр 

різьблення, через знак множення числове значення кроку (тільки для резьб з 

дрібним кроком), букви LH для резьб з лівим різьбленням.  

Наприклад: M20; M20×1,5; M20×1,5LH. У випадках багатозахідних резьб 

після знаку множення вказують числове значення ходу, за ним в дужках букву 

Р і числове значе- ние кроку (усе в міліметрах), наприклад: М24×3(Р1) LH.  

Поєднанням основного відхилення і допуску, визначуваного мірою 

точності, утворюють допуску діаметру різьблення. Позначення цього поля 

складається з цифри, показують міру точності, і букви, що означає основне 

відхилення, наприклад 6h; 6H; 6g і т. д.  

Позначення поля допуску різьблення в цілому складається з позначення 

поля допуску середньо- го діаметру, що поміщається на першому місці, і 

позначення поля допуску зовнішнього діаметра (d) для зовнішнього 

різьблення і внутрішнього (D1) - для внутрішнього різьблення, наприклад, 

7H6h, 5H6H; 7g6g і тому подібне. Якщо міри точності і основні відхилення по 

обох діаметрах резь- би однакові, то вони в позначенні поля допуску не 

повторюються, наприклад, 6h; 5H; 6H і т. д.  Позначення поля допуску 

різьблення ставлять після позначення її розміру, наприклад  

наруж- ная різьблення з великим кроком М12- 6g, з дрібним кроком 

М12×1-6g; внутрішнєрізьблення з великим кроком М12- 6H, з дрібним кроком 

М12×1-6H і тому подібне. 

Посадки різьбових деталей означають дробом; у чисельнику останньою 

вказують позначення поля допуску внутрішнього різьблення, а в знаменнику - 

позначення поля допуску зовнішнього різьблення. Наприклад М12 - 6H/6g, 

М12×1-6H/6g і тому подібне 

При необхідності довжину згвинчення вказують в позначенні різьблення 

в наступних  
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випадках: 1) якщо вона .відноситься до групи L; 2) якщо вона відноситься 

до групи S, але менше,  

ніж уся довжина різьблення; наприклад М12- 7g6g-30. 
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