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ЛЕКЦІЯ 1 

  

Місце та роль дисципліни ВСТВ. 

 [1 c. 171-180; 2 c. 52-63, 132-143] 



ПЛАН 

 

1.1 Місце та роль дисципліни ВСТВ у підготовці 

інженера 

1.2 Допуски і посадки – основні поняття та 

визначення 

 



1.1 Місце та роль дисципліни ВСТВ у підготовці 

інженера 

 

Стандартизація – діяльність, що полягає у 

встановленні положень для загального і 

багаторазового застосування щодо наявних або 

можливих задач з метою досягнення оптимального 

ступеня упорядкування деякою мірою 

відповідності продукції, процесів і послуг їхньому 

функціональному призначенню, усуненню бар'єрів 

у торгівлі і сприяння науково-технічному 

співробітництву. 



Стандарт – нормативний документ, що 

установлює вимоги до груп однорідної продукції і, 

у необхідних випадках, вимоги до конкретної 

продукції, правила, що забезпечують її розробку, 

виробництво і застосування.  

Стандартизація – основний шлях забезпечення 

якості продукції, це своєрідний фільтр, що 

постійно відбирає все краще і законодавчо 

закріплює цей рівень. 



Згідно з ДСТУ ISO 1.1:2001 «Взаємозамінність» - 

це здатність виробу, процесу чи послуги, бути 

використаним замість іншого для задоволення тих 

самих потреб. 

 

 

 У машинобудуванні «Взаємозамінність  - це 

властивість деталей (вузлів, агрегатів) займати 

своє місця в машині без припасування (додаткової 

обробки) і виконувати свої функції». 



Метрологічне забезпечення – встановлення і 

застосування наукових і організаційних основ, 

технічних засобів, правил і норм, необхідних 

для досягнення єдності і необхідної точності 

вимірів. 

 



1.2 Допуски і посадки – основні поняття та 

визначення 

Розмір – числове значення лінійної величини 

(діаметр, довжина, висота і т.і.) в обраних 

одиницях.  

Номінальний розмір – це розмір, щодо якого 

визначаються відхили, він однаковий для отвору і 

вала, що утворюють з'єднання (Dn=dn). 



Дійсний розмір (De, de) – це розмір 

виготовленої деталі, установлений її виміром 

із припустимою похибкою.  

Граничними розмірами називаються два гранично 

припустимих розміри, між якими знаходиться або 

яким може бути  дійсний розмір.  



Умова придатності дійсного розміру  

отвору і вала: 

Dmin≤De≤Dmax,          dmin≤de≤dmax 

Допуск – це інтервал, у межах якого повинні 

знаходитися дійсні розміри придатних деталей.  

TD=Dmax-Dmin               Td=dmax-dmin 



Посадка – характер з’єднання деталей 

визначається величиною зазорів або натягів, 

що утворюється в з’єднанні при складанні. 

S=D-d 



 

N=d-D 



Допуск посадки (TΔ) – різниця між 

найбільшим і найменшим зазором або 

натягом: 

 

 

TΔ=Smax-Smin, TΔ=Nmax-Nmin 



Позначення граничних відхилів на 

креслениках 
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Позначення граничних відхилів на 

складальних креслениках 


