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2.1 Система допусків і посадок ISO  

 

 

Системою допусків і посадок називається 

закономірно побудована сукупність допусків і 

посадок, оформлена у виді стандартів. 



DсрDсрi  001,0345.0

DнмDнбDср 

В Україні діє СДП, розроблена в строгій 

відповідності зі стандартами ISО й оформлена у 

виді стандарту ДСТУ JSO 286-1-2002 “Допуски і 

посадки за системою JSO”. 

Одиниця допуску 
  

 

де Dср – середнє геометричне граничних 

значень діаметра в інтервалі, обумовлене по 

формулі:  

,  



 

Квалитет – це сукупність допусків, що 

змінюються у залежності від номінального розміру 

так, що рівень точності для всіх розмірів 

залишається однаковим. 

Позначаються квалитеты в такий спосіб: IT8. 

Значення допуску в кожнім із квалитетов 

характеризується постійним числом одиниць 

допуску К, називаним коефіцієнтом точності і 

визначається по формулі: 
  

iKIT 

,  



Ряди основних відхилив 

 

Буквою Н позначається нижній відхил отвору, 

рівний нулю, а буквою h – верхній відхил вала 

дорівнює нулю. 

Відхили з А до Н (з a до h) призначені для 

утворення полів допусків у посадках із зазором, з 

JS  до N  (від js до n) – у перехідних посадках, від P 

до ZC (від p до zc) – у посадках з натягами. 



Установлено наступний порядок вибору полів 

допусків: 

• у першу чергу варто застосовувати переважні 

поля допусків; 

• в другу чергу, інші поля допусків з основного 

набору; 

• і тільки в окремих, технічески обгрунтованих 

випадках, застосовуються додаткові поля допусків. 



Основні системи 

 

Посадки в системі отвору – посадки, у яких 

різні зазори і натяги виходять з'єднанням різних 

валів з основним отвором, що має нижній відхил 

рівний нулю. 

 

Посадки в системі вала – посадки, у яких різні 

зазори і натяги виходять з'єднанням різних отворів 

з основним валом, що має верхній відхил рівний 

нулю. 







 

 

 

 

 







Позначення на креслениках посадок, полів 

допусків і граничних відхилень 
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наприклад:             

   отвір       55H7;  вал      55q6. 

 

Застосовується в умовах серійного і 

багатосерійного виробництва, де основними 

засобами контролю є граничні калібри; 
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• Числовими значеннями граничних відхилів, 

наприклад: 

 

  отвір           

  вал                     

Використовується в умовах дрібносерійного чи 

індивідуального виробництва, на ремонтних 

підприємствах, де використовуються універсальні 

засоби виміру; 
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• Умовними позначками полів допусків із 

вказівкою праворуч у дужках числових значень 

граничних відхилів, наприклад: 
 

  отвір            

  вал              

   

Застосовується у випадках, коли невідомо де 

будуть виготовлятися деталі.  



2.3 Вибір системи посадок. 

 

Економічно вигідна в більшості випадків 

система отвору в даний час одержала переважне 

поширення. 

Разом з тим іноді буває доцільно застосовувати 

систему валу. Її звичайно застосовують у 

наступних випадках: 

• коли мається можливість використовувати вали 

з чистотянутої каліброваної сталі без механічної 

обробки посадкових місць; 



•коли на валах або на окремих ділянках одного 

номінального розміру необхідно забезпечити різні 

посадки декількох деталей; 

 

•коли в з'єднанні використовуються стандартні 

вузли або деталі, виготовлені по системі валу 

(наприклад, посадка зовнішніх кілець підшипників 

кочення в корпус). 



Признак системи основний відхил H, h. 





 - можливо виготовлення і в 

системі отвору та в системі валу 

(ковзання), використовується при 

малої швидкості і для складання. 

 

  - отвір виготовляють в 

системі валу, а вал в системі 

отвору (комбінована). 
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Вибір квалитету 
                            

T .експл.T .констр.T .функц. 
,  

Конструктивний допуск використовується для 

компенсації похибки у процесі виготовлення 

деталей, складання з'єднання, регулювання. 

 

Експлуатаційний допуск необхідний для 

створення визначеного запасу точності і 

збереження необхідного рівня експлуатаційних 

показників у плині тривалої експлуатації. 



начдобпредфункц SST  .

.эксплконстрфункц ТTT 

Між допусками и зазорами існує залежність: 

TTTSS dD  minmax



         Процес збільшення зазору за часом  

t1 – припрацювання, t2 – нормальна робота,  
t3 - знос 



Запас точності з'єднання визначається як 

відношення функціонального допуску до 

конструктивного: 
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З’єднання “Шип”- Підшипник ковзання 



   Гідродінамічна теорія мащення 

 

 

       

      

       При h=0,25S оптимальне ковзання 
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2.2 Точність обробки при виготовленні і 

відновленні деталі 

Задана або номінальна поверхня, визначається 

креслеником. 

Дійсна або реальна поверхня, результат обробки 

та вимірювання з допустимою точністю.  



Точність обробки – це ступінь відповідності 

дійсних геометричних розмірів параметрам, які 

задані креслеником.  

Похибка обробки – ступінь невідповідості або 

відхил дійсних параметрів від заданих.  



1.    точність розмірів; 

2.    точність форми; 

3.    точність розташування; 

4.    шорсткість. 

 

Відхили геометричних параметрів принято 

класифіцувати укрупнено: 



Групи похибок обробки в системі 

ВПИД 

Неточності Деформації 

Верстат 

Пристосування 

Інструмент 

різальний 

Деталь 

Встановлення різального 

інструменту на розмір 

Вимірювання розміра 

деталі  

Температурні 

деформації 



1.    Стан матеріалу  
HRCе 50…54. 

2. ISO 2768-mК  

3. Матеріал-заміник і 

т.і. 

f - IT12 точний, не вимірювати штангенциркулем, 
а мікрометром (глубиномір – уступи вала), тобто не 
призначати без особливої необхідності.  

m - IT14 середній (вал точіння). 
c - IT16 грубий (виливок, коли 1,2 грані 

ооброблюються). 
v - IT17-18 дуже грубий (виливок до землі). 



Поле розсіювання 

приймають в межах ± 

3σ. За межами цього 

поля розсіювання, як 

видно залишається 

0,27%. 

2.3 Визначення імовірного відсотка браку.  

Точність форми 



Поле розсіювання:. 

 

 

 

 

Коефіцієнта ризику:   
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Відхили в поперечному перерізі 

Огранювання  

 крог



Овальність  
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Відхили профілю поздовжнього перерізу 

dmax 

dmin 

Конусоподібність 
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dd

2
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dmin 

dmax 

Бочкоподібність  
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2
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dmin dmax 

Седлоподібність (дифузор, корсетная)  
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2
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Відхилення від круглості 

(овальність, ограновування). 

Відхилення від циліндричності 

                         Відхилення від площинності    

                        комплексний показник  

                        відхилень форми плоских  

                        поверхонь. 



Увігнутість і опуклість . 



     

Допуски на форму встановлені в 3 класах 

                                    H, K, L 

і вказуються на креслениках разом з 

основними допусками розміру в технічних 

вимогах. 

     наприклад:                              

                       ISO2768-mK 



Відхилення розташування - відхилення 

розглянутого елемента від його номінального 

розташування, що визначається номінальними 

лінійними і кутовими розмірами між ними і 

базами або між розглянутими, якщо бази не 

задані. 

2.4 Точність розташування поверхонь.  

Шорсткість поверхонь 



До відхилень розташування поверхні 

відносяться: 

 Відхилення від паралельності, прямих у площині, 

осей поверхонь обертання, осі обертання і площини; 

     Відхилення від перпендикулярності 

площин, осей або осі і площини; 



                   Відхилення співвісності - 

щодо осі базової поверхні і щодо загальної 

осі; 

Відхилення від перетинів осей; 

Відхилення нахилу; 

Відхилення від сіметричності.  



До сумарних відхилень форми і розташування 

поверхні відносяться: 

    Биття торцеве і радіальне, биття 

    в заданому напрямку; 

Повні торцеве і радіальне биття. 



Якщо граничні відхилення форми не 

встановлені, то вони нормуються допуском на 

розмір. ГОСТ 24643-81 (ДСТУ 2498-94).  

Метод аналогії: 

 

Між допуском форм і допуском 

розташування існує негласна залежність: 

Зазвичай Тф = 60% Тр 

Підвищена Тф = 40% Тр 

Висока Тф = 25% Тр 



Два стандарта нормує шорсткість ДСТУ 2413-

94 (Шорсткість поверхні, терміни і визначення) 

ДСТУ 2409-94 (Вимірювання параметрів 

шорсткості).  

Шорсткість поверхні - це сукупність 

нерівностей профілю поверхні з відносно 

малими кроками в межах базової довжини l. 



Кількісну оцінку шорсткості проводять за 

такими параметрами: 

Ra – середнє арифметичне відхилення 

профілю; 

Rz – висота нерівностей профілю; 



Середнім арифметичним відхиленням 

профілю Ra називається середнє значення 

відстаней (y1, y2, ... yn) від точок виміряного 

профілю до середньої лінії, взятих за 

абсолютним значенням: 
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Висота нерівностей профілю Rz по десяти 

точках - сума середніх абсолютних значень 

висот п'яти найбільших виступів профілю і 

глибин п'яти найбільших западин профілю в 

межах базової довжини: 
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Умовні позначення шорсткостей на 

креслениках 

                  граничні значення параметрів 

                   шорсткості і не вказують 

                    вид обробки; 
                   коли, крім значень параметрів 

                    шорсткості, вказують і 

                    вид обробки, наприклад 

                    точіння, шліфування, хонінгування; 

-                                           шорсткість поверхні 

                           зберігається в стані поставки і 

утворюється без видалення шару металу, 

наприклад литтям, куванням, штампуванням. 



Тф=60%Тр≤0,05Тр=Ra 

  Тф=40%≤0,025Тр=Ra 

  Тф=25%Тр≤0,012Тр=Ra 


