
 

ЛЕКЦІЯ 4   

Взаємозамінність типових 

з’єднань. [1 с. 286-311; 2 c. 

222-249] 

 



ПЛАН 

4.1 Взаємозамінність різьбових з’єднань 

4.2 Взаємозамінність шпонкових з’єднань. 

4.3 Взаємозамінність шліцьових з'єднань 

4.4 Взаємозамінність зубчастих передач 



4.1 Взаємозамінність різьбових з’єднань 



Зовнішній діаметр d(D) – діаметр 

уявлюваного циліндра, описаного відносно до 

вершин зовнішнього різьблення або западинам 

внутрішнього різьблення. 



Внутрішній діаметр різьблення d1(D1) – 

діаметр уявлюваного циліндра, уписаного 

відносно до западин зовнішньої або вершинам 

внутрішньої різьблень. Він відіграє головну роль у 

забезпеченні міцності нарізного сполучення, тому 

що визначає небезпечний переріз болта. 



Середній діаметр різьблення d2 (D2) – діаметр 

уявлюваного співвісного з різьбленням циліндра, 

що утворить який перетинає профіль різьблення в 

крапках, де ширина канавки дорівнює половині 

номінального її кроку. 

Цей діаметр визначає збирання нарізного 

сполучення і є головним параметром у 

забезпеченні взаємозамінності різьблень. 



Висота H – висота вихідного трикутника, 

отриманого продовженням бічних сторін профілю 

до їхнього перетинання.  

Крок різьблення Р – відстань між сусідніми 

однойменними сторонами профілю, обмірювана в 

напрямку, рівнобіжному осі різьблення на відстані 

від цієї осі, рівній половині середнього діаметра. 
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Кут підйому різьблення ψ – кут, утворений 

дотичної до гвинтової лінії в крапці, що лежить 

на середньому діаметрі різьблення, і 

площиною, перпендикулярної до осі 

різьблення.  



а – діаметральна компенсація погрішності кроку; б – 

діаметральна компенсації погрішності кута профілю 

Суммарный допуск  fpf)D(d)TD(Td 2222 

Залежність між параметрами метричної різі 



 Ступені точності різьблень 

            S-малая довжина звинчення 

            N-нормальная довжина звинчення 

            L-велика довжина звинчення 

 

Ступені 

точності 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коефіціент 0,3
7 

0,41 0,63 0,8 1,0 1,25 1,60 2,0 2,15 



Посадки з зазором 

4g 

6H 
6g 

6f,6e,6d 

6h 

 

Клас 

точності 

Поля допусків при довжині звинчення 

Зовнішня різь Внутрішня різь 

S N L S N L 

Точний  3h    4h 4h (5h,   4h) 4H 4H    5H 6H 

Середній  5g  6g; 

5h 6h 

7e ,  6e; 

(7h  6h); 

7g  6g 

5H 

5H  

(5G) 

6G 6H  (7G) 

Пріоритетна посадка  
g

H

6

6

Грубий        8g (5g, 8g) - 7H, 7G 8H (8G) 8h 



Номінальн

ий діаметр 

різі, мм 

Матеріал 

деталі з 

внутрішньою 

різю 

Поле допусків різі Посадки 

Зовнішня Внутрішня 

от 5 до 16 Сталь 4jk, 2m 4H6H; 

3H6H 

Чавун 

алюмінієви 

та магнієви 

сплави 

4jk,    2m 5H6H; 

3H6H 

                
jk4

H6H4

m2

H6H3

jk4

H6H5

m2

H6H3
; 

; 

 Перехідні посадки  



От 18 
до 30 

Сталь 4j,  2m 4H6H; 

3H6H 

Чавун алюмінієви 

та магнієви 

сплави 

4j,  2m 5H6H; 
3H6H 

От 35 
до 45 

Чавун алюмінієви 

та магнієви 

сплави 

4jh 5H6H 

От 35 
до 45 

Чавун алюмінієви 

та магнієви 

сплави 

4jh 5H6H 

m2

H6H3

j4

H6H4

j4

H6H5

m2

H6H3

jh4

H6H5

jh4

H6H5

; 

; 



Матеріал 

деталей 

Поля допусков Посадка при 

шагі Р 

 

Додаткові 

умови 

складання  

Зовніш

ня різь 

Внутрішня різь 

при шагі Р 

до 

1,25 

Біль-ше 

1,25 

до 1,25 больше 

1,2і 

Чавунні 

алюмініє 

ви сплави 

 

2r 

)2(D5H2

D5H2

)2(C5H2

C5H5

r2

D5H2

r2

C5H2

 Посадки з натягом  



Чавунні 

алюмінієві та 

мігнієві сплав 

3р Сортува

ння на 

дві групи 

Чавунні 

алюмінієві 

сплави 

 

 

 

3t(3) 

 

 

2Р4D(3) 

 

 

2H4C(3) 

Сортува

ння на 

три групи 

)3(n3

)3(D4H2

)3(n3

)3(C4H2

В дужках вказують  число груп сортування для 

селективного складання  

)2(3

)2(52

p

DH

)2(3

)2(52

p

DH



Методи і засоби контролю різі 

Вимірювання середнього діаметру резі 

 

метод трьох проволочек 



Різьбовий мікрометр 



Різьбові шаблони для вимірювання шага резі 



Різьбові калібри 

Різьбова пробка                   Різьбові кільца                   



Індікаторний різьбомір 



4.2 Взаємозамінність шпонкових з’єднань. 

Позначення розмірів шпонкових з'єднань: 

а- с призматичною шпонкою; б – із сегментною 

шпонкою. 



Посадки втулки зі шпоночним пазом на вал 

Умови роботи  Поля допусків Посадки 

отвір вал 

При поточному 

центруванні 

 

При динамічних 

навантаженнях  

 

При осевому  пересуванні 

втулки по валу 

Н6 

 

 

 Н7,Н8 

 

Н6,Н7 

k6,m6, 

n6,js6 

 

x8,u8,s8 

 

h6,h7 

переходні 

 

 

 

з натягом 

 
з зазором 



Рекомендуємі поля допусків шпоночного зєднання   

9h 9P 9P

9h 9N 9Js

9h 9H 10D

Вид зєднання и характер 

виробництва 

Рекомендуемі поля допусків 

Ширина 
шпонки 

ширина 
паза 
валу 

ширина 
паза 

втулки 

Щільне зєднання при 

точному центруванні 

(індівідуальне виробництво) 

Нормальне 

зєднання(масове 

виробництво) 

Вільне зєднання 

(направляюча шпонка) 



Всі інші розміри шпонкового з'єднання, крім b, є 

непосадочними розмірами, на які встановлені 

наступні поля допусків: 

h – висота шпонки – по  h11; 

l  - довжина шпонки – по h14; 

lвал – довжина паза у вала – по H15; 

lвт – довжина паза у втулці – по  H15; 

t1  - виконавча глибина фрезерування паза 

вала – по H12; 

t2  - виконавча глибина фрезерування паза 

втулки – по H12. 



Методи і засоби контролю деталей 

шпонкового з'єднання  



4.3 Взаємозамінність шліцьових з'єднань  



Параметры шліцевого прямобочного зєднання 

Віди центрування шліцевих зєднань 



Центрування по зовнішньому діаметру. Цей 

спосіб найбільш простий, економічний. Його 

широко застосовують в автотракторному і 

сільськогосподарському машинобудуванні. 



Центрування по внутрішньому діаметру. Цей 

метод забезпечує високу точність 

центрування, але вартість виготовлення 

значно збільшується. 



Центрування по бічних сторонах шліців. Цей 

метод рекомендується застосовувати при 

передачі великих моментів, що крутять, або 

при знакоперемінних навантаженнях, коли 

потрібні мінімальні зазори між бічними 

поверхнями шліців і западин (наприклад, при 

центруванні ковзних шліцьових з'єднань 

карданних валів автомобілів і тракторів). 



Приклади позначень шліцьових з'єднань: 

 

де d- діаметр центрування;  z= 8-число шліців; d=32 

– внутрішній діаметр;  D =36- зовнішній діаметр;   b= 6-

ширина шліца 



Шліцові з'єднання з евольвентним профілем  



При центруванні по бічних сторонах зубів 

 

При центруванні по зовнішньому діаметру 

 

При центруванні по внутрішньому діаметру 



Методи і засоби контролю деталей шліцьових 

з'єднань  



Експлуатаційні вимоги 
Основні групи норм 

точності 

Відлікові передачи  

Шестерні 

газорозподілення, 

шестерня и рейка 

паливного насоса, 

шестерні індикатора 

годиникового типу 

Кінематична 

точність 

4.4 Взаємозамінність зубчастих передач 



Експлуатаційні вимоги 
Основні групи 

норм точності 

Швидкісні передачи  

Шестерні КПП легкових 

автомобілей, привода центрифуг, 

коробок передач верстатів 

Плавність 

Силові передачи 

Бортові передачи гусеничних 

тракторів, редуктори 

вантажопідйомних машин 

Контакт зубів 



Міжцентромір  



Показники контроля кінематичної точності 

Визначення довжини загальної нормалі 

 

 

 

 

 

 

 

   znmW 1387.012476.1 



Вимірювання довжини загальної нормалі 



 

Шагомір  



 

Сумарна пляма контакта 

xf



Товщина зуба 

Товщина зуба за 

 постоянною хордою 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Штангензубомір 

mhs  7476,0



Система допусків на цилиндричні зубчасті 

передачи 
1     2      3     4      5     6     7      8      9     10     11     12 

             

автомобили     тракторы   сельхозмашины 

Основним фактором вибора ступені точності є 

окружна швидкість 

Ступень 

точності 
5 6 7 8 9 

Окружна 

швидкість 

м/с 

св. 30 

(до 50) 

до 15 

(до 30) 

до 10 

(до 15) 

до 6   

(до 10) 

св. 2   

(до 4) 

В дужках швидкість для косозубих коліс 



Діапазон ступеней кінематичної точності 

передач, в яких рекомендуєтся використовувати 

встановленні види спряжень 

Вид спряження H E D C B A 

Діапазон 

ступеней 

кінематичної 

точності 

передач 

3...7 3...7 3...8 3...9 3...10 3...12 



Позначення норм точности зубчастих передач 

 

Сm.7-Д ГОСТ 1643-81 кінематична точність, плавність і 

контакт зубів повинен відповідати 7 ступені точності, а 

вид спряжень Д и допуск на боковий зазор d 

Сm.8-7-7Ва ГОСТ 1643-81 

8 – кінематична точність 

7 – плавність 

7 – контакт зубів 

В – вид спряжень 

а – допуск на боковий зазор 

На креслениках записують у таблиці в правому 

верхньому куті після конструктивних даних о колесі.  


