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Лабораторна робота №1 
ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ВЕРСТАТІВ, ОСНАЩЕННЯ І 

ВИКОНУВАНИХ РОБІТ 

 
Мета роботи: 1) Ознайомитись з конструкцією вертикально-

свердлильного верстата; 2) Вивчити конструкції токарно-гвинторізного 
верстата; 3) Вивчити застосовуваний інструмент і отримати практичні навички 
по налагодженню верстатів на виконання технологічних операцій. 

 
Засоби технічного оснащення:  
– вертикально-свердлильний верстат і верстатні пристрої; 
– токарно-гвинторізний верстат мод. 1Е61М і верстатні пристрої;  
– стенд із різними типами ріжучого, вимірювального і допоміжного 

інструменту. 

1.1. Технологічне устаткування  

Технологічне устаткування – це засоби технологічного оснащення, в якому 
для виконання певної частини технологічного процесу розміщують матеріали 
або заготівки, засоби дії на них, а також технологічне оснащення. До 
устаткування відносять ливарні і ковальські машини, преси, різні верстати, 
термічні печі і т.д.  

1.1.1. Свердлильний верстат 

Свердлінням називається операція обробки матеріалів різанням з метою 
отримання отворів за допомогою свердла, що робить обертовий рух різання й 
рух подачі уздовж осі. 

 
Рис. 1.1. Вертикально-свердлильний верстат: 

1-3 – кнопки пуску, зупинки і реверсу; 4 – коробка швидкостей; 
 5 – електродвигун, 6 – коробка подач; 7 – колона; 8 – рукоятка ручної подачі;  

9 – рукоятка переміщення столу; 10 – стіл; 11 – станина 
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Вертикально-свердлильні верстати (рис. 1.1) застосовують для обробки 
отворів у деталях порівняно невеликих розмірів. Базовою деталлю верстата 
являється жорстка і масивна станина, яка призначена для монтажу всіх вузлів 
верстата. На станині монтується стіл, що служить для установки й закріплення 
оброблюваної деталі і корпус шпинделя. Шпиндель призначений для установки 
й закріплення патрона або безпосередньо свердла, розгортки, зенкера або 
іншого інструмента, він має обертовий рух від двигуна й коробки швидкостей, 
за допомогою якої вибирається частота обертання інструмента, а подача 
забезпечується штурвалом ручної подачі. 

Для сполучення осей оброблюваного отвору й інструмента на цих 
верстатах передбачене переміщення стола разом із заготовкою відносно 
інструмента й строго вертикальне переміщення інструмента і стола.  

Режими різання при свердлінні залежать від властивості оброблюваного 
матеріалу, матеріалу і діаметра свердла, форми його заточки, глибини отвору, 
наявності змащувально-охолоджуючої рідини (ЗОР) і т.д.  

1.1.2. Токарний верстат 

Зовнішній вигляд і розташування органів керування токарного верстата 
1К62 показані на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2. Токарний верстат 1К62: 

А – передня бабка; Б – супорт; В – задня бабка; Г – фартух; 1 – рукоятка 
включення, виключення та реверсування шпинделя; 2, 3 – рукоятки управління 

механізмом подачі; 4 – ручка управління реверсом для нарізання правих та 
лівих різьб; 5 – рукоятка перемикання ланцюга збільшення кроку різьби;  
6, 7– рукоятки управління коробкою швидкостей; 8 – маховик ручного 
подовжнього переміщення супорта; 9 – рукоятка ручного поперечного 

переміщення супорта; 10 – трубопровід подачі ЗОР; 11 – рукоятка ручного 
переміщення верхнього супорта 

 
На 2-хтумбовой чавунній станині змонтовані всі вузли верстата. По 

напрямним станини переміщаються супорт Б і задня бабка В. Джерелом рухів у 
верстаті є електродвигун, установлений у тумбі станини, що через коробку 
швидкостей передає обертання на шпиндель передньої бабки, а від шпинделя 



 7 

через гітару змінних зубчастих коліс і коробку подач обертання передається на 
ходовий гвинт (при нарізанні різьб) або на ходовий вал. 

Коробка подач, розташована з передньої сторони верстата, дозволяє 
переключенням рукояток 2, 3 панелі швидко змінити величину подачі. 
Реверсивний механізм призначений для зміни напряму руху ходового гвинта, 
забезпечуючи переміщення супорта Б з різцетримачем вправо-вліво або 
навпаки. 

При обробці заготовок на верстаті здійснюється два робочих рухи: 
головний рух різання - обертання шпинделя разом із заготовкою, рух подачі - 
поздовжня або поперечна подача різця, закріпленого в різцетримачі супорту й 
поздовжня (осьова) подача свердла, зенкера або розвертки, закріплених у пінолі 
задньої бабки. 

Поздовжнє й поперечне переміщення супорта при обточуванні 
приводиться механічно за допомогою ходового валика через механізм коробки 
подач і фартуха або за допомогою ходового гвинта й рознімної гайки. Ручне 
поздовжнє й поперечне переміщення супорта здійснюється маховичками 8 і 9 
супорта. 

Налагодження будь-якого верстата, це підготовка його до виконання 
певної роботи, здійснюється в наступному порядку:  

1) Установити й закріпити інструмент у патроні, різцетримачі або в конусі 
задньої бабки;  

2) Установити й закріпити заготовку на столі верстата в машинних 
лещатах, притисками або в кондукторі, у патроні або в центрах;  

3) По розрахованому або заданому режиму різання встановити потрібну 
частоту обертання шпинделя й подачу. 

 

1.2. Технологічне оснащення 

Технологічне оснащення - це знаряддя виробництва, що додається до 
технологічного обладнання для виконання певної частини технологічного 
процесу із заданою продуктивністю і точністю, наприклад штампи, прес-
форми, ріжучий і вимірювальний інструмент, пристрої для верстатів і т.д. Для 
технологічного оснащення основними являються вимоги по забезпеченню 
необхідної точності і найменших витрат праці і часу на установку, вивірку і 
закріплення деталей. 

 

1.2.1. Інструмент для роботи на свердлильному верстаті 

Найпоширеніші види робіт і інструмент показано на рис. (рис. 1.3),   де           
v – головний рух різання, S – подача. 

Свердління наскрізних і глухих отворів здійснюється за допомогою 
свердел. Для виконання цієї операції на заготовках накернюють центр отвору, 
закріплюють їх на столі верстата і далі сполучають із центром свердла. 
Необхідно мати на увазі, що при виході свердла з отвору необхідно послабити 
натискання на свердло. При обробці глибоких отворів свердла необхідно 



 8 

періодично виводити із отвору. Зупинку верстата здійснювати після виводу 
свердла з отвору.  

 
Рис. 1.3. Схеми обробки отворів: 

а, б) – свердлення і розсвердлювання спіральним свердлом; в, г) – зенкерування 
циліндричним і комбінованим зенкером; д) – розвертання отвору; е – цекування 

опорної поверхні 
 
Зенкерування й розвертання застосовуються для зменшення шорсткості й 

підвищення точності отвору.  
Нарізування внутрішньої різьби здійснюється в просвердленому отворі 

машинним або ручним мітчиком. 
 

1.2.2. Токарний інструмент  

Основні типи різців і види робіт, виконувані на токарних верстатах 
показані на рис. 1.4, де v – швидкість головного руху різання,  – головний кут 

різання. 
 

 
Рис.1.4. Точіння, види робіт і інструмент: 

а) – точіння прямим прохідним різцем; б) – точіння і зняття фаски прохідним 
різцем з відігнутою голівкою; в) – точіння прохідним упорним різцем;  

г) – підрізання торця підрізним різцем; д) – відрізання заготовки відрізним 
різцем; е) – нарізування різьби різьбовим різцем; ж) – розточування наскрізного 

отвору розточувальним прохідним різцем з відтягнутою голівкою;  
з) – розточування глухого отвору розточувальним прохідним різцем з 

відтягнутою голівкою; і) – свердління отвору свердлом; к) – обробка фасонної 
поверхні фасонним різцем 
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Різці підрозділяються за призначенням, напрямком руху, формою ріжучої 
частини й за конструкцією. Прохідні різці бувають праві, ліві, прямі й відігнуті.  

Відрізні різці служать для поділу заготовок на частини й виточування 
кільцевих канавок.  

Розточувальними різцями обробляються наскрізні й глухі отвори. 
Різьбові різці по розташуванню голівки щодо тіла різця – для нарізування 

зовнішньої різьби виконують прямими, а для внутрішньої – відігнутими. Кут 
при вершині повинен відповідати профілю різьби.  

Фасонні різці призначені для чистової обробки фасонних поверхонь.  
Токарські різці як і свердла бувають цільні або із пластинами зі сталей 

Р6М5, Р6М5К5 і твердих сплавів, які складаються з карбідів вольфраму, титану, 
танталу, зв'язаних кобальтом (ВК, ТК, ТТК). 

 

1.2.3. Основні верстатні пристрої 

Пристроями називаються додаткові елементи до устаткування, за 
допомогою яких можна отримати необхідне положення деталі по відношенню 
до устаткування, інструменту або робочого місця. За цільовим призначенням 
пристрої підрозділяються на пристрої для метало ріжучих верстатів, для 
складання, контролю, випробувань і т.д.  

Верстатні пристрої слугують для установки й закріплення оброблюваних 
заготовок на верстатах і для кріплення різального інструменту. Залежно від 
виду обробки розрізняють токарські, фрезерні, свердлильні, розточувальні, 
шліфувальні й інші пристрої.  

Контрольні пристрої служать для установки вимірювального інструмента. 
Контрольно-вимірювальні пристрої застосовують для контролю заготовок, 
проміжного й остаточного контролю деталей при обробці 

По ступеню спеціалізації верстатні пристрої розділяються на 
універсальні, спеціальні, агрегатні, спеціалізовані (переналагоджувані), збірні, 
нерозбірні і т.д. 

Патрони і втулки. Для закріплення ріжучого інструмента на 
свердлильних верстатах його конічний хвостовик 1 може бути установлений у 
конічний отвір шпинделя 2 безпосередньо або за допомогою перехідних втулок 
3 (рис. 1.5, а).  

Інструменти із циліндричними хвостовиками закріпляють у кулачковому 
4 (рис. 1.5, б) або цанговому патроні, вставленому в шпиндель 2. 
Швидкозмінний патрон допускає зміну інструмента на ходу. Втулка 5 з 
інструментом утримується в корпусі патрона кульками 6. При підйомі кільця 7 
кульки виходять із лунок втулки 5 у виточки кільця – втулка звільняється. 

Верстатні лещата є універсальними пристроями, їх використовують 
для базування різних за формою й розмірами деталей. Лещата мають постійні 
деталі (корпус, полозки, механізм затиску) і змінні губки, які використовують 
при обробці деталей різних типорозмірів. По конструкції механізму затиску 
лещата розрізняються на гвинтові й ексцентрикові, а за типом силового 
приводу – з ручним приводом, з механічним приводом, пневматичні, 
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гідравлічні. Крім того, лещата бувають поворотні й неповоротні. На рис. 1.6 
показані лещата з гвинтовим, ексцентриковим і пневматичним приводом. 

 

 
Рис. 1.5. Пристрої для закріплення інструмента у свердлильних верстатах: 

а) – перехідні втулки; б) – кулачковий патрон 
 

 
Рис. 1.6. Лещата: 

а) – гвинтові; б) – ексцентрикові; б) – пневматичні (пояснення в тексті) 
 
Універсальні пневматичні лещата (рис. 1.6, в) складаються з рухливої 

губки 1, з’єднаної планкою 3 з нерухливою губкою 2, і яка в необхідне 
положення переміщується гвинтом 5 пневматичної камери 4 зі штоком 7, 
важелем 6 і пружиною 8. При затисненні заготовки тиском повітря в камері 
переміщається шток, який діючи на важіль і пружину, зміщає губку й затискає 
заготовку. За допомогою пружини при скиданні тиску губки вертаються у 
вихідне положення. 

Призми. Часто використовують лещата верстатні з ексцентриковим 
затиском і однією рухливою губкою, яка переміщається по напрямних за 
допомогою ходового гвинта (при налагодженні лещат) і ексцентрика з 
рукояткою. Накладні губки виконуються відповідно до форми деталі.  

Для базування деталей, що мають циліндричні поверхні, використовують 
опорні призми різних конструкцій (рис. 1.7). 
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Кондукторні втулки. Кондуктори призначені для установки деталей, 
оброблюваних на свердлильних верстатах, мають кондукторні втулки (рис.1.8), 
які служать для напрямлення різального інструменту при обробці отворів у 
деталях на свердлильних, агрегатних і розточувальних верстатах. Розрізняють 
кондуктори накладні, стаціонарні, поворотні, з ручним або пневматичним 
затиском.  

 
Рис. 1.7. Призма для установки циліндричних заготовок 

 
Кондукторні втулки поділяються на постійні без буртика й з буртиком 

(рис. 1.8, а) і змінні з буртиком (рис. 1.8, б, в). При обробці деталей з 
використанням кондукторних втулок необхідно застосовувати охолодження для 
попередження нагрівання інструмента і його заїдання у втулці. Кондукторні 
плити служать для установки в їхніх отворах кондукторних втулок. 

У конструкції будь-якого кондуктора входять постійні й змінні вузли 
(налагодження). Постійна частина кондуктора складається із двох або трьох 
розташованих у корпусі скалок, що несуть кондукторну плиту, механізму для 
переміщень скалок і затиску оброблюваних деталей.  

Змінні налагодження проектуються у відповідності з конфігурацією 
оброблюваних деталей і складаються з установчих і затискних вузлів і змінної 
кондукторної плити з комплектом кондукторних втулок. 

 
Рис. 1.8. Кондукторні втулки 

 
Затискні пристрої. Для закріплення заготовок на столах верстатів 

зазвичай  застосовують універсальні переналагоджувані затискні пристрої з 
ручним затиском. На торці притиску (рис. 1.9, а) виконані зубці, взаємодіючі із 
зубцями підставки. Регулювання притиску по висоті здійснюється 
перестановкою зубців притиску щодо зубців підставки.  

У притиску (рис. 1.9, б) виконаний наскрізний паз, а на верхній поверхні – 
циліндричні гнізда під шайбу. Регулювання притиску по висоті здійснюється 
його перестановкою щодо болта 6. 

Регулювання притиску 2 (рис. 1.9, в), здійснюється його перестановкою по 
кільцевих канавках опори 1, що контактує з канавками притиску. Наявність 
наскрізного поздовжнього паза в притиску забезпечує регулювання його вильоту. 



 12 

Типорозміри універсальних переналагоджуваних затискних пристроїв (рис. 
1.9, г), що складаються з уніфікованих елементів, призначені для закріплення 
встановлюваних на столах верстатів корпусних заготовок різної висоти. 

 
Рис. 1.9. Затискні пристрої: 

1 – опора; 2 – притиск; 3 – гайка; 4 – болт 
 
До пристроїв для токарних верстатів відносяться патрони різних типів, 

центри, повідкові пристрої (повідки), оправки, цанги, люнети. Зазвичай короткі 
заготовки закріплюються в кулачковому патроні (рис. 1.10, а), а правий кінець 
довгої заготовки підтримується центром, розташованим у пінолі задньої бабки 
(рис. 1.10, б).  

Патрони. Кулачкові патрони застосовують для установки й затиску 
деталей, оброблюваних на токарних і шліфувальних верстатах. У залежності від 
кількості кулачків патрони розділяють на двох -, трьох - і чотирьохкулачкові. 

Найбільше застосування мають універсальні трьохкулачкові спірально-
рейкові патрони із плоскою спіраллю й ручним ключовим затиском (рис. 1.10, а). 

У корпусі 1 патрона розташований диск 2, що має на одному кінці конічне 
зубчасте колесо, на іншому – спіральні рейкові пази, що перебувають у зачепленні 
з рейками 3. У хрестоподібному пазу рейок 3 установлюють і закріплюють 
гвинтами 4 прямі або зворотні накладні кулачки 5. При обертанні торцевим 
ключем одного із трьох конічних зубчастих коліс 6, що перебувають у зачепленні 
з конічним зубчастим вінцем диска 2, останній повертається й переміщує рейки 3 
з кулачками 5 до осі патрона при затиску деталі й від осі – при її звільненні.  

 
Рис. 1.10. Патрон та піноль: 

а) – Трьохкулачковий спірально-рейковий самоцентруючий патрон (пояснення 
в тексті); б) – задній обертовий центр для установки деталі із центровими 

отворами (пояснення в тексті) 
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Цангові патрони використовуються для закріплення заготовок із 
сортового прокату простої геометричної форми. Основним елементом такого 
патрона є цанга – розрізна пружна втулка.  

Центри. Центри встановлюють у шпинделі передньої бабки токарного 
або шліфувального верстата, або в патроні. Вони бувають нерухливі, обертові, 
плаваючі, рифлені тощо. На рис. 1.10, б показано обертовий центр. Власне 
центр 7 обертається в підшипниках 10, закріплених в корпусі 9 і захищений від 
попадання бруду сальником 8.  

 
Рис. 1.11. Жорсткі центри: 

а) – Застосування хомутика і рифленого центру: 1 – планшайба; 2 – передній 
центр; 3 – хомутик; 4 – задній центр; 5 – рифлений центр 

 

На рис. 1.11 показано кріплення деталей з центровими отворами в 
жорстких центрах з приводом від хомутика і повідкового (рифленого) центра. 

Конструкція задньої бабки наведена на рис. 1.12. Корпус 2 задньої бабки 
закріплюється і може переміщатися по напрямним 1 токарного верстата в 
подовжнім напрямку. В корпусі закріплена піноль 4 з конічним отвором, в якій 
установлюють нерухомий чи обертовий центри. Задня бабка використовується 
також для закріплення й подачі свердла й іншого осьового інструмента. 

 
Рис. 1.12. Задня бабка: 

1 – напрямні верстата; 2 – корпус; 3 – центр; 4 – піноль; 5– рукоятка;  
6 – ходовий гвинт; 7 – маховик 

 

1.3. Порядок виконання лабораторної роботи  

а) Ознайомитися з технічними даними вертикально-свердлильного 
верстата;  

б) Вивчити призначення основних вузлів і органів керування;  
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в) Ознайомитися з роботами, виконуваними на свердлильних верстатах і 
із застосовуваними пристосуваннями й інструментами; 

г) Ознайомиться з технічними даними, вивчити конструкцію 
універсального токарно-гвинторізного верстата й органів його керування; 

в) Ознайомитися з роботами, виконуваними на верстатах токарної групи;  
д) Ознайомитися із інструментом для токарних робіт; 
е) Отримати практичні навички по налагодженню верстатів на виконання 

технологічних операцій. 
ж) Включити верстат, налагодити заданий режим обробки, зняти пробну 

стружку. 
 

1.4. Звіт з лабораторної роботі  

Лабораторний звіт повинен містити такі складові частини: 
1) Дату, номер лабораторної роботи, її назву; 
2) Мету лабораторної роботи; 
3) Використовуване обладнання і оснащення; 
4) Основні теоретичні положення; 
5) Сутність роботи: 
а) Короткий опис і призначення основних вузлів свердлильного верстата.  
б) Перелік робіт, виконуваних на свердлильних верстатах, і 

використовуваний інструмент.  
в) основні відомості про обробку різанням; 
г) короткий опис і призначення токарно-гвинторізного верстата й 

основних його вузлів; 
д) опис токарських різців; 
е) опис методів обточування  й розточування циліндричних і конічних 

поверхонь. 
ж) опис методів нарізування різьб. 
 

1.5. Контрольні питання  

1 У чому сутність технологічного процесу свердління? Які роботи 
виконуються на свердлильному верстаті? Яке призначення мають основні 
рукоятки свердлильного верстата? 

2 Що входить у режими різання при свердлінні і від чого він залежить?  
3 Які інструменти застосовуються при роботі на свердлильних верстатах? 

Які ви знаєте типи свердел? Які інструменти застосовуються для нарізування 
внутрішніх і зовнішніх різьб? 

4 У чому сутність технологічного процесу точіння? Які рухи здійснюють 
заготовки й інструмент при виконанні робіт на токарних верстатах?  

5 З яких основних вузлів складається токарно-гвинторізний верстат? Яке 
призначення мають коробка швидкостей і коробка подач токарного верстата?  
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6 Яке призначення мають задня бабка, супорт і шпиндель? Які існують 
методи обробки конічних поверхонь? Як обробляються отвори на токарних 
верстатах? 

7 Які типи токарських різців застосовуються при точінні, нарізуванні 
різьби? Які матеріали застосовують для виготовлення ріжучої частини 
токарних різців? 

8 Що називається верстатним пристроєм, і які переваги застосування 
пристроїв у технологічному процесі? У чому полягає призначення кондукторів? 

9 Які пристрої використовуються для токарських і круглошліфувальних 
верстатів? Які види затискних пристроїв ви знаєте? 

10 Який принцип дії універсального трьохкулачкового спірально-
рейкового патрона? 
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– 368 с. 
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пособие для студентов высш. техн. учеб. заведений /Н.П. Косов, А.Н. Исаев, 
Схиртладзе. – М.: Машиностроение, 2005. – 303 с.; 
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2003. – 281с. 
 

Лабораторна робота №2  
ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ І ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ 

 
Мета роботи: 1) Ознайомитись із засобами вимірювання лінійних 

розмірів і шорсткості поверхонь, набути практичні навички виконання 
вимірювань; 2) Навчитись визначати точність вимірювань розмірів і оцінювати 
шорсткість поверхонь; 3) Отримати практичні навички розробки ескізу деталі і 
технічних вимог. 
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2.1. Загальні положення 

У загальному виді технологічний процес (ТП) виготовлення деталі 
повинен забезпечити вирішення трьох груп задач: 

а) забезпечити необхідну якість оброблених поверхонь; 
б) забезпечити необхідну точність їх розмірів; 
в) забезпечити необхідну точність їх взаємного розташування і форми, а 

також їх точність відносно тих поверхонь, що залишаються необробленими. 
 

2.1.1. Розміри, допуски і квалітети допусків розмірів 

Дійсний розмір – розмір деталі, встановлений вимірюванням з допустимою 
похибкою. Отвори і вали позначаються відповідно літерами D і d. 

Номінальний розмір – розмір, щодо якого визначаються граничні розміри 
і який служить початком відліку відхилень. Номінальний розмір визначається 
розрахунком на міцність з подальшим округленням у більшу сторону по ГОСТ 
8032-76 «Номінальні лінійні розміри».  

Граничні розміри (найбільший і найменший) – два гранично допустимих 
розміри, між якими повинен перебувати або яким може бути рівним дійсний 
розмір придатної деталі: Dmax, Dmin – для отвору, dmax, dmin – для вала. 

Граничні відхилення (верхнє і нижнє) – алгебраїчна різниця між 
найбільшими або найменшими граничними і номінальними розмірами. 

Відхилення є позитивним (плюсовим), якщо граничний розмір більше 
номінального, і негативним (мінусовим), якщо граничний розмір менше 
номінального.  

Для отвору: верхнє відхилення  ES = Dmax - D; 
нижнє відхилення  EI = Dmin - D. 

Для вала:  верхнє відхилення  es = dmax - d; 
нижнє відхилення  ei = dmin - d. 

У відповідності з ГОСТ 2.307-2011 граничні відхилення розмірів 
зазначають безпосередньо після номінального розміру. При запису граничних 
відхилень числовими значеннями, верхнє відхилення поміщають вище лінії 
висоти шрифту номінального розміру, а нижнє – нижче, граничні відхилення, 
рівні нулю, не зазначають, наприклад: 

025,0
025,0037,0

028,0
0,010
0,010

008,0
005,0

009,0
020,0 40,40,30, 50  або010,050,21,15 











   

Допуск – різниця між найбільшими і найменшими граничними 
розмірами, або абсолютна величина алгебраїчної різниці між верхнім і нижнім 
відхиленнями. Допуск позначається літерою Т, що проставляється перед 
позначенням розміру параметра, наприклад, допуски отворів ТD і валів Тd 
визначаються як: 

ТD = Dmax - Dmin,  або TD = ES - EI;                                   (2.1) 
Тd = dmax - dmin,   або  Td = es – ei.                                    (2.2) 

Допуск завжди позитивний і визначає точність виготовлення деталі.  

Приклад підрахунку для допуску вала 016,0
034,015Ø 

 : 

– обчислюємо граничні розміри валу: 
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dmax = d + es = 15 + (-0,016) = 14,984 мм; 
dmin = d + ei  = 15 + (-0,034) = 14,966 мм. 

– визначаємо допуск вала: 
Td = dmax - dmin = 14,984 - 14,966 = 0,018 мм; 
Td = es – ei = (-0,016) - (-0,034) = -0,016 + 0,034 = 0,018 мм. 

 
Квалітет (степінь точності) – сукупність допусків, що відповідають 

однаковій точності для всіх номінальних розмірів. Діапазон розмірів від 1 до 
3500 мм розбито на інтервали, що мають 20 квалітетів допусків (01, 0, 1, 2...18), 
значення яких приведені в довідниках [1, 2] і ГОСТ 25346-89, а такі, що 
найчастіше використовуються наведені в таблиці 2.1. 

 
Таблиця 2.1 – Значення стандартних допусків Т (ТD або Тd, мкм) для 

розмірів до 500 мм 
Квалітет IT Інтервал 

розмірів, мм 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6-10 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 

10-18 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 
18-30 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 
30-50 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 
50-80 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 
80-120 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 

120-180 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 
180-250 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1150 
250-315 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1300 
315-400 25 36 57 89 140 230 360 570 890 1400 
400-500 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1550 

 
Як видно, допуски кожного наступного квалітету більші від попереднього 

в 1,6 рази. 
Починаючи з квалітету 6, значення допуску множать на 10 при переході з 

даного квалітету на п'ять квалітетів грубіше. Отже допуски квалітетів, які не 
приведені в таблиці, можна легко підрахувати. Наприклад, допуск Т 16 
квалітету для отворів діаметром 6-10 мм (після округлення) становитиме                  
ТD 16 = ТD 14.1,6.1,6 = 360.1,62 = 900 мкм. 

Самі точні квалітети використовують для виготовлення зразкових мір, 
калібрів, деталей типу ділильних коліс і дисків, еталонів, вимірювальних 
гвинтів, робочих шийок валів прецизійних механізмів, шкал з оптичним 
відліком, дзеркальних валиків координатних верстатів тощо. 

Квалітети 4 і 5 застосовуються порівняно рідко, в особливо точних 
з'єднаннях, що вимагають високої однорідності зазору або натягу (приладові 
підшипники в корпусах і на валах, високоточні зубчасті колеса на валах і 
оправках у вимірювальних приладах). 

Квалітети 6 і 7 застосовуються для відповідальних з'єднань у механізмах, 
де до посадок пред'являються високі вимоги відносно визначеності зазорів і 
натягів для забезпечення точності переміщень, плавного ходу, герметичності 
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з'єднання, механічної міцності деталей, що сполучаються, а також для 
забезпечення точного складання деталей.  

Квалітети 8 і 9 застосовуються для посадок при відносно менших вимогах 
до однорідності зазорів або натягів і для посадок, що забезпечують середню 
точність складання (посадки із зазором для компенсації похибки форми й 
розташування поверхонь, що сполучаються, опори ковзання середньої точності, 
посадки з більшими натягами). 

Квалітет 10 застосовується в посадках із зазором і в тих же випадках, що 
й 9, якщо умови експлуатації допускають деяке збільшення коливання зазорів у 
з'єднаннях. 

Квалітети 11 і 12 застосовуються в з'єднаннях, де необхідні більші зазори 
й припустимі їхні значні коливання (грубе складання). Ці квалітети поширені в 
невідповідальних з'єднаннях машин (кришки, фланці, дистанційні кільця й т.п.). 

Таким чином, квалітети 5-12 використовують для деталей, що працюють 
в сполученнях, а квалітети з 13 по 18 – для вільних поверхонь деталей, які не 
сполучаються.  

Характерні значення квалітетів і шорсткості для типових поверхонь 
деталей машин і механізмів приведено в табл. 2.3. 

 

2.1.2. Вимірювання фізичних величин і інструментальна похибка 

Для того, щоб виготовляти вироби із заданою точністю необхідно 
виконувати вимірювання з відповідною точністю [2 – 4].  

Вимірювання фізичних величин (у тому числі лінійних розмірів) полягає 
в порівнянні вимірюваної величини з одиницею вимірювання з метою 
отримання значення цієї величини у формі, зручній для використання. 
Вимірювання проводиться за допомогою технічних засобів, що містять 
одиницю вимірювання, або відтворюють шкалу фізичної величини. 

Основними метрологічними показниками засобів вимірювань являються:  
ціна поділки шкали – різниця значень величин, що відповідають двом 

сусіднім поділкам шкали;  
діапазон виміру – область значень вимірюваної величини, у межах якої 

нормовані припустимі похибки засобу виміру;  
межа виміру – найбільше й найменше значення діапазону вимірювання.  
абсолютна похибка – А , рівна модулю різниці між оцінкою розміру і 

дійсним розміром – значенням розміру, яке установлено вимірюванням з 
допустимою похибкою. 

відносна похибка, A/А – рівна відношенню абсолютної похибки до 

оцінки істинного значення, як правило, цю похибку виражають у відсотках.  
точність вимірювань,  /1  – величина, зворотна відносній похибці.  
Найбільша допустима похибка вимірювання  ∆i у будь-якому випадку 

повинна бути не більше 0,25-0,3 допуску Т вимірюваної величини і не повинна 
перевищувати допустиму для заданого квалітету. В таблиці 1.2 наведені 
значення допустимих похибок вимірювань для деяких розмірів і квалітетів.  
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Інструментальна похибка засобів для виміру лінійних розмірів зазначена 
на самому засобі у вигляді абсолютної похибки або ціни поділки.  

Якщо не зазначений ні клас точності, ні абсолютна похибка, то остання 
приймається рівній 0,5-1 ціни найменшого поділку. 

 

Таблиця 2.2 – Допуски (Т, мкм) і допустимі похибки вимірювань (∆i, мкм) 
для деяких розмірів і квалітетів 

Т/∆i для номінальних розмірів від 6 до 120 мм, мм 
Квалітет 

6-10 10-18 18-30 30-50 50-80 80-120 
JT 5 6/2 8/2,5 9/3 11/4 13/4,5 15/5 
JT 6 9/2,5 11/3 13/4 16/4,5 19/5,5 22/6 
JT 7 15/4,5 18/5,5 21/6 25/7 30/9 35/10 
JT 8 22/5,5 27/7 33/8 39/10 46/12 54/13 
JT 9 36/9 43/10 52/13 62/15 74/18 87/20 

JT 10 58/12 70/14 84/15 100/20 120/20 140/25 
JT 14 300/72 430/80 520/100 620/120 740/150 840/170 

 

2.2. Засоби вимірювання лінійних розмірів і шорсткості поверхонь 

Вимірювальні засоби, що використовуються у машинобудуванні, ділять 
на наступні основні групи: калібри, кінцеві і штрихові міри довжини, 
універсальні засоби, спеціальні засоби і автоматичні засоби [3-5].  

 

2.2.1 Штангенінструмент 

В даній роботі розглядаються найпростіші універсальні засоби 
вимірювань. 

До штангенінструменту відносять вимірювальні інструменти з лінійним 
ноніусом. Штангенциркулі широко використовуються для виміру зовнішніх і 
внутрішніх розмірів, а також для розмітки заготовок. Штангенглибиноміри 
служать для виміру відстаней між двома площинами, глибин пазів, глухих 
отворів, довжин і висот східчастих деталей.  

Штангенциркуль ШЦ-1 (рис. 2.1, а) має двостороннє розташування 
вимірювальних губок 1 і 2. Верхня пара служить для виміру внутрішніх 
розмірів, нижня - зовнішніх. При вимірі як внутрішніх, так і зовнішніх розмірів, 
відлік ведеться від нуля. Штангенциркуль типу ШЦ-2 (рис. 2.1, б) також має 
двостороннє розташування вимірювальних губок. Нижні губки 
використовуються для вимірювань, а верхні - служать як для виміру зовнішніх 
розмірів, так і для розмітки. 

 
Рис. 2.1. Визначення розміру за допомогою штангенциркуля 
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Штангенциркулі складаються зі штанги 1 з однією або двома 
нерухливими губками, рухливої рамки 2, що також має одну або дві губки. На 
штанзі нанесена міліметрова шкала 3. Відліковим пристроєм у 
штангенінструментах являється лінійний ноніус 4. Ноніусом називається 
спеціальна шкала, що доповнює масштаб звичайної шкали і дозволяє 
підвищити точність вимірювань. Він використовується для визначення 
дробових часток інтервалу розподілів основної шкали і закріплений на 
нерухомій рамці 2. Штангенциркуль ШЦ-2 має пристрій для мікрометричної 
подачі рамки і складається із затискного гвинта 5, хомутика 6, гайки 8 і гвинта 
подачі 7. Після закріплення хомутика 6 затискним гвинтом 5 при відпущенім 
гвинті 9 гайкою 8 здійснюється плавне переміщення рамки. Після остаточної 
установки інструмента рамка 2 стопориться за допомогою гвинта 9. 

На рис. 2.2 наведений приклад відліку показань по ноніусу. Відлік 
починають із визначення цілого числа міліметрів, укладеного між нульовими 
розподілами штанги й ноніуса. Дробова частка міліметра фіксується по 
порядковому номері штриха шкали ноніуса, яка найбільш точно співпадає зі 
штрихом основної шкали.  

 
Рис. 2.2. Приклади відліку показань: 

А – основна шкала; Б – ноніус 
 
Ціна поділок ноніуса штангенінструменту 0,05 і 0,1 мм. Похибка 

вимірювань нормують в межах величини відліку.  
Штангенциркулі (ГОСТ 166-89) мають діапазони вимірювань 0-125;                   

0-160; 0-250; 0-400 …; 800-2000 мм, штангенглибиноміри (ГОСТ 162-90) – до 
400 мм. 

 

2.2.2. Мікрометричний інструмент  

До мікрометричних інструментів відносять мікрометри, мікрометричні 
глибиноміри і нутроміри (штихмаси).  

Мікрометри по ГОСТ 6597-90 виготовляються з плоскими губками для 
вимірювання зовнішніх розмірів виробів з діапазонами вимірювань 0-25, 25-50, 
50-75, 75-100, 100-125 і т. до 600 мм і зі округленими губками - трубні для 
вимірювання товщини стін труб з діапазонами вимірювань 0-25 мм. Існують 
зубомірні мікрометри для контролю довжини загальної нормалі зубчатих коліс 
з модулем від 1 мм; діапазони вимірювань 0-25; 25-50, 50-75, 75-100 мм, 
мікрометри для дроту з діапазоном вимірювань 0-10 мм та інші.  
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Рис. 2.3. Мікрометр і приклад відліку показань 

 
Принцип дії цих інструментів оснований на використанні гвинтової пари 

перетворення обертального руху мікрогвинта у поступальний. В скобі 1 (рис. 
2.3) запресована нерухома п’ятка 2 і вставлений стебель 5, всередині якого з 
однієї сторони мається мікрометрична різьба з шагом 0,5 мм, а з другої – 
циліндричний отвір, що забезпечує точне переміщення гвинта 3. На гвинт 
насаджено барабан 6, поєднаний із тріщоткою 7, яка забезпечує постійне 
зусилля при вимірюваннях. Стопор 4 служить для фіксації гвинта у необхіднім 
положенні. Приклад зчитування показу вимірювання мікрометром показано на 
рис. 2.3.  

Підрахунок вимірювань здійснюється за допомогою двох шкал – 
подовжньої на стеблі 5 і кругової на барабані 6. Подовжня шкала має два ряди 
штрихів через 1 мм по обидві сторони горизонтальної лінії які здвигнуті один 
відносно другого на 0,5 мм. Ці ряди утворюють одну подовжню шкалу з ціною 
поділки 0,5 мм, рівною шагу гвинта. Кругова шкала зазвичай має 50 поділок. 
По верхній подовжній шкалі відраховують цілі міліметри, по нижній – 
половинки (0,5 мм), а по круговій шкалі – десяті і соті долі міліметра. 

Випускаються мікрометри і з цифровим підрахунком вимірювань, які 
також основані на механічнім принципу дії. 

 
Мікрометричний нутромір (штихмас) показано на рис. 2.4, а. Він 

складається зі стебла 5, мікрометричного гвинта 9, з’єднаного з корпусом 
барабана 6 гайкою 8. Один кінець гвинта являється вимірювальним 
наконечником. Мікрогвинт закріплюється стопором 4, що обертається в корпусі 
гільзи 3. На різьбу наконечника 1 накручується запобіжна гайка 2.  

При необхідності збільшення розмірів штихмаса використовують 
калібровані подовжувачі 10, один із яких показано на рис. 2.4, б. При 
вимірюваннях нерухомий наконечник приставляють до стінки отвору, а 
рухомий – переміщують обертанням кільця 7 до початку торкання з 
протилежною стінкою отвору. 

Нутроміри не мають тріщоток і тому щільність контакту визначається на 
дотик. Установка інструменту на нуль показана на рис. 2.4, в. Ціна поділок – 
0,01 мм. Похибка вимірювань зростає зі збільшенням розмірів, що 
вимірюються. Мікрометричні нутроміри випускають з границями вимірювань 
від 50 до 10000 мм.  
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Рис. 2.4. Мікрометричний нутромір (штихмас) 

 

2.2.3. Важільно-механічні прилади 

До цієї групи приладів відносяться індикатори годинникового типу і 
вимірювальні головки із важільно-зубчатою передачею. Вони 
використовуються для вимірювань розмірів і відхилень форми і взаємного 
розташування поверхонь виробів, а також у якості устроїв для відрахунків в 
різних вимірювальних приладах і контрольно-вимірювальних пристроях. 

Механізм передачі індикатора годинникового типу складається із 
зубчатих пар. На вимірювальнім стержні 1 головки нарізана зубчаста рейка, що 
знаходиться в зачепленні з зубчатим колесом 2 (рис. 2.5).  

 
Рис. 2.5. Вимірювальні головки (індикатори) 

 
Поступальне переміщення стрижня перетворюється в круговий рух 

стрілки 3 за допомогою коліс 2, 4 і 5. Вибирання люфтів забезпечує спіральна 
пружина 7, один кінець якої закріплений на зубчатім колесі 6, а другий – в 
корпусі індикатора. Індикатор має дві шкали: більшу – з ціною поділок 0,01 мм 
для підрахунку часток міліметра і малу – для підрахунку цілих міліметрів. 
Один повний оберт великої стрілки 3 відповідає переміщенню стержня на 1 мм.  

Діапазони вимірювання індикаторними головками 0-2, 0-5 і 0-10 мм. 
 

2.2.4. Нутроміри 

Індикаторні нутроміри (рис. 2.6) призначені для відносних вимірювань 
отворів і внутрішніх розмірів від 6 до 1000 мм. Покази вимірювань знімають з 
індикаторних головок.  

Індикатор 1 встановлюється зверху в корпусі 2 і затискається гвинтом 3. 
Внизу корпусу розміщені вимірювальна головка 4. На вимірювальній головці 
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закріплений рухомий стержень 5 і змінна вимірювальна вставка 6. Стержень 5 
через рівноплечий важіль (не показано) зв’язаний з вертикальним стрижнем 
корпусу, який діє на вимірювальний стрижень індикаторної головки і 
переміщує стрілку.  

 

 
Рис. 2.6. Нутромір індикаторний і схема його наладки 

 
Для суміщення лінії виміру з діаметральною площиною отвору 

використовується центруючий місток 7. Змінну вимірювальну вставку 6 
вкручують у вимірювальну головку 4 і фіксують гайкою 8.  

Установку індикатора на нуль здійснюють по установочному кільцю (рис. 
2.6, а), по блоку кінцевих мір 9 (рис. 2.6, б) з боковинами 10 і 11, які затискають 
в державці 12 гвинтом 13, або за допомогою мікрометра шляхом переміщення 
його вимірювальним гвинтом рухомого стрижня нутроміра і відповідно стрілки 
індикатора в теж саме положення, що і при вимірюванні. В залежності від меж 
вимірювань нутроміри випускаються з різними формами вимірювальних 
головок. До нутромірів прикладається набір змінних вимірювальних вставок.  

 

2.2.5. Способи оцінки шорсткості поверхонь 

Шорсткість поверхонь оцінюють шляхом вимірювання мікронерівностей 
без урахування різних дефектів поверхонь (подряпини, раковини тощо). Для 
вимірювань використовують в основному профілометри, профілографи і 
оптичні прилади.  

У виробничих умовах набагато зручніше шорсткість оброблених 
поверхонь оцінювати візуально шляхом їх порівняння з еталонами чистоти, які 
являють собою плоскі, або циліндричні зразки, виготовлені з різних матеріалів 
(сталь, латунь) і оброблених з заданою шорсткістю. Набори зразків – еталонів 
виготовляють для різних видів механічної обробки – точіння, фрезерування, 
шліфування.  

При проектуванні числові значення параметрів шорсткості призначають 
виходячи з функціонального призначення й конструктивних особливостей 
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кожної окремої поверхні й деталі в цілому. Вимоги до шорсткості поверхні 
можуть бути встановлені одним або декількома параметрами, але основним 
параметром шорсткості є середнє арифметичне відхилення профілю Rа.  
 

Таблиця 2.3 – Характерні значення квалітетів і шорсткості для типових 
поверхонь  

ІТ Ra, мкм Характеристика поверхні 
17-15 80-40 Неробочі контури деталей, кромки під зварні шви, опорні поверхні 

корпусних деталей під бетонні опори 
14-13 40-20 Отвори на прохід кріпильних деталей, проточки, опорні поверхні, 

підошви станин, корпусів, лап 
13-12 20-10 Поверхні під болти, вільні торцеві і інші поверхні, що не сполучаються 
12-11 10-5 Непосадочні поверхні деталей. Неробочі торці валів, втулок, планок, 

муфт, вільні поверхні валів і ін. 
11-10 5-2,5 Установочні поверхні, канавки, фаски, виточки, закруглення, неробочі 

торцеві поверхні зубчатих коліс 
10-9 2,5-1,25 Центрові отвори, канавки під ущільнювальні кільця, радіуси округлень, 

сполучення корпусів і кришок 
9-8 1,25-0,63 Деталі під запресовування, чисті болти, шпонки, гнізда підшипників, 

основні отвори деталей корпусів 
8-7 0,63-0,32 Юбки поршнів насосів, компресорів і ДВЗ, поверхні витків черв'яків, 

ходових гвинтів, шліців, шийок валів, вкладишів, поверхонь дзеркал 
циліндрів, кілець 

7-6 0,32-0,16 Цапфи підшипників кочення і ковзання, циліндри з поршневими 
кільцями, поверхні під ущільнення, шийки і кулачки розподільних і 
колінчатих валів, пальці поршнів 

6 0,16-0,08 Зуби коліс, підшипники ковзання, штампи, точні механізми, золотники, 
поверхні плунжерних пар  

5 0,08-0,04 Дзеркала засувок, коркові крани, шийки валів прецизійних верстатів, 
профілі глобоїдних черв'яків, шкали з оптичним відліком 

 
Стандарт рекомендує певні співвідношення між допуском форми чи 

розташування поверхні, допуском її розміру і шорсткістю (табл. 2.4). 
 
Таблиця 2.4 – Співвідношення між допусками розміру, форми і 

параметрами шорсткості 

Відносна 
геометрична 

точність 

Співвідношення допуску 
форми і розміру, 

%100
2

Т

ТФ  

Середнє арифметичне 
відхилення профілю, 

Rа 

Висота нерівностей 
по десяти точкам, 

Rz 

Нормальна  
Підвищена  
Висока 

60 
40 
25 

0,05 Т 
0,025 Т 
0,012 Т 

0,20 Т 
0,10 Т 
0,05 Т 

 
У тих випадках, коли необхідно унормувати висоту нерівностей по десяти 

точках Rz, можна скористатися залежністю [1, 2] Rz = k Ra, де k  = 4 при Ra = 
(80-2,5) мкм i k = 5 при Ra = (1,6-0,02) мкм. 
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Отримані значення параметрів шорсткості слід округлити до найближчих 
менших переважних значень (табл. 2.5). Користуватися переважними 
значеннями при призначенні вимог шорсткості доцільніше, оскільки це 
відповідає міжнародній практиці, а також забезпечує найбільш ефективне 
застосування зразків порівняння. 

 
Таблиця 2.5 – Переважні або бажані  (виділені шрифтом) числові 

значення параметрів шорсткості (по ГОСТ 2789-73) 
Діапазон значень, мкм Клас 

шорсткості 
Номінальні 

значення Rа, мкм Rа Rz 
Базова 

довжина L, мм 
1 
2 
3 

50 
25 

12,5 

80-40                      
40-20 
20-10 

320-160                      
160-80 
80-40 

8 

4 
5 

6,3 
3,2 

10-5 
5-2,5 

40-20 
20-10 

2,5 

6 
7 
8 

1,6 
0,8 
0,4 

2,5-1,25 
1,25-0,63 
0,63-0,32 

10-6,3 
6,3-3,2 
3,2-1,6 

0,8 

9 
10 
11 
12 

0,2 
0,1 

0,05 
0,025 

0,32-0,16 
0,16-0,08 
0,08-0,04 
0,04-0,02 

1,6-0,8 
0,8-0,4 
0,4-0,2 
0,2-0,1 

0,25 

13 
14 

0,012 
0,06 

0,02-0,016 0,1-0,05 
0,05-0,025 

0,08 

 

2.3. Порядок виконання лабораторної роботи  

При проектуванні виробів одним із основних видів діяльності 
конструктора є формування геометричної моделі об'єкта у виді графічного 
зображення – креслення. Якщо креслення деталі виконується без креслярських 
інструментів в окомірному масштабі, то воно називається ескізом.  

В учбовім варіанті ескіз повинен містити повну геометричну 
характеристику деталі з мінімальною, але достатньою кількістю видів, розрізів, 
перетинів і виносних елементів та інші відомості, що дають чітке уявлення про 
цю деталь. Ці дані представляються графічно, а також у виді текстового 
матеріалу і спеціальних умовних позначок, установлюваних відповідними 
стандартами.  

У зв’язку зі сказаним необхідно: 
– привести вихідні дані по своєму варіанту завдання, по можливості 

з'ясувати найменування й призначення деталі, марку і Держстандарт матеріалу 
деталі; 

– на форматі паперу А4 (вибирається вертикально), або розгорнутому 
листі в клітинку учнівського зошита нанести рамку й основні написи;  

– визначити, які геометричні форми становлять поверхні деталі; 
– вибрати головне зображення, що дає найбільш повне уявлення про 

деталь;  
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– визначити число видів, розрізів і перетинів, намітити їхнє розташування 
на полі ескізу, залишивши місце для нанесення розмірів;  

– провести основні осі симетрії, а також всі осьові й центрові лінії; 
– нанести зовнішні контури тонкими лініями, дотримуючи 

пропорційність і проекційний зв'язок;  
– виконати необхідні розрізи й перетини й заштрихувати їх;  
– зобразити умовно всі елементи деталі: різьбу, проточки, фаски та ін.; 

нанести виносні й розмірні лінії, необхідні для з'ясування всіх розмірів деталі;  
– по можливості розмірні лінії повинні проводитися поза контуром 

деталі; 
– вибрати необхідні вимірювальні засоби, обмірити деталь з необхідною 

точністю й проставити розмірні числа. Кількість розмірів повинна бути 
достатньою, щоб виготовити деталь по даному ескізу; 

– указати шорсткість поверхонь, користуючись еталонними зразками; 
– із співвідношення (1.3) по параметру Ra визначити імовірні значення 

допусків Т на розміри і вказати їх на кресленні з урахуванням того, що 
інструментальна похибка i  ≤0,3Т, а по величині допуску розміру – визначити 

квалітет допуску розміру; 
– із тих же міркувань оцінити і указати на ескізі граничні відхилення 

форми деталі, вимоги до взаємного розташування частин деталі (припустиму не 
співвісність, не перпендикулярність поверхонь, радіальне биття і т.п.). 

 – указати інші граничні відхилення, радіуси округлень, фаски т інші 
технічні вимоги, зокрема відомості про термічну обробку, оздоблення тощо. 

 

2.4. Звіт з лабораторної  роботи 

Лабораторний звіт повинен містити такі складові частини: 
1) Дату, номер лабораторної роботи, її назву; 
2) Мету лабораторної роботи; 
3) Використовуване обладнання і оснащення; 
4) Основні теоретичні положення; 
5) Сутність роботи: звіт з повинен містити ескіз деталі відповідно до 

правил машинобудівного креслення з усіма необхідними видами, розрізами, 
розмірами, допусками і відхиленнями, з означенням шорсткості поверхонь і 
технічними вимогами, викладеними в порядку згідно п. 3. 

 

2.5. Контрольні питання  

1 Назвіть основні метрологічні характеристики вимірювальних засобів?  
2 Що називається ціною поділки шкали? Укажіть ціну розподілу шкали 

використовуваних вами вимірювальних засобів.  
3 Що називається межею виміру? Укажіть діапазон виміру 

застосовуваних вимірювальних засобів.  
4 Що називається точністю відліку? Приведіть приклад.  
5 Що називається похибкою показів вимірювального засобу?  
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6 Назвіть типи штангенінструментів. Які особливості характеризують 
різні штангенінструменти?  

7 Які типи мікрометрів вам відомі? У чому їх відмінність?  
8 Укажіть призначення індикатора. Які типи індикаторів вам відомі?  
9 Поясніть як установлюють на "нуль" вимірювальні засоби.  
10 Які параметри характеризують точність і якість виготовлення деталі? 

Як ці величини визначаються?  
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Лабораторна робота №3  
ПРИЗНАЧЕННЯ БАЗ І ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ УСТАНОВКИ 

ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОБРОБЦІ 

 
Мета роботи: 1) Вивчити основні поняття теорії базування, класифікацію 

баз; 2) Отримати практичні навички призначення баз, розробки схем базування; 
3) Познайомитися з реалізацією найпоширеніших схем базування деталей; 
4)Отримати навички по визначенню похибок установки деталей. 

 

3.1. Загальні положення 

Під базуванням в машинобудуванні розуміють придання виробу 
необхідного положення відносно вибраної системи координат, яке досягається 
накладенням геометричних зв'язків. Зв'язки звичайно здійснюються у вигляді 
дій на тіло з боку інших тіл, які обмежують свободу руху даного тіла (його 
переміщення). Незалежні переміщення, які може мати тіло, називають 
ступенями свободи.  

Абсолютно тверде тіло має шість ступенів свободи. Щоб придати тілу 
необхідне положення і стан спокою щодо вибраної системи відліку, його треба 
позбавити шести ступенів свободи, наклавши на нього шість двосторонніх 
геометричних зв'язків. Якщо вибрати в якості системи відліку прямокутну 
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систему координат OXYZ (рис. 3.1), то при накладенні шести геометричних 
зв'язків 1-6 тіло позбавиться трьох переміщень уздовж осей ОХ, ОУ і OZ і трьох 
поворотів навкруги цих осей. 

Таким чином, накладення на деталь шести геометричних зв'язків і 
визначення її положення щодо деталей, на які вона встановлена, реально 
здійснюється через точки контакту. Шість точок контакту матеріалізують 
рухому систему координат 01X1Y1Z1, пов'язану з деталлю, що базується. Як 
видно, базування деталі здійснюється за допомогою декількох її поверхонь – 
баз. 

 
Рис. 3.1. Ідеалізоване уявлення про сполучення деталей по плоским поверхням і 

умовне позначення опорних точок: а – на виді спереду і збоку,  
б – на виді зверху 

 
База – поверхня або виконуюче ту ж функцію поєднання поверхонь, вісь, 

точка, що належить заготівці або виробу і використовується для базування. 
Сукупність баз, утворюючих систему координат заготівки або виробу 

називають комплектом баз. 
При ідеалізації геометричної форми поверхонь баз вважається, що 

контакт деталей відбувається повністю по поверхнях, що сполучаються і за 
координатні площини приймають поверхні баз, а наявність зв'язків, накладених 
на них, відображається опорними точками, що носять теоретичний характер. 

Опорна точка – це точка, що символізує один із зв'язків заготовки або 
виробу з вибраною системою координат, їх умовне зображення показано на 
рис. 3.1. 

Схема базування – це схема розташування опорних точок на базах. Всі 
опорні точки на схемі базування нумерують порядковими номерами, 
починаючи з бази, на якій розташовують найбільше число опорних точок. 
Число проекцій деталі на схемі базування повинне бути достатнім для чіткого 
уявлення про розміщення опорних точок. При накладенні в якій-небудь 
проекції однієї опорної точки на іншу, зображають одну точку і біля неї 
проставляють номери суміщених точок.  

 

3.1.1. Класифікація баз 

Базування необхідне на всіх стадіях створення виробу: при 
конструюванні, при виготовленні і вимірюванні. Існують три ознаки 
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класифікації баз: за призначенням, за числом ступенів свободи, що 
позбавляється деталь і за характером виявлення баз.  

а) За призначенням всі бази розділяються на три види: конструкторські, 
технологічні і вимірювальні. 

Конструкторська – база, що використовується для визначення 
положення деталі або складальної одиниці у виробі. Конструкторські бази 
залежно від виконуваних ними задач бувають основними і допоміжними (рис. 
3.2). 

Основна конструкторська база – база, що належить даній деталі або 
складальній одиниці і використовується для визначення її положення у виробі. 

Допоміжна конструкторська база – конструкторська база, що належить 
даній деталі або складальній одиниці і використовується для визначення 
положення приєднуваного до неї виробу (деталі або складальної одиниці). На 
рис. 3.2 показані основні і допоміжні конструкторські бази втулки 2.  

 
Рис. 3.2. Основні і допоміжні конструкторські бази деталей: 

1– вал; 2 – втулка; 3– зубчате колесо; а) – основні бази, б) – допоміжні бази 
 
Будь-яка деталь може мати тільки один комплект основних баз і стільки 

комплектів допоміжних баз, скільки деталей або складальних одиниць до неї 
приєднується. 

Технологічна база – база, що використовується для визначення 
положення деталі або виробу в процесі його виготовлення або ремонту. 
Поняття технологічної бази розповсюджується на всі стадії процесу 
виготовлення виробу – на обробку заготівки, на складання виробу і т.д. 

Вимірювальною називають базу, що використовується для визначення 
відносного положення заготівки або виробу і засобів вимірювання. 

б) За кількістю ступенів свободи, що позбавляються  
Установочна база – база, що використовується для накладення на 

заготівку або виріб зв'язків, що позбавляють їх трьох ступенів свободи – 
переміщення уздовж однієї координатної осі і поворотів навкруги двох інших 
осей. Установочною базою є нижня площина деталі (рис. 3.1 – точки 1-3). 

Направляюча база – база, що використовується для накладення на 
заготівку або виріб зв'язків, що позбавляють їх двох ступенів свободи − 
переміщення уздовж однієї координатної осі і повороту навкруги іншої осі. 
Направляюча база – бічна поверхня більшої протяжності деталі (рис. 3.1 – 
точки 4,5). 



 30 

Опорна база – база, що використовується для накладення на заготівку або 
виріб зв'язку, що позбавляє їх одного ступеня свободи – переміщення уздовж 
однієї координатної осі або повороту навкруги осі. На рис. 3.1 – поверхня торця 
деталі (точка 6).  

Даний комплект баз є вельми поширеним і може вважатися типовим. 
Подвійна направляюча база – база, що використовується для накладення 

на заготівку або виріб зв'язків, що позбавляють їх чотирьох ступенів свободи – 
переміщень уздовж двох координатних осей і поворотів навкруги осей, 
паралельних їм. Таке базування деталі здійснюється з використанням 
циліндричної або конічної поверхні великої протяжності (співвідношення її 
довжини і діаметра більше одиниці). 

Накладення зв'язків на деталь або заготівку за допомогою циліндричної 
поверхні показано на рис. 3.3. Вісь О1Х1 рухомої системи координат 01X1Y1Z1 
пов'язана з віссю деталі. Два зв'язки (1 і 2) з чотирьох, прикладених до осі, 
віднесено до координатної площини X101Z1, ще два зв’язки (3 і 4) – до X101Y1. Ці 
зв'язки відбирають у деталі можливість переміщатися уподовж і повертатися 
навкруги осей, паралельних OY і OZ. Дані зв'язки реалізуються за допомогою 
подвійної направляючої бази.  

 

 
Рис. 3.3. Накладення шести зв'язків на циліндричну деталь 

 
Останні дві ступені свободи – переміщення деталі уздовж осі О1Х1 

позбавляє зв'язок 5, накладений на торець деталі, а кутове положення деталі – 
визначається за допомогою зв'язку 6. Останні два зв'язки реалізуються за 
допомогою двох опорних баз (наприклад, упора і шпонки). 

Комплект з подвійної направляючої і двох опорних баз широко 
використовується і також є типовим. Часті випадки, коли подвійну 
направляючу базу утворює поєднання двох циліндрових або конічних 
поверхонь невеликої протяжності (рис. 3.4). 

 

 
Рис. 3.4.  Реалізація подвійної направляючої бази поєднанням 

двох циліндрових поверхонь 
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Положення деталі типу диска буде більш стійким, якщо встановити її на 
торець і зробити торець установочною базою (рис. 3.5). З торцем суміщена 
координатна площина. X101Y1, на яку буде накладено три зв'язки (1, 2, 3), 
реалізовані установочною базою. Два зв'язки (4 і 5), що позбавляють диск 
можливості переміщень у напрямі осей ОХ і OY, накладено на вісь циліндрової 
поверхні, з їх допомогою реалізується подвійна опорна база. Для того, щоб 
позбавити диск можливості повороту навкруги осі 01Z1, є зв'язок 6, що реалізує 
опорну базу. 

 
Рис. 3.5. Накладення шести зв'язків на деталь типу диска 

 
Подвійна опорна база – база, що використовується для накладення на 

заготівку або виріб зв'язків, що позбавляють їх двох ступенів свободи − 
переміщень уздовж двох координатних осей. 

Комплект з установочної, подвійної опорної і опорної баз – третій 
типовий комплект баз. 

в) Класифікація баз за характером їх виявлення 
Прихована база – база у вигляді уявної площини, осі або точки. 
Явна база – база у вигляді реальної поверхні, розмічальної риски або 

точки перетину рисок. 
Приховані бази використовують, коли вимагається визначити положення 

деталі або заготівки за допомогою площин симетрії, осі або перетину осей. 
Базування по прихованих базах виконується за допомогою спеціальних пристроїв 
(центрів токарного верстата, самоцентруючих патронів, лещат і т. д.). 

 

 
Рис. 3.6. Базування важеля 

 
На рис. 3.6 показано базування важеля по площині і по двох його 

площинах симетрії. Базування по площинах симетрії здійснено за допомогою 
призм, що одночасно сходяться. Нижня площина бобишок утворює явну 
установочну базу, подовжня площина симетрії – приховану направляючу, а 
поперечна площина симетрії – приховану опорну базу. 
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Нижче в табл. 3.1 приведена схема класифікації баз за всіма трьома 
ознаками. Повна назва бази повинна охоплювати всі три класифікаційні ознаки. 
Наприклад: конструкторська основна, подвійна направляюча, прихована; 
технологічна, опорна, явна і т.д. 
 

Таблиця 3.1 – Класифікація баз 

За призначенням 
За ступенями 

свободи 
За характером 

виявлення 

Конструкторські 
основні і 

допоміжні 

Тех- 
но- 
ло- 
гіч- 
ні 

Ви- 
мірю- 
валь- 

ні 

Установочні 

На- 
прав- 
ля- 
ючі 

Опорні 

Под- 
війні 
нап- 
рав- 

ляючі 

Под- 
війні 

опорні 

При- 
хова- 

ні 

Явні 
бази 

 

3.2. Похибка установки деталі при обробці 

Необхідне положення заготовки в робочій зоні верстату досягається в 
процесі її установки. Процес установки включає базування і закріплення деталі. 

Похибка установки деталі при обробці 222
прзбy   складається з 

похибок базування б , закріплення з  і похибки пристрою пр  (якщо він 

використовується).  
Похибка базування Δб = 0 якщо збігаються вимірювальна й установочна 

бази.  
Похибка закріплення виникає завжди внаслідок зміщення заготовки під 

дією сил затиску, які накладаються для фіксації положення заготовки 
прийнятого при базуванні. Нижче наведено дані про значення величин 
припусків, що компенсують похибку установки заготовок в пристроях. 

 
 
 

Таблиця 3.2 – Величина припуску, що компенсує похибку установки 

Місце установки деталі при обробці 
на токарнім верстаті 

Похибка при установці, 
мм 

в центрах:    упорних 
                     обертових 

0,05 
0,08-0,1 

в трьохкулачковім патроні 
в трьохкулачковім патроні і заднім центрі 

0,3-0,4 
0,2-0,3 

в чотирьохкулачковім патроні 0,1-0,2 
в рухомім люнеті 0,05-0,08 
на цанзі в центрах 0,05 
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3.3. Методика виконання лабораторної роботи 

В даній лабораторній роботі при рішенні задач по базуванню деталі на 
різних етапах її виготовлення ( обробки) необхідно: 

– виявити функціональне призначення баз і систему координат, щодо якої 
здійснюється базування; 

– виявити поверхні, осі, точки деталі чи заготовки, що беруть участь в 
базуванні; 

– проаналізувати функції, виконувані цими базами (визначити яких 
ступенів свободи позбавляє заготівку кожна з них); 

– визначити відповідність комплекту баз одному з типових; 
– відповідно до ознак класифікації визначити назви баз; 
– показати теоретичну схему базування на ескізі. 
 
Приклад. Визначити схему базування шестерні на валу (рис. 3.7).  
 

    
Рис. 3.7. Схема базування шестерні на валу 

 
Оскільки задача торкається визначення положень самої деталі в 

складальній одиниці, то може йтися лише про конструкторські основні бази. 
Базуючою деталлю є вал, з ним пов'язана система відліку OXYZ. В 

базуванні шестерні беруть участь її циліндрична поверхня (центральний отвір) 
при співвідношенні L/d > 1 і ліва поверхня торця. 

Отвір позбавляє шестерню чотирьох ступенів свободи: переміщень 
уздовж осей X, Z і поворотів навколо тих же осей. Лівий торець позбавляє 
шестерню переміщення уздовж осі У. Повороту навкруги осі У шестерня 
позбавляється за рахунок сил тертя між шийкою валу і отвором при з'єднанні за 
допомогою посадки з натягом (або, як варіант – за допомогою шпонки).  

Такому поєднанню баз відповідає типовий комплект, до складу якого 
входять подвійна направляюча і дві опорні бази. 

По характеру виявлення подвійна направляюча база буде явною, перша 
опорна − явною і друга опорна − прихованою. Таким чином, до складу 
комплекту основних баз, за допомогою яких визначено положення шестерні на 
валу, входять подвійна направляюча, явна опорна і опорна прихована бази. 

При виконанні лабораторної роботи пропонується розглянути базування 
заготовок в наступних типових пристроях: 

– базування призматичної заготівки по трьох площинах; 
– базування валу в трьохкулачковім самоцентруючім патроні; 
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– базування валу в центрах; 
– базування валу в призмах; 
– базування кільця чи диска в трьохкулачковім самоцентруючім патроні; 
Для всіх випадків базування заготівок необхідно вирішити задачу 

виявлення баз, привести схеми базування, дати класифікацію баз. 
 

3.3.1. Опис лабораторної установки 

До складу лабораторної установки входить токарно-гвинторізний верстат, 
верстатні пристрої, моделі заготовок і комплект засобів вимірювань.  

Токарно-гвинторізний верстат повинен забезпечити базування й 
закріплення вала в центрах, в трьохкулачковім патроні і заднім рухомім центрі, 
а також кільця чи диску в трьохкулачковім патроні. 

Моделі заготовок: вали, кільце, диск повинні бути виготовлені зі сталі 45 
або Ст.3 з допусками 7-10 квалітету.  

– Вали циліндричні гладкі, діаметром 40-65 мм довжиною до 400 мм із 
центровими отворами.  

– Кільце із зовнішнім діаметром 150-180 мм, внутрішнім діаметром 100-
140 мм і шириною 30-50 мм або диск чи коротка втулка приблизно таких же 
розмірів. 

 

3.3.2. Порядок виконання лабораторної роботи  

а) ознайомитися з розділами методичних вказівок. Безпосередньо 
ознайомитися із пристроєм, органами керування токарно-гвинторізних 
верстатів і їхніх складових частин, необхідних для виконання лабораторної 
роботи.  

б) установити вал у центрах токарно-гвинторізного верстата, піджати 
заднім центром, закріпити. Виконати наступне: 

– зобразити схему установки заготовки (деталі); 
– визначити бази й кількість ступенів свободи, яких вони позбавляють 

заготівку;  
– визначити опори, затиски й настановні пристрої, використовувані при 

установці виробу, накреслити й описати схему базування;  
– виконати вимірювання радіального биття на кінцях і в середині вала при 

його провертанні; 
– виконати виміри конусності в поздовжньому напрямку. 
в) установити й закріпити вал у трьохкулачковім патроні токарно-

гвинторізного верстата, піджати обертовим центром задньої бабки й закріпити 
піноль;  

г) повторити дії зазначені в пунктах 3.2, а-в; 
д) виконати вимірювання просторових відхилень. 
е) зняти вал, установити й закріпити кільце циліндричне по внутрішньому 

діаметру в трьохкулачковому патроні токарно-гвинторізного верстата;  
Повторити дії, зазначені в пунктах 3.2, а-в, виміряти радіальне й торцеве 

биття. 
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3.4. Звіт з лабораторної роботи  

Лабораторний звіт повинен містити такі складові частини: 
1) Дату, номер лабораторної роботи, її назву; 
2) Мету лабораторної роботи; 
3) Основні теоретичні положення; 
4) Сутність роботи: 
– Склад лабораторної установки, опис способів і схем установки деталей; 
– Опис установочних пристроїв; 
– Схеми позначень, теоретичну схему базування;   
– Класифікацію баз, які бази й скількох ступенів свободи позбавляють 

заготовку; 
– Записи за результатами виконаної роботи (табл. 3.3); 
– Висновки по виконаній роботі.  
 
Таблиця 3.3 – Результати визначення  похибок установки деталей 

Радіальне биття вала Схема 
закріплення валу біля патрона в центрі в кінці 

Конусність 

    
    

А 

    
    
    

Б 

    
    
    

В 

    
Радіальне биття Торцеве биття Схема 

закріплення втулки   

 

3.5. Контрольні питання  

1 Що називається базуванням, які задачі розв'язуються за допомогою 
теорії базування? 

2 Дайте визначення бази і опорної точки.  
3 Що означає „схема базування ”?  
4 Як розділяються бази за призначенням? 
5 В чому полягає відмінність основних конструкторських баз від 

допоміжних? 
6 Як розділяються бази по ступенях свободи, що позбавляються деталі 

при базуванні? 
7 Як розділяються бази за характером виявлення? 
8 В якій послідовності розв'язується задача по виявленню схеми 

базування? 
9 Дайте визначення настановної і напрямної баз.  
10. Чим визвано похибку базування заготовок і внаслідок чого виникає 

похибка закріплення заготовок?  
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Лабораторна робота №4  
ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ НАСТРОЙКИ ΔН ДЕТАЛІ НА РОЗМІР ПО 

ЛІМБУ ВЕРСТАТА 

 
Мета роботи: ознайомлення з методикою оцінки похибки при 

встановленні розміру деталі при обробці по лімбу верстата. 
 
Засоби технічного оснащення:  
1) Токарний верстат 1К62;  
2) Заготовка ступінчатого валу;  
3) Комплект вимірювальних приладів – індикатори годинникового типу і 

вимірювальні головки із важільно-зубчатою передачею.  
 

4.1. Короткі теоретичні відомості 

Неточності встановлення інструменту і налагодження верстату  н 
відносяться до основних факторів, які найбільш суттєво впливають на точність 
обробки. Настроюванням називається процес підготовки технологічного 
обладнання й технологічного оснащення до виконання певної технологічної 
операції. 

Похибкою настроювання Н  називають поле розсіювання положень 

ріжучого інструменту (відстань між двома його граничними положеннями). 
В одиничному й дрібносерійнім  виробництвах на верстатах загального 

призначення установлення інструменту на розмір при обробці здійснює 
виконавець роботи. Необхідний розмір деталі отримують методом пробних 
проходів або шляхом обробки пробних деталей. Отримані розміри перевіряють 
універсальними вимірювальними інструментами або калібрами. По результатам 
перевірок визначають величину і напрямок зміщення інструменту. 
Враховуючи, що визначення величини необхідного зміщення інструменту 
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пов’язано з похибкою його розрахунку  розр i похибок вимірювання  м та 
регулювання  рег, похибка наладки становить: 

 
2222 розррегмoн k 

,                                      (4.1) 
де цифра 2 означає, що налагодження виконується на діаметр, kо = 1,1÷1,2 

– коефіцієнт, який враховує відхилення закону розподілення похибок від 
нормального.  

В серійнім і масовім виробництвах обробку ведуть на попередньо 
налагоджених відповідними спеціалістами верстатах. Установлення ріжучого 
інструменту по еталону використовують при наладках токарних, фрезерних і 
інших верстатів. Щупом перевіряють відстань між еталоном, який 
закріплюється в оснащенні, і різцем або зубом фрези. Точність установки по 
еталону з контролем за допомогою щупа залежить від кваліфікації виконавця, 
точності еталону і щупа. Налагодження по еталону найбільш продуктивний 
метод, особливо при налагодженнях багато різцевих напівавтоматів.  

Еталон – копія деталі, установлюється на верстаті або за його межами, 
якщо використовуються змінні інструментальні блоки, супорти чи револьверні 
головки. Як видно, цей метод являється статичним (верстат не працює) 
методом автоматичного отримання необхідних розмірів, пробні проходи не 
потрібні, час обробки скорочується.  

Але використання цього методу вимагає підвищеної точності 
виготовлення заготовок, оскільки вони автоматично, без вивірки займають 
певне положення відносно інструменту, положення якого незмінне до 
закінчення обробки всієї партії деталей, або до заміни інструменту по причині 
його зношування. 

Таким чином можна зробити висновки: налагодження по пробним 
деталям може бути точним, але і досить трудомістким, в багатосерійнім 
виробництві на такий спосіб налагодження витрачається до 20% фонду 
робочого часу. Очевидним недоліком методу являється те, що частина деталей 
іде в брак. Це означає, що цей метод неприйнятний для виготовлення крупних і 
дорогих деталей, він найчастіше використовується для верстатів з простим 
налагодженням і для деталей відносно невеликих розмірів. 

Налагодження по еталонам менш трудомістке, дає надійні і стабільні 
результати по точності, виключає брак і необхідність в пробних деталях, але 
вимагає високої кваліфікації наладчиків, може виконуватись на верстатах чи за 
їх межами. 

Похибки деяких методів регулювання приведені в табл. 4.1. 
Як відомо, при виготовленні деталей на металорізальних верстатах часто 

доводиться користуватися лімбами, що дають можливість відраховувати 
необхідні переміщення вузлів верстата. Але при користуванні лімбами (навіть 
при переміщенні на ціле число поділок лімба) не представляється можливим 
точно одержати необхідне переміщення різця через вплив похибки наладки при 
установці. 
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Похибкою установки розміру по лімбу верстата є випадковою похибкою 
й залежить від багатьох змінних факторів: величини сили тертя в напрямних 
верстата, жорсткості ланцюга переміщення, зношування гвинтової пари, 
неточності кроку гвинта, неточності нанесення розподілів на лімбі, ширини 
штрихів на шкалі лімба, зору робітника, освітленості робочого місця й ін. 

 
Таблиця 4.1 – Похибка регулювання різця при наладці на розмір 

Метод регулювання положення різця ∆рег, мкм 
По лімбу з ціною поділок: 
                                              0,01 
                                              0,02 
                                              0,05 
                                              0,1-0,5 
По індикаторному упору з ціною поділок прибору: 
                                              0,01 
                                              0,002 
                                              0,001 
По жорсткому упору 
По еталону: 
 різець закріпляють в різцетримачі після торкання його з еталоном 
 закріплений в різцетримачі різець підводять гвинтом поперечної подачі 
 те ж саме з контролем положення за допомогою щупа 
Установка взаємозамінного інструменту зі зміною: 
 різця, установленого на розмір індикатором поза верстатом 
 блока з різцями, установленими на розмір за допомогою індикатора 

 
5-10 
10-15 
15-30 
30-70 

 
10-15 
3-5 
1-2 

20-50 
 

100-150 
20-30 
7-30 

 
20-30 
20-50 

 

4.2. Математична обробка даних технічних вимірювань 

Величину похибки установки по лімбу верстата можна знайти шляхом 
спостережень, побудови кривих розподілу похибок і їх математичної обробки. 

Для одержання даних, по яких будується крива розподілу похибок 
досліджень, необхідно багаторазово встановлювати вузол верстата в одне і те 
саме положення по лімбу, фіксуючи щораз вимірювальним приладом більш 
високої точності фактичне положення вузла. 

При такій методиці проведення роботи не враховуються складові похибки 
наладки, обумовлені неточністю кроку гвинта й неточність нанесення поділок 
шкали лімба, але значно спрощується техніка проведення експерименту. До 
того ж зазначені складові загальної похибки установки різця не вносять 
помітної помилки в результати експерименту. 

Розподіл похибок настроювання на розмір підкоряється законам 
розподілу випадкових величин (при числі дослідів n) і тому точність 
настроювання розміру характеризують середнім значенням вимірюваної 
величини  х* – математичне очікування (або перший  центральний момент): 

 

nxxMx i /)(*  ,                                      (4.2) 
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і дисперсією D (другий центральний момент), що визначає розсіювання 
випадкових величин, їхній розкид щодо центра М(х), тобто збіжність 
результатів: 

nxxD i /)( 2*  .                                       (4.3) 

Позитивний корінь із дисперсії називають СКВ – середнім квадратичним 

відхиленням D . Величина   – оцінка достовірна, але при малих 
значеннях числа дослідів  n – зміщена. Достовірною вважається оцінка 
вимірюваної величини у якої при збільшенні  n значення  х* наближається до 
істинного, незміщена – оцінка – М(х) якої наближається до істинного значення 
величини. 

Для зменшення зміщення значення СКВ визначають за формулою 
Бесселя і називають його вибірковим (емпіричним) стандартом або дисперсією 
вибірки: 

)1/()()1/()( 2*2*  nCCnxxS iiB .              (4.4) 

І все ж, для обробки експериментальних даннях цих оцінок недостатньо, 
оскільки неясно яка похибка оцінювання випадкової величини і який закон 
розподілу помилок її визначення. У практиці обробки експериментальних 
даних прийнята наступна формула для розрахунку похибки вибіркового 
середнього х  (стосовно істинного значення): 

nStх / ,                                             (4.5) 

де  t  – коефіцієнт довіри (коефіцієнт або критерій Стьюдента). 

Величина t  залежить від числа проб і довірчої ймовірності, наприклад 

для довірчої вірогідності   = 0,95 – значення t  наступні: 

n-1 1 2 3 4 5 30 

t  12,7 4,4 3,18 2,78 2,57 2 

 
Довірчі границі результатів експерименту (аналізів) з заданою довірчою 

ймовірністю (вірогідністю = 0,9-0,99) лежать в межах: 
х = х* ± Δх,                                                  (4.6) 

або 
хмах  = х* + Δх; хмін  = х*  - Δх 

Таким чином розмах варіювання фактора (похибки розміру) складе: 
R = xмах - xмін 

Для спрощення розрахунків можна користуватись відомим правилом 
трьох сигм: в 97 випадках зі ста справедливо Δх ≤ SB 33  . Таким чином: 

 
х = х* ± S3  ,                                                (4.7) 

а результати, що виходять за інтервал, відкидають як промахи і виконують 
перерахунок. 
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4.3. Порядок проведення роботи 

Роботу слід виконувати в такій послідовності: 
1 Встановити лімб верстата на вибрану поділку або на нуль 
2 Закріпити на нерухомому вузлі верстата індикаторну стійку. 

Вимірювальний наконечник індикатора повинен торкатися деталі, яка в 
дослідах може переміщатися (рис. 4.1). Індикатор може бути встановлений на 
будь-яку поділку або на нуль з деяким натягом. 

3 За допомогою гвинта (повертаючи рукоятку гвинта у зворотному 
напрямку) відвести назад (на 0,5-1 оберт гвинта) супорт так, щоб обов'язково 
був вибраний зазор в гвинтовий парі. 

4 За допомогою рукоятку гвинта, перемістити вузол верстата до збігу 
(співпадання) риски лімба з нерухомою відміткою. Остаточне доведення збігу 
рисок провести легким постукуванням руки по рукоятці гвинта. Записати 
покази індикатора. 

 
 

Рис. 4.1. Кріплення індикатора для установки розміру по лімбу верстата 
 
5 Декілька разів (4-8 раз) повторити п. 3 и 4. 
Показання індикатора записати в табл. 4.1. 
 
Таблиця 4.1 – Результати вимірювань 

Поперечна 
подача 

Показання 
індикатора, мкм 

Поздовжня 
подача 

Показання 
індикатора, мкм 

    

 
6 Знайти (розрахувати): 
– середнє значення вимірюваної величини х*; 

– знайти одиничні відхилення iхxх  * ; 
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– перевірити узгодженість із співвідношенням 0
1


n

iх ; 

– обчислити квадрати одиничних відхилень і їх суму; 

– знайти дисперсію вибірки )1/()( 2*  nxxS i ; 

– виявити і виключити з таблиці вимірювань промахи (вважаючи 
промахами вимірювання, при яких Sхi 3 );  

– знайти середньоквадратичне відхилення середнього арифметичного S ; 
– задатися значенням надійності (довірчої ймовірності, зазвичай   = 0,95); 

– вибрати з таблиці значення критерію Стьюдента при даних   і n;  

– обчислити похибку результату вимірювань nStх / ; 

– внести в таблицю остаточний результат х = х* ± Δх; 

– знайти відносну похибку */100 xхх   

 
8 Для зручності обробки результатів спостереження (покази індикатора і 

розрахунки) необхідно згрупувати і звести в табл. 4.2. 
 

Таблиця 4.2 – Результати вимірювань і розрахунків  
№п/п Покази індикатора хx *  2* )( хx    

1х  

2х  

 

)( 1
* хx   

)( 2
* хx   

 

2
1

* )( хx   
2

2
* )( хx   

 1 

2 

…. 
 
n  

 

nxx i /*   
 
n

хx
1

)( 2
*  

 
2

2
* )( хx   

 

 xx  

 
7 Скласти звіт. 
 

4.4. Звіт з лабораторної роботи 

Лабораторний звіт повинен містити такі складові частини: 
1) Дату, номер лабораторної роботи, її назву; 
2) Мету лабораторної роботи; 
3) Основні теоретичні положення; 
4) Використовуване обладнання і оснащення, модель і характеристика 

верстата, крок гвинта переміщень і ціна поділок лімба, дані про вимірювальні 
прилади;  

5) Схема виміру похибки; 
6) Результати дослідів (за формою табл. 4.1, 4.2); 
7) Визначення наявності систематичної постійної або систематичної 

закономірної похибки; 
8) Розрахунок дисперсії вибірки і похибки вибіркового середнього; 
9) Висновки. 
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4.5. Контрольні питання 

1 Що називається настроюванням верстата на розмір і які методи 
настроювання верстатів ви можете назвати? 

2 Які існують види похибок за характером їх дії? Як визначається поле 
розсіювання випадкової величини? 

3 У яких випадках розподіл випадкової величини підпорядковується 
нормальному закону? 

4 У чому полягає проблема настроювання технологічної системи на 
заданий розмір? 

5 З яких похибок складається похибка настроювання технологічної 
системи? 

6 Що називають вибірковим (емпіричним) стандартом або дисперсією 
вибірки, як його розраховують? 

7 Як ви розумієте правило трьох сигм? Як установлюють ріжучий 
інструмент у серійнім і масовім виробництвах? 

8 Які існують види похибок за характером їх виявлення? Як визначається 
можливий відсоток браку за допомогою нормованої функції Лапласа? 

8 Яка загальна послідовність оцінки точності технологічної операції 
статистичними методом?  

9 Назвіть основні способи регулювання положення різця при наладці на 
розмір. 

10 Які правила розрахунку похибок вибіркового середнього результатів 
вимірювання випадкових величин? 
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Лабораторна робота №5.  
ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ  

 
Мета роботи: 1) Вивчити поняття жорсткості технологічної системи 

ВПІД; 2) Освоїти методику визначення жорсткості устаткування; 3) Виявити 
заходи, спрямовані на зменшення похибки обробки, обумовлених податливістю 
технологічної системи; 4) Визначити похибку обробки,обумовленою 
податливістю технологічної системи.  

 
Засоби технічного оснащення:  
1) Токарний верстат 1К62 (для визначення характерних залежностей 

використовується верстат, що довго знаходився в експлуатації);  
2) Заготовки, що мають ступені для одержання нерівномірного припуску;  
3) Токарний прохідний різець К.01.4979.000-02 Т15ДО6 ТУ 2-035-892-82; 
4) Динамометричний пристрій для навантаження елементів верстата; 
5) Комплект вимірювальних приладів.  
 

5.1. Загальні положення 

Під дією сил різання Рz, що діють у процесі обробки, в технологічній 
системі (ТС) верстат-пристрій-інструмент-деталь (ВПІД) виникають пружні 
деформації. Вони складаються з деформацій базових деталей системи, 
деформацій стиків, а також деформацій сполучних деталей (болти, клини й ін.). 
Найбільший вплив на величину пружних деформацій технологічної системи 
здійснюють деформації. стиків і сполучних деталей. 

Здатність пружної системи чинити опір дії сил, що прагнуть її 
деформувати, характеризує її жорсткість. У деяких випадках зручніше 
використовувати величину, зворотну жорсткості, що отримала назву 
піддатливості ТС. Величини жорсткості (J), податливості (W) і деформації (у) 
зв'язані наступними формулами:  

 

WPy;y/1W;y/PJ zz  .                               (5.1) 
 

Під силою різання розуміють її головну радіальні складову Рz, що 
визначає крутний момент на шпинделі Мкр і потужність N, що витрачається. 
При зовнішньому подовжньому і поперечному точінні, розточуванні, 
прорізанні, відрізанні, фасонному точінні і так далі Рz знаходять за формулою: 

 

p
nyx

Pz kvStCP  10 ,                                   (5.2) 

 
де  t – глибина різання, мм, яка при чорновій обробці приймається по 

можливості більшою, щоб зняти припуск за 1-2 проходи, при чистовій 
обробці – (t = 0,5-1 мм), при тонкій - до 0,2 мм; 
S – подача, мм/об, приймається при чорновій обробці до 0,3-1 мм, при 
чистовій – від 0,05 до 0,15 мм/об в залежності від шорсткості, що 
вимагається; 
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v – швидкість різання, залежить від виду обробки, матеріалу деталі (НВ, 
 в), типу різця (Р6М5 – до 50, Т15К6 – до 100-300, алмазний – до                
1000 м/хв.);  
Ср, х, у, n і kp – коефіцієнти для конкретних умов роботи і фактичних умов 
різання, знаходяться по довідкових таблицях [1-4]. 
 
При токарній обробці поковок, прокату і відливок із конструкційних 

сталей залежно від матеріалу різця значення коефіцієнтів формули (5.2) 
наступні: 
Матеріал різця Сp х у n kp 
Швидкоріз Р18 120-170 0,8 0,75 -0,15 1 
Твердий сплав (ТК) 250-350 1 0,8 -0,15 1 

 
Для того щоб при заданій площі перетину стружки при різанні 

максимально зменшити величину сил різання, необхідно зменшити глибину 
різання за рахунок збільшення подачі, тобто при точінні прагнуть працювати з 
можливо меншим відношенням t/S. 

Для зменшення коливань сил різання необхідно: 
– зменшити коливання механічних властивостей оброблюваного 

матеріалу за рахунок стабілізуючих методів термообробки (відпалювання, 
відпускання, нормалізація, гартування);  

– зменшити нерівномірність припуску за рахунок застосування більше 
точних заготовок і раціонального розділення обробки на стадії – чорнову, 
чистову, оздоблювальну.  

Для підвищення жорсткості ТС необхідно:  
– зменшувати кількості ланок і стиків ТС;  
– підвищувати контактну жорсткість деталей;  
– створювати попередній натяг у ТС;  
– використовувати для виготовлення базових деталей верстатів матеріали 

високої й понад високої жорсткості (наприклад, чавун, штучний граніт); 
Зменшення похибок через пружні деформації ТС можливе також шляхом 

керування процесом обробки. При цьому використовуються наступні заходи:  
– використання систем автоматичного регулювання для стабілізації 

деформацій;  
– статичне налагодження верстатів з урахуванням пружних деформацій;  
– вирівнювання жорсткості технологічної системи по довжині ходу 

інструмента;  
– зміна величини подачі на довжині робочого ходу;  
– коректування траєкторії руху різального інструменту на верстатах з 

ЧПУ за рахунок попереднього урахування деформацій за допомогою керуючої 
програми. 
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5.2. Методи визначення жорсткості ТС 

Величина сил різання не являється постійною величиною і залежить від 
параметрів обробки. Зі зміненням сили різання змінюються й пружні 
деформації. Тому похибка обробки, обумовлена дією пружних деформацій, 
також змінна величина. Пружні деформації технологічної системи є 
визначальними з огляду точності обробки, тому що похибка, обумовлені ними, 
можуть досягати 20 - 80 % від сумарної похибки обробки. Крім того, 
жорсткість технологічної системи впливає на вібростійкість системи і на 
продуктивність механічної обробки.  

Жорсткість токарного верстата, в основному, визначається жорсткістю 
трьох його елементів – передньої бабки, задньої бабки й супорта.  

Найбільше на жорсткість верстата впливає супорт, тому що він має 
велику кількість стиків, у тому числі рухливих. Жорсткість шпиндельного 
вузла (передньої бабки) залежить від способу посадки патрона на шпиндель. 
Посадка на різьбовий кінець знижує його жорсткість, а фланцева посадка 
збільшує. Зазвичай жорсткість шпиндельного вузла значно більша жорсткості 
супорта. При патронних роботах жорсткість передньої бабки й верстата в 
цілому набагато нижча, ніж у центрах.  

Жорсткість задньої бабки в значній мірі залежить від вильоту пінолі, 
якості центрового гнізда, типу центра (жорсткий, обертовий). 

Існує кілька методів визначення жорсткості технологічних систем або 
їхніх окремих елементів. Основними є наступні методи:  

1) статичний – випробування на непрацюючому верстаті шляхом 
зосередженого навантаження елементів ТС і вимірювання деформацій;  

2) виробничі методи – випробування при обробці заготовок, зокрема 
динамічний (випробування при дії періодичних навантажень), метод 
східчастого точіння або метод, заснований на обробці ексцентричних 
заготовок), метод "двох оправок" та інші. 

 

5.2.1. Статичний метод визначення жорсткості 

Сутність статичного методу визначення жорсткості полягає в тім, що 
вузли верстата за допомогою спеціальних пристроїв навантажують силою, що 
відтворює дію сили різання, і при цьому вимірюють переміщення окремих 
вузлів верстата. Переміщення вузлів верстата виміряються в напрямку, 
нормальному до оброблюваної поверхні, тому що ці переміщення мають 
основне значення і визначають похибку обробки, обумовлену пружними 
деформаціями технологічної системи.  

Принципова схема визначення переміщення одного вузла (деталі) 
відносно другого (чи бази) під дією прикладеної сили, показана на рис. 5.1, а. У 
міру збільшення навантажень, прикладених до елементів ТС, зростають їхні 
деформації. За показниками індикатора, встановленого проти точки 
прикладання сили Р  по напрямку її дії, судять про величину деформації (щодо 
станини верстата).  
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Отримані дані у вигляді точок наносять на графік (рис. 5.1, б) і 
одержують навантажувальну криву характеристики жорсткості вузла. Потім, 
зменшуючи навантаження, будують розвантажувальну криву. Площа петлі 
гістерезису, що утворилася, являє собою роботу, витрачену на подолання сил 
тертя, контактних деформацій і т.п. 

Графік тарування динамометричного пристрою для навантаження 
елементів верстата в координатах сила Р – число поділок індикатора N 
годинникового типу наведено на рис. 5.1, в. 

 

 
Рис. 5.1. Визначення жорсткості статичним методом 

 
Залежно від положення супорта по довжині заготовки жорсткості цих 

елементів впливають по-різному. Це призводить до того, що жорсткість 
верстата залежить від координати положення супорта (різця) x  (рис. 5.2). 

 

 
Рис. 5.2. Координата положення інструмента 

 

Деформація ТС досягає найбільших розмірів при знаходженні різця на 
середині довжини оброблюваного валу. Загальна жорсткість верстата в цьому 
випадку складе: 
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J ,                                 (5.3) 

де  Jсуп, Jп.б. и Jз.б. – відповідно жорсткість супорта, передньої і задньої бабок 
верстата. 
Аналогічно, загальну податливість верстата визначають за виразом: 

)W(W,WW бзбпсупст ..... 250  .                              (5.4)  

Дані про податливість токарних верстатів приведені в довідниках /1/. 
Загальна податливість технологічної системи (верстат – деталь) складе: 

дст WWW  .                                             (5.5) 
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Загальна деформація технологічної системи від дії сил різання 
становитиме: 

WРу zд  ,                                                  (5.6) 

а похибка обробки (на діаметр) становитиме:  
yd 2 .                                                   (5.7) 

Статичний метод визначення жорсткості верстатів має істотний недолік: 
він складний і трудомісткий. Крім того, жорсткість верстата, що визначена в 
статичному стані, лише приблизно характеризує пружні переміщення верстата 
в процесі роботи. 

 

5.2.2. Виробничий метод визначення жорсткості верстатів  

Суть методу в наступному. Якщо в статичному стані налагодити верстат 
на необхідну (розрахункову) глибину різання tp , то при різанні фактична 
глибина tф. виявиться менше розрахункової на величину пружної деформації 
технологічної системи y , тобто: 

фp tty  .                                                (5.8)  

Величина деформації залежить від жорсткості J  (податливості W ) 
технологічної системи 

1000// WPJPy zz  , (мм).                                (5.9) 

Звідки 

zфpz PttPyW /)(1000/1000  ,                         (5.10) 

)/(/ фpzz ttPyPJ  .                                   (5.11) 

Величину деформації y визначають у такий спосіб:  
а) Обробляють заготовку на невеликій довжині (20-30 мм) методом 

"виходжування", тобто виконують кілька проходів різцем без заглиблення 
інструмента, вимірюють розмір;  

б) Переміщають різець точно на величину розрахункової глибини різання 
(по лімбу верстата або індикаторному упору).  

в) Обробляють половину попередньо проточеного пояска (шийки) з 
заданими режимами різання.  

г) Вимірюють (за допомогою мікрометра) величину фактичної глибини 
різання як відстань від "виходженої" до обробленої поверхні. 

д) Розраховують величину деформації технологічної системи. 
 

5.3. Методика виконання лабораторної роботи 

Лабораторна робота виконується при наступних режимах обробки:  
швидкість різання v = 30 - 80 м/хв., поздовжня подача S = 0,1-0,5 мм/об., 
глибина різання при обробці шийки t = 1-3 мм;  

1) користуючись динамометром і тарувальною залежністю „сила – 
деформація” визначити жорсткість (податливість) елементів токарного верстата 
в статичному стані шляхом прикладання сили послідовно 50, 100, 150, 200, 250 



 48 

і 300 кг і визначення деформації по показам індикатора спочатку супорта 
верстата; 

2) побудувати навантажувальну і розвантажувальну криві в координатах 
Nінд - yсуп, визначити жорсткість супорта верстата .супJ . 

3) встановити вал в трохкулачковім патроні, підперти заднім центром 
4) за тією ж методикою визначити податливість і жорсткість передньої 

бабки  ..бпJ , задньої бабки ..бзJ  і вала в середині прольоту;  

5) побудувати навантажувальні і розвантажувальні криві; 
4) виміряти діаметр шийок заготовки до обробки, дані занести у таблицю 

звіту;  
5) закріпити різець ; 
6) включити верстат і перемістити різець гвинтом поперечної подачі до 

торкання із заготовкою, зняти мінімальний припуск і „виходити” поверхню на 
довжину близько 50-60 мм, записати у таблицю значення початкового діаметра 
dП;  

7) перемістити різець гвинтом поздовжньої подачі за межі зони різання, 
виключити верстат, виставити лімб верстата на нуль шкали; 

8) встановити різець на задану глибину різання tР = 1-4 мм, визначити 
розрахунковий розмір dР = dП – 2 tР ; 

9) установити і виставити на нуль індикатор для визначення 
піддатливості супорта; 

10) встановити значення й включити поздовжню подачу; 
11) включити верстат, проточити заготовку приблизно на половину 

довжини попередньо підготовленої шийки, виміряти і записати податливість 
(покази індикатора) супорта від дії сили різання, вивести різець за зону різання 
і виключити верстат; 

12) виміряти діаметри шийок заготовки після обробки dФ, дані занести в 
таблицю звіту;  

13) визначити похибку обробки (отримане й розрахункове значення)   = 
dР – dФ, маючи на увазі, що   = 2.у, а значення фp tty  ; 

14) користуючись тарувальною залежністю для супорта визначити силу 
різання фактичну і порівняти її з розрахунковою (5.2);  

15) зробити висновок по роботі. 
 

5.4. Звіт з лабораторної роботи  

Лабораторний звіт повинен містити такі складові частини: 
1) Дату, номер, найменування й ціль роботи; 
2) Мету лабораторної роботи; 
3) Використовуване обладнання і оснащення; 
4) Основні теоретичні положення; 
5) Ескіз оброблюваної заготовки;  
6) Таблицю з даними вимірів і розрахунків (табл. 5.1, 5.2); 
7) Визначення жорсткості окремих вузлів верстата;  
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8) Висновки по роботі. 
 

Таблиця 5.1 – Дані і результати вимірювань податливості елементів ТС 
Сила Р, кг (навантаження/розвантаження) Податливість, 

мкм 50 100 150 200 250 300 
Супорта             
Передньої бабки               
В середині прольоту              
Задньої бабки                     

 

Таблиця 5.2 – Дані і результати вимірювань виробничим методом  
Режим різання Діаметр вала 

v, 
м/хв 

tР, 
мм 

S, 
мм/об. 

Поділки 
індикатора 

N 

Сила 
PZ, кг 

Почат- 
ковий, 

dП 

Розрахун- 
ковий, dР 

Фактич- 
ний, dФ 

Глибина 
різання 

фактична 
tФ 

         
         

 

5.5. Контрольні питання  

1. Що означає жорсткість технологічної системи? В яких одиницях 
вимірюються жорсткість і податливість ТС? 

2. Якими методами визначається жорсткість? Який механізм впливу 
жорсткості на точність обробки? 

3. Від чого залежить величина пружних переміщень системи ВПІД? 
4. У чому складається сутність визначення жорсткості технологічної 

системи виробничим методом?  
5. Від яких основних факторів залежить точність (похибка) механічної 

обробки заготовки зі змінним припуском?  
6. Які фактори впливають на сили різання? Як зменшити вплив 

піддатливості ТС на точність обробки? 
7. Які основні причини появи вібрацій в ТС? Який вплив справляють 

вібрації на якість обробленої поверхні? 
8. Чому утворилася сходинка на обробленій поверхні після обробки при 

одній настройці верстата?  
9. Якими основними шляхами можна збільшити жорсткість системи ВПІД? 
10. Які основні причини появи вібрацій в ТС? Як підвищити вібростійкість 

ТС? 
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Лабораторна робота №6.  
ВІДПРАЦЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБУ  

НА ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ 

 
Мета роботи: 1) Ознайомитись із задачею технологічного контрою 

технічної документації і вимогами до технологічності конструкції виробу; 
2)Отримати практичні навички і освоїти правила відпрацювання конструкції 
виробу на технологічність. 

 

6.1. Загальні положення 

Технологічність конструкції виробу – це сукупність властивостей 
конструкції виробу, що визначають її пристосованість до досягнення 
оптимальних витрат при виробництві, експлуатації й ремонті для задані якості, 
обсягу випуску й умов виконання робіт.  

Конструкторська документація не регламентує методи й способи 
виготовлення виробу, але дані, що містяться в конструкторській документації, у 
значній мірі впливають на вибір і послідовність методів обробки, тому 
необхідне й обов'язкове взаємне ув'язування й узгодження конструкторської й 
технологічної документації.  

Технологічність конструкції деталі, оброблюваної різанням, залежить від 
раціонального вибору заготовки, у тому числі від її матеріалу, технологічності 
форми деталі, правильного призначення базових поверхонь і проставляння 
розмірів, оптимально заданих точності й шорсткості поверхонь, а також 
технологічних можливостей обладнання і типу виробництва. 

Основні завдання аналізу технологічності конструкції оброблюваної 
деталі зводяться до можливого зменшення трудомісткості й металоємності, 
можливості обробки деталі високопродуктивними методами.  

Конструкція деталі, незалежно від технологічного методу обробки, 
повинна забезпечувати просте, зручне й надійне закріплення її на верстаті. 
Деталь повинна мати достатню жорсткість, оскільки при обробці нежорстких 
деталей не можна використовувати високопродуктивні режими різання. 

Проста конфігурація деталі і технологічних баз дозволяють 
використовувати для її закріплення прості й дешеві універсальні пристрої. 
Розміри поверхні деталі повинні відповідати нормальному ряду довжин і 
діаметрів, тому що це дозволяє обробляти їхнім стандартним інструментом 

Конструкція, відпрацьована на технологічність повинна задовольняти 
основним вимогам:  

а) складатися зі стандартних і уніфікованих конструктивних елементів;  
б) деталі повинні виготовлятися зі стандартних або уніфікованих 

заготовок, заготовки повинні бути отримані раціональним способом з 
урахуванням заданого обсягу випуску й типу виробництва; 

в) розміри й поверхні деталі повинні мати оптимальні економічно й 
конструктивно обґрунтовані точність і шорсткість, що забезпечують точність 
установки, обробки й контролю;  
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г) конструкція деталі повинна забезпечувати можливість застосування 
типових технологічних процесів її виготовлення. 

При обробці деталей і елементів конструкцій. необхідно: 
– обґрунтовано зменшувати протяжність обробки деталей, передбачати 

допуски тільки на сполученнях; 
– поверхні, що оброблюються необхідно розташовувати на однім рівні; 
– в східчастих отворах більш точний розмір обробляти на прохід; 
– забезпечувати можливість нормального входу і виходу ріжучого 

інструменту, площина свердлення повинна бути перпендикулярною осі 
свердла; 

– назначати отвори на сферичних і вгнутих поверхнях; 
– конструкції отворів з різьбою обробляти на прохід, уникати глухих 

отворів; 
– уникати розташування отворів з нахилом їх осей; 
– передбачати західні фаски, збіг різьби; 
– бочки з внутрішніми порожнинами краще виготовляти відливками; 
– зняття стружки з поверхонь повинно здійснюватися без удару; 
– бажана обробка дисковими фрезами замість обробки кінцевими. 
В загальнім виді намагаються зменшити час і трудомісткість обробки, 

спростити конструкцію деталі, забезпечити використання більш продуктивних 
методів, спростити інструмент і покращити умови його роботи, облегшити 
контроль.  

При конструюванні деталей необхідно застосовувати заготовки близькі 
формою і розмірам до готових деталей, максимальна скорочуючи кількість 
поверхонь, що піддаються механічній обробці. 

 

6.2. Приклади відпрацювання технологічності виробів 

Валики, осі, стрижні і подібні по конструкції деталі повинні мати фаски – 
наявність фасок у деталей, що сполучаються, сприяє прискоренню збірки і 
збереженню поверхонь при виконанні демонтажу і подальшій збірці (рис. 6.1). 
Для забезпечення необхідної міцності в деталях передбачають галтелі. Проте 
при нагоді слід уникати заміни фасок галтелями, тому що для обробки фасок 
потрібний спеціальний ріжучий інструмент. Циліндричні поверхні валів слід 
розташовувати по зростаючих ступенях, що полегшує налагодження верстата 
(рис. 6.2): 

 

  
Рис. 6.1. Заготовка ступінчатого 

валика 
Рис. 6.2. Розташування сходинок на 

валах 
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У східчастих валів і осей варто передбачати проточки для виходу 
ріжучого інструменту при обробці (рис. 6.3). Не слід проектувати вали з 
уступами збільшених розмірів. Замість буртиків на валах для компенсації 
рекомендується застосовувати кільця або шайби (рис. 6.4): 

  

Рис. 6.3. Конструкції ступеньок валиків Рис. 6.4. Конструкції буртиків и уступів 
 
На зовнішніх поверхнях валиків замість квадратів і шестигранників під 

ключ варто проектувати дві оброблювані грані під розмір зева ключа (рис. 6.5). 
 

 
Рис. 6.5. Проектування елемента деталі "місце під ключ" 

 
Навіть спеціальні конструкції валиків для полегшення обробки необхідно 

спрощувати (рис. 6.6): 

 
Рис. 6.6. Спрощення конструкції спеціального валика 

 
В деталях із зовнішньою різьбою необхідно передбачати (рис. 6.7):  
а) – західну фаску під кутом 450 для сприятливих умов роботи ріжучого 

інструменту й захисту початкової нитки різьблення від механічних ушкоджень; 
б) – канавку (проточку) для виходу ріжучого інструменту (різця або 

шліфувального кола); 
в) – збіг різьби при її виготовленні фрезеруванням, нарізуванням 

круглими плашками або накатуванням. 

 
Рис. 6.7. Елементи зовнішніх різьбових поверхонь 

 
При конструюванні деталей, що мають сферичну поверхню, наприклад у 

кульових голівках, через труднощі обробки вершини сфери варто передбачати 
плоский торець деталі й перехідну шийку (рис. 6.8).  
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Для внутрішніх сферичних поверхонь деталей по тим же міркуванням 
треба передбачати центральний отвір або засвердловку, що полегшують 
отримання більшої чистоти обробки поверхні на вершині сфери (рис. 6.9). 

 
Рис. 6.8. Конструкція деталей із сферичними головками. 

 
Рис. 6.9. Конструкції деталей із внутрішніми сферичними поверхнями 
 
В усіх деталях необхідно максимально скорочувати число поверхонь, що 

оброблюються (рис. 6.10, 6.11): 

 
 

Рис. 6.10. Заготовка шестерні Рис. 6.11. Заготовка трійника і плоскої плити 
 
У конструкціях деталей необхідно забезпечувати вільний доступ до всіх 

їх елементів для обробки й вимірів. Так для шліфування маточини маховика 
необхідно, щоб оброблювана поверхня виходила за торець 1 (рис. 6.12): 

 
Рис. 6.12. Конструкція маховика 

 
Для обробки корпусних деталей необхідно забезпечувати стійкі і жорсткі 

опори (рис. 6.13 а, б), обробляти поверхні з однієї установки з мінімальним 
числом налагоджень, обробляти деталі з мінімальним числом установів і 
переходів): 
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Рис. 6.13. Конструкція і обробка крупної корпусної деталі 

 
Необхідно максимально спрощувати конструкції заготовок корпусних 

деталей, робити їх зварними, збірними (рис. 6.14): 

 
Рис. 6.14. Спрощення конструкції заготовки корпуса 

 
Отвори повинні мати просту форму. Самі технологічні отвори – круглі 

наскрізні. При проектуванні глухих отворів необхідно враховувати утворення 
конуса від свердла, а при чистовій обробці – передбачати канавку для виходу 
ріжучого інструмента або вказувати глибину чистової обробки (рис. 6.15). 
Глухі отвори в деталях нетехнологічні, тому співвісні отвори варто робити 
наскрізними (рис. 6.16). 

 

 
 

Рис.6.15. Конструкція глухих отворів: 
а) – звичайної точності, б) – із 

чистовою обробкою після свердління 

Рис. 6.16. Конструкції співвісних 
отворів 

 
У східчастих отворах найбільш точна ступень повинна бути наскрізною. 

Необхідно встановлювати більше високу точність і чистоту обробки отвору 
ближче до торцевої поверхні деталі. Варто прагнути до забезпечення обробки 
отворів з однієї сторони деталі (рис. 6.17). 

Глибокі отвори доцільно заміняти двома короткими, що дозволяє 
збільшити продуктивність шляхом обробки отвору із двох сторін (рис. 6.18). 

 



 55 

 
 

Рис. 17 – Конструкція 
східчастих отворів 

Рис.18 – Конструкція глибоких отворів:               
а) – нетехнологічна, б) – що допускається, 

 в) – що рекомендується 
 
Осі отворів повинні бути перпендикулярними до поверхні входу й виходу 

свердла. Недотримання цієї умови може привести до поломки свердла. По тій 
же причині й опорні поверхні під кріпильні деталі повинні бути 
перпендикулярні осям кріпильних деталей (рис. 6.19, 6.20). 

  

Рис. 6.19. Конструювання отворів під 
кріпильні деталі 

Рис. 6.20. Конструкція з'єднання 
деталей: а) – не технологічна,  

б) – технологічна 
 
При конструюванні отворів у пазах (наприклад, шпонкових) необхідно 

дотримувати умови, щоб діаметр отвору був менше ширини паза (рис. 6.21). 
 

  
Рис. 6.21. Конструювання 

отворів у пазах: 
 а) – неправильне, б) – правильне 

Рис. 6.22. Елементи внутрішніх різьбових 
поверхонь 

 
Внутрішню різьбу по можливості слід виготовляти наскрізною. У деталях 

із внутрішньою різьбою (рис. 6.22) необхідно передбачати: 
а) – західну фаску на внутрішній різьбовій поверхні; 
б) – канавку (проточку) для виходу різального інструменту; 
в) – збіг різьби в некрізних різьбових отворах, що нарізуються мітчиком 

або фрезою.  
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Виготовлення різьбової поверхні великого діаметру у корпусній деталі 
являє собою значні труднощі – його потрібно розточити, проточити канавку для 
виходу інструмента й нарізати різьбу. Значно простіше для установки кришки 
передбачити для кріплення 4- 8 різьбових отворів під шпильки або гвинти 
(рис.6.23). Для установки втулок необхідно скорочувати довжину отворів з 
точними посадками (рис.6.24). 

  
Рис. 6.23. Виготовлення отвору 

великого діаметра для установки 
кришки 

Рис. 6.24. Установка втулок в корпуса 
литих деталей 

 

6.3. Порядок виконання роботи 

Для варіанта, вказаного викладачем, назвати деталь, призначити матеріал 
для неї, вибрати заготовку і виконати аналіз технологічності конструкції деталі, 
запропонувати і обґрунтувати свій варіант підвищення технологічності виробу 
для серійного виробництва. 

 

6.4. Звіт з виконаної роботи 

Лабораторний звіт повинен містити такі складові частини: 
1) дату, номер лабораторної роботи, її назву; 
2) мету лабораторної роботи; 
3) основні теоретичні положення; 
4) обґрунтовані пропозиції по забезпеченню чи підвищенню 

технологічності конструкцій виробів по заданим викладачем варіантам завдань. 
 

6.5. Контрольні питання 

1. Що таке технологічність конструкції виробу і як вона визначається? 
2. Які види технологічності ви можете назвати? 
3. Якими показниками характеризується технологічність виробів? 
4. Як оцінюють технологічність заготовок, що виробляються литтям? 
5. Які вимоги до технологічності поковок? 
6. Які основні вимоги до технологічності механічної обробки? 
7. Основні показники технологічності конструкції деталей машин. 
8. Як оцінити рівень технологічності конструкцій машини? 
9. Які існують критерії оцінки технологічності машин? 
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Лабораторна робота №7.  
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НОРМ ЧАСУ ПРИ ВИКОНАННІ 

ВЕРСТАТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
Мета роботи: 1) вивчити методику визначення технічних норм часу при 

обробці деталей; 2) придбати практичні навички визначення технічних норм 
часу при виконанні верстатних операцій.  

 
Засоби технологічного оснащення: 1) вертикально-свердлильний 

верстат з настільними лещатами або тисками; 2) свердла діаметром (5-20) мм; 
3) секундомір; 4) штангенциркуль; 5) заготовки зі сталі для проведення 
хронометражу при свердленні отворів. 

 

7.1. Загальні відомості 

Технічне нормування праці – це сукупність методів і прийомів по 
виявленню резервів робочого часу й установленню необхідної міри праці. 
Основним завданням технічного нормування при встановленні правильної міри 
праці є в остаточному підсумку підвищення продуктивності праці. 

Норма часу – це регламентований час виконання деякого обсягу робіт у 
певних виробничих умовах одним або декількома виконавцями відповідної 
кваліфікації. Норма часу виміряється в одиницях часу (хвилинах, секундах) із 
вказанням кваліфікації роботи. 

Технічне нормування здійснюється різними методами: аналітичним, 
дослідно-статистичним, на основі хронометражу виконання окремих прийомів, 
переходів, операцій і ін.  

 

7.1.1. Аналітичний метод технічного нормування 

Норма штучного часу складається із наступних складових:  
Т = Тшт = То + Тдоп + Тдод + Тфіз,                                 (7.1) 

де  То – основний технологічний час; 
Тдоп – допоміжний час;  
Тдод – додатковий час на технічне й організаційне обслуговування 
робочого місця; 
Тфіз = 4–5% від Топ (див. далі) – час на відпочинок і фізичні потреби.  
Основний (технологічний) час – це час, протягом якого проводиться 

зняття стружки, тобто відбувається зміна форми, розмірів у зовнішнього 
вигляду деталі. В основний час входить час, затрачуваний на врізання й хід 
(підхід і вихід) різального інструменту, на прохід інструмента при пробних 
стружках. Тому при підрахунку основного часу розрахункова довжина обробки 
приймається з обліком всіх цих прийомів. Основний технологічний час може 
бути розрахований за формулою:  

То  = L.і/n.S ,                                                (7.2) 
де  L – довжина шляху інструменту, мм;  
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і – число робочих ходів;  
n – частота обертання шпинделя, об/хв.;  
S – подача на один оборот шпинделя, мм/об. 
Ця формула трохи видозмінюється залежно від виду обробки, зберігаючи 

свою принципову сутність. Довжина шляху інструмента знаходиться в такий 
спосіб: 

L = l + l1 + l2 + l3 ,                                           (7.3) 
 

де  l – довжина оброблюваної поверхні, мм;  
l1, l2, l3 – довжина ходу на врізання, перебіг інструмента і узяття пробних 
стружок мм.  
Довжину врізання зазвичай приймають 1-5 мм, однак можливі й інші 

значення залежно від методу обробки. Так при фрезеруванні величина перебігу 
визначається діаметром фрези. Пробні стружки знімають при обробці по 
методу пробних ходів і промірів в одиничнім виробництві. При роботі на 
настроєних верстатах l3 =0.  

Допоміжний час. Допоміжний час Тдоп витрачається на дії, що 
забезпечують виконання допоміжних робіт, безпосередньо не пов'язаних з 
обробкою, але необхідних для нормального протікання технологічної операції: 

Тдоп = Туст +Тупр + Тмір + Тн.к. ,                                 (7.4) 
де  Туст – час на установку, закріплення й зняття пристроїв, інструмента й 

деталі; 
Тупр – час керування верстатом – пуск у хід, зупинка, зміна швидкості й 
подачі, час на переміщення інструмента (наприклад, для очищення від 
стружки);  
Тмір – час на прийоми вимірювання деталі: взяти інструмент, установити, 
виміряти, відложити інструмент і т.п.  
Тн.к. – час, що не ввійшов у комплекс прийомів, пов'язаних з переходом. 
Це дії, котрі можуть проводиться, а можуть і не проводиться, тобто вони 

не завжди присутні при управлінні верстатом (наприклад, зміна інструмента, 
зміна режимів різання, поворот стола й ін.);  

Допоміжний час для різних методів обробки і верстатів визначається по 
нормативних таблицям, графікам і номограмам. 

 
Таблиця 7.1 – Допоміжний час на установку й зняття деталі при 

свердлінні 
Маса деталі, кг, до: 

3 5 8 12 20 Спосіб установки 
Час, хв. 

В тисках с гвинтовим затиском 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
В тисках с пневматичним затиском 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
На столі без кріплення    0,12 0,14 0,15 0,17 0,2 
На столі з кріпленням болтами і планками   0,95 1,0 1,2 1,4 1,6 
В кондукторі або пристрої  0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 
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Таблиця 7.2 – Допоміжний час на робочий хід при свердлінні (управління 
верстатом) 

Час при свердлінні, хв. 

Першого отвору 
Кожного наступного 

отвору того же діаметра 
Найбільший діаметр свердлення, мм 

Операції 

12 25 50 12 25 50 
Свердління по розмітці 0,12 0,14 0,16 0,05 0,06 0,07 
Свердління по кондуктору 0,10 0,12 0,13 0,04 0,05 0,06 
Розсвердлювання, зенкерування 0,08 0,10 0,12 0,03 0,04 0,05 
Розвертання 0,10 0,12 0,15 0,04 0,05 0,07 

 
Таблиця 7.3 – Допоміжний час на вимірювання  

Вимірюваний розмір, мм 
100 500 1000 Вимірювальний інструмент 

Точність 
виміру, мм; 

Час, хв. 
Лінійка  0,5-1 мм 0,06 0,09 0,11 
Штангенциркуль 0,1 мм 

0,05 мм 
0,13 
0,25 

0,20 
0,35 

0,44 
0,66 

Мікрометр 0,01 мм 0,22 0,30 - 
Нутромір (мікрометричний штихмас) 0,01 мм 0,15 0,18 0,34 

 
Суму основного й допоміжного часу називають оперативним часом: 

Топ = То + Тдоп .                                             (7.5) 
Додатковий (Тдод) час. Це час на обслуговування робочого місця. Він 

підрозділяється на час технічного й час організаційного обслуговування: 
Тдод. = Ттехн. + Торг. .                                         (7.6) 

Час технічного обслуговування Ттехн. робочого місця затрачається на 
догляд за робочим місцем у процесі даної конкретної роботи. У нього входить:  

а) час на підналагодження й регулювання верстата в процесі роботи;  
б) час на зміну інструмента, що затупився;  
в) час на виправлення інструмента бруском (різця) або алмазом 

(шліфувального круга) у процесі роботи;  
г) час на видалення стружки в процесі роботи.  
Час технічного обслуговування робочого місця залежить безпосередньо 

від основного (технологічного) часу й тому його обчислюють у відсотках до 
нього 

Ттехн. = kд.техн.
.То .                                            (7.7) 

 
Час організаційного обслуговування Торг. – це час, затрачуваний на догляд 

за робочим місцем протягом робочої зміни (розкладка й збирання інструмента, 
чищення й змащення верстата, його випробування й т.д.). Для розрахунків 
типових операцій коефіцієнт додаткового часу для розрахунку Торг. приймають 
у межах 5-8 %  від оперативного часу Топ: 

 
Торг. = kд.орг.

.Топ.                                             (7.8) 
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Таблиця 7.4 – Коефіцієнт додаткового часу технічного обслуговування  
Вид операції kд.техн, % kд.орг. % 

Свердління, розсвердлювання, зенкерування й ін. 6 5 
Фрезерування 7 6 
Токарна обробка 8 7 
Шліфування й стругання 9 8 

 
Час на відпочинок Тфіз і особисті потреби. Це частина штучного часу, 

затрачувана виконавцем робіт на особисті потреби і на відпочинок. Зазвичай 
Тфіз. приймають 4-5 % від оперативного часу.  

Норма витрат робочого часу на виготовлення виробів може бути також 
виражена кількістю продукції, випущеної в одиницю часу. У цьому випадку 
вона називається нормою виробітку: 

Нв = Тзм / Тшт.                                               (7.9) 
де  Тзм = 8 год. = 480 хв. – тривалість робочої зміни, хв. 

 
Аналітичний метод технічного нормування передбачає використання 

передового досвіду й визначає продуктивність праці дещо вище середнього 
рівня. При аналітичному методі нормування норми однорідні по жорсткості, що 
виключає як невиправдано високу, так і надмірно низьку оплату праці. 
Введення технічно обґрунтованих норм усуває конфлікти й суперечки про 
правильність норм, що мають місце при дослідно-статистичному нормуванні.  

В умовах одиничного й дрібносерійного виробництва аналітичний метод 
нормування застосовується рідко по причині недостатньої економічної 
обґрунтованості. 

При аналітичному розрахунку основного часу на свердлильну операцію 
можна прийняти значення подач із таблиці 7.5, а число оборотів свердла можна 
прийняти 450-600 об./хв. Результати розрахунків штучного часу необхідно 
звести в таблицю 7.6. 

 
Таблиця 7.5 – Подача (мм/об.) при свердлінні сталевих заготовок 

свердлами із швидкорізальних сталей 
Межа міцності матеріалу (σв), МПа Діаметр 

свердла, мм До 800 800-1000 Більше 1000 
2...5 
6...9 

10...15 
16...25 

0,06...0,11 
0,09...0,16 
0,23...0,32 
0,33...0,46 

0,05...0,10 
0,10...0,17 
0,17...0,24 
0,24...0,32 

0,04...0,08 
0,08...0,14 
0,14...0,20 
0,20...0,26 

 

7.1.2. Визначення норми часу за допомогою хронометражу 

Вимірювання тривалості окремих прийомів і переходів виконуваної 
операції проводиться за допомогою хронометра, а сам процес виміру 
називається хронометражем.  

Підготовку до хронометражу починають із розчленовування операції на 
послідовні переходи й прийоми на основі фактичного спостереження або 
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ретельного її вивчення й аналізу. Кількість спостережень установлюють 
залежно від тривалості операцій. Отримані значення величин з кожного 
прийому аналізують і значення, що різко відрізняються від інших, виключають 
згідно правил математичної статистики. 

На оперативний час, отриманий підсумовуванням То й Тдоп, нараховують 
час обслуговування робочого місця й час на особисті потреби й визначають 
штучний час. Знаючи штучний час Тшт., можна легко визначити штучно-
калькуляційний час і норму виробітку. 

Шляхом систематизації отриманих даних за часом обробки заготовок на 
однорідних верстатах розробляють нормативні таблиці. 

 

7.2. Зміст роботи 

Робота включає:  
– розробку послідовності виконання окремих ручних прийомів операції; 
– складання технологічного ескізу;  
– розрахунок довжини шляху різального інструменту, основного й 

штучного часу з урахуванням типу виробництва, матеріалу заготовки і 
різального інструменту й режиму обробки;  

– свердлення отворів у заготовках на верстаті з одночасним 
спостереженням і фіксацією часу, затрачуваного на виконання прийомів і 
переходів;  

– обробку хронометражних даних і визначення по ним норми 
допоміжного часу, а потім норми штучного часу.  

Заготовки обробляють на вертикально-свердлильному верстаті. Тип 
виробництва, діаметр отвору, глибину свердління й режим обробки задає 
викладач. 

 

7.3. Порядок виконання роботи 

Після ознайомлення із завданням креслять технологічний ескіз, 
проставляють діаметр оброблюваного отвору, глибину свердління, шорсткість 
поверхні, оброблювані поверхні позначають червоним кольором або лінією 
подвоєної товщини. 

При свердлінні наскрізних отворів у заготівках необхідно звертати увагу 
на спосіб їхнього закріплення. Якщо заготівка кріпиться в кондукторі, то на дні 
його повинні бути отвори під вихід свердла; якщо вона кріпиться на столі, то 
потрібно встановити її на дерев’яну підкладку, щоб дати вільний вихід свердлу. 
Також необхідно наприкінці свердління при виході свердла з отвору подачу 
робити обережно, тому що в момент виходу свердло, захоплюючи занадто 
товстий шар металу, защемляється нерівностями на краях отворів і може 
зламатися.  

При свердлінні глухих отворів на певну глибину її відзначають на свердлі 
крейдою або олівцем; за допомогою упору; проміром глибиноміром; за 
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допомогою лімба й лінійки на верстаті; застосуванням упорного кільця, 
надітого на свердло.  

При свердлінні глибоких отворів (наскрізних, глухих) при l > 5d 
необхідно час від часу виводити свердло з оброблюваного отвору для 
видалення стружки. Цим полегшується свердління й усувається поломка й 
передчасне затуплення свердла.  

Не можна зупиняти верстат, коли свердло перебуває в отворі, тому що 
відбудеться защемлення свердла. 

Перш ніж приступитися до безпосереднього виконання лабораторної 
роботи необхідно:  

1 Ознайомитися із загальною будовою, кінематичною схемою верстата, 
принципом дії основних механізмів верстата, системою керування верстатом, 
його технічною характеристикою і правилами техніки безпеки;  

2 Перед пуском верстата вивчити призначення всіх його рукояток і 
кнопок;  

3 Вивчити порядок установлення інструменту, пуск і зупинку верстата;  
4 Після вивчення устрою верстата пустити його в хід і випробувати на 

холостім ходу;  
5 Одержати від викладача індивідуальне завдання (на одного або групу 

учнів) на налагодження верстата;  
6 Налагодити й наладнати верстат на необхідні для обробки режими 

різання;  
7 Переконатися в правильності й надійності кріплення на верстаті деталі 

й інструмента;  
8 Виконати обробку деталі.  
При цьому: 
– установлюють фактичний зміст і послідовність виконання переходів, 

ходів і прийомів і записують їх у таблицю;  
– виконують обробку заготовки й проводять хронометраж заданої 

операції, фіксуючи час виконання кожного переходу й прийому. Результати 
спостережень записують у таблицю; 

– за результатами хронометражу визначають норму допоміжного часу й 
розраховують штучний час (технічно обґрунтовану норму часу). 

Результати дослідження приводять у таблиці.  
Приклад. Розробити ТП виготовлення деталі із підготовленої заготовки. 

 
Рис. 7.1. Ескіз деталі "Х" 
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Перед виконанням основної операції необхідні додаткові переходи й 
прийоми: – установити й закріпити пристрій;  

– установити й закріпити деталь;  
– вибрати, виміряти, установити й закріпити інструмент і ін. 
Деталь типу "Х" може бути виготовлена з попередньо нарізаних 

заготовок із круглого прокату за дві операції – слюсарну й свердлильну. 
005 Слюсарно-розмічальна – знайти, розмітити й накернити центр 

отвору. 
Операція складається з одного установа й позиції і з двох переходів. Її 

запис така: 
Установ А – установити деталь на столі (слюсарних лещатах) і закріпити. 
Позиція 1 – вертикальне положення. 
Перехід 1 – розмітити центр отвору згідно ескізу. 
Перехід 2 – накернити центр. 
010 Вертикально-свердлильна – свердлити наскрізний отвір і зняти 

фаски. 
Свердлильна операція складається із двох установів, двох позицій і трьох 

переходів. Її запис така: 
Установ А – установити заготовку на столі й закріпити. 
Позиція 1 – вертикальне положення заготовки. 
Перехід 1 – свердлити отвір 1 діаметром d згідно ескізу. 
Перехід 2 – зенкерувати поверхню 2. 
Зняти заготовку. 
Установ Б – установити заготовку на столі й закріпити. 
Позиція 2 – вертикальне положення заготовки. 
Перехід 3 – зенкерувати поверхню 3. 
Зняти заготовку.  
Прибрати робоче місце. 
Результати хронометражу звести в таблицю 6. 
 
Таблиця 7.6 – Розрахунок норми штучного часу 

Середня подовженість часу 
Допоміжний Додатковий 

№ Операції,  
переходи,  
прийоми 

Основний 
Туст Тупр Тизм Тн.к. Ттехн. Торг. 

Штучний 

1          
2          
3          
          

 

7.4. Звіт з лабораторної роботи  

Лабораторний звіт повинен містити такі частини: 
1) Дату, номер лабораторної роботи, її назву і мету; 
2) Використовуване обладнання і оснащення; 
3) Основні теоретичні положення; 
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4) Звіт виконують за формою таблиць 6 і 7 в які записують дані 
розрахунку штучного часу аналітичним методом і його ж визначення за 
допомогою хронометражу. 

У висновках необхідно проаналізувати результати аналітичних і 
експериментальних досліджень і пояснити причини розбіжності розрахункових 
і хронометражних даних 

 
Таблиця 7.7 – Експериментальні дані хронометражу  

Середня подовженість часу 
Допоміжний Додатковий 

№ Операції, 
переходи, 
прийоми 

Основний 
час Туст Тупр Тизм Тн.к. Ттехн. Торг. 

Штучний 
час 

1          
2          
3          
4          

 

7.5. Контрольні питання 

1 На виконання яких робіт затрачується основний технологічний час?  
2 На виконання яких робіт затрачається допоміжний час?  
3 На виконання яких робіт затрачається підготовчо-заключний час?  
4 Що входить до складу оперативного часу?  
5 Запишіть рівняння штучного часу.  
6 Чим штучний час відрізняється від штучно-калькуляційного часу?  
7 Що називається технічно обґрунтованою нормою часу? Яка структура 

технічно обґрунтованої норми часу?  
8 Як проводять нормування токарної (фрезерної, шліфувальної) операції? 
9 Коли застосовуються норма часу й норма виробітки? 
10 Із чого складаються витрати на заробітну плату на одиницю продукції?  
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Лабораторна робота №8.  
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГIЧНОЇ СХЕМИ СКЛAДAННЯ 

МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБУ 

 
Мета роботи: 1) набути практичні навики робіт із складання i 

розкладання машинобудівного виробу; 2) ознайомитись із сутністю i 
практичним використанням технологічних схем складання. 

 

8.1. Загальні відомості 

При проектуванні технологічних процесів складання виробів виxiдними 
даними служать складальні креслення, специфікації деталей, що входять у 
вироби, теxнiчнi вимоги до виробу i окремих вузлів, розмір виробничої 
програми i термін його виконання (тип виробництва), умови виконання 
складальних робіт. У результаті вивчення складального i робочого креслень 
виробу, його службового призначення, розмірного анaлiзу складальних 
одиниць намічають основні етапи проектування складального процесу. 

Метод забезпечення заданої точноcтi замикаючих ланок складальних 
одиниць вирішує конструктор при розробці складального креслення. Ступінь 
поглибленоcтi технологічних розробок при проектуванні технологічного 
процесу складання залежить вiд масштабу випуску виробів. В одиничному i 
дрібно серійному виробництвах розробляються спрощені варіанти без 
деталiзацiї змісту операцій. При масовому виробництві виробів технологічний 
процес розробляють детально з проектуванням операційної технологiї з описом 
всіx технологічних переходів кожної операції. 

У залежноcтi вiд такту складання визначають її органiзацiйну форму. 
Вибiр організаційної форми складання визначається заданою програмою 
випуску виробів (типом виробництва) – в одиничному і дрібносерійнім 
виробництві зазвичай застосовують cтaцioнapнe складання, в крупно серійному 
i масовому – потокове.  Потокове складання буває двох видів: рухоме на 
рухомих стендах і нерухоме на нерухомих стендах. При потоковому складaннi 
процес повинен бути розчленований на оперaцiї таким чином, щоб основний 
час кожної оперaцiї був близький або кратний такту складання. Це необxiдно 
для досягнення синхронізації операцій, тобто для приведення операційного 
часу у відповідність з тaктoм складання. Якщо, наприклад, операційний час на 
одній iз оперaцiй перевищує такт складання в два рази, то робота по виконанню 
цiєї операцiї повинна бути органiзована на двох паралельних робочих мiсцях. 

Для визначення послідовності складання виробу i його вузлiв 
розроблюють технологiчнi схеми складання. Розробка технологічної схем и 
складання є одним iз перших етапів при розробці технологічної документації на 
складання машинобудівного виробу. 

Структурний xapaктep схеми складання залежить вiд конструкції виробу, 
такту складання, типу складання, типу виробництва i органiзaцiйної форми 
складання. При розробці технологічної схеми складання виріб умовно 
розбивають на складальні вузли, пiдвузли i детaлi. У залежності від ступеня 
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складноcтi розрiзняють вузли першої, другої i більш високих складностей. У 
свою чергу, кожний вузол складається з пiдвyзлiв першої, другої i бiльш 
високих ступенів складності. Вузол першого ступеня входить безпосередньо в 
складуваний виріб. Вузол другого стyпеня  входить у вузол першого ступеня і 
т. п.  

 
Рис. 8.1. Вузол муфти зчеплення 

 
Технологiчнi схеми розро6ляють окремо для складання виробу i для 

складання кожного iз його вузлів (пiдвузлiв). 
Розглянемо принцип розробки технологічних схем складання виро6у на 

прикладі складання вузла муфти зчеплення (рис. 8.1).  
Технологічна схема складання даного вузла показана на рис. 8.2, а. 

Цифрами на cxeмі складання муфти зчеплення позначені номери деталей.  
На технологічних схемах складання муфти кожний елемент вузла 

позначений прямокутником, розподіленим на три частини. У верхній частині 
прямокутника вказана назва елемента, детaлi, пiдвузла, у лiвiй нижній – індекс 
елемента, у правій нижній частині – число складальних елементів.  

Індексaцiя елементів виконується у відповідності з номерами і індексами, 
присвоєними деталям i вузлам (підвузлам) на складальних кресленнях виробу. 
Вузли (пiдвузли) позначаються літерами "Скл." (складання). 

Технологічна схема складання пiдвузлiв показана – на рис. 8.2, б і в. 
 
Технологічна схема складання 
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Рис. 8.2. Технологічна схема складання муфти зчеплення: 

а) – вузол муфти; б), в) – підвузли муфти 
 
Базовим називається елемент (деталь, вузол або пiдвузол), з якого 

починається складання. Кожному вузлу присвоюється номер його базової 
дeтaлі. Наприклад, "СКЛ.7" – вузол iз базовою дeтaллю 7. Вiдповiдну ступінь 
пiдвузла указують цифровим індексом перед літерним позначенням "Скл". У 
розглядуваному приклaдi стакан у складанні має iндeкc "1 Скл.I0", що означає 
пiдвузол першого ступеня з базовою деталлю 10. 

Технологiчнi схеми будують за таким правилом. У лiвiй частині схеми 
вказують базовий елемент (базову деталь або базовий вузол, пiдвузол), а в 
правiй частинi схеми – вирi6 (вузол, пiдвузол). В складaннi цi двi частини 
сполучають горизонтальною лінією. Вище цiєї лiнiї прямокутниками 
позначають вci детaлi в порядку послідовного складання. У нижнiй частинi 
прямокутниками вказані вузли, пiдвузли, що входять безпосередньо у виріб. На 
схемах вузлового складання позначають пiдвузли першого порядку (1 СКЛ.10), 
на cxeмi складання пiдвузла першого порядку – пiдвузли другого порядку 
(наприклад, 2 CKл.14) i т. д. Технологiчнi схеми складання вузла 
супроводжують підписами, якщо такi не очевидні iз самої схеми, наприклад, 
«Запресувати», «Зварити» і т. д.  

Розробка технологічних схем складання значно спрощується при 
наявності зразка виробу. 

Технологiчнi схеми складання одного i того ж виробу можyтъ бути 
розробленi в декiлькох вapiaнтax з рiзною послiдовнiстю. Оптимальний вapiaнт 
вибирають з умови забезпечення заданої якості складання, економiчноcтi i 
продуктивноcтi процесу при задaнiм масштабi випуску виробiв. 

Розробка технологічних схем доцільна при проектуванні складальних 
процесiв для будь якого типу виробництва – це значно спрощує розробку 
складальних процесiв i полегшує oцiнкy констрyкції виробу з точки зору його 
технологічності. 

 

8.2. Опис лабораторної установки 

8.2.1. Конструкція плунжерного насоса 

Насос (рис. 8.3) включає чавуні станину 1 і корпус 2 з бронзовими 
втулками 29, 44, пробками 56, 55, 52 i маслянкою з корпусом 25, кришку 26, 
кришку 40 камери кулiсного меxaнiзму з запобiжним чохлом 28 i бронзовою 
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втулкою 39; кришку 5 камери черв'ячного редуктора з бронзовою втулкою 6; 
вiдлитий iз чавуну переxiдник 3; Стальний цилiндp 4 зi всмоктуючим клапаном, 
вмiщyючим корпус 16, запираючий конус 20 i бронзовий диск 18 iз прохідними 
каналами, нагнітальним клапаном, маслянкою, що вмiщує корпус 14, кришку 
13 i прокладку 47, пробкою 17 з бронзовим кільцем 73 i прокладкою 72, 
дозволяючою регулювати величину мертвого простору в цилiндpi 4. 

 
 

 
 

Рис. 8.3. Плунжерний насос (пояснення в тексті) 
 

У відповідності з констрyкцiєю насоса плунжер 15 приводиться в 
зворотно-поступальний рух за допомогою електродвигуна (на рисунку не 
показаний) через черв'ячний редуктор (рис. 8.4) i кулісний механізм.  

Черв’ячний редуктор включає корпус, відлитий як одне ціле з корпусом 2 
насоса; відлитий бронзовий вінець 27, зафіксований гвинтами 60. Колесо 30 за 
допомогою шпонки 70 посаджено на вал кривошипа 24 кулісного механізму і 
знаходиться в зачепленні з черв’яком 36. Черв’як 36 спирається на конічні 
роликові підшипники і на хвостовику має пів муфту 38 для сполучення з валом 
електродвигуна. Півмуфта 38 посаджена на шпонці 69. Лівий підшипник 
включає внутрішнє кільце 33, насаджене на опорну шийку черв’яка 36. Конічні 
ролики 34, утримувані на внутрішнім кільці за допомогою сепаратора (на 
кресленні не показано), зовнішнє кільце 35, вільно посаджене на корпус. 
Правий підшипник (зі сторони пів муфти 38) аналогічний конструкції лівому. 
Підшипники закриті кришками 32 i 37.  
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Рис. 8.4. Привід насоса 

 
Регулювання  вiceвoгo положення черв'яка 36 по вiдношенню до колеса 

30 здiйснюється за допомогою натискного диску 31, гвинта 61 i гайки 66. 
Крутний момент вiд черв'ячного колеса З0 передається на вал кривошипа 24 
кулiсного механiзму, що включає кaмiнь кулiси 23, кулiсну рамку 43 з 
накладками 42, обмежувальний диск 41, зафiксовaний на тоpцi кривошипа 24 за 
допомогою гвинта 62 i штiфта 71. Кулiсна рамка 43 спирається за допомогою 
штока i хвостовика на дві бронзовi втулки 39, 44 i в процесi обертання 
кривошипа 24 вона виконує зворотно-поступальний рух в горизонтальній 
площині. Цей рух передається плунжеровi 15, який надійно з'єднаний штоком 
кулісної рамки 43 з забезпеченням можливоcтi самоцентpуваня.  

Ця надійність сполучень конструктивно забезпечується таким чином. 
Крiпильний хвостовик плунжера 15 обладнано буртиком зi сферичною 
торцевою поверхнею. Biн крiпиться до штоку кулісної  рамки 43 за допомогою 
трьох втулок 7,9,8 з рiзьбою, як це показано на кресленнi. Втулка 7 
нагвинчується безпосередньо на хвостовик iз рiзьбою кулісної рамки 43 i має зi 
сторонн крiпiльного хвостовика плунжера 15 сферичну впадину, в яку в 
складеному виглядi входить випукла сферична поверхня хвостовика плунжера 
15. Таке сферичне з’єднання дає деяку можливiсть самоцентpування у 
плунжера 15 i штока кулісної рамки 43 при невиликих точностях складання. 
Втулка 9 утримує плунжер 15 в потрiбному положеннi, захоплюючи його за 
буртик з випуклою сферичною торцьовою поверхнею i притискаючи до вгнутої 
сферичної поверxнi втулки 7, а накладна втулка 8 вiдirpaє роль контргайки, 
фiксуючи надiйно взаемне положення втулок 7 i 9. 

Ущiльнення плунжера 15 у корпусi циліндра 4 забезпечується сальником 
12. Як сальникова набивка можуть бyти викориcтaнi фторопластовi кільця. 
Необxiдний для yщiльнення питомий тиск на сальник 12 передається через 
бронзове кільце 11 безпосередньо вiд грунд-букси з рiзьбою 10. 

Для контролю за роботою кулiсного меxaнiзму корпус 2 насоса 
виконаний з оглядовим вiкoнцeм. У робочому cтaнi оглядове вiконце закрите 
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заслінкою 22 iз прозорого органiчного скла, що фiксується на корпусi за 
допомогою металічної  притискної рамки 21 i гвинтiв 57. 

Для укрiплення корпусу 2 на станинi використовуються болти 63 з 
прокладками 67 i гайками 65. 

Кришка 40 крiпиться за допомогою гвинтiв 64 i шайб Гровера 68. Кожух 
28 крiпиться за допомогою гвиитiв 59. 

Переxiдник 3 з'єднаний з корпусом 2 гвинтами 64 i шайбами Гровера 68. 
Для крiплення кришки 5 редуктора використовуються гвинти 58. Кришки 

32 i 37 гнiзд пiдшипникiв черв'яка 36 крiпляться гвинтами 58. Пробки 54, 55, 
56, корпус маслянки 25, привалювальнi поверхнi кришок 5,40,32,37 крiпильних 
флaнцiв переxiдника 3 i кожуха 28 ущiльненi вiдnoвiднo прокладками 52, 74, 
50, 51, 46, 53, 45 iз маслостійкого паперу. 

Прокладки iз паперу не тiльки yщiльнюють стики, але й дають 
можливiсть компенсувати перекоси, що виникають при затяжці кpіпильних 
гвинтів. 

3мащування черв'ячної передачi, кулісного механiзму, пiдшипникiв i 
бронзових втулок здійснюються машинним мастилом шляхом його 
розбризкування. 

Перед заливкою машинного мастила в пiддони черв'ячної передачi i 
кулісного мехaнiзму необxiдно закрити зливнi отвори пробками 54 i 55 i 
вiдкрити вepxнi отвори, викрутивши пробки 56, залити масло до необxiдного 
рівня i закрити вepxнi отвори. 

Для змащування бронзових втулок 29 i сальника 12 передбачене 
використання консистентного мастила, яке витискується iз маслянок 25 i 14. 

 

8.2.2. Принцип дії плунжерного насоса 

Зворотно - поступальний рух плунжера 15 забезпечує кулiсний мехaнiзм. 
У результатi плунжер, рухаючись щiльно у цилiндpi 4, у визначений момент 
займає крайнє лiве положення, а потім крайне праве положення. Biдcтaнь мiж 
цими двома положеннями являє собою довжину ходу плунжера. Довжина ходу 
плунжера piвнa двом paдіycaм кривошипа. 

У лівому крайньому положеннi плунжера необxiдно забезпечити зазор 
мiж торцом плунжера 15 i торцом пробки 17. Регулювання цього зазору 
здійснюється шляхом вгвинчування або вигвинчування пробки 17. При цьому 
використовують прокладки 72 різної товщини. Пiд час роботи насоса при 
переміщенні плунжера 15 iз лівого крайнього положення вправо за плунжером 
у порожнинi цилiндpа створюється вакуум. У результaтi цього запираючий 
конус 20 нaгнiтального клапана перекриває проxiдний отвiр клапана, i в цей же 
момент вiдбуваcrься niдрив запираючого конуса 20 всмоктувального клапана i 
звiльнюється його проxiдний oтвip. У результатi рiдина проходить через 
всмоктувальний клапан, заповнюючи порожнину циліндра. 

Дiйшовши до крaйнього правого положення, плунжер розпочинає 
рухатись у зворотному напрямку. При цьому тиск плунжера передається на 
рiдинy, що заповнила цилiндp. Пiд дiєю тиску рiдини запираючий конус 20 



 71 

всмоктувального клапана перекриває впускний отвiр клапана, а зaпиpаючий 
конус 20 нагнітального клапана пiдривається i вiдкриває проxiдний oтвip 
клапана. У результатi рiдина з цилiндpа 4 виштовхується плунжером 15 через 
нагнiтальний клапан у трубопровід високого тиску. 

Робочий цикл повторюється з частотою обертання кривошипа кулiсного 
мехaнiзму, який для плyнжерних насосів зазвичай становить 120-320 об/хв. 
Подача рiдини в нагнiтальний трубопровiд має пульсуючий характер. 

 

8.3. Порядок виконання роботи 

1 Ознайомитись iз сyтнiстю i принципом складання машинобудівного 
виробу за технологічною схемою складання; 

2 Вивчити по робочому кресленню констрyкцiю i принцип дії 
плунжерного насоса;  

3 Скласти технологiчну схему складання плунжерного насоса; 
4 Передбачити можливiсть паралельного виконання складальних 

операцiй окремих підвузлів i вузлiв насоса поза основного місця складання. 
5 Вибрати необxiдне обладнання, інструменти і пристрої; 
6 Виконати розкладання i складання насоса за розробленою 

технологічною схемою i переконатись в її раціональності; 
7 Внести корективи в розроблену технологічну схему складання. 
 

8.4. Звіт з лабораторної роботи 

Лабораторний звіт повинен містити такі складові частини: 
1) Дату, номер лабораторної роботи, її назву; 
2) Мету лабораторної роботи; 
3) Використовуване обладнання і оснащення; 
4) Основні теоретичні положення; 
5) Технологічну схему складання лабораторного плунжерного насоса. 
 

8.5. Контрольні питання 

1 Назвіть вихідні дані для проектування складальних процесів. Які 
організаційні форми складання? 

2 Склад проектної документації на складальні процеси. Етапи виконання 
складальних робіт.  

3 Що містять поняття: складання, збирання виробу; виріб; деталь; 
складальна одиниця; група; підгрупа? 

4 Які завдання вирішуються при розробці технологічних процесів 
складання? 

5 Які завдання вирішує технологічна схема складання? 
6 Які рекомендації й принцип побудови технологічних схем складання? 
7 Від чого залежить вибір методу складання? Якими методами 

досягається точність замикаючої ланки при складанні? 
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8 У чому сутність методів повної, неповної і групової взаємозамінності, 
методів пригонки й регулювання? 

9 У чому суть нормування й визначення трудомісткості складальних 
робіт? Шляхи зниження трудомісткості складальних робіт. 

10 Послідовна і паралельна зборка. Потокова зборка. Темп зборки. Які 
принципи здійснення стаціонарного й рухомого складання? 
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Лабораторна робота №9.  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОCТI СКЛАДАЛЬНИХ ОПЕРАЦIЙ 

 
Мета роботи: набути практичні навички забезпечення заданої точноcтi 

виконання складальних операцiй. 
 

9.1. Загальні відомості 

Перед тим, як розпочати складання машини або механізму, необxiдно 
вивчити їх призначення, констрyкцiю i уяснити необxiднy ступінь точності. 

Вимоги, що пред'являються до точноcтi машин i окремих її мexaнізмів i 
деталей, викликають необxiднiсть установлення вірних розмірів i допусків не 
тiльки окремих деталей, але й їх ланок i взаємного розташування в 
кінематичних ланцюгах машини. 

Рішення цієї задачі можливо шляхом використання методу розрахунку 
розмірних ланцюгів. Розмірним ланцюгом називається замкнутий ланцюг 
взаємно зв'язаних розмірів, розташованих у визначеній послідовноcтi i 
визначаючих взаємне положення поверхонь i осей деталі або деталей. 

Для наочності розмiрнi ланцюги іноді зображають у вигляді схем. На 
рис.9.1. показано три ланкові (а) i багатоланкові (б) розмiрнi ланцюги i їх 
схеми. 

   
Рис. 9.1. Розмірні ланцюги 
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При побудовi розмiрних ланцюгів зазори розглядаються як самостiйнi 
ланки ланцюга. Основна властивість розмірних ланцюгів заключається в їх 
замкнутості,що визначається наявністю двох гілок. Першу riлку розмiрного 
ланцюга, з якої  починається його побудова i в яку входять збiльшуючі її ланки, 
називають основною; другу гiлку, що закiнчує побудову розмірного ланцюга, в 
яку входять зменшуючі її ланки, називають замикаючою. 

3амикаючою ланкою розмірного ланцюга називають ланку, що 
одержують при побудовi розмірного ланцюга останньою. Номінальний розмiр 
замикаючої ланки розмiрного ланцюга повинен бути рівний алгебраїчній сумі 
номінальних розмірів всіх інших складових ланок даного ланцюга. 

Із (рис. 9.1, б) видно, що замикаючою ланкою в представленому 
багатоланковому розмірному ланцюзі є Аз і що 

А1=А2+А3+А4+А5+А3,                                          (9.1) 
звідкіля розмiр замикаючої ланки розмiрного ланцюга 

АЗ= А1-( А2+А3+А4+А5) .                                       (9.2) 
У лівій частині рівняння (9.2) замість однієї ланки може бути декілька 

ланок. 
Для досягнення заданої точності машин і механізмів особливо велике 

значення мають ланки розмірних ланцюгів, які є загальними для декількох 
ланцюгів. Ці загальні ланки треба приймати як основні і з них необхідно 
розпочинати побудову розмірних ланцюгів. 

Так як при обробці деталей розміри їх відхиляються від номінальних 
внаслідок неможливості досягти абсолютної точності через похибки, то, крім 
залежності номінальних розмірів ланок розмірного ланцюга, описаного 
рівняннями (9.1) і (9.2), необхідне дотримання таких рівнянь, що зв’язують 
величини похибок і допусків розмірів деталей. 

Похибка розміру на замикаючій ланці розмірного ланцюга повинна бути 
рівна сумі похибок всіх інших ланок, що складають довгий розмірний ланцюг: 





 

1mi

1i
i1m321З АА..АААА ,                (9.3) 

де  1А  – похибка замикаючої ланки розмірного ланцюга;  

iА  – похибка і-тої ланки розмірного ланцюга; 

m – загальне число ланок розмірного ланцюга (з урахуванням замикаючої 
ланки). 
Допуск   замикаючої  ланки розмірного ланцюга рівняється сумі 

допусків всіх інших ланок даного розмірного ланцюга, тобто 





 

1mi

1i
i1m321З АА..АААА .             (9.4) 

Рівняння (9.2), (9.3) і (9.4) називаються основними рівняннями розмірного 
ланцюга 

Похибка замикаючої ланки характеризує точність розмірного ланцюга. 
Надавши допуск замикаючої ланки на основі норм точноcтi або технічних 

умов для даної машини, механізму або деталі, можна надати допуски всix 
інших ланок, складаючих даний розмірний ланцюг, призначаючи величини 



 74 

допусків окремих ланок з врахуванням виповнюваних ними функцій таким 
чином, що6 їх сума рівнялась допуску замикаючої ланки (див. рівняння (9.4)). 

З наведених рівнянь випливає, що точність з’єднання деталей i 
координування їх поверхні або вiсей досягається в 6iльшiй мipi короткими 
розмірними ланцюгами, то6то ланцюгами, складеними з найменшого числа 
ланок. 

Розв'язання розмiрного ланцюга заключається в досягненi заданої  
точноcтi його замикаючої ланки i за6езпечення piвноcтi  двох  частив рівняння 
розмiрного ланцюга. Це може бути здійснено методами: 

1. Повної взаємозамiнюваноcтi; 
2. Неповної взаємозамiнюваноcтi; 
3. Пiдбору селективного складання; 
4. Пригонки (виготовлення по місцю); 
5. Регулювання – застосування компенсаторiв рухомих i нерухомих. 
Найбiльш прогресивним методом є метод повної взаємозамiнюваноcтi. 
У практицi виконання ремонтних i монтажних робiт широко 

використовують метод регулювання. У даному випадку рішення розмірного 
ланцюга заключається в тому, що призначена точність розміру замкнутої ланки 
досягається змiною розмiру однієї iз ланок ланцюга за допомогою переміщення 
дeтaлi, положення якої визначає розмір даної ланки, або за допомогою введення 
додаткової  деталі. У першому випадку переміщувана деталь Кр є рухомим 
компенсатором (рис. 9.2, а),  в іншому  випадку – додаткова деталь Кр є  
нерухомим компенсатором (рис. 9.2 б). 

Як нерухомі компенсатори використовують прокладки, проставочнi 
кiльця, втулки та iнше. Використання рухомих компенсаторiв дає можливiсть 
одержати високу точнiсть розмiрного ланцюга i пiдтримати цю точнiсть при 
експлуатації, коли oкpeмi ланки внаслiдок зносу або впливу температури 
змiнюють свої розмiри; при рухомих компенсаторах вiдпадає необхiднiсть в 
пригоночних оперaцiяx, що полегшує i ускорює складання. Таким чином, 
використання рухомих компенсаторів являється економiчним способом 
досягнення високої точноcтi в розмiрних ланцюгах. 

Розглянемо, як забезпечується задана точнiсть виконання складальних 
операції при складанні черв'ячних передач. 

За призначенням черв'ячнi передачi розподiляються на кiнематичнi i 
силовi. ГОСТ 3675-81 установлює 12 ступенiв точності черв'ячних передач. 
Кiнематичнi передачi, вiд яких потребується забезпечення точного 
передавального вiдношення, виготовляють 3-6 ступенiв точноcтi. Силовi 
передачi виготовляють 5-9 ступенів точності. 

Щоб черв'ячна передача могла виконувати своє службове призначення, в 
процесі його виготовлення, необxiдно забезпечити: 

а) кiнематичну точнiсть передачi; 
б) заданий боковий зазор у зачепленнi черв'яка з колесом; 
в) спiвпaдiння середньої плоскості колеса з віссю черв'яка; 
г) необxiдну точнiсть кyтiв схрещування вiсей обертання черв'яка i 

колеса. 
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Порушення кінематичної точності i плавноcтi роботи черв'ячної передачі 
проявляються в неузгодженні обертів колеса i черв'яка, перiодично або 
багаторазово повторюваних за один оберт колеса. Це призводить до коливання 
частоти обертання черв’ячної передачі, внаслiдок чого виникають вібрації i 
шум при робoтi. 

 
Рис. 9.3. Розміри ланцюга що визначають збіг середньої 

площини черв’ячного колеса з віссю черв’яка 
 

Кiнематична точність i плавнiсть роботи черв’ячної передачі цілком 
залежить від точності черв'ячного колеса i черв'яка. Допуски на черв’ячні 
колеса i черв'яки регламентуються відповідним ГОСТом. 

Щоб при роботі черв'ячної передачі не виникало її заклинювання 
внаслідок розігріву і забезпечувалось змащування робочих черв’ячних 
поверхонь,між ними повинен бути боковий зазор, найменше допустиме 
значення якого називають гарантованим боковим зазором. Верхню границю 
бокового зазору треба установлювати, виходячи з допустимого мертвого ходу 
колеса, а також сили удару зубів в момент включення і реверсування обертів 
черв’ячної передачі. 

У залежноcтi вiд службового призначення черв'ячної передачi i умов її 
роботи значення гарантованого бокового зазору i допуску на боковий зазор 
можуть бути рiзними (СТ СЕВ 641-77). 

Найбільш розповсюдженим методом сумiщення середньої плошини 
черв'ячного колеса з віссю черв'яка є метод регулювання, при цьому можна 
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використати i рухомі, i нepyxoмi компенсатори. 
У конструкци черв’ячної передачi, показаної на рис., передбачено 

регулювання віceвoro положення черв'ячного колеса вiдносно черв'яка шляхом 
змiни товщини однієї iз прокладок під фланцем. При виборi правої прокладки, 
як компенсатора, задачу сумiщення середньої плоскості черв'ячного колеса з 
віссю черв'яка розв'яже розмірний ланцюг D. 

Якщо за рішенням цієї задачi виникае необхідність регулювання зазора в 
підшипниках, необxiдний зазор забезпечуеться переміщенням зовнішнього 
кiльця підшипника правим фланцем i гвинтами. В утворений зазор мiж 
корпусом i лiвим фланцем повинна бути вставлена прокладка, товщину якої Е2 
визначає розмірний ланцюг Е. 

Необxiдна точність кута схрещування вiсей обертання черв'яка колеса 
досягається звичайно методом повної або неповної взаємозамiнюваноcтi. Але i 
тут регулювання положення зовнішніх кілець підшипників наданням 
визначеного направлення ексцентриситету їх зовнiшнiх поверхонь можна 
підвищити точність кута схрещування вiсей обертання черв'яка i колеса. 

Правильнiсть зачеплення зубчастого колеса з черв'яком перевiряють за 
допомогою фарби. Фарбу наносять на гвинтову поверхность черв’яка і, 
обертаючи його, одержують відбитки на зубцях черв’ячного колеса. При 
правильнім зачепленні червяка фарба повинна покривати поверхню зуба 
черв’ячного колеса не менше, ніж 50-70%, а п’ятно контакту повинно 
розташуватись з обох боків вісі симетрії зуба. 

При однобокiм розташуваннi п'ятна контакту на поверхнях зубцiв 
положения черв'ячного колеса відносно черв'яка виправляють перемiщенням 
колеса у вiceвoму направленнi, а інколи i розворотом зовнішніх кілець 
підшипників черв'яка i вала черв'ячного колеса для направлення 
ексцентриситeтiв кiлець в потрібну сторону. 

При монтaжi зубчастих колес використовують спецiальнi iнструменти i 
пристрої. 

9.2. Опис лабораторної  установки 

Як лабораторну установку використовують черв'ячний редуктор РЧУ-63А 
(рис. 9.4, 9.5). Bін включає чавунний ребристий корпус 1, кришку 2, черв'ячне 
колесо 3, виготовлене разом з цапфами i маюче напресований бронзовий вiнець 
4. За допомогою цапф черв'ячне колесо 3 опирається на конiчнi підшипники 5. 
Підшипники 5 насаженi на цапфи (пресова насадка). Зовнiшнi кiльця 
пiдшипникiв 5 запресованi в стаканах 6. Ці підшипники мають сепаратори (на 
рис. 4 не показанi). Стакани 6 прикріплюються до корпусу 1 за допомогою 
гвинтів 7. Мiж Фланцями стаканів 6 i корпусом 1 передбачені прокладки 8, які 
виконують роль нерухомих компенсаторiв. Для yщiльнення цапф, що 
обертаються, використовуються гyмoвi манжети 9. Цапфи мають шліци. 
Передача крутного моменту від зубчастого колеса 3 до приводного агрегату 
виконується за допомогою хвостовика 10, посаженого на  шліцах в однiй iз 
цапф. Використання хвостовика 10 зi шлiцевою посадкою дає можливість в 
залежності вiд необхідності переставляти хвостовик з однієї цапфи в другу. 
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Черв'як 11, виготовлений разом з опорними шийками i, сприймаючи 
крутний момент вiд колеса 4, спирається на конічні підшипники 12. Внутрiшнi 
кільця цих підшипників напресовані на опорні шийки черв'яка, а зовнішні 
кільця розташовані безпосередньо в отворах корпусу (вільна посадка). Конiчнi 
підшипники 12 мають також сепаратори (на рис. 4 не показані). Підшипники 12 
закриті за допомогою кришок 13 і 14 з натискними бортиками і 
прикріплюються до корпусу 1 за допомогою гвинтів 15. Між фланцями кришок 
13 і 14 і корпусом 1 редуктора передбачено прокладки 16, що виконують роль 
нерухомих компенсаторів. Для ущільнення опорної шийки черв’яка 11 
використовується гумові манжети 17. Кришка 2 кріпиться до корпусу 1 за 
допомогою гвинтів 18. У корпусі 1 і кришці 2 редуктора (заливка і зливка 
мастила, контроль рівня мастила) маються також наскрізні отвори (без різьби), 
призначені для укріплення редуктора. 
 

 
Рис. 9.4. Черв’ячний редуктор типу 

РЧУ-63А 

 
Рис 9.5. Розріз по середній площині 
черв’ячного колеса і вісей черв’яка 

 

9.3. Порядок виконання роботи 

1) Ознайомитись з методами розрахунку розмiрнiх лaнцюriв i 
використанням цих мeтoдiв для забезпечення необxiдної ступені точності при 
складанні машин і мехaнізмів. 

2) Вивчити по робочих кресленнях (рис.9.4) конструкцію черв'ячного 
редуктора i основи складання з заданою точністю з використанням одного iз 
мeтoдiв розрахунку розмiрних ланцюгiв. 

3) За допомогою натурного зразка i креслення загального вигляду 
(рис.9.4) з розмiрами редуктора типу РЧУ-63А, визначити розмiрнi ланцюги, 
необxiднi для забезпечення заданої точноcтi складання i метод розрахунку 
цього розмірного ланцюга. 

4) Перевiрити правильнiсть зачеплення зубчатого колеса з черв'яком по 
пофарбі i, при необхідності, досягти правильного зачеплення з використанням 
нерухомих компенсаторів (прокладок). 

5) Оформити звіт з роботи. 



 78 

9.4. Звiт з лабораторної роботи 

Лабораторний звіт повинен містити такі складові частини: 
1) Дату, номер лабораторної роботи, її назву; 
2) Мету лабораторної роботи; 
3) Основні теоретичні положення; 
4) Використовуване обладнання і оснащення; 
5) Ескіз загального вигляду з розрiзами натурного зразка редуктора типу 

РЧУ-63А з показом на ньому необxiдних розмiрних ланцюгів; 
6) Обгрунтування вибору методу розрахyнкiв цих ланцюгів; 
7) Результати практичного визначення (по фарбі) правильностi 

зачеплення зубчастого колеса з черв'яком. Указати розмiри необxiдних 
компенсаторiв (товщин прокладок). 

 

9.5. Контрольні питання 

1. Що містять поняття: складання, збирання виробу; виріб; деталь; 
складальна одиниця; група; підгрупа? 

2. Які вихідні дані для проектування технологічного процесу складання? 
3. Які завдання вирішуються при розробці технологічних процесів 

складання? 
4. Якими методами досягається точність замикаючої ланки при 

складанні? 
5. Від чого залежить вибір методу складання? 
6. У чому сутність методів повної, неповної і групової взаємозамінності, 

методів пригонки й регулювання? 
7. Обґрунтувати доцільність застосування того або іншого методу 

складання. 
8. Які організаційні форми складання? 
9. Які принципи здійснення стаціонарного й рухомого складання? 
10. Які завдання вирішує технологічна схема складання? 
11. Які рекомендації й принцип побудови технологічних схем складання? 
12. У чому суть нормування й визначення трудомісткості складальних 

робіт? 
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