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життєвого циклу продукції і відповідних заходів, з якого організація 
може набрати і застосувати елементи згідно зі своїми потребами. 

ISO 9004-2:1994. До даного стандарту слід звертатися організації, 
яка забезпечує послуги або продукція якої містить елементи послуг. 
Характеристики послуг можуть відрізнятися від характеристик 
іншої продукції і можуть включати такі аспекти, як персонал, час 
очікування, час надання послуги, гігієна, довіра і послуги зв’язку, 
що постачаються безпосередньо кінцевому споживачеві. Остаточною 
мірою якості, часто дуже суб’єктивною, є оцінка споживача. У 
стандарті міститься опис понять, принципів та елементів системи 
якості, що стосуються всіх видів пропозицій щодо послуги. 

ISO 9004-3:1993. До цього стандарту слід звертатися організації, 
продукція якої (кінцева чи проміжна) створюється шляхом 
перетворень і має вигляд твердої речовини, рідини чи їх комбінацій 
(включаючи конкретні матеріали, бруски, дріт або листи). Така 
продукція, як правило, постачається в гуртових системах, таких як 
трубопровід, барабан, мішок, бак, цистерна або рулон. Стосовно 
перевірки продукції у важливих точках виробничого процесу слід 
зазначити, що перероблювані матеріали завдають особливих труднощів, 
що обумовлено їх природою. При цьому зростає важливість засто-
сування методів статистичного відбору та оцінювання, а також їх 
запровадження для здійснення управління процесами та встановлення 
технічних характеристик кінцевої продукції. Він доповнює вказівки 
ISO 9004-1 щодо продукції з категорії перероблюваних матеріалів. 

ISO 9004-4:1993. До даного стандарту слід звертатися будь-якій 
організації, яка бажає підвищити свою ефективність (незалежно від 
того, чи запровадила вона офіційну систему якості). Постійна мета 
управління всіма функціями на всіх рівнях організації повинна 
полягати у прагненні задовольняти споживача і постійно поліпшувати 
якість продукції. Стандарт містить опис фундаментальних понять 
та принципів, керівних вказівок та методології (засобів і шляхів) 
поліпшення якості. 

 
 
ГЛАВА 8. ЄДИНА СИСТЕМА ДОПУСКІВ І ПОСАДОК 

 
8.1. Взаємозамінність та її види 
 
Організація виробництва механізмів, вузлів, деталей суден та їх 

ремонт ґрунтуються на принципах взаємозамінності та стандар-
тизації. 
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Перші згадки про стандартизацію i взаємозамінність відносяться 
до стародавніх віків. Так у стародавньому Єгипті при будівництві 
різних споруд використовувалася цегла постійного розміру, коли 
для контролю цегли була створена особлива служба. 

При будівництві Вавилонської вежі було використано 85 млн 
цеглин, які мали однакову форму i розміри. Глазурована блакитна 
цегла для облицювання верхнього 15-метрового поверху вежі була 
виготовлена не тільки з урахуванням постійного розміру, але й 
одного кольору, тобто цегла, розчин i колір глазурі були суворо 
стандартизовані. 

Стародавні римляни застосовували принципи взаємозамінності 
при будівництві водопроводу. Одночасно було встановлено єдині 
вимоги до розміру діаметру водопровідних труб. Використовувалися 
труби діаметром у п’ять пальців, що складало 95 мм. Порушення 
цих вимог суворо каралися, аж до смертної кари. 

Розвиток ремесел у середні віки вже зумовило більш широке 
застосування принципів взаємозамінності. 

Тільки завдяки застосуванню принципів взаємозамінності виникли 
типографські способи книгодрукування (встановлення певних форматів 
друкованих аркушів та розмірів друкарських пристроїв). Літери 
також почали виготовляти однієї висоти i з урахуванням взаємо-
замінності. 

У XV столітті у Венеції було застосовано поточний метод будів-
ництва вантажних i військових кораблів. На одноманітні корпуси 
кораблів, які рухалися на плаву по вузькому каналу, послідовно 
встановлювалось обладнання з деталей суворого розміру: мачти, 
pyлi, паруси та інші вироби. Такий метод будівництва передбачав 
високу ступінь одноманітності різних елементів корпуса судна, 
пристроїв та обладнання i міг бути здійснений тільки завдяки 
застосуванню взаємозамінності. 

У XVIII столітті за зразками, затвердженими Петром I, було 
побудовано серії кораблів з однаковими розмірами, щоглами, 
устаткуванням і спорядженням. Це дало можливість витримувати 
як однакові розміри елементів конструкцій кораблів, так і єдиний 
рівень їх якості, та в короткі строки створити російський флот. 

Виробництво деталей суден засновано на спеціалізації та коопе-
руванні заводів. У цих умовах якість кінцевого виробу залежить від 
матеріалів, заготовок, вузлів, одержаних за кооперацією. Взаємна 
ув’язка вимог до якості виробу може здійснюватися тільки шляхом 
комплексної стандартизації та взаємозамінності. 

Суднобудівельники намагаються створювати деталі суден та 
кораблів, приладів і механізмів взаємозамінними, тобто такими, 
щоб їх було легко замінювати при зборці та ремонті. 
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Взаємозамінність – це властивість незалежно виготовлених 
виробів забезпечувати можливість використання одного виробу 
замість іншого без додаткової обробки зі зберіганням заданої якості 
виробу, до складу якого він входить, працездатного стану та надійності. 
До взаємозамінних виробів належать, наприклад, судові плунжерні 
пари, кришки робочих циліндрів двигунів, електро- і радіотехнічне 
обладнання, підшипники ковзання, деталі різьбових з’єднань та ін. 

Надійність [ДСТУ 2860-94] – властивість об’єкта зберігати у 
часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характе-
ризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах 
та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання і 
транспортування. 

Примітка. Надійність є комплексною властивістю, що, залежно 
від призначення об’єкта та умов його застосування, може містити в 
собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збережу-
ваність чи повні поєднання цих властивостей. 

Працездатний стан [ДСТУ 2860-94] – стан об’єкта, який 
характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції. 

Види взаємозамінності показано на схемі (рис. 8.1): 
 

 
Рис. 8.1. Види взаємозамінності 

 
Повна взаємозамінність забезпечує задані показники якості без 

додаткових підгінних операцій при складанні під час виготовлення 
або ремонту суден та їх вузлів. Така взаємозамінність спрощує ремонт 
суден, оскільки будь-яка деталь чи вузол, що зносилися, замінюються 
запасними. Економічно доцільним є застосування взаємозамінності 
для деталей, точність яких нижча за п’ятий квалітет, а також для 
вузлів, що складаються з невеликої кількості деталей. 

Неповна взаємозамінність – це груповий підбір деталей. Деталі 
сортують за розмірами на ряд груп, а потім при збірці використовують 
деталі визначеної групи. Вказаним методом виробляють збірку 
підшипників ковзання, поршневі пальці з поршнем двигунів, плунжера 
з гільзою паливного насосу та інших з’єднань. 

Види 
взаємозамінності

Неповна Повна 

Функціональна Внутрішня Зовнішня 
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За методом неповної взаємозамінності ведуть збірку в межах 
даного виробництва. 

При зовнішній взаємозамінності має місце безпідгонна збірка 
тільки за приєднувальними розмірами (стартерний електричний 
двигун, ДВЗ, синхронний електричний генератор, головки вимірю-
вальних пристроїв та ін.). Зовнішня взаємозамінність є основою 
виконання агрегатного методу ремонту, який сприяє збільшенню 
часу експлуатаційного періоду суден. Замість демонтованих об’єктів 
встановлюють нові або раніше відремонтовані. 

При внутрішній взаємозамінності усі елементи, які входять до 
виробу, характеризуються вищевказаною властивістю. Наприклад, 
взаємозамінність шариків або роликів підшипників кочення, вузлів 
валів коробки зміни передач. 

З метою підвищення вимог до якості деталей суден, останнім 
часом упроваджують нову, більш прогресивну форму взаємозамінності, 
яка має назву функціональна. Вона передбачає повну взаємозамінність 
не тільки за геометричними розмірами виробів, але і за функціо-
нальними показниками (наприклад, за хімічним складом, фізико-
механічними, електричними та магнітними властивостями). Функ-
ціональна взаємозамінність забезпечує оптимальні показники роботи 
деталей суден, їх низьку вартість та високу надійність. 

Функціональну взаємозамінність потрібно створити з моменту 
проектування судна чи вузла. Для цього уточнюються номінальні 
значення експлуатаційних показників і визначаються допустимі 
відхилення від них. Потім встановлюють основні вузли і деталі, від 
яких, насамперед, залежать дані показники. Для цих вузлів i деталей 
застосовують такі матеріали й технологію виготовлення, щоб надійність, 
довговічність та інші показники були оптимальними. Після цього 
виявляють функціональні параметри i встановлюють оптимальні 
відхилення. Для впровадження функціональної взаємозамінності 
важливого значення набувають методи i засоби, які застосовують 
та розробляють для контролю деталей, вузлів, механізмів. 

Принцип функціональної взаємозамінності є одним із головних 
принципів конструювання i виробництва, контролю та експлуатації 
різноманітних суден, машин i вузлів. 

Від значень i коливань функціональних параметрів залежать 
експлуатаційні показники виробів. Наприклад, зміна величини зазору 
між поршнем i гільзою змінює потужність двигунів. 

Для функціональної взаємозамінності важливо забезпечувати 
взаємозамінність вихідної сировини або матеріалу, заготовок або 
напівфабрикатів. Велике значення має також взаємозамінність 
заготовок за розмірами міжопераційних посадочних поверхонь. 
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Принцип функціональної взаємозамінності є одним із важливіших 
принципів конструювання, виробництва, контролю, експлуатації та 
ремонту виробів. 

Неоціненне значення має взаємозамінність під час судноремонту. 
Вона сприяє прискоренню та здешевлюванню ремонту, нерідко 
зводячи його до простої заміни зношених або пошкоджених виробів 
(деталей) запасними. Так, наприклад, у роки Великої Вітчизняної 
війни за короткий проміжок часу було виконано ремонт торпедованого 
крейсера «Червона Україна», в якому було пошкоджено гребний вал. 
Він був відрихтований на плаву із виконанням заміни підшипників. 

 
 
8.2. Основні терміни та визначення Єдиної системи допусків 

і посадок 
 
У 1977 р. для полегшення та зміцнення зв’язків між державами, 

а також з метою ймовірної уніфікації національних стандартів, 
Держави СЕВ прийняли рішення про повний перехід на єдину систему 
допусків та посадок (ЄСДП СЕВ). 

Системою допусків i посадок називається сукупність рядів 
допусків i посадок, закономірно побудованих на основі виробничого 
досвіду й оформлених у вигляді стандартів. 

Єдина система допусків i посадок (ЄСДП) охоплює такі з’єднання 
в машинобудуванні: гладкі (циліндричні i плоскі), конічні, різьбові, 
шліцові, зубчасті передачі та ін. ЄСДП створює передумови для 
забезпечення в міжнародному масштабі: взаємозамінності деталей, 
вузлів i машин; однакового оформлення технічної документації; 
єдиного парку контрольно-вимірювальних інструментів. Завдяки 
цьому досягається: 

1. Підвищення надійності міжнародної спеціалізації при вироб-
ництві машин i вузлів. 

2. Підвищення ефективності проектно-конструкторських poбiт з 
міжнародної стандартизації в галузі машинобудування. 

3. Забезпечення широкого кооперування в галузі технічного 
оснащення. 

4. Скорочення строків підготовки та виробництва продукції за 
технічною документацією, одержаною з інших країн (наприклад, за 
ліцензіями). 

5. Підвищення конкурентоспроможності виробів вітчизняного 
машинобудування на світовому ринку за рахунок їх відповідності 
вимогам міжнародних стандартів. 
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6. Полегшення умов продажу за кордон ліцензій i технічної 
документації на машини i прилади. 

7. Зниження витрат на експлуатацію імпортного обладнання. 
8. Підвищення ефективності науково-технічного обміну між 

країнами. 
В нашій країні з 01.01.1980 р. діє єдина система допусків i 

посадок (ЄСДП), побудована з урахуванням системи допусків i 
посадок ICO та оформлена у вигляді стандартів ГОСТ 25346-82 (СТ 
СЕВ 145-75) i ГОСТ 25347 (СТ СЕВ 144-75). 

Машини і механізми складаються з деталей, із яких потім 
збираються вузли, а з вузлів – різні судна. У процесі роботи 
механізмів деталі суден рухаються одна відносно одної (наприклад, 
корінний вал у підшипниках, поршень у циліндрі двигуна та ін.), 
або повинні зберігати повну нерухомість (стальні стяжні кільця, 
облицювання гребних валів, втулки штирів руля в петлях ахтерштевня 
та ін.). Таким чином, можна відмітити, що всі деталі працюють у 
парі одна з одною. Завжди в парі деталей одна деталь має назву 
отвір (розміри позначаються літерою D), а інша – вал (розміри 
позначаються літерою d). 

Номінальний розмір (Dн, dн ) – розмір, відносно якого визначаються 
відхилення. При позначенні на кресленнях номінальних розмірів і 
сполучень, отриманих лічильним шляхом, число слід округляти до 
розмірів стандартних рядів (ГОСТ 6636-69). 

Виготовити вал або отвір точно за вказаним на кресленні 
номінальним розміром важко, тому що під час обробки можливі 
погрішності або помилки, які повністю врахувати або вилучити 
неможливо. 

Основними джерелами появи відхилень від заданих розмірів і 
форми виробів є похибки. Усі похибки виготовлення виробів можна 
звести до таких, як: 

1. Похибки розмірів; 
2. Похибки геометричної форми; 
3. Похибки взаємного розміщення поверхонь; 
4. Похибки, які пов’язані з чистотою обробки (шорсткістю). 
Похибки розміру, форми, шорсткості і розміщення поверхонь у 

процесі виготовлення виникають під дією ряду причин, серед яких 
слід визначити: 

– неточність виготовлення обладнання (станок, верстат, прес 
та ін.) – С; 

– неточність виготовлення пристроїв для обробки, їх знос – П; 
– пружні деформації ріжучих інструментів, їх знос, неточність 

виготовлення інструменту, температурні явища – І; 
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– неоднорідність матеріалу, пружні деформації, температурні 
явища – Д; 

Це система технологічних погрішностей СПІД. 
У результаті всіх погрішностей, що виникають як у процесі 

виготовлення, так і при вимірюванні, одержується дійсний розмір 
деталі. 

Дійсний розмір (реальний) (Dr, dr) – розмір елемента (вала або 
отвору), встановлений шляхом вимірювання. Правильність отримання 
розмірів при обробці перевіряється їх вимірюваннями. 

Виміряти розмір – означає порівняти його з величиною, яка 
приймається за одиницю. Для лінійних розмірів одиницею вимірю-
вання є метр. У системі допусків та посадок широко використовуються 
дольні частки у вигляді міліметра – мм і мікрометра – мкм: 1 мм = 
1000 мкм; 0,1 мм = 100 мкм; 0,01 мм = 10 мкм; 0,001 мм = 1 мкм. 

Враховуючи погрішність обробки, конструктор указує на крес-
леннях не один, а два граничні допустимі розміри, більший із яких 
має назву «найбільший граничний розмір», а менший – «найменший 
граничний розмір» (рис. 8.2). Усі розміри на кресленнях подаються 
у міліметрах. 

 
Отвір Вал 

Граничні розміри 
Dmax dmax 
Dmin dmin 

 

 
Рис. 8.2. Позначення граничних розмірів 

 
Найбільший межовий розмір дорівнює алгебраїчній сумі номі-
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Отвір Вал
Dmax = DН + ES dmax = dН + es 

 
Найменший межовий розмір дорівнює алгебраїчній сумі номі-

нального розміру і нижнього відхилення: 
 

Dmin = DН + EI dmin = dН + ei 
 

Наприклад: 

 050,0
020,050

 , мм 

Dmax = 50 + 0,050 = 55,050 мм; 

 030,0
060,050

 , мм 

dmax = 50 + (– 0,030) = 49,970 мм;
Dmin = 50 +0,020 = 50,02 мм dmin= 50 + (– 0,060) = 49,94 мм 

 
При виготовленні та ремонті деталі треба знати, який найбільший 

та який найменший розміри можуть бути допущені при обробці, 
щоб виріб не було забраковано. Іншими словами, треба вказати два 
граничні розміри, між якими повинен знаходитися дійсний розмір. 

Різниця між найбільшим та найменшим граничними розмірами 
називається допуском і позначається Т: 

 
TD = Dmax – Dmin Td = dmax – dmin 

 
Допуск вказує на ту неточність виготовлення, в межах якої 

будуть знаходитися усі придатні дійсні розміри. 
Припустимо, що потрібно виготовити вал діаметром 30 мм 

(номінальний розмір). Оскільки виконати цей розмір точно неможливо, 
на кресленні вказується, що дозволяється виготовити цей розмір у 
наступних межах: найбільший граничний розмір вала dmax = 30,020 мм, 
найменший граничний розмір вала dmin = 29,990 мм. Усі дійсні 
розміри, які не виходять за ці межі, будуть придатні. Тобто придатними 
будуть наступні розміри (з точністю до 0,010 мм): 

30,030 Брак 
30,020 dmax = 30,020 
30,010 
30,000 
29,990 dmin = 29,990 
29,980 Брак 
Td = 0,030. 
Отож, умова придатності деталі зведеться до того, що її дійсні 

розміри не повинні бути більшими від найбільшого граничного 
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розміру і меншими від найменшого граничного розміру, що можна 
виразити формулою: 

minmax DDD  ; 

minmax ddd  . 
Допуск на обробку в кресленнях подається у вигляді двох 

відхилень від номінального розміру. Одне відхилення – верхнє, а 
інше – нижнє. Відхилення позначаються літерами латинського алфавіту: 
друкованими – для отвору, малими – для вала. 

Верхнім відхиленням ES (es) називається алгебраїчна різниця 
між найбільшим граничним розміром і номінальним: 

 
ES = Dmin – DН es = dmax – dН

 
Нижнім відхиленням ЕІ (еі) називається алгебраїчна різниця між 

найменшим граничним розміром і номінальним: 
 

ЕІ = Dmin – DН ei = dmin – dН
 
Коли граничний розмір більший за номінальний, на кресленні 

ставиться знак «+» (плюс). Коли граничний розмір менший за 
номінальний, на кресленні ставиться «–» (мінус). Коли граничний 
розмір дорівнює номінальному, відхилення вважається рівним нулю, і 
на кресленні знак не позначається. 

При графічному зображенні полів допусків користуються поняттям 
«нульова лінія». 

Нульова лінія – лінія, яка відповідає номінальному розміру 
деталі або з’єднання. Вище нульової лінії відкладають позитивні 
граничні відхилення у мікрометрах, а нижче – негативні. 

Допуски зручніше виражати, користуючись не граничними 
розмірами, а граничними відхиленнями. 

Величину допуску Т можна визначити, як абсолютну величину 
алгебраїчної різниці між верхнім і нижнім відхиленнями: 

 
TD = ES – EI Td = es – ei

 
Одне з двох граничних відхилень (верхнє або нижнє), яке 

визначає положення поля допуску відносно нульової лінії має назву 
основного відхилення. Для всіх полів допусків, які знаходяться 
нижче нульової лінії, основним є верхнє граничне відхилення (es 
або ES), а для полів допусків, які знаходяться вище нульової лінії, – 
нижнє граничне відхилення (ei або EI). 

Графічну побудову полів допусків показано на рис. 8.3. 
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Рис. 8.3. Побудова полів допусків 

 
Усього для валів та отворів передбачено по 28 рядів основних 

відхилень, які позначаються однією або двома літерами латинського 
алфавіту – прописною для отворів та малою (рядковою) літерою 
для валів (рис. 8.4). 

Основні відхилення визначаються за імперичними формулами 
або за таблицями, які включені до стандартів. 

0 0 

+ 

– 

EІ 

+ES 

TD 

D
H
 

D
m

in
 

D
m

ax
 

мкм 

0 0 

+ 

– 
–EІ 

+ES 

TD 

D
H
 

D
m

in
 

D
m

ax
 

мкм 

0 0 

+ 

– 

–EІ 

–ES 

TD 

D
H
 

D
m

in
 

D
m

ax
 

мкм 

а) 

б) 

в) 



Метрологія, стандартизація та управління якістю 

189 

 
Рис. 8.4. Схема розташування основних відхилень отворів і валів 
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У вузлах, механізмах суден деталі не знаходяться опосередковано 
одна від іншої. Вони збираються у визначені складальні одиниці. 
З’єднання деталей має різний характер – із зазором або з натягом. 

Зазор визначається як різниця розмірів отвору і вала (за умови, 
що D > d): 

dDS  . 
У зв’язку з тим, що дійсні розміри сполучених деталей змінюються 

в межах заданих допусків, то і зазори будуть коливатися від 
найменшого до найбільшого значення. 

Найбільший зазор (Smax) визначається, як позитивна різниця між 
найбільшим граничним розміром отвору і найменшим граничним 
розміром вала: 

minmaxmax dDS  , 

або алгебраїчна різниця між верхнім межовим відхиленням і нижнім 
граничним відхиленням вала: 

eiESS max . 

Найменший зазор (Smin) – позитивна різниця між найменшим 
граничним розміром отвору і найбільшим граничним розміром вала: 

maxminmin dDS  , 

або алгебраїчна різниця між нижнім відхиленням отвору і верхнім 
граничним відхиленням вала: 

esEIS min . 

Середній зазор (Sсер) – середнє арифметичне найменшого і най-
більшого зазорів: 

    2minmax SSScее  . 

Натягом (N) називається різниця розмірів вала й отвору до 
зборки N = d – D за умови, що (d > D). Натяг характеризує ступінь 
опору взаємному зміщенню деталей, тому посадки з натягом задаються 
у з’єднаннях нерухомих деталей машин. 

Найбільший натяг (Nmax) – позитивна різниця між найбільшим 
граничним розміром вала та найменшим граничним розміром отвору: 

minmaxmax DdN  , 

або алгебраїчна різниця між верхнім відхиленням вала і нижчим 
відхиленням отвору: 

.max EIesN   

Найменший натяг (Nmin) – позитивна різниця між найменшим 
межовим розміром вала і найбільшим межовим розміром отвору: 

ESeiN min . 
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Середній натяг (Nсер) – середнє арифметичне найбільшого й 
найменшого натягів: 

2
maxmin NN

Ncее


 . 

 
 

8.3. Ряд посадок 
 
Характер з’єднання деталей, який визначається різницею їх 

розмірів до зборки, називається посадкою. Види посадок показано 
на рис. 8.5: 

 

 
Рис. 8.5. Класифікація видів посадок 

 
Посадка із зазором – посадка, при якій завжди утворюється 

зазор у з’єднанні (умови роботи вимагають вільного переміщення 
валу відносно отвору). 

Найменший граничний розмір отвору більший від найбільшого 
граничного розміру вала або дорівнює йому. При графічному 
зображенні поле допуску отвору розташовано над полем допуску 
вала (рис. 8.6). 

Посадки із зазором використовуються тоді, коли деталі у з’єднанні 
повинні вільно рухатися одна відносно іншої. Зазор потрібен для 
забезпечення вільного переміщення, розміщення шару мастила, 
компенсації температурних деформацій, а також компенсації відхилень 
форми і розміщення поверхонь, похибок зборки та ін. 

Невеликі зазори використовуються для обертаючих валів, 
повзунків, для деталей, що вільно обертаються на валах (шестерні, 
втулки). 

Посадка з натягом – посадка, при якій завжди утворюється 
натяг у з’єднанні, тобто найбільший граничний розмір отвору 
менший від найменшого граничного розміру вала або дорівнює 
йому. При графічному зображенні поле допуску отвору розміщено 
під полем допуску вала (рис. 8.7). 

Види 
посадок 

Перехідні 
(N, S) 

Рухомі 
(із зазором) 

Нерухомі 
(з натягом) 
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A, B, C, D, E, EF, F, FG, G, H (a, b, c, d, e, ef, f, fg, g, h) 

Рис. 8.6. Графічне зображення полів допуску при посадці з зазором 
 

 
P, R, S, T, U, V, X, Y, Z (p, r, s, t, u, v, x, y, z) 

Рис. 8.7. Графічне зображення полів допуску при посадці з натягом 
 

Посадки з невеликим натягом використовуються для насадки 
контактних кілець на ізоляцію в електромашинах, а також для 
передачі деяких моментів (насадка кривошипа на вал, запресовка 
втулок); із середніми натягами (запресовка втулок у деталей, що 
обертаються, установка зубчастих коліс на шпонках, втулок та ін.). 

Перехідні посадки – посадки, при яких можливе отримання як 
зазорів, так і натягів у з’єднанні залежно від дійсних розмірів 
отвору і вала. При графічному зображенні поля допусків отвору і 
вала частково або повністю накладаються одне на одне (рис. 8.8). 
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J, JS, K, M, N (j, js, k, m, n) 

Рис. 8.8. Графічне зображення полів допуску при перехідній 
посадці 

 
Перехідні посадки використовуються у тих випадках, коли необ-

хідне нерухоме з’єднання двох деталей, але за умови експлуатації 
і при ремонті вони повинні більш-менш часто збиратися або 
розбиратися. Ці посадки забезпечують добре центрування деталей, 
які з’єднані. Нерухомість перехідних посадок при найбільшому 
зазорі досягається вживанням додаткових трипільних пристроїв у 
вигляді шпонок, гвинтів, гайок та ін. 

 
 
8.4. Система отвору і система вала 
 
Система отвору характеризується тим, що в ній для всіх посадок 

одного і того ж самого ступеня точності (одного квалітету), віднесених 
до одного і того ж самого номінального розміру, граничні розміри 
отвору залишаються постійними. Здійснення різних посадок досягається 
шляхом відповідної зміни граничних розмірів вала. У системі отвору 
номінальний розмір є найменшим граничним розміром отвору (рис. 8.9, 
8.10). 

Отвір у цьому випадку називається основною деталлю системи, 
а вал – неосновною (посадочною) деталлю системи. 

Отвір у системі отвору називається основним та позначається 
прописною літерою Н із цифровими номерами квалітету, наприклад 
45Н7 – основний отвір діаметром 45 мм 7-го квалітету. 
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Рис. 8.9 

 

 
Рис. 8.10. Система отвору 

 
Вали в системі отвору називають посадочними та позначають 

прописними літерами латинського алфавіту з цифровим номером 
квалітету. Наприклад, Ø5d6 – посадочний вал діаметром 45 мм 
посадки із зазором 6-го квалітету; 45р6 – осадка з натягом 6-го 
квалітету. Нижнє відхилення основного отвору ЕІ у будь-якому 
квалітеті дорівнює нулю, а верхнє ЕS кількісно дорівнює допуску 
отвору зі знаком «плюс». Таке розміщення поля допуску основного 
отвору має назву одностороннього. 

Наприклад: для отвору Ø10+0,015 мм: 
– верхнє відхилення ЕS = + 15 мкм; 
– нижнє відхилення ЕІ = 0 мкм. 
Допуск TD = 15 мкм. 
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На відміну від основного отвору, посадочні вали в системі отвору 
можуть мати граничні відхилення як зі знаком «+», так і зі знаком 
«–». 

Наприклад: для вала  010,0
015,010

  :  

– верхнє відхилення es = + 10 мкм; 
– нижнє відхилення ei = – 15 мкм. 
Допуск Td = es – ei = +10 – (–15) = 25 мкм. 
Система вала характеризується тим, що в ній для всіх посадок 

одного і того ж самого ступеня точності (одного квалітету), віднесених 
до одного і того ж смого номінального розміру, граничні розміри 
вала залишаються постійними. Здійснення різних посадок досягається 
шляхом відповідної зміни граничних розмірів отвору. В системі 
вала номінальний розмір є найбільшим граничним розміром валу 
(рис. 8.11). 

Системою вала називається сукупність посадок, у якій для даного 
квалітету та інтервалу номінальних розмірів граничні розміри (від-
хилення) вала залишаються постійними, а різні посадки утворюються 
шляхом відповідного вимірювання граничних розмірів отвору. 

Вал у цьому випадку називається основною деталлю системи, а 
отвір – неосновною (посадочною) деталлю. 

 

 
Рис. 8.11 

 
Схему розташування основних відхилень показано на рис. 8.12. 
Вал у системі вала називається основним та позначається малою 

літерою h із цифровими номерами квалітету, наприклад 45h7 – 
основний вал діаметром 45 мм 7-го квалітету. 

Верхнє відхилення основного вала еs у будь-якому квалітеті 
дорівнює нулю, а нижнє еі кількісно дорівнює допуску вала зі знаком 
«плюс». Таке розміщення поля допуску основного вала має назву 
одностороннього. 
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Рис. 8.12. Система вала 

 
Наприклад: для вала Ø10- 0,015: 
– верхнє відхилення еs = 0 мкм; 
– нижнє відхилення еі = + 15 мкм. 
Допуск Td = 15 мкм. 
Отвори в системі вала називають посадочними та позначають 

прописними літерами латинського алфавіту з цифровим номером 
квалітету. Наприклад, 45D6 – посадочний отвір діаметром 45 мм 
посадки з зазором 6-го квалітету; 45Р6 – посадка з натягом 6-го 
квалітету. 

На відміну від основного вала, посадочні отвори в системі вала 
можуть мати граничні відхилення як зі знаком «+», так і зі знаком 
«–». 

Наприклад: для отвору  010,0
015,010

 :  

– верхнє відхилення ES = + 10 мкм; 
– нижнє відхилення EI = –15 мкм. 
Допуск TD = ES – EI = +10 – (–15) = 25 мкм. 
Обидві системи є несиметричними граничними, тобто такими, у 

яких поля допусків основних деталей розташовані по одну сторону 
від нульової лінії: «у плюс» – для отвору в системі отвору і «в 
мінус» – для вала в системі вала (рис. 8.9 і 8.11). 

На підставі розмірів із відхиленнями легко можна визначити, за 
якою системою виконано посадку. Наприклад, якщо отвір має нижнє 
відхилення, що дорівнює нулю, тобто має тільки одне відхилення, а 
вал – нижнє і верхнє відхилення, то посадку виконано за системою 
отвору. Навпаки, якщо вал має тільки одне відхилення, а отвір – два 
відхилення, то це вказує на систему вала. Вибір тієї або іншої системи 
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залежить від ряду обставин, оскільки кожна система вносить до 
конструкції, технології, інструменту й вимірювального інструменту 
свої особливості. Так для отворів невеликих і середніх діаметрів 
потрібен спеціальний ріжучий інструмент – свердло, зенкер, розгортка, 
протяжка, а для валів спеціалізований за розмірами інструмент не 
потрібний. Отже, інструмент при системі отвору значно компактніший 
і простіший. Граничні калібри для валів простіші і дешевші у 
виготовленні, ніж калібри для отворів; із цього приводу також 
вигідніша система отвору. 

Більшість галузей нашої промисловості користується переважно 
системою отвору. Проте в деяких випадках система вала навіть 
необхідна. Наприклад, сполучення поршневого пальця з бобишками 
поршня (з натягом) і втулкою верхньої головки шатуна двигуна (з 
зазором) виконано за системою вала. Якщо в даному випадку 
застосувати систему отвору, то поршневий палець довелося б 
виготовити ступінчастим, але це ускладнило б його виготовлення й 
утруднило з’єднання його з поршнем і шатуном. 

Систему вала доцільно застосовувати в конструкціях, у яких 
застосовуються цільнотягнуті вали без обробки різанням. 

При монтажі підшипників кочення застосовуються обидві системи: 
система отвору для отвору підшипника і система вала для його 
зовнішньої поверхні. Пояснюється це тим, що всі типові конструкції 
підшипників встановлені загальносоюзними стандартами і виготов-
ляються, як правило, на спеціальних заводах. Тому в цілях збереження 
їх взаємозамінності доцільніше здійснювати необхідні посадки з їх 
внутрішніми і зовнішніми кільцями шляхом обробки поверхонь 
деталей, що сполучаються з ними. 

 
 
8.5. Точність обробки. Одиниця допуску і величина допуску 
 
Величина допуску не зовсім повно характеризує точність обробки. 

Наприклад, у валів 030,06  мм і мм80 030,0  величина допуску 

однакова – 0,030 мм. Але обробити вал діаметром 80 мм значно 
важче, ніж діаметром 6 мм із таким самим допуском. 

При роботі на одному і тому ж верстаті за однакових умов 
погрішність виготовлення деталей залежить від їх номінального 
розміру, зростаючи із його збільшенням. Наприклад, при обточуванні 
на токарному верстаті валів діаметром 50 мм точність розміру 
складає 0,1 мм, а валів діаметром 500 мм – не менше 0,25 мм. 

На підставі експериментальних досліджень і систематизації 
результатів механічної обробки циліндричних виробів отримані 



Клименко Л. П., Пізінцалі Л. В., Александровська Н. І., Євдокимов В. Д. 

198 

закономірності зміни погрішності їх виготовлення залежно від 
способу обробки і номінального розміру (діаметру). Ці погрішності 
прийнято вважати рівними допуску (у мкм): 

aiITq  , (8.1) 

де а – число одиниць допуску або коефіцієнт точності, який харак-
теризує вибраний квалітет q (спосіб обробки) і не залежить від 
номінального розміру (табл. 8.1); 

i – одиниця допуску або міра точності, що залежить від номі-
нального розміру вала (отвору). 

 
Таблиця 8.1 

Число одиниць допуску а і величини основних допусків ITq 
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Допуски ITq, мкм 
4 – 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 
5 7 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 
6 10 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 
7 16 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 
8 25 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97 
9 40 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 
10 64 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250 
11 100 11 130 160 190 220 250 290 320 360 400 
12 160 180 210 250 300 350 400 460 520 570 630 

 
За одиницю точності, з допомогою якої можна встановити 

залежність зміни допуску при зміні діаметру, приймається одиниця 
допуску. Практикою встановлено, що труднощі обробки в основному 
зростають із збільшенням розмірів деталей за законом кубічної 
параболи у вигляді 

3
uD . 

Одиницю допуску i для номінальних розмірів виробів від 1 до 
500 мм підраховують за формулою (у мкм): 

uu DDi 001,045,0 3  ,  (8.2) 

де minmax DDDu   – середній геометричний розмір крайніх (гранич-

них) розмірів того інтервалу, в якому знаходиться даний номінальний 
розмір виробу, а Dmax і Dmin – найбільше і найменше значення 
відповідного інтервалу, мм. 
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Тут i – одиниця допуску для номінальних розмірів до 500 мм. 
Наприклад, для розміру 3 мм i = 0,55, а для розміру 500 мм i = 3,89. 

Весь діапазон розмірів від 1 до 500 мм у стандарті «Допуски і 
посадки» розбитий на тринадцять інтервалів: від 1 до 3; понад 3 до 6; 
понад 6 до 10; понад 10 до 18; понад 18 до 30; понад 30 до 50; понад 
50 до 80; понад 80 до 120; понад 120 до 180; понад 180 до 250; понад 
250 до 315; понад 315 до 400; понад 400 до 500 мм (для посадок із 
великими зазорами і натягом кількість інтервалів більша). Для 
кожного інтервалу розмірів даного квалітету прийнято постійне 
значення допуску ІТq (табл. 8.1). 

Якщо основне відхилення вала (отвору) є верхнім відхиленням 
es (ES), то друге граничне відхилення – нижнім відхиленням вала ei 
(отвору El), що обчислюється за формулами: 

ei = es – ITq; EI = ES – ITq. (8.3) 
Якщо основне відхилення є нижнім відхиленням, то друге граничне 

відхилення – верхнім відхиленням вала es (отвору ES), які визначаються 
за формулами: 

es = ei + ITq; ES = EI + ITq. (8.4) 
 
 
8.6. Квалітети 
 
Квалітет (ступінь точності) – це сукупність допусків, що 

відповідають одному рівню точності для всіх номінальних розмірів. 
Квалітет позначається порядковим номером, що зростає зі збіль-
шенням допуску. Передбачено 20 квалітетів: 01; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. 

Скорочений допуск за одним із квалітетів позначається латин-
ськими літерами ІТ – «стандартний допуск»; наприклад, ІТ7 позначає 
допуск за 7-м квалітетом. 

Допуски з 5-го до 18-го квалітету визначають за формулою IT = Ki, 
де К – коефіцієнт, який залежить від квалітету; і – одиниця допуску. 

Для розмірів до 50 мм допуски в квалітетах від 01-го до 4-го 
визначені за формулами: ІТ01 = 0,3 + 0,008Dи; ІТ0 = 0,5 + 0,012Dи; ІТ1 = 

0,8 + 0,020Dи; 312 ІТІТІТ  ; 513 ІТІТІТ  ; 534 ІТІТІТ  . 
Розрахунок допусків і граничних відхилень для кожного інтервалу 

номінальних розмірів виконується за середнім геометричним (Dи) 

його граничних значень (
maxuD  і 

minuD ) ; 
minmax иии DDD  . 

За квалітетами ІТ01; ІТ0; ІТ1 виготовляють кінцеві міри довжини, а 
за квалітетами ІТ2, ІТ3 і ІТ4 – калібри і вироби особливої точності. 
Допуски в цих квалітетах визначаються за відповідними формулами. 
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Квалітет вибирають на стадії конструювання виробу; цей відпо-
відальний процес вимагає ретельного аналізу технічних вимог, що 
пред’являються до виробу і до умов його роботи. Необґрунтоване 
завищення квалітету веде до ускладнення технології виробництва, а 
отже, до підвищення вартості виробів; з іншого боку, заниження 
його викликає зменшення надійності і довговічності роботи виробу 
в цілому. 

Орієнтовно можна керуватися наступними рекомендаціями: 
квалітети ІТ5 і ІТ6 застосовують у точному машинобудуванні, коли 
з’єднання повинні мати малі коливання зазорів і натягу при високій 
точності форми і розташування поверхонь валів і отворів (наприклад, 
у з’єднаннях посадочних поверхонь підшипників кочення, поршневих 
пальців, корінних і шатунових вкладишів колінчастого вала, а також 
деталей плунжерних пар паливного насоса двигуна). Поверхні за 
квалітетами ІТ5 і ІТ6 отримують при тонкому шліфуванні, алмазному 
розточуванні, хонінгуванні, притиранні, доведенні та калібруванні. 

Квалітет ІТ7 – основний квалітет, за яким виготовляють вироби 
кораблів та суден. Розміри за квалітетом ІТ7 отримують при чистовому 
шліфуванні, точному простяганні та остаточному (чистовому) розгор-
танні отворів. 

Квалітети ІТ8 і ІТ9 призначають для деталей і виробів, що 
працюють при невисоких частотах обертання і спокійних наванта-
женнях, коли не потрібна висока точність з’єднань. Розміри за ними 
забезпечуються при тонкому точінні і розточуванні, чистовому 
фрезеруванні, зенкеруванні і попередньому розгортанні отворів і 
прецизійному литті. 

Квалітети ІТ10-ІТ12 застосовують для деталей невідповідних 
з’єднань, у яких коливання зазорів до 0,1 мм не впливає на роботу 
виробу. 

Квалітети ІТ14-ІТ18 передбачені для невідповідних розмірів, 
посадки в цих квалітетах не призначаються. Квалітети поширюються 
на розміри виробів, що грубо обробляються різанням, а також на 
заготовки, що отримуються шляхом кування, гарячого штампування, 
лиття в землю і кокіль, прокатки та зварювання. 

 
 
8.7. Позначення допусків і посадок на кресленнях, їх засто-

сування в суднобудуванні та судноремонті 
 
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД передбачає три випадки нанесення гра-

ничних відхилень лінійних розмірів у робочих кресленнях: 
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1) Умовними позначеннями полів допусків та посадок, наприк-
лад: 18H6; 60f6. 

2) Чисельними величинами граничних відхилень. 
Знаючи номінальний розмір і обидва граничних відхилення, можна 

позначати допуск на кресленнях. Для цього після номінального 
розміру меншим шрифтом указуються відхилення зі своїми знаками 
(рис. 8.13, а). 

 

 
Рис. 8.13 

 
Коли обидва відхилення мають однакову величину, але різні знаки, 

то абсолютне значення відхилень пишуть на кресленні один раз, 
але перед ним ставлять знак «» (рис. 8.13, б). 

Відхилення, яке дорівнює нулю, на кресленні не вказують (рис. 8.13, 
в, г). 

Примітка. Граничні відхилення записуються до останньої значущої 
цифри включно з вирівнюванням числа знаків у верхньому та нижньому 
відхиленні додатком нулів. 

Таким чином, допуск може бути заданий у наступних шести 
варіантах: 

 
1) 040,0

010,030
 ; 2) 020,0

010,030
 ; 3) 007,030  ; 

4) 045,030 ; 5) 050,030 ; 6) 020,0
040,030

 . 

 
Усі ці розміри на кресленнях подаються у міліметрах. 
3) Умовними позначеннями полів допусків і праворуч в 

дужках – чисельними величинами граничних відхилень, наприклад: 

 060,0
041,0660 

 r . 

На складальних кресленнях граничні відхилення розмірів деталей 
або умовні позначення показують у вигляді дробу: в числівнику 
завжди вказується умовне позначення або чисельні величини вала, 

 020,0
010,030

30–0,050500,030 28+0,025

a) б) в) г) 
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а в знаменнику – умовні позначення або чисельні величини отвору 
(рис. 8.14). 

 

 
Рис. 8.14 

 

Основні посадки (наприклад, 
8

8
;

8

8
;

7

7

h

H

e

H

f

H ) – це посадки, в 

яких поля допусків отворів і валів одного квалітету. 

Наприклад, 100
7

7

f

H – позначення посадочного вала 7 квалітету 

в системі отвору, з основним отвором 7-го квалітету, номінальним 

діаметром спряжених деталей 100 мм; 100
7

7

h

К
 – позначення 

посадочного отвору 7 квалітету в системі вала, з основним валом 
7-го квалітету, номінальним діаметром спряжених деталей 100 мм. 

Іноді використовують комбіновані посадки – це посадки, які 
утворені сполученням поля допуску отвору одного квалітету з 
полем допуску вала іншого квалітету однієї системи. 

Наприклад, 100
6

7

f

H
– позначення посадочного вала 6 квалітету в 

системі отвору, з основним отвором 7-го квалітету, номінальним 
діаметром спряжених деталей 100 мм. 

Поєднання полів допусків валів та отворів із різних систем 
ГОСТ 25347-89 не рекомендує. 

20
6

7

k

H  
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При номінальних розмірах 1-500 мм рекомендується 70 посадок 
у системі отвору і 61 посадка у системі вала (основних та комбіно-
ваних). 

Для переважного використання виділено 17 посадок у системі 
отвору та 10 посадок у системі вала (табл. 8.2). 

 
Таблиця 8.2 

Посадки переважного використання для розмірів 
від 1 до 500 мм 

Система отвору Система вала

Посадки з зазором
Перехідні 
посадки

Посадки з 
натягом

Посадки з 
зазором

Перехідні 
посадки

Посадки з 
натягом

11

11
;

11

11
;

9

9

;
9

8
;

8

8
;

7

8
;

8

8

;
6

7
;

6

7
;

7

7
;

8

7

h

H

d

H

d

H
d

H

h

H

h

H

e

H

h

H

g

H

f

H

e

H

6

7

;
6

7

;
6

7

n

H
k

H

js

H

 

6

7

;
6

7

;
6

7

s

H
r

H

p

H

 

11

11
;

8

8

;
8

9
;

7

8

;
6

7
;

6

8

h

H

h

H
h

E

h

H
h

H

h

F

 

6

7

;
6

7

;
6

7

h

N
h

K
h

JS

 6

7

h

P  

 
При обранні посадки з гарантованим зазором головним завданням 

є забезпечення найменшого тертя між поверхнями вала і втулки, які 
торкаються одне одного і, як наслідок, найменшого їх зносу. 

Посадка з натягом забезпечується силою тертя між поверхнями 
деталей та залежить від величини натягу. Тому при обранні посадки з 
натягом визначають допустимі значення найбільшого та найменшого 
натягу. 

Посадки типу 
5

7
;

6

7

g

H

g

H
 мають малий гарантований зазор, що 

сприяє доброму центруванню деталей і відсутності ударів під час 
зміни навантаження. При доброму змащенні посадки використовують 
для спряження шийки колінчатого валу з шатуном у поршневому 
двигуні, вала ротора турбіни і шпинделя станків, клапанів. 

Посадка 
11

11

h

H
 використовується для деталей, які повинні легко 

входити одна в одну, з можливо малим зазором при великих 
допусках на неточність виготовлення. Маховики, штурвали, 
рукоятки на квадратах валів; пальці в переводних важільних 
механізмах; хомути, затискні скоби на валах; посадочні місця 
лючков, заглушок у корпусах; шарнірні болти в топічних дверцях. 

Посадки 
6

7
;

7

7

f

H

f

H  використовуються для з’єднання деталей, які 

працюють в основному при помірних та сталих швидкостях і при 
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безударному навантаженні (наприклад, вали, що обертаються в 
підшипниках і шпинделі). 

Посадки 
8

7
;

7

7
;

8

8

e

H

e

H

e

H
 мають відносно великі зазори і вико-

ристовуються для рухомих з’єднань при великій довжині втулки й 
частоті обертання 1000 хв–1 (наприклад, цапф валів із втулками 
підшипників у відцентрових насосах, у приводах шліфувальних 
станків і турбогенераторів, валів холостих шківів і коліс, які вільно 
обертаються). 

Посадки 
9

9
;

9

8

d

H

d

H
 характеризуються відносно великими 

зазорами і використовуються для з’єднання деталей, що працюють 
з великими швидкостями, коли за умов роботи деталей допускається 
неточне центрування (наприклад, у дорожніх та інших машинах). 

Посадка 
11

11

d

H
 використовується для з’єднань із гарантованим 

зазором у конструкціях малої точності та для з’єднань, які працюють в 
умовах запиленості та забруднення: вали в підшипниках; шестерні 
та муфти грубих механізмів, які вільно сидять на валах; центруючі 
буртики кришок двигунів внутрішнього згоряння в кільцевих канавках 
втулок; штоки водяних вентилів у натискних сальникових втулках 
та отворів корпусів; вісі важелів, пальців і штирів ілюмінаторів та 
кришок люків, механізми водонепроникних дверей. 

Посадка 
8

8

u

H
 використовується для з’єднань стальних стяжних 

кілець, обліцовки гребних валів, плунжерів насосів; з’єднань рамових 
та мотильових шийок колінчастих валів під насадку щік; великих 
зубчастих венців та ін. 

Посадка 
7

8

s

H
 застосовується для з’єднань втулок у глухих під-

шипниках і підп’ятниках, товстостінних втулок (без стопорів) для 
валів портових механізмів; втулок для штирів руля в петлях 
ахтерштевня; венців зубчастих та черв’ячних коліс та ін. 

Використання посадок 
7

8
;

6

7

h

H

h

H
. У ковзних посадках найменший 

зазор дорівнює нулю, тому вони знаходяться на межі між нерухомими 
та перехідними посадками. При доброму змащенні деталі перемі-
щуються одна відносно одної вільно (наприклад, направляючі та 
пінолі в станках, поршневі штоки в циліндрах насосів і поршневих 
машин, циліндричні місця посадок розпилювачів форсунок, направ-
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ляючі клапанів і відсікачів паливних насосів; маховики, шківи та 
глухі муфти, які сидять на валах на шпонках, при довжині ступки 
більше діаметру вала; зубчасті колеса та нероз’ємні ексцентрики. 

Посадка 
11

11

сd

H
 використовується для з’єднань із збільшеним 

гарантованим зазором у конструкціях малої точності та для з’єднань, 
які працюють в умовах запиленості та забруднення: клинові шпонки 
в пазах валів та втулки; пальці та штирі в палубних башмаках, 
талрепах, петлях, скобах, палубних механізмах; вали в підшипниках; 
шестерні та муфти грубих механізмів, які вільно сидять на валах; 
центрируючі буртики кришок двигунів внутрішнього згоряння в 
кільцевих канавках втулок; штоки водяних вентилів у натискних 
сальникових втулках та отворів корпусів; вісі важелів, пальців і 
штирів ілюмінаторів та кришок люків, механізми водонепроникних 
дверей. 

Посадки 
6

7
;

6

7

h

K

k

H
 дають добру точність центрування і забез-

печують швидку зборку. Їх використовують для швидкохідних шківів, 
коліс редукторів, маховичків, рукояток, муфт, установочних коліс. 

Раніше, до введення ГОСТу 25347-82 на посадки, діяв ОСТ, у 
якому позначення посадок були наочнішими. Так гаряча посадка 
позначалася скороченням Гр; пресова – Пр; легкопресова – Пл; 
глуха – Г; туга – Т; напружена – Н; щільна – П; ковзання – С; руху – 
Д; ходова – X; легкоходова – Л. Системі отвору було привласнено 
символ – «А», системі вала – «В». Для того, щоб легко було 
орієнтуватися в посадках за ГОСТом, що діє в даний час, а також 
для полегшення практичного вибору посадок у табл. 8.3 (Частина ІІ. 
Додаток В) наведемо приклади посадок за системою ОСТ і посадок, 
що відповідають їм, за ГОСТом 25347-82. 

 
 

ГЛАВА 9. ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ 
 
Якість обробки поверхонь деталей, які знаходяться у з’єднаннях 

у вузлах та механізмах кораблів і суден, суттєво впливає на надійність 
та довговічність машин і механізмів, вартість виготовлення деталей 
та особливості експлуатації й ремонту. 

Реальні поверхні, отримані обробкою на металоріжучих верстатах 
або іншим шляхом, поборознені рядом виступів, що чергуються, і 
западин різної висоти і форми і порівняно малих розмірів за висотою і 


