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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Якість продукції та послуг національного виробника 

є найважливішим чинником ефективної участі в міжнародній конкурентній 
боротьбі. Для України проблема якості та конкурентоспроможності особливо 
актуальна, так як країна задекларувала курс на вступ в Європейський Союз, 
тому промисловим підприємствам і організаціям необхідно готуватися до 
жорсткої конкурентної боротьби в умовах Європейської ринкової економіки. 

Важливим і визначальним у підвищенні конкурентоспроможності 
національної продукції є машинобудування, яке служить основою матеріальної 
бази суспільства. У машинобудуванні якість виробів тісно пов'язана з точністю 
обробки деталей машин, так як отримані при обробці розмір, форма і 
розташування поверхонь визначають фактичні зазори і натяги в з'єднаннях 
деталей машин, отже, технічні параметри продукції, що впливають на її якість, 
надійність і економічні показники виробництва і експлуатації.  

Однією з найбільш складних технологічних операцій є виготовлення 
координованих отворів, тобто отворів з заданими координатами їх 
розташування відносно базової поверхні і між собою. Особливо складною 
технологією є виготовлення глибоких координованих отворів, так як крім 
технологічної системи, на їх якість впливають безліч інших факторів, адже для 
їх виготовлення застосовується складне багатопозиційне обладнання та складне 
і багатоелементне оснащення. Складність технології ускладнює забезпечення 
повної взаємозамінності координат отворів, що є важливим показником якості 
деталей, адже взаємозамінність – головна умова складання деталей у вузли, 
забезпечення уніфікації та агрегатування. 

Основні деталі, в яких наявні зазначені отвори, є деталі паливної 
апаратури, корпуси, вали, осі, втулки приладів і двигунів. Згідно з існуючими 
статистичними даними, частка отворів деталей машин діаметром від 1 мм до 6 
мм, у яких відношення глибини до діаметру отворів більше трьох, складає в 
середньому 38%. 

Актуальним являється оцінювання якості глибоких координованих 
отворів на етапі проектування, тобто на етапі прийняття рішення про 
можливість забезпечення їх повної взаємозамінності, враховуючи існуюче 
обладнання, інструмент, матеріал та оснащення, адже технологічна підготовка 
виробництва потребує значних ресурсів та часу. На сьогоднішній день не існує 
нормативних документів з оцінювання якості глибоких координованих отворів, 
і тим більше, для малих діаметрів. Рішення таких питань потребує комплексу 
теоретичних і експериментальних досліджень. 

Таким чином, для вирішення науково-прикладної задачі – удосконалення 
методів забезпечення взаємозамінності виготовлення деталей глибокими 
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координованими отворами у машинобудуванні та приладобудуванні на етапі 
проектування необхідно розроблення комплексу наукових і експериментальних 
досліджень, що дозволить розробити уніфіковані алгоритми та методики, які 
увійдуть в основу відповідних нормативних документів, що дозволяють 
застосовувати їх на виробництві з метою забезпечення високої якості продукції. 
Вирішення цього завдання актуально для всіх галузей та видів виробництв і 
підприємств, де виготовляються глибокі координовані отвори. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень Української 
інженерно-педагогічної академії, зокрема за темами: "Розробка системи оцінки 
та управління якістю ключових технологічних процесів машинобудування в 
умовах обмеженої інформації" (ДР № 0107U011782); "Розробка комплексу 
нормативного забезпечення управління якістю механічної обробки в 
машинобудуванні при обмеженому обсязі інформації" (ДР № 0109U008745); 
"Методологія здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії 
технічних регламентів" (ДР № 0115U002954); "Методологія розроблення та 
оцінювання систем управління якістю згідно вимог міжнародних стандартів 
серії ISO 9000" (ДР № 0115U002955). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
удосконалення методів забезпечення взаємозамінності виготовлення деталей з 
глибокими координованими отворами у машинобудуванні та приладобудуванні 
на етапі проектування та розроблення системи їх нормованих полів 
розсіювання, що дозволить застосовувати її на виробництві з метою 
забезпечення високої якості продукції. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені наступні 
задачі дослідження: 

1. Провести аналіз наукової літератури та оцінити ступінь вивчення 
методів забезпечення взаємозамінності координованих отворів у 
машинобудуванні та приладобудуванні. 

2. Визначити величину впливу сумарної похибки механічної обробки на 
точність координованих розмірів глибоких отворів, виготовлених на 
багатоопераційних верстатах. 

3. Провести експериментальні дослідження точності обробки 
координованих отворів на малогабаритних верстатах та визначили параметри 
статистичного аналізу математичних моделей. 

4. Провести планування експерименту та визначити математичну модель 
залежності поля розсіювання показників точності координованих отворів від 
чинників, що на нього впливають. 
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5. Визначити закон розподілу розсіювання показників якості 
координованих розмірів глибоких отворів, як випадкової величини і перевірити 
його узгодженість та адекватність. 

Об'єкт дослідження: забезпечення взаємозамінності виготовлення 
координованих отворів деталей у машинобудуванні на етапі проектування. 

Предмет дослідження: методи оцінювання якості координованих отворів 
на етапі проектування з метою забезпечення взаємозамінності деталей машин. 

Методи дослідження: теоретичні та експериментальні. 
Теоретичні базуються на сучасних положеннях технології 

машинобудування, фундаментальних положеннях в галузі взаємозамінності, 
стандартизації та технічних вимірювань, теорії імовірності та математичної 
статистики. 

Експериментальні дослідження базуються на використанні сучасного 
прецизійного багатопозиційного металорізального обладнання, високоточних 
засобів вимірювальної техніки, методів статистичної обробки даних, 
планування експерименту та апробованих інженерних методиках. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
1. На основі застосування розрахунково-аналітичного методу оцінювання 

якості вперше визначено основні чинники, які впливають на точність 
координованих отворів деталей, виготовлених на багатоопераційних верстатах, 
що дозволило визначити ступінь їх впливу на величину поля розсіювання 
параметрів точності отворів. 

2. За результатами планування експериментів вперше отримані 
математичні залежності полів розсіяння точності глибоких координованих 
отворів за розміром від бази до отворів та за позиційним відхиленням між 
отворами, що дозволило розробити нормативну систему полів розсіювання їх 
точності. 

3. На основі аналізу фізичної суті процесу розсіювання точності 
координованих розмірів глибоких отворів, застосуванні кривих Пірсона та 
чутливих характеристик, вперше ідентифіковано закон розподілу показників їх 
точності та доказано його адекватність, що дозволить вирішувати практичні 
задачі забезпечення взаємозамінності статистичними методами. 

Практичне значення одержаних результатів.  
Розроблено та запатентовано засіб контролю відхилень осей наскрізних 

отворів, який дозволяє проводити контроль координат отворів від бази до 
отвору та між отворами з однієї установки, причому технологічна база та 
контрольна співпадають, що дозволяє мінімізувати похибку установки.  
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Запропоновано та запатентовано спосіб визначення точності розмірів 
координованих отворів, який включає ряд покрокових методик виконання 
вимірювань та обробки результатів.  

Розраховано та створено систему величин полів розсіювання 
координованих розмірів глибоких отворів від отвору до бази та між отворами в 
залежності від його діаметру та твердості матеріалу при різній глибині отвору. 

Результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень 
впроваджено на ТОВ «СхідЛІЗ», м. Харків. Теоретичні положення, що 
розглядаються в дисертаційній роботі, використовуються в навчальному 
процесі при вивченні дисципліни «Взаємозамінність та технічні вимірювання» 
за спеціальністю 6.010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 
сертифікація в машинобудуванні».  

 Особистий внесок здобувача. Основні наукові розробки виконані 
автором самостійно. Теоретичні дослідження, розробка методів і методик, які 
виносяться на захист, виконані автором особисто. 

У публікаціях, написаних у співавторстві, автору належить: аналіз 
факторів, що впливають на точність координованих отворів [1]; запропонована 
методика застосування чуттєвих характеристик для ідентифікації закону 
розподілу показників якості, як випадкової величини [2]; запропонована модель 
розподілу показників якості та перевірено її адекватність [3]; запропоновано 
модель розсіювання показників точності координованих отворів як випадкової 
величини та наведено їх числові характеристики [5]; визначено  ступінь впливу 
основних факторів, що впливають на точність координованих розмірів для 
різних типових технологічних схем [6]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційної роботи були викладені, обговорені та пройшли апробацію на 
3 міжнародних та науково-практичних конференціях, а саме: VI Міжнародній 
науково – практичній конференції "Якість технологій – якість життя",  
м. Харків – 2013р.; ХIV Міжнародній науково – практичній конференції 
"Тенденции и инновации современной науки" м. Краснодар – 2014р.;  
ІІ Міжнародній науково – практичній конференції "Современные проблемы 
теории машин", м. Новокузнецк – 2014р. 

У повному обсязі дисертаційна робота розглядалась на наукових 
семінарах кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації Української 
інженерно-педагогічної академії. 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в  
13 друкованих наукових працях, з яких: 7 у виданнях, що входять у перелік 
ДАК України; 1 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 



5 

1 – у закордонному виданні; 3 тези доповідей на конференціях; 2 патенти на 
корисну модель. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, 4 розділів, 
висновків, списку використаних джерел (142 найменування) і додатків. 
Загальний обсяг дисертації складає 212 сторінок, з яких 119 сторінок – 
основний текст. Робота містить 29 рисунок, 20 таблиць. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження, визначено 

мету, об’єкт, предмет, завдання, наукову новизну, практичне значення 
отриманих результатів, методи проведення наукової роботи, позначено 
особистий внесок автора, відображено дані щодо впровадження результатів 
дослідження. 

У першому розділі проаналізовано існуючі методи оцінювання якості 
продукції в машинобудуванні та приладобудуванні, визначено роль 
статистичних методів оцінювання точності виготовлення деталей, розглянуто 
технологічні методи забезпечення взаємозамінності глибоких координованих 
отворів та виявлено особливості оцінювання їх геометричних параметрів. 
Показано, що сучасний стан вирішення науково-технічної задачі забезпечення 
взаємозамінності координованих отворів у машинобудуванні – це логічне 
продовження робіт таких учених, як: Бородачов Н.А., Зиков А.А., Яхін А.Б., 
Балакшин Б.С., Соколовський А.П., Солонін І.З, Кован В.М., Маталін О.О. та 
інших, які вирішували задачі якості, застосовуючи технологічні та статистичні 
методи. 

У роботах вітчизняних і закордонних авторів містяться наукові 
положення з оцінки та управління якістю механічної обробки і розглянуто 
досвід застосування їх для оптимізації технологічних процесів, але вони не 
стосуються точності виготовлення координованих отворів. Промислові 
дослідження точності обробки деталей на багатопозиційних верстатах, серед 
яких роботи Меламеда Г.І., Дащенка А.І., Білоусова А.П., Круглова В.А., 
Старостинецького Ю.А., показали, що точність координованих розмірів між 
оброблюваними отворами, з урахуванням їх позиційного відхилення 
забезпечується не завжди. В зв'язку з цим відзначається, що незважаючи на 
великий досвід, накопичений в результаті досліджень технологічних процесів 
автоматизованого виробництва, питання технологічного забезпечення якості їх 
роботи вивчені недостатньо. Тому, з підвищенням вимог до точності координат 
і позиційних допусків отворів в оброблюваних деталях виникає необхідність 
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вже на стадії їх проектування задаватися певними економічно доцільними 
параметрами точності. 

Питаннями зв’язку точності координованих отворів та технологічного 
оснащення займались учені: Косилова А.Г., Мещеряков Р.К., Калінін М.А., 
Борисов В.Б., Чепела В.А., Пащенко Е.А., Бахараєв В.Ф., Пичикян М.М., 
Холод Г.П., Іванов В.В. та інші, але у проектувальників відсутній взаємозв'язок 
між характеристиками точності оброблюваних на верстатах деталей, 
параметрами точності елементів оснащення верстатів та нормативними 
величинами допусків точності глибоких координованих отворів, та відсутні 
нормативні документи для ефективного застосування на виробництві. 

Успішне застосування статистичних методів до оцінювання та управління 
якістю вимагає знання закону розподілу контрольованого параметру якості, як 
випадкової величини. У науковій літературі є значний досвід вивчення законів 
розподілу показників точності деталей, як випадкової величини, але вони не 
стосуються технологій виготовлення координованих отворів, тому для них 
рекомендується застосовувати закон нормального розподілу. Зважаючи на це, 
актуальною задачею є дослідження закономірностей розсіювання 
контрольованих параметрів таких виробів. 

В цілому огляд опублікованих робіт дозволяє зробити висновок про 
важливість наукового і прикладного значення методів оцінювання якості та 
забезпечення взаємозамінності виготовлення координованих отворів в 
машинобудуванні, особливо це стосується глибоких отворів. 

У другому розділі розглянуто аналітичні залежності для розрахунку 
точності отворів з координованими розмірами, для чого було проаналізовано 
велику кількість компоновок багатоопераційних верстатів, розраховано їх 
розмірну точність та знайдено головні чинники, що впливають на величину 
розсіювання показників точності. 

Під координованими (взаємопов'язаними) отворами вважаємо групи 
отворів, в яких задані міжосьові розміри або розміри від базової поверхні до 
осей отвору. Під точністю розмірів координованих отворів мається на увазі 
точність відстаней між отвором і базою (Тв) та між двома або декількома 
отворами (позиційне відхилення То) (рис. 1). Вимоги до точності отворів 
задаються кресленнями. 

Для визначення показників точності обробки координованих отворів на 
багатоопераційних верстатах використовується різновид розрахунково-
аналітичного методу, який дозволить врахувати такі чинники як можливо 
досяжну точність виготовлення деталей, а також точність і прецизійність 
оснащення технологічного устаткування у виробничих умовах. Це дозволить 
розробити серію нормативних полів розсіювання для прогнозування 
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можливості досягнення необхідної якості виготовлення отворів з метою 
забезпечення взаємозамінності 
ще на етапі проектування та 
технологічної підготовки 
виробництва, тобто тоді, коли 
необхідно оцінювати, чи 
можливо існуючою 
технологічною системою 
виготовити отвори з заданими 
вимогами.  

В умовах масового і 
серійного виробництва для 
обробки груп координованих 
отворів в деталях 
застосовуються свердлильні 
багатоопераційні верстати і 
автоматичні лінії, які 
компонуються з них, де 
точність обробки 
забезпечується методом 
автоматичного отримання 
координованих розмірів. 
Оскільки багатоопераційні 

верстати і автоматичні лінії в основному складаються з уніфікованих елементів 
(багатошпиндельні насадки), то значний об'єм робіт із забезпечення точності 
виготовлення доводиться на оригінальну частину верстата: багатошпиндельні 
насадки, кондуктори і пристосування, які є замикаючим елементом 
технологічної системи. 

За основні якісні характеристики деталей, що обробляються на 
багатоопераційних верстатах з багатошпиндельними насадками прийняті: 

– точність номінальних розмірів між оброблюваними отворами та 
базовою поверхнею (базою); 

– точність діаметральних розмірів отворів і передбачувана технологія їх 
обробки; 

– величина полів розсіювання похибок на розміри між координованими 
отворами. 

На забезпечення необхідних показників якості деталей, вказаних на 
кресленнях, впливає розмірна точність усієї технологічної системи, яка включає 
вищерозглянуте оснащення. Тому для забезпечення якості виготовлення 

Рисунок 1 – Показники точності
координованих отворів 

ТО 

ТВ 
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деталей необхідно ще на етапі їх проектування та технологічної підготовки 
виробництва зробити розрахунок розмірних ланцюгів компоновочних схем 
технологічного обладнання та провести аналіз їх взаємозв'язків, що являється 
одним з обов'язкових етапів конструювання машин, які сприяють забезпеченню 
установлених допусків на точність розмірів. Адже необґрунтоване призначення 
допусків призводить до дорожчання виробництва, зайві посилення допусків 
вимагає точнішого обладнання, збільшує собівартість деталей. Надмірне 
розширення полів допусків призводить до великої кількості пригоночних робіт 
в процесі складання, що збільшує трудомісткість виготовлення машин. 

На відміну від вибору раціональних допусків на діаметральні розміри 
призначення допусків на лінійні (координовані) розміри може бути тільки на 
основі розрахунку розмірних ланцюгів, оскільки керівних матеріалів для цього 
випадку немає. 

У загальному випадку кожен показник якості машин це деяка функція: 
 n21 Y,...Y,YfY                                                       (1) 

де Y  – показник якості виробу, 

n21 Y,...Y,Y  – аргументи функції (чинники, що впливають на функціональні 

параметри). 
Деякі з аргументів змінні і мають випадковий характер. Вони можуть 

бути незалежними, функціонально залежними або попарно корельованими. 
Крім того, аргументи функції (1) можуть бути функціями інших випадкових 
аргументів. Для розрахунків точності при проектуванні металорізальних 
верстатів використовують лінійну функцію:  


i

iiYCY , 

де Y  – параметр точності складальної одиниці або усього верстата в цілому, 

який задається технічними вимогами на багатоопераційні верстати і вважається 
початковим для розрахунку допусків; 

iY  – параметр точності окремої деталі або складальної одиниці, що є 

аргументом функції; iC – стала при випадковій величині iY , яка називається 

коефіцієнтом приведення (передатним відношенням). 
При сукупності дій помилок (скалярних і векторних) поле розсіяння 

розміру замикаючої ланки визначається за формулою: 
 





 




1m
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2
i

2
i

2
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1
T  ,                                               (2) 
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де i  – передатне відношення i- ї складової ланки; i  – коефіцієнт відносного 

розсіяння i- ї складової ланки; m – загальна кількість ланок;   – коефіцієнт 

відносного розсіяння замикаючої ланки, визначається за формулою: 
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iT  – допуски на складову ланку. 

Сумарний коефіцієнт відносної асиметрії для замикаючої ланки: 
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де i  – коефіцієнт відносної асиметрії i - ої складової ланки. 

Дослідженнями, виконаними раніше, отримані аналітичні залежності, 
якими можна скористатися для визначення полів розсіювання похибок на 
розмір від бази (Тв), а також на позиційне відхилення (То). Ступінь впливу 
кожної складової можна визначити як: 

 

%100
Т

T
Е

n
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i

2
i

2
i

i 




,                                      (5) 

де Тi,– допуск i- ї складової геометричної похибки; i – передатне відношення i- 
ої складової ланки, n – кількість складових. 

В результаті розрахунку великої кількості різних компоновок 
багатоопераційних верстатів, використовуючи формули (2-5) були отримані 
такі результати (таблиці 1, 2, 3). 

Таблиця 1 – Питома вага складових геометричної похибки в схемах без 
направлення різального інструменту 

Найменування складової 
похибок 

Параметр точності координованого отвору 
зміщення від бази  позиційне відхилення 

ТΔ, мм Е, % ТΔ, мм Е, % 
Пристосування 0,0282 55,3 0,012 35,2 
Взаємній орієнтації 0,001 7,0 0,005 6,1 
Ділильного столу 0,0233 37,7 0,0155 58,7 
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Таблиця 2 – Питома вага складових геометричної похибки в схемах з 
направленням різального інструменту 

Найменування складової 
похибки 

Параметр точності координованого отвору 
зміщення від бази позиційне відхилення 

ТΔ, мм Е, % ТΔ, мм Е, % 
Вузол направлення 
різального інструменту 

0,0125 4,1 - - 

Кондукторна плита 0,0470 58,1 - - 
Пристосування 0,0282 20,9 0,012 35,2 
Взаємна орієнтація 0,001 2,6 0,005 6,1 
Ділильний стіл 0,0233 14,3 0,0155 58,7 

Таблиця 3 – Розрахункові значення максимальної сумарної похибки 
обробки з використанням технологічного оснащення багатопозиційних 
верстатів. 

М
ат
ер
іа
л 

де
та
лі

 

Без направлення різального 
інструменту 

З направленням різального 
інструменту 

Тв, мм. То, мм. Тв, мм. То, мм. 
діаметр оброблюваного отвору, мм 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ст 45 0,098 0,092 0,089 0,413 0,243 0,183 0,07 0,054 0,054 0,148 0,036 0,024 
СЧ 15 0,044 0,043 0,043 0,083 0,048 0,036 0,055 0,054 0,054 0,043 0,023 0,023 
Ал 9 0,058 0,057 0,056 0,223 0,133 0,099 0,059 0,054 0,054 0,081 0,033 0,023 

Формула (5) визначає величину полів розсіювання похибок на розмір від 
бази (Тв), а також на позиційне відхилення (То), базуючись на фізичній суті 
процесу розсіювання, але при свердлінні глибоких отворів цього не достатньо, 
адже при такому виді технологічної обробки велике значення має увід 
інструменту, особливо при малих діаметрах. З таблиці 3 видно, що у сумарній 
похибці обробки координованих отворів істотний вплив (до 90%) має 
геометрична складова різального інструменту та матеріал деталі. 

Отже наступним кроком для досягнення необхідної точності глибоких 
координованих отворів буде вивчення ступені впливу параметрів ріжучого 
інструменту, параметрів матеріалу на величину поля розсіювання параметрів 
точності указаних отворів. Знаючи такі залежності можна буде приймати 
правильні рішення на етапі проектування технологічного процесу та 
технологічної підготовки виробництва з метою забезпечення взаємозамінності 
деталей з глибокими координованими отворами. 



11 

У третьому розділі проведено експериментальні дослідження 
забезпечення якості координованих отворів. Завдання експериментів – знайти 
рівняння для розрахунку полів розсіювання координованих розмірів при 
обробці глибоких отворів, отримати  довідково-нормативні дані полів 
розсіювання похибок, що дозволить забезпечити взаємозамінність деталей. 

Методика експериментальних досліджень передбачає вибір: 
експериментального устаткування; матеріалів і конструкцій зразків; різального 
інструменту і режимів різання; необхідного вимірювального інструменту; 
підготовку зразків до експериментів; планування експерименту і отримання 
регресійних моделей; отримання нормативних даних полів розсіювання 
похибок координованих розмірів. 

Проведення експериментальних досліджень проводилось на 
експериментальному стенді, загальний вид показано на рис.2. Матеріал для 
експериментальних зразків вибирали з міркувань найпоширеніших матеріалів в 
машинобудуванні, це конструкційна вуглецева сталь – Сталь 45, сірий чавун – 
СЧ15 і алюмінієвий сплав – Ал 9. Для проведення експериментів 
застосовувалися свердла діаметрами:  Ø 1 – Ø 5 мм середньої серії довжин. Для 

експериментів 
відбиралися свердла з 
матеріалу Р6М5 з 
діаметральним розміром 
в межах допуску, з 
різницею передніх кутів 
γ, що не перевищує 30΄ і 
довгої перемички, що 

рекомендована 
довідковою літературою. 

В якості 
вимірювального 

інструменту для 
контролю якості розмірів 
координованих отворів 

використовувався універсальний вимірювальний мікроскоп УВМ – 21 
(окулярний) з ціною поділки шкали 0,001мм. 

Рисунок 2 – Загальний вигляд експериментального
стенду 
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Для контролю 
точності розмірів було 
створено спеціальне 
пристосування та 
експериментальні зразки. 
Загальний вигляд 
експериментальних зразків, 
встановлених у 
пристосуванні показано на 
рис.3. 

Для вдосконалення 
існуючих технологічних 
процесів є невирішене 

завдання оцінювання якості глибоких координованих отворів ще на стадії 
технологічної підготовки виробництва, тобто деталь ще не виготовлена, а 
технолог повинен знати можливості технологічної системи. Поставлена задача 
є завданням кібернетики, де кібернетичною системою є поле розсіювання 
розмірів координованих отворів, і цю систему можна представити у вигляді так 
званого «чорного ящика». 

При вирішенні задачі оцінювання поля розсіювання координованих 
розмірів при свердлінні була оброблена апріорна інформація, вивчено вплив 
різних чинників на розсіювання розмірів. Всього було проведено 84 
експерименти, в кожному з яких оброблялося 48 отворів. В процесі 
експериментальних досліджень за змінні чинники було прийнято:  

– dі – діаметр різального інструменту; 
– НВ – твердість матеріалу деталі; 
– іl  – виліт інструменту за торець шпинделя. 

Для оцінки достовірності і адекватності отриманих математичних 
залежностей було проведено додаткову серію дослідів (no=3) в нульовій точці 
плану експерименту. Позиційні відхилення приведені до базової довжини 
10мм. Статистичні характеристики розподілів представлені в табл. 4 і табл. 5: 

Х – середнє арифметичне відхилення досліджуваної величини; 

 – середнє квадратичне відхилення; 
W – розмах; 

 – коефіцієнт відносного розсіяння випадкової величини; 

 – коефіцієнт відносної асиметрії. 
Кожна точка плану експерименту є практичним полем розсіювання 

випадкових величин в (табл. 4) або о (табл. 5). В якості незалежних змінних 

Рисунок 3 – Загальний вигляд експериментальних
зразків, установлених у пристосуванні 
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iX  (і = 1, 2, 3) при свердлінні координованих отворів прийняті логарифми di, 

НВ і li. Кодування чинників, наприклад по діаметру, здійснено в наступній 
послідовності: нульовий рівень варіювання (табл. 4) рівний Х1;0 = lg 2,0 = 
0,301, а інтервал розраховувався за формулою: 

2386,0
2

0,10,3lg
Х 0;1 


  

 
Таблиця 4 – Область зміни чинників при свердлінні отворів силовою 

голівкою без направлення різального інструменту 

Рівень 
варіювання 

Змінні незалежні чинники та їх логарифми 

діаметр інструменту
твердість 

оброблюваного 
матеріалу 

виліт різального 
інструменту 

X 1 Х1 X 2 Х2 X 3 Х3 

di, мм lg di НВ, МПа lg НВ li, мм lg li 

Верхній(+1) 3,0 0,4771 1930 3,2856 30 1,4771 
Нульовий(0) 2,0 0,301 1240 3,0934 23 1,3617 
Нижній(- 1) 1,0 0 550 2,7404 16 1,2041 
Інтервал 

варіювання 
- 0,2386 - 0,2726 - 0,1365 

Таким чином, кодоване значення діаметру різального інструменту 
обчислюємо за формулою: 

 
2386,0

301,0dlg
Z i

1


 .                                             (6) 

Аналогічно визначаємо значення 2Z   і 3Z які зведено в табл.5. 

 
Таблиця 5 – Кодоване значення чинників при свердлінні отворів силовою 

голівкою без направлення різального інструменту 
Найменування чинника Код Кодоване значення чинників 
Діаметр інструменту Z1 (lg di – 0,301)/0,2386 

Твердість оброблюваного матеріалу Z2 (lg НВ – 3,0934)/0,2726 
Виліт інструменту Z3 (lg li – 1,3617)/0,1365 

За результатами експериментів розраховані коефіцієнти регресії і 
отримано шукані математичні моделі полів розсіяння розмірів від бази і 
позиційних відхилень. Математична модель розсіювання розмірів від бази 
можна записати: 
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УВ = 2,995 – 0,0240 Z1 + 0,0612 Z2+ 0,0626 Z3 – 0,0292 Z4 + 0,0197 Z5 –  
– 0,00613 Z6 + 0,01299 Z7                                        (7) 

– для поля розсіяння позиційних розмірів: 
УО = 3,54951 – 0,0418 Z1 + 0,1222 Z2+ 0,1444 Z3 – 0,059 Z4 + 0,0319 Z5 –  

– 0,00989 Z6 + 0,013 Z7                                         (8) 
В результаті статистичного аналізу рівнянь (7) та (8) встановлено, що 

коефіцієнти при Z5 – Z7 в отриманих рівняннях не значимі, бо вони менше 
довірчого інтервалу, який залежить від дисперсії помилки досліду і дисперсії 
помилки визначення коефіцієнтів регресії. Тому рівняння (7) та (8) можна 
записати в наступному виді: 

4321В Z0292,0Z0626,0Z0612,0Z0240,0999,2У                (9) 

 

43210 Z059,0Z1444,0Z1222,0Z0418,054951,3У             (10) 

Параметри статистичного аналізу моделей (9) і (10) при свердлінні 
отворів зведені в табл. 6. 

 
Таблиця 6 – Параметри статистичного аналізу моделей (9) та (10) при 

свердлінні отворів. 

Параметри статистичного аналізу 
Значення параметрів  
УВ УО 

Дисперсія помилки досліду, 2
опS  0,000259 0,000094 

Дисперсія помилки коефіцієнтів регресії, 2
biS  0,000031 0,000012 

Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, bi  0,0239 0,034 

Дисперсія неадекватності мат. Моделі, 2
наS  0,00101 0,00246 

Критерій Фішера (Fтаб = 99,0), F 4,11 26 
Критерій Стьюдента (tтаб = 9,925), t 9,499 6,626 

Гіпотезу про адекватність представлення результатів дослідження 
точності обробки без направлення різального інструменту можна вважати 
правильною, так як перевірки, як за критерієм Фішера (F), так і за критерієм 
Стюдента (t) показали, що їх розрахункові значення менші за табличні. 

Згідно з методикою планування експерименту перетворимо кодові 
значення залежностей (9) і (10) в логарифмічні: 

 

lg в = 1,29 +1,29 lg dі + 0,359 lg НВ +0,459 lg lі – 0,5 lg dі lg НВ        (11) 
 

lg о = – 0,69 +2,63 lg dі + 0,721 lg НВ +1,058 lg lі – 0,9 lg dі lg НВ      (12) 
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Потенціюючи рівняння (11) і (12), отримуємо залежності 

експериментальних полів розсіювання за розміром від бази до отвору: 

1,289 - lgHB0,45
і

46,036,0

в
d

lіНВ
6,19 


                                            (13) 

– по позиційному відхиленню між отворами: 

2,6308 - lgHB0,91
і

72,0058,1

о
d

НВlі
863,0 


                                            (14) 

Рівняння (13) і (14) можна використати при наступних межах 
досліджуваних чинників : – НВ 500-2500 МПа; dі = 0,8 – 3,5 мм; lі = 8 – 40 мм. 

 
Таблиця 7 – Питома вага чинників на розсіяння при свердлінні без 

направлення різального інструменту 

Чинники 
Питома вага чинників, % 

в о 
di  13,5 11,0 
НВ 34,5 33,0 
li 35,0 39,0 

Спільний вплив di і НВ 17,0 17,0 

Із залежностей (13) та (14) видно, що поля розсіювання в і о при 
збільшенні діаметру інструменту dі зменшуються. Збільшення вильоту 
інструменту за торець шпинделя, а також підвищення твердості оброблюваного 
матеріалу деталі збільшує поля розсіювання вказаних параметрів. Питома вага 

впливу чинників на 
точність обробки 
координованих отворів 
при нульовому рівні 

варіювання 
представлено в табл. 7, з 
якої видно, що 
найбільший вплив на 
розсіювання розмірів 
робить виліт різального 
інструменту li – 35-39%. 
Питомий вплив 
діаметру інструменту 
позначається у меншій 

 
Рисунок. 4 – Залежності поля розсіювання ωв від
діаметру свердла та твердості матеріалу  
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мірі і складає від 11% до 13%. Механічні властивості оброблюваного матеріалу 
деталі роблять також істотний вплив (близько 33-34,5%). Спільний вплив 
діаметру і твердості матеріалу – чинник, що визначає навантаження на 
інструмент, впливає менш істотно, приблизно 17%. 

Графіки зміни 
полів розсіювання, 
побудовані за 
формулами  (13) і (14) 
представлені на рис. 4 
та 5. 

З графіків (рис. 4, 
5) видно, що найменші 
поля розсіювання 
отримані при поєднанні 
керованих чинників при 
мінімальній довжині 
вильоту інструменту, 

максимальному 
діаметрі отвору для усіх величин твердості матеріалу. 

У четвертому розділі проведено дослідження закону розподілу 
показників точності координованих отворів, як випадкової величини з метою 
забезпечення взаємозамінності деталей ймовірнісним методом. 

Для визначення закону розподілу дійсних значень показників якості, 
пропонується застосувати метод, що ґрунтується на математичному аналізі, в 
основі якого лежить підбір відповідної функції для опису емпіричного 
розподілу. Тому поставлено завдання знайти такий закон розподілу величин 
відстаней від отвору до базового отвору і позиційних відстаней між різними 
отворами деталей, при якому було б узгодження з високою надійністю, і щоб 
закон був адекватний. 

Фізична суть процесу розсіювання у тому, що дійсні значення показників 
якості координованих отворів – позитивні величини і можуть набувати значень 
від нуля до конкретної величини, а не до безмежності. Тоді щільність спільного 
розподілу f(x, y) випадкової величини похибки координат отвору залежить 

тільки від відстані 22 yxr   з координатою (x; y) від початку координат f(x, 

y). Зважаючи на це, пропонується за гіпотезу прийняти закон розподілу з 
щільністю: 

b2
b

(2 )(1 )
f (r) r(r r)

r




 


 
  ,                                     (15) 

 
 
Рисунок 5 – Залежності поля розсіювання ωо від 
діаметру свердла та твердості матеріалу  
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де rb – масштабний параметр, α – параметр форми. 
 

 
 rD2r
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 ;                         

 
2
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 , 

де D(r) – вибіркова дисперсія випадкової величини; r - вибіркове середнє 

значення випадкової величини. 
Функція розподілу випадкової величини r: 
 

1
b b

b2
b

b

0, r 0

(r r) (r (1 )r)
F(r) 1 , 0 r r

r

1, r r












     

 

                         (16) 

Використовуючи масові вимірювання показників точності координованих 
отворів різних деталей, було проведено їх аналіз за критерієм згоди Пірсона, 
який показав, що при рівні значущості 0,05   усі масові випробування 

узгоджуються з пропонованою моделлю (16). Але узгодження не означає 
адекватність моделі, тому необхідно її оцінити на адекватність. 

Наступним кроком було визначення емпіричного закону розподілу за 
допомогою кривих Пірсона, тому за масовими вимірюваннями розсіювання 
розмірів координованих отворів було знайдено емпіричний квадрат асиметрії і 

емпіричний ексцес, які були 
нанесені на площину. На 
указану площину було 
нанесено і криву залежності 
коефіцієнта ексцесу від 
квадрата коефіцієнта асиметрії 
пропонованої моделі (16). З 
рис. 8 видно, що усі точки 
досить близькі до кривої 
залежності коефіцієнта 
ексцесу від квадрата 

коефіцієнта асиметрії моделі 
(16). Отже, масові 
випробування по оцінюванню 

моделей розподілу з використанням коефіцієнта ексцесу і квадрата асиметрії 
показують, що пропонована модель розсіювання показників якості 

Рисунок 8 – Теоретичні та емпіричні λ – 
характеристики моделі (16) похибок отворів 
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координованих отворів (16) достатньо точно описує процес розсіювання 
досліджуваних випадкових величин. 

Для перевірки на адекватність моделі пропонується застосувати λ – 
характеристику і μ – характеристику, які успішно використовуються у теорії 
надійності. Для дослідження адекватності пропонованої моделі знайдені 
теоретичні та емпіричні   – характеристики: 

 

))1()((

)1)(2(
)(

rrrr
rr

bb 




 .                                        (17) 

На рис. 8 точками позначена емпіричні, а кривою – теоретичну   – 
характеристики, визначені за формулою (17), з якого видно, що емпіричні   – 
характеристики близькі до кривої, тобто модель (16) близька до «істинної». 

Проведемо подальші дослідження на адекватність пропонованої моделі 
(16). Для цього знайдемо теоретичну та емпіричні μ – характеристики 
застосовуючи формулу: 
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                                      (18) 

На рис. 9 точками позначена емпіричні, а кривою – теоретичну μ – 
характеристики, визначені за формулою (18), з якого видно, що емпіричні μ – 
характеристики близькі до кривої, тобто пропонована модель (16) близька до 
«істинної». 

Отже, за результатами 
масових досліджень, 
застосовуючи знання фізики 
процесу розсіювання величин 
похибок координованих 
отворів як з направленням 
ріжучого інструменту, так і 
без його направлення, з 
використанням критеріїв 
згоди, за вивченням 
відповідності до кривих 
Пірсона та з застосуванням 
чутливих характеристик 
доказано, що розсіювання 

указаних похибок 
відповідають 

запропонованому закону 
розподілу, що дозволить оцінити якість координованих розмірів глибоких 
отворів та дасть можливість забезпечити взаємозамінність деталей 
ймовірнісним методом з великою надійністю. 

Рисунок 9 - Теоретичні та емпіричні μ –
характеристики моделі 16 похибок отворів 



19 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 
В результаті проведення наукових досліджень удосконалено методи 

забезпечення взаємозамінності виготовлення глибоких координованих отворів 
у машинобудуванні та приладобудуванні на етапі проектування і 
технологічного підготування виробництва та розроблено систему їх 
нормованих полів розсіювання похибок точності розмірів, що дозволить 
застосовувати її на виробництві з метою забезпечення високої якості продукції. 

1. Встановлено, що в багатоопераційних верстатах питома вага 
технологічного оснащення з оригінальними елементами складає приблизно 
40%, а вартість її виготовлення становить (70-80%) вартості усього верстата, що 
підтверджує актуальність досліджень чинників, які визначають точність 
обробки деталей з координованими глибокими отворами на багатоопераційних 
верстатах з використанням різних технологічних схем. 

2. При свердлінні отворів з обмеженнями: – НВ 500-2500 МПа; dі = 0,8 – 
3,5 мм;  lі = 8 – 40 мм., найбільший вплив робить виліт різального інструменту  
li – 35-39%. Питомий вплив діаметру інструменту позначається у меншій мірі і 
складає від 11% до 13%. Механічні властивості оброблюваного матеріалу 
деталі роблять також істотний вплив (близько 33-34,5%). Спільний вплив 
діаметру і твердості матеріалу – чинник, що визначає навантаження на 
інструмент, впливає менш істотно, приблизно 17%.  

3. Проведено планування експерименту та визначено математичну модель 
залежності поля розсіювання показників точності координованих отворів від 
впливаючих факторів, в результаті чого створено систему нормативних 
показників полів розсіювання. 

4. Ґрунтуючись на фізичній суті процесу розсіювання похибок 
виготовлення координованих отворів при свердлінні, запропоновано нову 
математичну модель, яка описує випадкову величину. Для перевірки 
запропонованої моделі на адекватність застосовано чутливі λ і μ 
характеристики, які показали за результатами масових вимірювань величин 
похибок координованих отворів без направлення ріжучого інструменту, що 
пропонована модель адекватна. 
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Наведені публікації містять результати безпосередньої роботи здобувача 
на окремих етапах дослідження, повною мірою відображають основні 
положення та висновки роботи. Авторська участь здобувача в опублікованих 
наукових працях погоджена зі співавторами. 

 
АНОТАЦІЯ 

Бурдейна В. М. Удосконалення методів забезпечення 
взаємозамінності координованих отворів у машинобудуванні на етапі 
проектування. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття науково ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне 
забезпечення. – Українська інженерно – педагогічна академія, Міністерство 
освіти і науки України, м. Харків, 2016. 

У дисертації вивчаються основні технологічні чинники складових 
сумарної похибки обробки координованих розмірів глибоких отворів, 
виготовлених на багатоопераційних верстатах. За показники якості приймались 
точність розмірів від бази до отвору та між двома або декількома отворами. 

Проведення планування експерименту на масових експериментальних 
дослідженнях дозволило визначити рівняння регресії, їх статистичні 
характеристики та доказати адекватність, що дозволило отримати математичні 
залежності величин полів розсіювання координованих розмірів глибоких 
отворів при різних технологічних оснащеннях. Це дозволило розробити 
систему нормативних значень полів розсіювання розмірів глибоких 
координованих отворів. 

Статистичний аналіз величин похибок указаних отворів дозволив 
ідентифікувати закон їх розподілу, як випадкової величини, а застосування 
чутливих характеристик дозволило підтвердити його адекватність. 

В результаті наукових досліджень розроблено нормативну систему полів 
розсіювання показників точності координованих розмірів (від бази до отвору та 
між двома або декількома отворами) глибоких отворів для різного 
технологічного оснащення. 

Ключові слова: координований розмір; глибокий отвір; 
взаємозамінність; поле допуску; багатоопераційний верстат; криві Пірсона; 
адекватність моделі; нормована система допусків. 
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ANNOTATION 

Burdeina V. Improvement of the methods of interchangeability ensurance 
of the coordinated holes in mechanical engineering at the design stage. – 
Manuscript 

 Thesis for the scientific degree of a candidate of technical sciences, speciality 
05.01.02 – standardization, certification and metrological equipment. Ukrainian 
Engineering Pedagogics Academy, Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Kharkiv, 2016. 

The thesis explores the main technological factors of the total error 
components of processing of the coordinated sizes of deep holes made on the 
multiprocessing machines tools. For performance indicators was taken as the 
accuracy of the dimensions from the base to the holes and between the two or more 
openings. 

Conducting of the experiment planning on the mass experimental 
investigations allowed to determine the regression equation, their statistical 
characteristics and to prove the adequacy that enabled to obtain the mathematical 
relationships of the values of the stray fields of coordinated sizes of deep holes in 
various technological equipment. This allowed us to develop a system of normative 
values of the stray fields of the coordinated sizes of deep holes. 

Statistical analysis of the values of errors of these holes allowed to identify the 
law of their distribution as random variables, and the use of sensitive characteristics 
allowed to prove its adequacy.  

As a result of the scientific research, the regulatory system of measurement 
accuracy tolerance of the coordinated dimensions (from the base to the hole and 
between two or several holes) of the deep holes for various technological equipment 
was developed. 

Keywords: coordinated size; deep hole; interchangeability; tolerance zone; 
multiprocessing machine; Pearson curves; the adequacy of the model; standardized 
system of tolerances. 

 
АННОТАЦИЯ 

Бурдейная В.М. Усовершенствование методов обеспечения 
взаимозаменяемости координированных отверстий в машиностроении на 
этапе проектирования. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое 
обеспечение. – Украинская инженерно – педагогическая академия, 
Министерство образования и науки Украины, г. Харьков, 2016. 

В диссертации изучаются основные технологические факторы 
составляющие суммарную погрешность обработки координированных 
размеров глубоких отверстий, изготовленных на многооперационных станках. 
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За показатели качества принимаются точность размеров от базы к отверстию и 
между двумя или несколькими отверстиями 

Проведенный анализ с применением расчетно – аналитического метода 
оценки качества размеров компоновок многооперационных станков позволил 
определить основные факторы, влияющие на точность координированных 
отверстий деталей, изготовленных на многооперационных станках и позволил 
изучить степень их влияния на величину поля рассеивания параметров 
точности отверстий. 

Проведение планирования эксперимента на массовых экспериментальных 
исследованиях позволило определить уравнения регрессии, их статистические 
характеристики и доказать их адекватность, что позволило получить 
математические зависимости величин полей рассеяния координированных 
размеров глубоких отверстий при различных технологических оснастках. 

Статистический анализ величин погрешностей указанных отверстий 
позволил идентифицировать закон их распределения как случайной величины, 
а применение чувствительных характеристик позволило доказать его 
адекватность. 

В результате научных исследований разработано нормативную систему 
полей рассеивания координированных размеров (от базы до отверстия и между 
двумя или несколькими отверстиями) глубоких отверстий для различной 
технологической оснастки, что позволит обеспечить полную 
взаимозаменяемость отверстий на стадии технологической подготовки 
производства и на стадии принятия решения о возможности их изготовления с 
помощью существующей технологической системы. 

Ключевые слова: координированный размер; глубокое отверстие; 
взаимозаменяемость; поле допуска; многооперационный станок; кривые 
Пирсона; адекватность модели; нормированная система допусков.  
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