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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: навчити студентів грамотно читати машинобудівні креслення, 
контролювати та виміряти параметри деталей, давати обґрунтовані висновки 
якості продукції. 

Завдання:  
- опанувати принципи побудови систем допусків і посадок на усі види 

з’єднань; 
- засвоїти правила позначення на кресленнях деталей відхилень форми і 

розташування поверхонь а також шорсткості; 
- грамотно використовувати послідовність вибору вимірювальних засобів; 
- вміти користуватися стандартами. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

- умовні позначення будь-яких поверхонь; 

- методи та засоби вимірювання параметрів деталей; 

вміти:  

- розраховувати параметри будь-якої поверхні; 

- розраховувати виконавчі розміри колібрів; 

- вибирати відповідний вимірюючий засіб залежності від точності розмірів; 

- розраховувати розмірні ланцюги двома способами; 

  
2. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Розмірні параметри 
Тема 1.  Вступ. Взаємозамінність. Види взаємозамінності. Характеристика розмірів їх 
відхилень. Переважаючі числа. Інтервали і діапазони лінійних розмірів.  
Тема 2. Допуск розміру та поле допуску. Типи з’єднань, посадки. Системи вала та 
отвору. Параметри посадок. 
Тема 3. Квалітети і основні відхилення. Принцип побудови допусків і посадок на гладкі 
поверхні та з’єднання. Умовні позначення на кресленнях. 
Тема 4.  Шорсткість поверхонь. Параметри шорсткості. умовне позначення на 
кресленнях. Методи та засоби вимірювання шорсткості. 
Тема 5. Взаємозамінність підшипників кочення. Класи точності. Види навантаження 
підшипників. Вибір посадок. Умовне позначення з’єднань підшипників з валом або 
отвором. Контроль якості підшипників. 
 
Змістовий модуль 2.   Відхилення форми та розташування поверхонь, 

технічні вимірювання, з’єднання.  
Тема 6.  Відхилення форми та розташування поверхонь. Обмеження на кресленнях. 

Методи та засоби вимірювання цих відхилень. 
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Тема 7.  Методи вимірювання розмірів. Складові похибки вимірювання. Закони 
розсіювання похибок вимірювання. Вибір. Вибір вимірювальних засобів при 
лінійних вимірюваннях. 

Тема 8.  Взаємозамінність різьбових поверхонь. Класифікація різьб. Ступені точності та 
основні відхилення метричних різьб. Допуски. Умовне позначення на 
кресленнях. Методики та засоби вимірювання параметрів різьб. 

Тема 9. Шпонкові з’єднання. Допуски. Основні параметри. Позначення на кресленнях. 
Методи та засоби контролю елементів  шпонкових з’єднань. 

Тема 10. Шліцьові з’єднання. Типи. Основні параметри. Посадки. Умовне позначення на 
кресленнях. Методи та засоби контролю шліцьових поверхонь. 

 
Змістовий модуль 3.  Конусні поверхні, розмірні ланцюги та зубчасті 

колеса 
Тема 11.   Конусні поверхні. Допуски. Конусність. Методи та засоби контролю та 

вимірювання конусних поверхонь. 
Тема 12.   Зубчасті колеса та передачі. Норми точності. Параметри циліндричних 
зубчастих коліс. Умовне позначення на кресленнях. Методи та засоби контролю та 
вимірювання параметрів зубчастих коліс. 
Тема 13.   Розмірні ланцюги. Складові ланки. Види розмірних ланцюгів. Їх зв'язок.  

Способи та задачі розрахунку розмірних ланцюгів.  
 

 
. Методичне забезпечення 

 
1. Статистичні методи контролю: методичні вказівки до лабораторних 

робот для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності «Професійна 
освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» / Упоряд. Созонов Ю.І., 
Черкашина О.С. – Х., 2012. – 16с. 

2. Статистичні методи контролю: методичні вказівки до практичних 
робот для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності «Професійна 
освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» / Упоряд. Созонов Ю.І., 
Черкашина О.С. – Х., 2012. – 16с. 
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