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ВСТУП

«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» є

дисципліною циклу професійної та практичної підготовки.

Для вивчення цієї дисципліни необхідні глибокі знання дисциплін

«Математика», «Фізика», «Опір матеріалів», «Теоретична механіка»,

«Матеріалознавство», «Інженерна та комп’ютерна графіка». В свою чергу

знання з взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань необхідні

для оволодіння курсами: «Деталі машин», «Теорія різання», «Технологія

машинобудування» та дисциплін, повязаних з проектуванням та

виробництвом машин та обладнання практично усіх галузей

машинобудування. Метою дисципліни є надання студенту необхідних знань

та умінь відповідно до ОКХ і ОПП бакалавра напрямів «Інженерна механіка»

та «Машинобудування» стосовно розрахунку та вибору параметрів

геометричної точності деталей машин, а також метрологічного забезпечення

виготовлення деталей.

Таблиця - Розподіл навчального часу за видами занять
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1 ЗАГАЛЬНІ  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Підготовка до практичних занять складається з наступних етапів:

1. опрацювання лекційного матеріалу;

2. самостійної роботи з навчально-методичною літературою.

Практичне заняття – це форма навчального заняття, під час якого

викладач організовує для студентів аналіз окремих теоретичних положень

навчальної дисципліни та формує навички та вміння їх практичного

застосування через індивідуальне виконання завдань.

Практичні заняття проводяться здебільшого за тематикою розрахунково-

графічної роботи з поглибленим опрацюванням окремих розділів.

Основні завдання практичних занять:

- поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі

самостійної роботи;

- формування навичок практичного застосування здобутих знань

для вирішення інженерних задач;

- формування навичок організації професійної діяльності.

Практичні заняття мають відповідати наступним вимогам:

- розуміння з боку студентів необхідності володіти базовими

теоретичними знаннями;

- забезпечення самостійної діяльності кожного студента;

- дотримання логічності і послідовності у формуванні навичок і

вмінь студентів;

- контроль за виконанням завдань.

На практичних заняттях відпрацьовують теми, за якими було прочитано

лекції. В процесі підготовки до практичних занять студент повинен

опрацювати відповідний лекційний матеріал і підготувати перелік питань, що

виникли в процесі підготовки до занять.

Для контролю якості засвоєння теоретичного  матеріалу та вміння

застосовувати практичні навички для рішення інженерних задач передбачено

дві контрольних роботи.



2  ТЕМИ  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1.  Допуски та посадки гладких циліндричних з’єднань.

Вибір та визначення стандартних номінальних розмірів для посадок та полів

допусків гладких циліндричних з’єднань.

Заняття 2. Допуски та посадки гладких циліндричних з’єднань.

Розрахунок граничних розмірів, допусків, зазорів, натягів трьох типів

посадок гладких циліндричних з’єднань (з зазором, з натягом та перехідних).

Заняття 3. Допуски та посадки гладких циліндричних з’єднань.

Оптимізація посадок з зазором та  натягом, перехідних посадок. Вибір

стандартних посадок з числа рекомендованих та переважних.

Заняття 4. Допуски та посадки підшипників кочення. Оптимізація

посадок підшипників кочення, розрахунок  їх характеристик.

Заняття 5. Засоби контролю розмірів деталей. Розрахунок виконавчих

розмірів граничних  калібрів-пробок та калібрів-скоб  для контролю точності

отворів та валів.  Вибір засобів вимірювання.

Заняття 6.  Допуски та посадки різьбових з’єднань. Розрахунок

параметрів посадок різьбових деталей та калібрів для них.

Заняття 7. Допуски форми та розташування поверхонь. Призначення

та нанесення на кресленнях  допусків та відхилення форми та розташування

поверхонь, шорсткості поверхонь. Невказані  відхилення форми та

розташування поверхонь.

Заняття 8. Розмірні ланцюги. Розрахунок лінійних та плоских

розмірних ланцюгів за методом  повної взаємозамінності.

Заняття 9. Розмірні ланцюги. Розрахунок лінійних та плоских

розмірних ланцюгів ймовірнісним методом.



3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Контрольні роботи виконуються з метою оцінки рівня засвоєння

студентами теоретичного матеріалу, поданого на лекціях, опрацьованого на

практичних заняттях та самостійно.

При підготовці до контрольної роботи (КР) окрім засвоєння матеріалу

відповідних лекцій, практичних занять та самостійних робіт, необхідно також

користуватись наданим переліком літератури, що є базою для розширення

знань та навичок з даної дисципліни.

Перша контрольна робота складається з двох задач, а друга – з трьох

задач.

Ваговий бал за контрольну роботу складає 1…5 балів. Максимальна

кількість балів складає: 5 бал × 2 =10 балів:

Оцінка Бали Критерій оцінювання
A 5,0 Вірна відповідь більш ніж на 90 % питань
B 4,5 Вірна відповідь на 90 % питань
C 4,0 Вірна відповідь на 80 % питань
D 3,5 Вірна відповідь на 70 % питань
E 3,0 Вірна відповідь на 60 % питань
F 0,0 Вірна відповідь менш ніж на 60 % питань або студент

був відсутній

3.1 Питання до контрольної роботи №1

1. З’єднання. Отвір та вал. Посадка. Зазор. Натяг.

2. Дійсний та граничний розміри. Допуск розміру.

3. Номінальний розмір. Відхилення. Поле допуску.

4. Типи посадок. Граничні зазори та натяги. Допуск посадки.

5. Система допусків та посадок.

6. Ступені точності. Квалітети.



7. Система отвору. Система валу.

8. Вибір розмірів. Ряди переважних чисел.

9. Основні ряди нормальних лінійних розмірів.

10. Принципи побудови ЄСДП.

11. Інтервали номінальних розмірів.

12. Допуски. Формула визначення допуску. Одиниця допуску.

13. Основні відхилення отворів та валів.

14. Утворення та позначення полів допусків.

15. Утворення та позначення посадок.

16. Посадки з зазором. Їх призначення та характеристики. Схема полів

допусків.

17. Посадки з натягом. Їх призначення та характеристики. Схема полів

допусків.

18. Посадки перехідні. Їх призначення та характеристики. Схема полів

допусків.

19. Основні допуски. Ступені точності вільних розмірів.

20. Контроль розмір.

21. Нормальні та граничні калібри. Їх особливості та застосування.

22. Калібри-пробки для контролю отворів. Схеми полів допусків.

Розрахунок виконавчих та граничних розмірів.

23. Калібри-скоби для контролю валів. Схеми полів допусків.

Розрахунок виконавчих та граничних розмірів.

24. Підшипники кочення. Класи точності та категорії підшипників.

25. Поля допусків на виготовлення підшипників.

26. Види навантаження кілець підшипників. Місцевий, циркуляційний,

коливальний.

27. Посадки підшипників. Розрахунок та вибір посадок. Схеми полів

допусків.



3.2 Питання до контрольної роботи №2

1. Нормування відхилень форми та розташування поверхонь. Прилеглі

прямі, площини, кола, циліндри. Бази. Системи баз.

2. Відхилення і допуски форми плоских поверхонь.

3. Відхилення і допуски форми циліндричних поверхонь.

4. Відхилення і допуски форми конічних поверхонь.

5. Відхилення і допуски розташування поверхонь.

6. Залежні та незалежні допуски.

7. Сумарні відхилення і допуски форми та розташування поверхонь.

8. Стандартизація числових значень допусків форми та розташування

поверхонь.

9. Невказані допуски форми та розташування поверхонь.

10. Позначення на кресленнях допусків форми та розташування

поверхонь.

11. Шорсткість поверхні. ЇЇ вплив на якість поверхні.

12. Нормування параметрів шорсткості поверхні, пов’язаних з висотою

мікронерівностей.

13. Нормування параметрів шорсткості поверхні, пов’язаних з кроком

мікронерівностей.

14. Нормування параметрів шорсткості поверхні, пов’язаних з формою

мікронерівностей.

15. Позначення шорсткості поверхні на кресленнях.

16. Взаємозамінність кутових і гладких конічних з’єднань. Позначення

точності.

17. Допуски та посадки шпонкових і шліцьових з’єднань. Шліцьові

з’єднання з прямо бічним та евольвент ним профілем.

18. Способи центрування шліцьових з’єднань з прямобічним профілем.

Їх позначення на кресленнях.

17. Взаємозамінність метричних різьб. Основні параметри різьби.

Зведений середній діаметр різьби.



18. Допуски різьби. Ступені точності. Довжина згвинчування. Класи

точності різьби.

19. Різьбові посадки, їх характеристики. Схеми полів допусків різьбових

з’єднань.

20. Різьбові посадки з зазором, з натягом та перехідні.

21. Позначення точності різьби на кресленнях.

22. Розмірні ланцюги. Поняття, терміни, позначення. Складання

розмірних ланцюгів.

23. Розрахунок розмірних ланцюгів методом повної взаємозамінності.

24. Розрахунок розмірних ланцюгів імовірнісним методом.

25. Розрахунок розмірних ланцюгів методами неповної взаємозамін-

ності.

3.3 Приклади задач

3.3.1 Задача з контрольної роботи №1

Завдання 1. Дати схему полів допусків з’єднання 64 H8/е8 та

визначити:

1. Система посадки
2. Характер посадки
3. Номінальні розміри D, d
4. Граничні розміри Dmax, Dmin, dmax, dmin

5. Граничні відхилення ES, EI, es, ei
6. Допуски отвору та вала ITD, ITd

7. Зазори чи натяги Smax, Smin, Sсер, Nmax, Nmin Nсер

8. Допуск посадки

Завдання 2. Навести схему розташування полів допусків калібра-скоби

для контролю вала  t6. Обчислити виконавчий розмір непрохідного боку

калібра (ei  = +91 мкм, ITd = 22  мкм, H1 = 6 мкм, Z1 = 5 мкм, Y1 = 4 мкм)



3.3.2 Задача з контрольної роботи №2

Завдання 1. Призначити допуск співвісності осі поверхні 1 відносно осі

поверхні 2 – 0,02 мм. Допуск залежний і залежить від дійсного розміру

базового елемента.

Завдання 2. Розшифрувати умовне позначення шорсткості поверхні:

Завдання 3. Розрахувати номінальній розмір, допуск і граничні відхи-

лення замикаючої ланки розмірного ланцюга за методом повної взаємозамін-

ності.
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