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ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 
 

Задача 1. Визначити дійсні розміри, граничні відхилення, допуски 
отвору і вала, систему, номер квалітету, посадку, зазор або натяг у 
з’єднанні юбки поршня, яка виготовлена з алюмінієвого сплаву з 
розмірами мм100,0

290,0100 −
−∅  за зовнішнім діаметром та стінками чавунної 

втулки з розмірами мм190,0100−∅  за внутрішнім діаметром. 
Розв’язання: з умов задачі приймаємо втулку за основний отвір, а 

юбку поршня – за вал. 
Розміри отвору мм190,0100−∅ ; ммD 000,100min = ; ммD 190,100max = ; 

мкмES 190+= ; мкмEI 0= ; мкмEIESTD 1900190 =−+=−= . 
Розміри вала мм100,0

290,0100−
−∅ ; ммd 900,99max = ; ммd 710,99min = ; 

мкмes 100−= ; мкмei 290−= ; ( ) мкмeiesTd 190290,0100 =−−−=−= . 
Визначаємо характер з’єднання деталей – посадка з зазором. 

S = D – d; при D > d, тоді  
ммdDS 380,0710,99190,100minmaxmax =−=−=

ммdDS 100,0900,99000,100maxminmin =−=−= . 
Або 
( ) ;380290190max мкмeiESS =−−=−=

.100)100(0min мкмesЕІS =−−=−=  
 
Задача 2. Визначити придатність заданого дійсного розміру вала. 
Вал мм040,0

075,0110−
−∅ ; дійсний розмір – 109,858 мм. 

Розв’язання: ( ) 960,109040,0000,100max =−+=+= esdd мм; 
( ) 925,109075,0000,100min =−+=+= eidd мм. 

Брак непоправний. 
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Задача 3. Визначити граничні розміри, допуски і натяги для 
спряження двох деталей: вал мм042,0

028,020+
+∅ , отвір мм023,020+∅ . 

Розв’язання: 
Вал Отвір 

ммd 042,20042,020max =+= ммD 023,20023,020max =+=

ммd 028,20028,020min =+= ммD 000,20020min =+=

014,0=DT  мм 023,0=DT  мм; 
042,0000,20042,20max =−=N мм 
005,0023,20028,20min =−=N мм 

0235,0
2

005,0042,0
=

+
=СРN мм 

 
Задача 4. Зобразити графічно поле допуску вала за заданими 

розмірами і граничними відхиленнями (рис. 2.1). 
Номінальний розмір – 125 мм; верхнє відхилення es = + 40 мкм; 

нижнє відхилення ei = + 13 мкм. 
 

 
Рис. 2.1 

 
Задача 5. Зобразити графічно поле допуску отвору за заданими 

розмірами і граничними відхиленнями (рис. 2.2). 
Номінальний розмір – 10 мм; верхнє відхилення ES = + 100 мкм; 

нижнє відхилення EI = 0 мкм. 
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Рис. 2.2 

 
Задача 6. Вибрати посадки за заданими умовами роботи спряжень. 
Приклад. Номінальний розмір – Ø100 мм; Smax = 60; Smin = 10 мкм. 
Розв’язання: так як за умовами допуски отвору та вала призначені 

за одним квалітетом, то вони однакові. Визначимо допуски отвору та 
вала: 

025,025
2

1060
2

minmax ==
−

=
−

== мкм
SS

TT dD мм. 

Враховуючи, що нижнє відхилення основного отвору EI = 0, 
знайдемо верхнє відхилення: 

ES = ТD + EI = 25+0 = 25 мкм = 0,025 мм. 
За допомогою додатка А знаходимо, що для основного отвору Ø 

100 мм найближче до знайденого (+ 25 мкм) верхнє відхилення 
дорівнює + 22 мкм, що відповідає полю допуску Н7.  

Визначимо верхнє і нижнє відхилення вала: 
esEIS −=max ; 10100min −=−=−= SEIes мкм; 
eiESS −=min ; 356025min −=−=−= SESei мкм. 

Посадки Ø
6
6100

g
H . 

 
Задача 7. За допомогою додатків А, Б визначити граничні 

відхилення та величини допусків вільних розмірів деталі, вказаних на 
кресленні (рис. 2.3 (а)): 
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Рис. 2.3 (а) 
 

На кресленні записано: «Не вказані граничні відхилення розмірів 

отворів Н14, валів h14, останніх 
2
14IT

± ». 

Виконаємо аналіз креслення заданої деталі та додамо необхідні для 
розв’язання розміри (рис 2.3 (б)) 

 

 

Рис. 2.3 (б) 
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Розміри валів: 25(–0,520); 8(–0,360); 28(–0,520); 9(–0,360); 58(–0,740); 20(–0,520). 
Розміри отворів: 10Н8(+0,027); ØН7(+0,015); 106,5(+0,360). 
Розміри, які не відносяться до валів і отворів: 8(±0,181);  7(±0,180); 
44(±0,130). 

 

Задача 8. Для з’єднання 
6
8145

h
F  обчислити допуски вала й отвору, 

зазори, допуск посадки і порівняти отримані результати з таблицями 
стандарту СТ СЕВ 145-75. 

Розв’язання: номінальний розмір з’єднання D = 145 мм 
знаходиться в інтервалі розмірів 120-180 мм. Середнє геометричне 
цього інтервала: 

minmax DDDu ⋅= = 147120180 ≈⋅ мм. 
Отвір 145F8 відповідає посадочному отвору квалітету IT8 у системі 

вала, його основне відхилення F (посадка із зазором).  
Допуск отвору 145F8 буде дорівнювати: 

( ) ( ) 63147001,014745,025001,045,08 33 ≈⋅+=+= DDaIT  мкм, 
при a = 25 (див. додатки А, Б).  
За допомогою додатка В знаходимо основне (нижнє) відхилення 

отвору EI = +43 мкм, а верхнє відхилення отвору буде дорівнювати: 
ES = El + ITq = El + IT8 = +43 + 63 = +106 мкм. 

Вал 145h6 – основний вал 6-го квалітету в системі вала.  
Допуск вала 145h6: ( ) 25147001,014745,0106 3 ≈⋅+=IT мкм. Для 

вала es = 0, тоді його нижнє відхилення ei = es – IT6 = 0 – 25 =                 
– 25 мкм. 

Поля допусків вала й отвору з’єднання 
6
8145

h
F  показані на рис. 2.4. 

Визначимо зазори у з’єднанні: 
Smах = ES – ei=+106 – (– 25) = 131 мкм; 

Smin = El – es = + 43 – 0 = 43 мкм; 
Scp = 87 мкм. 
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Рис. 2.4 

 
Допуск посадки із зазором: 

8843131minmax =−=−= SSTS  мкм. 
Зіставивши отримані дані з додатками А, Б стандарту СТ СЕВ 145-75, 

побачимо, що розрахунки виконані правильно. 

Задача 9. Для вала й отвору 
062,0
041,0

021,0

23
+
+

+

 (див. рис. 2.5) визначити 

основні відхилення і квалітет. 
 

 
Рис. 2.5 
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Розв’язання: номінальний розмір з’єднання DН = 23 мм знахо-
диться в інтервалі розмірів 18-24. Середнє геометричне цього 
інтервала: 

2418minmax ⋅=⋅= DDDu = 20,8 мм. 
Отвір 23 + 0,021 є основним з відхиленням Н. Отже, EI = 0; ES =           

+ 21 мкм.  
Допуск отвору: 

21021 =−+=−= EIESITq  мкм. 
Вал виконаний у системі отвору, і його основне (нижнє) відхилення  
ei = + 41 мкм, а верхнє відхилення es = + 62 мкм. 
Допуск вала: 

ITq = es – ei = + 62 – (+ 41) = 21 мкм. 
За формулоюITq = ai знаходимо число одиниць допуску а: 
– для вала: 

16
8,20001,08,2045,0

21
001,045,0 33

=
⋅+

=
+

==
DD

IT
i

IT
a qq ; 

– для отвору: 

16==
i

IT
a q . 

За допомогою додатків А, Б визначаємо, що вал і отвір квалітету 
IT7. На кресленні (див. рис. 2.5) може бути вказане літерне позначення 

полів допусків з’єднання Ø
7
723

u
Н , яке знаходять у додатках А, Б або Г 

та рис. 2.5.  


