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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 
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кроком. Ці виступи і западини утворюють нерівності поверхні 
(мікронерівності). 

Шорсткістю поверхні називається сукупність виступів і западин 
різної форми та розмірів, яка з’являється внаслідок нерівностей при 
утворенні стружки, копіюванні нерівностей ріжучих кромок інстру-
менту, тертя деталей, виривання частинок матеріалу тощо. 

 
 
9.1. Вплив шорсткості на експлуатаційні показники деталей 

суден 
 
Шорсткість поверхні здійснює великий вплив як на надійність і 

довговічність машин, так і на вартість виготовлення деталей. Раціо-
нальні значення шорсткості залежать від багатьох чинників: 

– допуску, посадки і номінального розміру з’єднання; 
– методу збірки; 
– зносу, що допускається; 
– умов експлуатації рухомих і нерухомих з’єднань; 
– стабільності технологічних процесів. 
Шорсткість поверхні визначає тривалість нормальної роботи 

деталей, що сполучаються. 
Наявність мікронерівностей викликає концентрацію напруги в 

западинах, сприяє появі тріщин і знижує міцність, зносостійкість та 
довговічність деталі. У западинах нерівностей утворюються вогнища 
корозії, тому чим більша шорсткість поверхні, тим більше деталь 
схильна до корозії. 

Поліпшення якості поверхні є також потужним засобом підвищення 
протикорозійної стійкості деталей, особливо таких поверхонь, на 
яких не можуть використовуватися захисні покриття (поверхні 
циліндрів двигунів та ін.). 

Шорсткість поверхні відіграє велику роль і у з’єднаннях, які 
відповідають умовам щільності, герметичності (гільза та плунжер 
паливного насосу та ін.). 

Від величини шорсткості залежать також міцність посадок із 
натягом, стабільність посадок із зазором та експлуатаційні показники 
виробу. 

 
 
9.2. Кількісна і якісна оцінка шорсткості 
 
Шорсткість поверхні нормована ГОСТом 2789-73. 
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Профілограму обробленої поверхні (графічне зображення) 
дійсного профілю поверхні, яка записана за допомогою 
профілографа, наведено на рис. 9.1. 

 

 
Рис. 9.1. Профілограма обробленої поверхні 

 
Шорсткість поверхні нормована ГОСТом 2789-73. 
Для оцінки шорсткості існують шість кількісних показників: 
– три висотних: Ra – середнє арифметичне відхилення; 
Rz – висота нерівностей профілю за 10 точками; 
Rmax – найбільша висота нерівностей профілю; 
– два крокових: Sm – середній крок нерівностей; 
S – середній крок нерівностей за вершинами; 
– один довжинний – відносна опорна довжина профілю на 

визначеному рівні перерізу профілю (tp). 
За єдину базу відліку шорсткості поверхні прийнято середню 

лінію профілю т-т, що ділить дійсний (вимірюваний) профіль так, 
що в межах базової довжини l (ділянки поверхні, вибраної для 
вимірювання) сума квадратів ординат точок профілю у1, у2, у3 ..., уn 
до цієї лінії мінімальна. 

Базова довжина l – довжина базової лінії, використовувана для 
виділення нерівностей, що характеризують шорсткість поверхні. 

Лінія виступів

Лінія западин

l 

Si 
Si 

Bi 
y2 

y1 

N N 

m 

p 

yп 

yп-1R
m

ax
 

B 

H
2 

m
in

 

H
1 

m
ax

 

H
1 

m
in

 
h 1

 m
in

 

h 1
 m

ax
 

h 2
 m

ax
 

H
2 

m
ax

 

H
5 

m
ax

 
h 5

 m
in

 

h 5
 m

ax
 

H
5 

m
in

 

Базова лінія 

Базова 
довжина 



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

208 

Стандартом встановлено такі значення базової довжини: 0,01; 
0,03; 0,08; 0,25; 0,60; 2,5; 8; 25. 

Середня лінія профілю m-m – базова лінія, яка має форму номі-
нального профілю і ділить його так, що в межах базової довжини 
середнє квадратичне відхилення профілю від цієї лінії мінімальне. 

З шести кількісних показників параметр Ra – середнє арифметичне 
відхилення – є найбільш переважним. 

Середнє арифметичне відхилення профілю Ra – середнє ариф-
метичне відхилення профілю в межах базової довжини: 








n

i
i

n y
nn

yyy
Ra

1

21 1 , 

де n – число відхилень профілю. 
Висота нерівностей профілю по десяти точках Rz – сума середніх 

арифметичних абсолютних відхилень точок п’яти найбільших 
мінімумів і п’яти найбільших максимумів профілю в межах базової 
довжини: 

55
R min5min4min3min2min1max5max4max3max2max1 hhhhhhhhhh

z





 , 

де 
maxmax 51 hh  – ординати п’яти вищих точок; 

min5min1 hh   – ординати п’яти нижчих точок, виміряні від лінії, 

паралельної до середньої лінії профілю mm. 
Висота нерівностей профілю по десяти точках може бути також 

визначена як середнє значення абсолютних висот п’яти найвищих 
виступів max5max1 HH   і глибин п’яти найбільших западин у межах 

базової довжини l: 
 

 
.

5

5
Rz

min5min4min3min2min1

max5max4max3max2max1

HHHHH

HHHHH







 

Найбільшою висотою нерівностей профілю Rmax називається 
відстань між найвищою точкою виступів і найнижчою точкою 
западин профілю в межах базової довжини l. 

Середній крок нерівностей профілю за вершинами S дорівнює 
середньому значенню відстаней Si між вершинами характерних 
нерівностей у межах базової довжини l: 
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де n – число кроків у межах базової довжини. 
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Крок нерівностей профілю Sm – довжина відрізка середньої 
довжини mm, що перетинає профіль у трьох сусідніх точках, і 
обмеженого двома крайніми точками: 

.
1

1

121 
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mmmm
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nn S
nn

SSSS
Sm  

Відносна опорна довжина профілю tp (p – числове значення рівня 
перетинів профілю) – відношення опорної довжини профілю hp до 
базової довжини: 

l

bbb

l

h
t np
р


 21 , 

де hp – опорна довжина профілю – сума довжин відрізків bi у межах 
базової довжини, виступів, що відсікаються в матеріалі лінією, яка 
еквідістантна середній лінії профілю і розташована від лінії 
виступів на відстані, що задається у відсотках р від Rmax. 

Величини tp, р і l вибираються залежно від необхідної точності 
обробки деталей і можуть набувати наступних значень: 

tp – 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %; 
p – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % від Rmax; 
l – 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,80; 2,5; 8,25 мм. 
Для оцінки шорсткості існують 14 класів шорсткості, які ще 

називають класами чистоти та позначають трикутниками з номерами. 
З мірою зростання номеру класу вимоги до якості обробки поверхні 
теж зростають: 

1-3 – класи точності при чорновій розточці, струганні, 
перлинні отворів діаметром більш ніж 15 мм; 

4-5 – класи точності при чорновому точінні, фрезеруванні, 
нарізці різьби; 

6-5 – класи точності при точінні, струганні, розточці в чавуні; 
8-9 – класи точності при плоскому та круглому шліфуванні; 
7-11 – класи точності при поліруванні та протягуванні; 
10-14 – класи точності при доводці. 
Якісну оцінку шорсткості поверхні проводять за допомогою 

зразків шорсткості, а кількісну оцінку параметрів шорсткості – за 
допомогою щупових приладів (так званих профілографів) і оптичних 
безконтактних приладів (подвійних мікроскопів і мікроінтерферо-
метрів). 

Зразками шорсткості є набори металевих брусків із ділянками 
поверхні плоскої або циліндрової форми, які оброблені при певних 
режимах різання точінням, фрезеруванням, шліфуванням та іншими 
способами і за наслідками вимірювань віднесені до відповідних 
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класів шорсткості. В даний час готуються до випуску нові набори 
зразків шорсткості з позначенням параметрів і їх числових значень. 

Профілометри застосовуються, головним чином, у вимірювальних 
лабораторіях. У виробничих умовах, особливо на невеликих 
підприємствах, де при контролі чистоти поверхонь не вимагається 
кількісної оцінки мікронерівностей, застосовуються спеціально 
виготовлені робочі зразки шорсткості поверхні, які призначені для 
оцінки шорсткості поверхні методом порівняння, візуального або 
дотиком, а також за допомогою приладів, що дозволяють проводити 
візуальне порівняння. Даний стандарт не розповсюджується на 
зразкові деталі шорсткості поверхні. Робочі (еталонні) зразки 
виготовляють із тих самих металів (чавун, сталь, алюміній, бронза і 
т. д.), що і деталі, які перевіряються, оскільки поверхні деталей, 
оброблені однаковим способом, і ті, що мають один і той самий 
клас чистоти, матимуть різні сліди обробки, якщо вони будуть 
виконані з різних матеріалів. 

Контроль шорсткості за допомогою зразків порівняно простий і 
широко застосовується на робочих місцях. При контролі порівнюють 
шорсткість поверхні деталі з шорсткістю поверхні зразка шляхом 
огляду і обмацування нігтем або пальцем упоперек слідів обробки. 

Набори еталонних зразків (рис. 9.2) зберігаються в пеналах. У 
кожному утримувачі є чотири зразкові пластини. При перевірці 
чистоти поверхні беруть еталонні зразки відповідної форми, виго-
товлені з такого ж металу і оброблені таким самим способом, що і 
деталь, яка перевіряється, та прикладають до деталі, яка перевіряється. 
Порівнюючи оброблену поверхню деталі, яка перевіряється, з 
еталонним зразком, встановлюють клас чистоти обробки. 

Описаний спосіб порівняння дає правильні результати при перевірці 
деталей чистоти з 1-го до 7-го класу. Недоліком є суб’єктивність 
оцінки. Для зниження стомлюваності очей при звіренні двох поверхонь 
із шорсткістю не вище 7-10 класів, а також для посилення можливості 
людського ока користуються лупою. При цьому способі необхідно 
мати велику кількість зразків, різних за формою, матеріалом, способом 
обробки; крім того, зразки необхідно оберігати від корозії, що різко 
знижує їх точність. 

Параметри шорсткості вибирають з урахуванням умов роботи 
деталі. Як показує досвід експлуатації виробів, слід прийняти наступні 
комплекси параметрів шорсткості: 

– для поверхонь, що працюють в умовах тертя, ковзання, 
кочення і схильних до зносу, – Ra, Rz або tp; 

– для поверхонь, що випробовують контактну напругу, – Ra, 
Rz і tp; 
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– за необхідності забезпечити відносну нерухомість сполучених 
деталей – Ra або Rz; 

– для деталей, що випробовують змінні навантаження, – Rmax, 
Sm або S. 

 

 
Рис. 9.2. Еталонний зразок шорсткості 

 
При виборі параметрів Ra і Rz перевагу слід віддавати Ra, оскільки 

цей параметр дає повнішу оцінку шорсткості. 
Числові значення основних параметрів шорсткості нормовано та 

обрано з чисел, наведених у таблиці 9.1 (Частина ІІ. Додаток Д). 
Параметри шорсткості, залежно від виду обробки, наведено в 

таблиці 9.2. 
 

Таблиця 9.2 
Параметри шорсткості залежно від виду обробки 

Вид обробки Параметри шорсткості, мкм 
Точіння обдирне Rz 80 – 20 
Точіння чистове Rz 40 – Ra 2,5 
Обточування торця обдирне Rz 80 – 20 
Стругання обдирне Rz 80 – 20 
Стругання чистове Rz 20 – Ra 0,63 
Розгортання чистове Rz 20 – Ra 0,63 
Розгортання оздоблювальне Rz 1,25 – 0,16 
Простягання чистове Ra 2,5 – 0,32 
Свердлування Rz 40 – Ra 1,25 

Rz від 40 до 20 Rz від 20 до 10 Rz від 2,5 до 1,25 Rz від 1,25 до 0,63
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Закінчення таблиці 9.2 
Фрезерування обдирне Rz 80 – 20 
Фрезерування чистове Rz 20 – Ra 0,63 
Простягання оброблювальне Ra 0,6 3– 0,16
Шліфування напівчистове Rz 20 – Ra 0,63
Шліфування чистове Ra 1,25 – 0,16
Притирання чистове Ra 1,25 – 0,16
Притирання тонке Ra 0,32 – Rz 0,025

 
Параметри шорсткості вимірюються на базовій довжині l, значення 

якої вибирають за допустимими Ra, Rz i Rmax відповідно до таблиці 9.3. 
 

Таблиця 9.3 
Співвідношення значень пapамeтpiв i базової довжини 

(СТ СЕВ 638-77) 
Ra, мкм Rz, Rmax, мкм l, мм

До 0,025 До 0,010 0,08
Понад 0,025 до 0,4 Понад 0,10 до 1,6 0,25
Понад 0,4 до 3,2 Понад 1,6 до 12,5 0,8
Понад 3,2 до 12,5 Понад 12,5 до 50 2,5
Понад 12,5 до 100 Понад 50 до 400 8 

 
 
9.3. Позначення параметрів шорсткості за ГОСТом 2. 309-73 

та з урахуванням змін № 3 до ГОСТу 2.309–73 від 2005-07-01 
 
Вимоги до шорсткості поверхні встановлюють без урахування 

дефектів поверхонь (подряпини, раковини і т. п.). Якщо у цьому 
виникає необхідність, їх указують окремо. 

Згідно з ГОСТом 2789-73, шорсткість поверхонь позначають на 
машинобудівних кресленнях за певною структурою (рис. 9.3). 

Знак повинен дотикатися вершиною до контуру поверхні 
виробу або виносної лінії. Полка знака може бути відсутня, якщо не 
вказуються пункти 4, 5 або 6. 

Нове позначення введено відповідно до змін, які були прийняті 
Міжнародною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації у 
2002 році (за ухвалення проголосували національні органи Вірменії, 
України, Молдови, Казахстану, Таджикистану, Росії, Білорусії, 
Киргизії, Узбекистану). В Україні нове позначення введено в 2005-
07-01 (рис. 9.4). 

У разі підвищених вимог до шорсткості та якості обробки поверхонь 
встановлюються додаткові вимоги до напрямку нерівностей. На 
кресленнях умовні позначення напрямку нерівностей (ГОСТ 2.309-73) 
за потреби позначають спеціальними знаками (табл. 9.4). 
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Рис. 9.3. Позначення шорсткості згідно з ГОСТом 2789–73: 
1 – параметр (параметри) шорсткості; 2 – знак шорсткості; 

3 – полка знаку шорсткості; 4 – вид обробки поверхні та (або) інші 
додаткові вказівки; 5 – базова довжина згідно з ГОСТом 2789-73; 

6 – умовне позначення напрямку нерівностей 
 

 
 

Рис. 9.4. Позначення шорсткості згідно зі змінами 2005-07-01: 
1 – параметр (параметри) шорсткості; 2 – знак шорсткості; 

3 – полка знаку шорсткості; 4 – вид обробки поверхні та (або) інші 
додаткові вказівки; 5 – базова довжина згідно з ГОСТом 2789–73; 

6 – умовне позначення напрямку нерівностей 
 
Залежно від методу обробки шорсткість позначається одним із 

трьох знаків: 
 

ГОСТ 2.309-73 
Зі змінами № 3 до

ГОСТу 2.309-73 2005-07-01 

Цей знак наноситься, якщо вид оброки поверхні конструктором не 
встановлено 

1 

2 

3 4 

5 

6 

4 

6 5/1 

3 

2 
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Знак вказує, що шорсткість поверхні утворюється зняттям шару 
матеріалу (точіння, фрезерування, свердління тощо) 

Знак вказує, що шорсткість поверхні утворюється без зняття 
поверхневого шару матеріалу, наприклад литтям, штампуванням, 

прокатом тощо 
 

Таблиця 9.4 
Напрями нерівностей та їх позначення 
згідно з ГОСТом 2.309–73 зі змінами № 3 

Тип напряму 
нерівностей 

Схематичне зображення Позначення 

Паралельний 

 

 

Перпендикулярний 

 

 

Перехресний 

 

 

Довільний 

 

 

 

Колоподібний 

 

 

Радіальний 

 

 

X

M

C

R
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Закінчення таблиці 9.4 

Точковий 

 

 

 

 
Приклади: 

ГОСТ 2.309-73 
Зі змінами № 3 

до ГОСТу 2.309-73 
від 2005-07-01 

 
Усі параметри шорсткості, 
за винятком Ra, вказуються 
у сполученні з цифрами 

 

Значення параметра Ra не повинно перевищувати 0,4 мкм, вид 
обробки і напрям нерівностей не встановлюються 

Значення параметра Rz не повинно перевищувати 50 мкм, вид 
обробки і напрям нерівностей не встановлюються 

 
Базову довжину в позначенні шорсткості поверхні не вказують, 

якщо визначення значень параметрів Ra і Rz повинно проводитися 
в межах базової довжини, що відповідає вищевказаним значенням. 

 

ГОСТ 2.309-73 
Зі змінами № 3 до 

ГОСТу 2.309-73 від 2005-07-01

 

Значення параметра Ra не повинно перевищувати 0,4 мкм при 
вимірюванні на базовій довжині 0,8 мм; напрям нерівностей 
поверхні – довільний (знак М), вид обробки поверхні – полірування

 
Значення параметра Rz не повинно перевищувати 0,32 мкм при 
вимірюванні на базовій довжині 0,25 мм; напрям нерівностей –
перехресний, вид обробки не встановлюється 

 

P

0,4
Ra 0,4

Rz 50
Rz 50

0,8 
М 

0,4 
Полірування 

М 0,8 / Ra 0,4

Полірування

0,25
Rz 0,32

 0,25 / Rz 0,32
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ГОСТ 2.309–73 Зміни № 3 від 2005-07-01

Значення параметра Rz не повинно перевищувати 0,2 мкм при 
вимірюванні на базовій довжині 0,8 мм; напрям нерівностей –
паралельний, вид обробки не встановлюється 

Значення параметра Ra не повинно перевищувати 2,5 мкм; поверхня
повинна бути утворена зняттям шару матеріалу; напрям нерівностей
поверхні – перехресний

 
Позначення шорсткості, яка є однаковою для частини поверхонь 

виробу, може бути поміщене в правому верхньому кутку креслення 
разом із умовним позначенням ( ). Це означає, що всі поверхні, на 
зображення яких не нанесено позначення шорсткості або знак , 
повинні мати шорсткість, указану перед умовним позначенням. 
Розміри знаку, взятого в дужки, повинні дорівнювати розмірам 
знаків, нанесених на зображенні. 

 

ГОСТ 2.309-73 
Зміни № 3 до ГОСТу 2.309-73 

від 2005-07-01

Значення параметра шорсткості Rz для всіх поверхонь, на яких не 
нанесено позначення шорсткості, не повинно перевищувати 50 мкм

Усі поверхні, на зображення яких не нанесено позначення шорсткості
або знак , повинні мати шорсткість, указану перед умовним позна-
ченням; поверхня повинна бути утворена без видалення шару матеріалу

 

ГОСТ 2.309–73 
Зміни № 3 до ГОСТу 2.309-73 

від 2005-07-01

(   )

0,8
Rz 0,2 

0,8/Rz 0,2
Rz 0,2

2,5 
Ra 2,5

Rz 50 

(  )
Rz 50 

Rz 50(     ) 

(   )

0,8 
0,25 

0,1 
Sm = 0,063 

0,040 
t5080 ± 10 % 

Ra 0,1 
0,8 / Sm = 0,063

0,040 
0,25 / t5080 ±10 %
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Значення декількох параметрів шорсткості поверхні записують зверху
вниз у такій послідовності: параметр Ra – до 0,1 мкм; параметр кроку
нерівностей профілю Sm – від 0,063 до 0,040 мм; на базовій довжині –
0,8 мм; відносна опорна довжина профілю складає %108050 t  на 

довжині 0,25 мм 

Значення параметра Ra не перевищує 0,63-0,40 мкм параметра на 
базовій довжині 0,25 мм; відносна опорна довжина профілю складає
t4060 на довжині 2,5 мм 

 
Приклади розміщення позначення шорсткості на лініях контуру 

деталі, виносних лініях, на поличках ліній-виносок, а якщо не вистачає 
місця, допускається розміщення позначень на розмірних лініях або 
на їх продовження: 

 

ГОСТ 2.309-73 
Зі змінами № 3 до 

ГОСТу 2.309-73 2005-07-01

 

 

 
ГОСТ 2.309–73 зі змінами № 3 від 2005-07-01

0,1

0,25 
2,5 

 0,63 
0,40 
t40 60 

0,25 / Ra 0,063 
              0,040 

2,5 / t4060 

6,3 
Ra 6,3 

1,6 
А – Ra 1,6 А – 

12,5 
Ra 12,5
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Примітка. Не допускається винесення позначення шорсткості або 
знака в правий верхній кут креслення за наявності у виробі поверхонь,
шорсткість яких не нормується 

 
 
ГЛАВА 10. ДОПУСКИ ФОРМИ І РОЗТАШУВАННЯ 

ПОВЕРХОНЬ 
 
10.1. Класифікація відхилень і допусків форми та розташування 

поверхонь 
 
Точність геометричних параметрів деталей характеризується не 

тільки точністю розмірів їх елементів, але й точністю форми і 
взаємного розташування поверхонь. Відхилення форми і розташування 
поверхонь виникають у процесі обробки деталей через неточність 
та деформацію верстата, деформацію оброблюваного виробу, нерівно-
мірності припуску на обробку, неоднорідності матеріалу і т. п. 

Відхилення форми і розташування поверхонь знижує не тільки 
експлуатаційні, але й технологічні показники виробу. Для забезпечення 
необхідної точності параметрів, його працездатності і довговічності 
в робочих кресленнях деталей необхідна вказівка не тільки граничних 
відхилень розмірів, але в необхідних випадках – також допусків 
форми і розташування поверхонь. 

Призначення допусків форми і розташування поверхонь має 
проводитися на основі державних стандартів. 

Rz 80

Rz 80

Rz 30

R
z 

30
 

R
z 

50
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