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АНОТАЦІЯ 

Тріщ А.Р. Оцінювання взаємозамінності глибоких координованих отворів у 

машинобудуванні з застосуванням інформаційних систем. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення» (15 – Автоматизація та приладобудування). - Українська 

інженерно-педагогічна академія МОН України, м. Харків, 2021. 

Дисертаційна робота виконувалася впродовж 2015-2021 рр. на кафедрі 

інформаційних компютерних технології і математики Української інженерно - 

педагогічної академії. В дисертаційній роботі отримане розв’язання важливої 

науково-практичної задачі, яка полягає в оцінюванні взаємозамінності 

глибоких координованих отворів у машинобудуванні з застосуванням 

інформаційних систем. 

Об'єктом дослідження є процес оцінювання взаємозамінності глибоких 

координованих отворів у машинобудуванні, а предметом дослідження є 

застосування теорії планування експерименту та інформаційних систем для 

автоматизованого опрацювання науково-технічної інформації з метою 

ефективного оцінювання взаємозамінності глибоких координованих отворів у 

машинобудуванні на етапі технологчної підготовки виробництва.. Метою 

дослідження є розроблення комплексу наукових, інформаційних, технічних, 

програмних та організаційних засобів, для опрацювання науково-технічної 

інформації задля розроблення автоматизованої методики оцінювання 

взаємозамінності глибоких координованих отворів у машинобудуванні на етапі 

технологчної підготовки виробництва. 

У роботі застосовуються теоретичні та експериментальні методи 

дослідження. Теоретичні дослідження базуються на фундаментальних 

положеннях теорії обробки металів в машинобудуванні, технології 

машинобудування та теорії різання металів, а також на принципах 

взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань та фундаментальних 
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положеннях теорії математичної статистики та методів контролю якості. 

Експериментальні дослідження базуються на використанні сучасного 

прогресивного металорізального обладнання та різального інструменту, 

високоточної контрольно-вимірювальної техніки та із застосуванням типових 

матеріалів. 

В дисертаційній роботі розглядаються технологічні можливості системи 

верстат – пристосування – інструмент – заготівка для забезпечення точності 

механічної обробки, як комплексного показника взаємозамінності. З аналізу 

існуючих наукових досліджень зрозуміло, що виготовлення координованих 

отворів – це складний технологічний процес, особливо це стосується глибоких 

отворів, який потребує застосування багато інструментальних методів обробки 

з застосуванням агрегатних верстатів, спеціального різального інструменту, 

спеціального пристосування та прогресивних режимів механічної обробки. У 

результаті проведеного аналізу та вивчення вимог виявлено, що постає 

необхідність розроблення інформаційних систем, які будуть складатися з 

комплексу наукових, інформаційних, технічних, програмних та організаційних 

засобів, для опрацювання науково-технічної інформації задля оцінювання 

взаємозамінності глибоких координованих отворів у машинобудуванні на етапі 

проектування. 

Проаналізовано характеристики деталей, які виготовляються на 

агрегатних верстатах, визначено основні характеристики глибоких 

координованих отворів та розглянуто технологічні схеми їх виготовлення. 

Розглянуто типове обладнання, матеріали, різальний інструмент та методи 

контролю якості. У процесі статистичного аналізу показників якості деталей, 

які виготовляються на агрегатних верстатах, встановлені кількісні дані за 

основними характеристиками деталей. За результатами аналізу було 

встановлено, що межі зміни застосовності номінальних розмірів складають від 

30 до 260 мм. Статистичний аналіз застосовності діаметральних розмірів 

показав, що питома вага деталей, виконаних по 12 – 14 квалітету становить 

близько 70%, а по 7-11 квалітету - 30%. Результати статистичного аналізу 
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становить корисну апріорну інформацію для проектування технологічних 

процесів виготовлення глибоких координованих отворів на агрегатних 

верстатах. 

Проведено експериментальні дослідження оцінювання взаємозамінності 

виготовлення глибоких координованих отворів, головним завданням яких  було 

знаходження математичних моделей полів розсіювання глибоких 

координованих отворів при різних схемах їх виготовлення, а саме з 

направленням різального інструменту та без його направлення. Методика 

експериментальних досліджень передбачала: вибір експериментального 

обладнання; вибір та обґрунтування матеріалів експериментальних зразків та їх 

конструкцій; вибір та обґрунтування різального інструменту і відповідних 

режимів різання; вибір вимірювального обладнання; побудову планів 

проведення експерименту і отримання математичних моделей полів 

розсіювання; отримання числових значень полів розсіювання координованих 

розмірів. 

При виготовленні розмірів координованих отворів схемою з 

направленням різального інструменту виникають додаткові витрати як при 

конструюванні, так і при виготовленні верстата та оснастки. Тому пропонується 

схема виготовлення отворів без направлення різального інструменту. У такому 

випадку застосовують багато перехідну обробку мірним інструментом з 

використанням схеми без направлення різального інструменту.  

Для оцінювання взаємозамінності координованих отворів невизначеності 

стосуються ряду чинників, а саме невизначеності, пов’язані з: верстатом та 

оснащенням; пристосуванням; різальним інструментом; оброблюваним 

матеріалом; жорсткістю технологічної системи, вимірювальним приладом. Усі 

чинники характеризуються невизначеностями в заданих межах, але в процесі 

експлуатації вони змінюються і тому для об’єктивного оцінювання точності 

виготовлення координованих отворів необхідно вводити корективи в режимі 

реального часу. Тобто необхідно приймати рішення про можливості 

виготовлення деталей з заданими характеристиками точності на етапі 
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технологічної підготовки виробництва. Тобто особа, яка приймає рішення 

повинна молодіти необхідною інформацією та математичним апаратом, щоб з 

достатньою ефективністю визначити величину полів розсіювання в результаті 

виготовлення деталей на існуючому технологічному обладнанні. Для 

вирішення цього завдання пропонується автоматизувати процес розрахунку за 

допомогою розробленого Web-додатку. 

На основі теорії планування експерименту, регресійного аналізу та 

особливостей механічної обробки глибоких координованих отворів були 

визначені технологічні чинники, що  впливають на точність координованих 

отворів при двох схемах механічної обробки: з направленням різального 

інструменту кондукторними втулками та без направлення, що дозволило 

включати їх для отримання математичних моделей точності. 

Використовуючи найбільш впливові чинники та застосовуючи методику 

проведення експериментальних досліджень були отримані математичні моделі 

точності глибоких координованих отворів за розміром від бази до отворів та за 

позиційним відхиленням між отворами в схемі з направленням різального 

інструменту, що стало частиною інформаційної системи оцінювання їх 

взаємозамінності. 

За результатами планування експериментів вперше отримані математичні 

залежності полів розсіяння точності координованих отворів при 

багатоопераційній обробці в схемах без направлення різального інструменту та 

отримані їх стандартизовані нормативні числові значення. 

Дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень Української 

інженерно-педагогічної академії, зокрема за темами: «Методологія здійснення 

діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних регламентів»; 

«Методологія розроблення та оцінювання систем управління якістю згідно 

вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000». Також за темами, які 

виконувались для підприємств та організацій за договірними угодами: 

«Розробка нормативного забезпечення взаємозамінності виготовлення деталей з 

глибокими координованими отворами у машинобудуванні на етапі 
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проектування»; «Аналіз достовірності валідації проведених робіт в сфері 

технічного регулювання»; «Методика здійснення діяльності щодо оцінки 

відповідності у сфері дії технічних регламентів»; «Опанування та використання 

методики здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії 

технічних регламентів та методик здійснення діяльності щодо стандартів». 

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дозволили 

застосовувати отримані результати в практичній діяльності, а саме: 

- отримані математичні залежності величин полів розсіювання при 

виготовленні глибоких координованих отворів в системі з направленням 

різального інструменту дозволили отримати систему їх нормативних числових 

значень в залежності від технологічних факторів, яка може стати базою даних 

для автоматизації технологічної підготовки виробництва в машинобудуванні; 

- отримані математичні залежності величин полів розсіювання при 

виготовленні глибоких координованих отворів при трьох перехідній схемі в 

системі без направленням різального інструменту дозволили отримати систему 

їх нормативних числових значень в залежності від технологічних факторів, яка 

може стати частиною інформаційної системи приймання рішень на етапі 

управління технологічним процесом в машинобудуванні; 

- запропоновано програмний код та інтерфейс комп’ютерної програми 

для автоматизації розрахунку полів допусків розмірів глибоких координованих 

отворів в машинобудуванні, що являється частиною інформаційної системи 

оцінювання взаємозамінності на етапі технологічної підготовки виробництва. 

Результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

«Система нормативних полів розсіювання глибоких координованих отворів, 

виготовлених з направленням різального інструменту» впроваджено на ТОВ 

«СІНКО», м. Суми. Теоретичні положення, що розглядаються в дисертаційній 

роботі, використовуються в навчальному процесі Української інженерно-

педагогічної академії при вивченні дисципліни «Електробезпека. 

Взаємозамінність» та  при виконанні курсових та дипломних проектів фахівців 

та магістрів у галузі метрології, стандартизації та якості.  
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Основні результати дослідження опубліковані в 12 друкованих наукових 

працях, з яких: 7 у виданнях, що входять у перелік фахових видань України; 1 – 

у виданні, що входять до міжнародних наукометричних баз (Web of Science); 1 

– у закордонному виданні; 3 тези доповідей на конференціях. Основні 

положення та результати дисертаційної роботи були викладені, обговорені та 

пройшли апробацію на 3 міжнародних та науково-практичних конференціях. 

Комп’ютерна програма являється практичною реалізацією та частиною 

інформаційної системи, яка дозволяє об’єднати існуючі бази даних про можливі 

стани технологічної системи Верстат-пристосування-інструмент –заготівка та 

розроблені алгоритми розрахунку та відповідні математичні моделі отримання 

величин полів розсіювання контролюючих розмірів координованих отворів. Це 

дасть можливість в реальному часі приймати рішення про можливість виконати 

показники якості деталі ще на етапі технологічної підготовки виробництва. 

Крім того така інформаційна система являється відкритою, тобто є можливість 

її наповнювати новою інформацією та вносити коригування до математичних 

моделей з часом її функціонування. В результаті такої системи було отримано 

систему стандартизованих величин полів розсіювання координованих розмірів 

в залежності від технологічних факторів та схеми механічної обробки. Така 

система може бути прийнята як нормативний документ організації та 

застосовуватися на машинобудівному виробництві. 

Ключові слова: взаємозамінність; глибокі отвори; координовані отвори; 

розмір від бази; позиційний розмір; інформаційна система; направлення 

різального інструменту. 
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ANNOTATION 

Trishch A. Assessment of interchangeability of coordinated deep holes in 

engineering with the use of information systems. - On the rights of the manuscript. 

The thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of technical 

sciences in the specialty 05.01.02 - standardization, certification and metrological 

equipment. (15 - Automation and instrumentation). - Ukrainian Engineering-

Pedagogical Academy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 

2021. 

The dissertation was performed during 2015-2021 at the Department of 

Information Computer Technology and Mathematics of the Ukrainian Engineering 

and Pedagogical Academy. The dissertation deals with the solution of an important 

scientific and practical problem, which is to assess the interchangeability of deep 

coordinated holes in mechanical engineering with the use of information systems. 

The object of research is the process of assessing the interchangeability of deep 

coordinated holes in mechanical engineering, and the subject of research is the 

application of experimental planning theory and information systems for automated 

processing of scientific and technical information to effectively assess the 

interchangeability of deep coordinated holes in mechanical engineering at the stage of 

technological preparation. research is the development of a set of scientific, 

informational, technical, software and organizational tools for processing scientific 

and technical information to develop an automated method for assessing the 

interchangeability of deep coordinated holes in mechanical engineering at the stage of 

technological preparation for production. 

Theoretical and experimental research methods are used in the work. 

Theoretical research is based on the fundamental principles of metalworking theory 

in mechanical engineering, mechanical engineering technology and metal cutting 

theory, as well as on the principles of interchangeability, standardization and 

technical measurements and the fundamental provisions of the theory of 

mathematical statistics and quality control methods. Experimental research is based 
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on the use of modern advanced metal-cutting equipment and cutting tools, high-

precision control and measuring equipment and with the use of standard materials. 

The dissertation considers the technological capabilities of the system machine 

- device - tool - workpiece to ensure the accuracy of machining as a comprehensive 

indicator of interchangeability. From the analysis of existing scientific research it is 

clear that the production of coordinated holes is a complex technological process, 

especially for deep holes, which requires the use of many tool machining methods 

using machine tools, special cutting tools, special devices and advanced machining 

modes. As a result of the analysis and study of requirements it was found that there is 

a need to develop information systems, which will consist of a set of scientific, 

informational, technical, software and organizational tools for processing scientific 

and technical information to assess the interchangeability of deep coordinated holes 

in engineering at the design stage. 

The characteristics of parts manufactured on aggregate machines are analyzed, 

the main characteristics of deep coordinated holes are determined and the 

technological schemes of their production are considered. Typical equipment, 

materials, cutting tools and quality control methods are considered. In the process of 

statistical analysis of quality indicators of parts manufactured on aggregate machines, 

quantitative data on the main characteristics of parts are established. According to the 

results of the analysis, it was found that the limits of change in the applicability of 

nominal sizes are from 30 to 260 mm. Statistical analysis of the applicability of 

diametrical dimensions showed that the proportion of parts made of 12 - 14 quality is 

about 70%, and 7-11 quality - 30%. The results of statistical analysis is useful a priori 

information for the design of technological processes for the manufacture of deep 

coordinated holes on aggregate machines. 

Experimental studies were conducted to evaluate the interchangeability of deep 

coordinated holes, the main task of which was to find mathematical models of 

scattering fields of deep coordinated holes in different schemes of their manufacture, 

namely with the direction of the cutting tool and without its direction. The 

methodology of experimental research included: the choice of experimental 
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equipment; selection and substantiation of materials of experimental samples and 

their constructions; selection and justification of the cutting tool and the 

corresponding cutting modes; choice of measuring equipment; building plans for the 

experiment and obtaining mathematical models of scattering fields; obtaining 

numerical values of scattering fields of coordinated dimensions. 

In the manufacture of the dimensions of the coordinated holes of the scheme 

with the direction of the cutting tool there are additional costs both in the design and 

in the manufacture of the machine and equipment. Therefore the scheme of 

manufacturing of openings without the direction of the cutting tool is offered. In this 

case, apply a lot of transient machining with a measuring tool using a scheme without 

the direction of the cutting tool. 

To assess the interchangeability of coordinated holes, uncertainties relate to a 

number of factors, namely uncertainties related to: machine tools and equipment; 

adaptation; cutting tool; processed material; rigidity of the technological system, 

measuring device. All factors are characterized by uncertainties within the specified 

limits, but during operation they change and therefore to objectively assess the 

accuracy of the manufacture of coordinated holes, it is necessary to make adjustments 

in real time. That is, it is necessary to decide on the possibility of manufacturing parts 

with specified accuracy characteristics at the stage of technological preparation of 

production. That is, the decision-maker must be young with the necessary 

information and mathematical apparatus to determine with sufficient efficiency the 

size of the scattering fields as a result of the manufacture of parts on existing 

technological equipment. To solve this problem, it is proposed to automate the 

calculation process using a developed Web-application. 

Based on the theory of experimental planning, regression analysis and features 

of machining of deep coordinated holes, technological factors influencing the 

accuracy of coordinated holes were determined in two machining schemes: with the 

direction of the cutting tool by conductor bushings and without direction, which 

allowed to include them for mathematical accuracy models. 
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Using the most influential factors and applying the method of experimental 

research, mathematical models of accuracy of deep coordinated holes in size from 

base to holes and positional deviation between holes in the scheme with the direction 

of the cutting tool, which became part of the information system for assessing their 

interchangeability. 

According to the results of experimental planning, for the first time the 

mathematical dependences of the scattering fields of the accuracy of coordinated 

holes in multi-operational processing in schemes without the direction of the cutting 

tool were obtained and their standardized normative numerical values were obtained. 

The dissertation was performed within the framework of scientific research of 

the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, in particular on the topics: 

"Methodology of conformity assessment activities in the field of technical 

regulations"; "Methodology for developing and evaluating quality management 

systems according to the requirements of international standards of the ISO 9000 

series". Also on the topics that were performed for enterprises and organizations 

under contractual agreements: "Development of regulatory support for the 

interchangeability of the manufacture of parts with deep coordinated holes in 

mechanical engineering at the design stage"; "Analysis of the reliability of validation 

of work performed in the field of technical regulation"; "Methods of carrying out 

activities to assess compliance in the field of technical regulations"; "Mastering and 

using methods of carrying out activities to assess compliance in the field of technical 

regulations and methods of carrying out activities on standards." 

The conducted theoretical and experimental researches allowed to apply the 

received results in practical activity, namely: 

- obtained mathematical dependences of the scattering fields in the 

manufacture of deep coordinated holes in the system with the direction of the cutting 

tool allowed to obtain a system of their normative numerical values depending on 

technological factors, which can become a database for automating technological 

preparation of production in mechanical engineering; 
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- the obtained mathematical dependences of the scattering fields in the 

manufacture of deep coordinated holes with three transients in the system without the 

direction of the cutting tool allowed to obtain a system of their normative numerical 

values depending on technological factors, which can become part of the information 

system. ; 

- the program code and the interface of the computer program for automation 

of calculation of fields of tolerances of the sizes of deep coordinated apertures in 

mechanical engineering which is a part of information system of an estimation of 

interchangeability at a stage of technological preparation of manufacture are offered. 

The results of theoretical and experimental research "System of normative 

fields of scattering of deep coordinated holes made with the direction of the cutting 

tool" were implemented at LLC "SINKO", Sumy. Theoretical provisions considered 

in the dissertation are used in the educational process of the Ukrainian Engineering 

and Pedagogical Academy in the study of the discipline "Electrical Safety. 

Interchangeability "and in the implementation of course and diploma projects of 

specialists and masters in the field of metrology, standardization and quality. 

The main results of the research are published in 12 published scientific works, 

of which: 7 in publications included in the list of professional publications of 

Ukraine; 1 - in the edition which are a part of the international scientometric bases 

(Web of Science); 1 - in a foreign publication; 3 abstracts of reports at conferences. 

The main provisions and results of the dissertation were presented, discussed and 

tested at 3 international and scientific conferences. 

The computer program is a practical implementation and part of the 

information system that allows to combine existing databases on possible states of the 

technological system Machine-device-tool-workpiece and developed calculation 

algorithms and appropriate mathematical models for obtaining scattering fields of 

control dimensions of coordinated holes. This will allow you to make real-time 

decisions about the ability to perform quality indicators of the part at the stage of 

technological preparation of production. In addition, such an information system is 

open, ie it is possible to fill it with new information and make adjustments to 
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mathematical models over time. As a result of such system the system of 

standardized sizes of scattering fields of the coordinated sizes depending on 

technological factors and the scheme of machining was received. Such a system can 

be adopted as a normative document of the organization and applied 

Key words: interchangeability; deep holes; coordinated openings; size from 

the base; positional size; information system; direction of the cutting tool. 
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ВСТУП 

Інтеграція України в світове співтовариство неможлива без вагомого 

покращення якості продукції, яка виробляється вітчизняними підприємствами, 

адже якість продукції являється головним чинником конкурентоздатності 

національних виробників на світовому ринку та впливає на рівень та якість 

життя людей та формує успіх у зовнішній політиці. Відомі соціологічні 

дослідження показують, що майже 80% споживачів товарів національного 

виробництва віддають перевагу якості над ціною. Отже ефективність та 

конкурентоздатність підприємств значною мірою залежить від можливостей 

забезпечення продукції високої якості. 

Змагання на ринку, правові норми щодо захисту споживачів, закони про 

відповідальність за якість та безпечність продукції, система патентування 

продукції вимагають абсолютно нового мислення, нового підходу до 

досліджень, виробництва, забезпечення якості, маркетингу та економічної 

політики в цілому для створення продукції гарантованої якості. Якість 

продукції вийшло за рамки технічної, організаційної або управлінської задачі, 

та набуло статусу соціальної і суспільної проблеми. Рівень якості продукції 

став критерієм і показником культури суспільства, економічного авторитету 

держави на міжнародній арені. 

Багато фахівців вважають низьку якість продукції вітчизняних 

виробників головною перешкодою зростання продуктивності праці та 

конкурентоспроможності, оскільки зумовлює високі фінансові та матеріальні 

втрати. На виявлення та усунення дефектів на промисловому підприємстві з 

низьким рівнем якості продукції витрачається до 25% всіх поточних витрат. 

Затрати на ремонт і заміну дефектних виробів у споживачів складають близько 

30 %. Затрати на виготовлення ремонтних комплектів та запасних частин на 

таких підприємствах складають близько 25%. І тільки 20% усіх витрат 

становлять затрати на виготовлення нової продукції. 

Провідні науковці з якості виділяють п'ять найбільш істотних критеріїв 

якості: відповідність стандарту; відповідність технічним показникам кращих 



20 

товарів-аналогів; ступінь точності дотримання всіх виробничих процесів; 

відповідність якості вимогам споживачів; відповідність якості 

платоспроможному попиту. Забезпечення високого рівня якості відповідно до 

зазначених критеріїв можливо при прогнозуванні суспільних потреб 

підвищення якості продукції, плануванні і нормуванні вимог до якості та її 

контролю. 

Машинобудування – ключова галузь національної економіки, так як її 

розвиток визначає розвиток інших галузей промисловості. Продукція 

машинобудування характеризується наукоємністю та високою добавленою 

вартістю, адже при обробці матеріалів та складанні виробів в машинобудуванні 

застосовуються високотехнологічні способи механічної обробки та прецизійне 

обладнання і високоточні інструменти для вимірювання показників якості та їх 

контролю.  

Підвищення якості продукції є однією з найскладніших завдань 

управління машинобудівним виробництвом. Управління якістю базується на 

загальних закономірностях управління, процесному та системному підході на 

основі ринкового розвитку як машинобудівних, так і інших галузей 

національної економіки, організаційних методах і формах управління на всіх 

рівнях управління в поєднанні з науково обґрунтованою системою 

матеріального і морального стимулювання. 

Ключовими показниками якості виробів машинобудування являється 

точність механічної обробки, від якої залежить якість процесу складання та 

експлуатації виробів. Адже дійсні величини натягів та зазорів в складальних 

одиницях залежать від точності виготовлення елементарних поверхонь 

(точність розміру; форми; розташування поверхонь), що, в свою чергу, 

залежить від точності та якості технологічного процесу, який включає 

відповідне обладнання, ріжучий інструмент, пристосування, режими різання 

та складання.  

Високотехнологічною та складною операцією у технологічних 

процесах машинобудування являється операція виготовлення деталей з 
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координованими отворами, тобто отворами, до яких є вимоги щодо їх 

розташування з заданими координатами на площині та просторі. Для 

виготовлення координованих отворів заданої якості застосовуються 

високотехнологічне обладнання (багатопозиційні верстати, високоякісний 

різальний інструмент, багатоелементне пристосування, високоточний 

вимірювальний інструмент та вимірювальні пристрої) та 

висококваліфіковані робітники. Головним комплексним показником якості 

виробів з координованими отворами являється їх взаємозамінність, як 

найважливішої умови складання деталей в поточному (серійному, масовому) 

виробництві, що дозволяє забезпечити виконання принципу агрегатування 

та уніфікації в машинобудуванні. 

Особливе місце в технології машинобудування займають технологічні 

процеси з виготовлення глибоких отворів, адже складність їх виготовлення 

пов’язана з рядом особливостей, а саме: особливостями різального 

інструменту з відношенням довжини до діаметру більше п’яти; складністю 

відведення тепла із зони різання; складністю відведення стружки; 

обмеження стійкості різального інструменту; обмеження в застосуванні сил 

різання; особливістю режимів різання; обмеження застосування 

універсального обладнання; обмеження застосування типових технологічних 

процесів. Але, не зважаючи на складність виготовлення глибоких 

координованих отворів, вони мають широке застосування в 

машинобудуванні при виготовленні таких деталей як: корпуси двигунів, 

редукторів; фланці; деталі паливної апаратури, та ін. Частка таких отворів 

становить 38% від загальної кількості деталей з отворами. 

Для забезпечення якості глибоких координованих отворів необхідно 

оцінювати не окремі показники їх точності виготовлення, а комплексний 

показник якості, а саме взаємозамінність, так як це забезпечить один з 

принципів складання в поточному виробництві – принцип повної 

взаємозамінності. За критерії взаємозамінності будемо вважати 
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взаємозамінність розмірів від базової поверхні до поверхні отвору та 

розмірів між отворами.  

Як відомо, вимоги до якості виробів закладаються на етапі 

конструювання, на етапі технологічної підготовки виробництва 

розробляється технологічній процес, для забезпечення необхідної якості, але 

можливість виготовлення деталей заданої якості оцінюється на етапі 

проектування, або на етапі прийняття рішення про можливість виготовлення 

таких деталей з заданими показниками якості. Тобто, важливим фактором 

для правильного прийняття рішення щодо можливості виготовлення деталі з 

заданими якісними характеристиками це наявність інформації про величини 

полів розсіювання одиничних показників якості глибоких координованих 

розмірів при наявному технологічному забезпеченні (матеріал, верстат, 

інструмент, пристосування). 

Сьогодні відсутні нормативні документи, які регламентують методики 

оцінювання показників взаємозамінності глибоких координованих отворів, 

тому вважаємо проведення таких наукових досліджень актуальною задачею, 

виконання якої допоможе інженерам – конструкторам та інженерам- 

технологам прийняти адекватні управлінські рішення на етапі технологічної 

підготовки виробництва для забезпечення необхідної якості продукції. 

Для ефективного вирішення задачі оцінювання взаємозамінності 

глибоких координованих отворів в машинобудуванні необхідно використання 

масивів інформації про можливі стани технологічних систем, в залежності від 

масивів інформації наявного металорізального обладнання та масивів 

інформації існуючого різального інструменту, масивів інформації про наявний 

оброблювальний матеріал з відповідними характеристиками, масивів 

інформації наявних технологічних пристосувань та, можливо, інших масивів 

корисної інформації, необхідної для забезпечення якості технологічного 

процесу. 

Об’єднання масивів інформації про стан технологічної системи в єдину 

інформаційну систему дозволить створити комплекс засобів, необхідних для 
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автоматизованого опрацювання необхідної інформації з метою ефективного 

вирішення задачі оцінювання взаємозамінності глибоких координованих 

отворів в машинобудуванні на етапі технологічної підготовки виробництва. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень Української 

інженерно-педагогічної академії, зокрема за темами: «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). 

Також за темами, які виконувались для підприємств та організацій за 

договірними угодами: № ФН–17-02 «Розробка нормативного забезпечення 

взаємозамінності виготовлення деталей з глибокими координованими отворами 

у машинобудуванні на етапі проектування»; № 16-08 «Аналіз достовірності 

валідації проведених робіт в сфері технічного регулювання»; № 17-27; № 18-26; 

№ 18-27 «Методика здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії 

технічних регламентів»; № 19-06 «Опанування та використання методики 

здійснення діяльності щодо оцінки відповідності у сфері дії технічних 

регламентів та методик здійснення діяльності щодо стандартів». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

комплексу наукових, інформаційних, технічних, програмних та організаційних 

засобів, для опрацювання науково-технічної інформації задля розроблення 

автоматизованої методики оцінювання взаємозамінності глибоких 

координованих отворів у машинобудуванні на етапі технологчної підготовки 

виробництва. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені наступні 

задачі дослідження: 

1. Провести статистичний аналіз розмірних та точністних характеристик з 

координованими отворами, які виготовляються на агрегатних верстатах. 
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2. Вибрати типове технологічне обладнання, матеріали, різальний 

інструмент та методи контролю, що застосовується в технологічних процесах 

виготовлення глибоких координованих отворів. 

3. Провести аналіз технологічних та геометричних характеристик 

деталей, які виготовляються на агрегатних верстатах, визначити основні 

технологічні чинники, що  впливають на точність координованих отворів при 

двох схемах механічної обробки. 

4. Провести планування експерименту та визначити математичні моделі 

точності глибоких координованих отворів за розміром від бази до отворів та за 

позиційним відхиленням між отворами в схемі з направленням різального 

інструменту, 

5. Провести планування експерименту та отримати математичні 

залежності полів розсіяння точності координованих отворів при 

багатоопераційній обробці в схемах без направлення різального інструменту. 

6. Розробити комп’ютерну програму, як Web-додаток для розрахунку 

взаємозамінності глибоких координованих отворів в залежності від 

технологічних факторів та при різних схемах обробки. 

Об'єкт дослідження: процес оцінювання взаємозамінності глибоких 

координованих отворів у машинобудуванні. 

Предмет дослідження: застосування теорії планування експерименту та 

інформаційних систем для автоматизованого опрацювання науково-технічної 

інформації з метою ефективного оцінювання взаємозамінності глибоких 

координованих отворів у машинобудуванні на етапі технологчної підготовки 

виробництва. 

Методи дослідження: теоретичні та експериментальні. 

Теоретичні дослідження базуються на фундаментальних положеннях 

теорії обробки металів в машинобудуванні, технології машинобудування та 

теорії різання металів, а також на принципах взаємозамінності, стандартизації 

та технічних вимірювань та фундаментальних положеннях теорії математичної 

статистики та методів контролю якості. 
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Експериментальні дослідження базуються на використанні сучасного 

прогресивного металорізального обладнання та різального інструменту, 

високоточної контрольно-вимірювальної техніки та із застосуванням типових 

матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. На основі теорії планування експерименту, регресійного аналізу та 

особливостей механічної обробки глибоких координованих отворів були 

визначені технологічні чинники, що  впливають на точність координованих 

отворів при двох схемах механічної обробки: з направленням різального 

інструменту кондукторними втулками та без направлення, що дозволило 

включати їх для отримання математичних моделей точності. 

2. Використовуючи найбільш впливові чинники та застосовуючи 

методику проведення експериментальних досліджень були отримані 

математичні моделі точності глибоких координованих отворів за розміром від 

бази до отворів та за позиційним відхиленням між отворами в схемі з 

направленням різального інструменту, що стало частиною інформаційної 

системи оцінювання їх взаємозамінності. 

3. За результатами планування експериментів вперше отримані 

математичні залежності полів розсіяння точності координованих отворів при 

багатоопераційній обробці в схемах без направлення різального інструменту та 

отримані їх стандартизовані нормативні числові значення. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дозволили 

застосовувати отримані результати в практичній діяльності, а саме: 

- отримані математичні залежності величин полів розсіювання при 

виготовленні глибоких координованих отворів в системі з направленням 

різального інструменту дозволили отримати систему їх нормативних числових 

значень в залежності від технологічних факторів, яка може стати базою даних 

для автоматизації технологічної підготовки виробництва в машинобудуванні; 
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- отримані математичні залежності величин полів розсіювання при 

виготовленні глибоких координованих отворів при трьох перехідній схемі в 

системі без направленням різального інструменту дозволили отримати систему 

їх нормативних числових значень в залежності від технологічних факторів, яка 

може стати частиною інформаційної системи приймання рішень на етапі 

управління технологічним процесом в машинобудуванні; 

- запропоновано програмний код та інтерфейс комп’ютерної програми 

для автоматизації розрахунку полів допусків розмірів глибоких координованих 

отворів в машинобудуванні, що являється частиною інформаційної системи 

оцінювання взаємозамінності на етапі технологічної підготовки виробництва. 

Результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

«Система нормативних полів розсіювання глибоких координованих отворів, 

виготовлених з направленням різального інструменту» впроваджено на ТОВ 

«СІНКО», м. Суми (акт впровадження від 11.04.2021 р.). Теоретичні 

положення, що розглядаються в дисертаційній роботі, використовуються в 

навчальному процесі Української інженерно-педагогічної академії при вивченні 

дисципліни «Електробезпека. Взаємозамінність» та  при виконанні курсових та 

дипломних проектів фахівців та магістрів у галузі метрології, стандартизації та 

якості (акт впровадження від 18.05.2021 р.).  

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: розроблений 

програмний код оцінювання технологічних факторів на базі програмного 

продукту GEANT4 [9]; запропоновані числові характеристики математичних 

залежностей, для оцінювання якості процесів різної природи [1]; запропонована 

математична модель оцінювання величини поля допуску замикаючої ланки при 

складанні для забезпечення повної взаємозамінності [2]; графіки полів 

розсіювання координованих розмірів глибоких отворів малого діаметру в 

залежності від технологічних факторів [3] запропоновано математичні 
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залежності для розрахунку полів розсіювання розмірів при виготовлені отворів 

в системах з кондукторними втулками [4]; апробовано та експериментально 

перевірено алгоритм та методику визначення закону розподілу випадкових 

величин [5]; запропоновано математичну модель точності розмірів 

координованих отворів з направленням різального інструменту на основі 

оцінювання коефіцієнтів регресії технологічних факторів [6]; аналіз 

законодавчих та нормативних вимог до випробувальних лабораторій в частині 

її обладнання з метою її акредитації [7]; розроблена програма технічної 

діагностики та якості функціонування технічних систем [8]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи були викладені, обговорені та пройшли апробацію на 3 

міжнародних та науково-практичних конференціях, а саме: I міжнародна 

науково-практична конференція «Системи розроблення та поставлення 

продукції на виробництво» (м. Суми, 17-20 травня 2016 р.; всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених «Метрологічні аспекти 

прийняття рішень в умовах роботи на техногенно-небезпечних об’єктах» (м. 

Харків, 27-28 жовтня 2016 р.); 8-ма міжнародна науково-технічна конференція 

пам’яті проф. І. Кісіля «Сучасні прилади, матеріали і технології для 

неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і 

нафтогазопромислового обладнання» (м. Івано-Франківськ 14-16 листопада 

2017 р.). 

У повному обсязі дисертаційна робота розглядалась на наукових 

семінарах кафедр: інформаційних комп'ютерних технологій і математики та 

охорони праці, стандартизації та сертифікації Української інженерно-

педагогічної академії. 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в 12 

друкованих наукових працях, з яких: 7 у виданнях, що входять у перелік 

фахових видань України; 1 – у виданні, що входять до міжнародних 

наукометричних баз (Web of Science); 1 – у закордонному виданні; 3 тези 

доповідей на конференціях.  
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РАЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА 

ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ В 

МАШИНОБУДУВАННІ 

1.1. Особливості управління якістю продукції машинобудування.  

Під управлінням якістю продукції слід розуміти встановлення, 

забезпечення і підтримку необхідного рівня якості продукції, які 

здійснюються шляхом постійного впливу (на всіх рівнях управління 

виробництвом) на умови і чинники створення машин високої якості і їх 

ефективного використання в процесі експлуатації. 

Управління якістю продукції машинобудування являє собою постійний 

процес виявлення потреб споживачів до якості виробів машинобудування. 

На основі виявлення потреб, аналізу рівня якості машин та нових вимог до 

якості в кожній галузі машинобудування систематично здійснюється 

система заходів щодо розробки і освоєння виробництва нових високоякісних 

виробів. Таким чином, головна мета управління якістю продукції 

машинобудування - забезпечення виробництва заданого обсягу продукції з 

необхідними техніко-економічними показниками відповідно до очікуваних 

потреб споживачів. 

Управління якістю продукції машинобудування являє собою складний 

процес формування, забезпечення, збереження та відновлення 

найважливіших показників машин протягом усього їх життєвого циклу. 

Системи управління якістю продукції забезпечують організаційний, 

технічний та економічний взаємозв'язок всіх процесів управління якістю на 

стадіях дослідження і проектування серійного виготовлення продукції, обігу 

та реалізації, її експлуатації. 

Управління якістю продукції носить багатофункціональний характер, 

представляє одну з найважливіших функцій управління виробництвом. 

Управляти якістю продукції - значить цілеспрямовано управляти якістю 

праці на всіх рівнях господарювання на основі побудови системи 
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управління, під якою розуміється сукупність форм і методів впливу на 

об'єкти управління з метою забезпечення випуску продукції високої якості.  

При побудові систем управління якістю продукції в машинобудуванні 

слід керуватися системою категорій теорії наукового управління 

виробництвом, що включає поняття: об'єкт і суб'єкт управління, цілі і 

фактори управління, принципи та методи управління, функції і засоби 

управління. 

Об'єктами управління виступають якість виробу як сукупність його 

властивостей, що обумовлюють можливість використання виробу відповідно 

до його призначення; виконувані процеси по досягненню заданого рівня 

якості на всіх стадіях життєвого циклу виробів; сама керована система.  

Суб'єктом управління є керуюча система, органи управління, 

працівники, які здійснюють ті чи інші функції управління якістю продукції. 

У зв'язку з тим, що управління якістю продукції є одним з елементів 

управління машинобудівним виробництвом, то суб'єктом управління якістю 

в загальній формі є апарат управління виробничим підприємством. У 

стандартах підприємства встановлюються відповідні функції управління 

якістю по окремим підрозділам, виділяються спеціальні органи управління 

якістю з чіткою функціональним обов'язком по управлінню якістю продукції 

(служба управління якістю, відділ технічного контролю, відділ надійності, 

конструкторсько-технологічний відділ стандартизації та ін.). 

При побудові системи управління якістю необхідно чітко 

сформулювати основні функції та обов'язки всіх цехів і відділів по 

забезпеченню високої якості виробів. Доцільно ці функції, обов'язки 

сформулювати в спеціальних стандартах підприємства, що мають силу 

закону для всього колективу підприємства; без них складніше забезпечувати 

вирішення завдань щодо підвищення якості машин, виходячи з вимог 

споживачів. 

Якість продукції машинобудування залежить від впровадження у 

виробництво досягнень науки і техніки, новітніх досліджень в області 
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прискорення науково-технічного прогресу і підвищення якості продукції; 

застосування високоякісних матеріалів, комплектуючих виробів; 

використання прогресивних видів верстатів, устаткування, оснащення, 

інструменту, засобів контролю і випробувань продукції; впровадження 

новітніх технологічних процесів і конструкційних матеріалів. Якість 

продукції залежить також від високої якості праці всіх виконавців, 

підвищення якого свідчить про високий матеріальну і моральну 

зацікавленість і відповідальність їх за забезпечення належної якості 

продукції. 

Механізм управління якістю продукції слід розглядати як єдину 

систему, в якій можна виділити загальні та спеціальні функціональні 

підсистеми і підсистеми забезпечення нормального функціонування 

механізму управління якістю продукції машинобудування. До загальних 

функціональних підсистем відносяться: прогнозування і планування 

підвищення якості (включаючи програмно-цільовий метод) машин, 

матеріальне і моральне стимулювання працівників, їх відповідальність і 

поширення передового досвіду. 

До спеціальних підсистем управління якістю продукції 

машинобудування відносяться: система стандартизації, включаючи 

заводську стандартизацію, контроль якості продукції, метрологічне 

забезпечення і розробка систем управління, система випробувань виробів 

машинобудування та ін. Підсистемами забезпечення нормального 

функціонування механізму управління якістю продукції машинобудування є 

інформаційне, технологічне, матеріально технічне, кадрове, математичне, 

методологічне, фінансове, ідеологічне і правове забезпечення. 

Основні форми застосування стандартів на статистичні методи 

управління якістю продукції наступні: використання для розробки розділів 

«Приймання», «Методи контролю (аналізу, випробувань і вимірювань)» та ін. в 

стандартах, технологічних умовах та інших документах на конкретні види 

продукції і пряме і безпосереднє використання при аналізі та оцінці якості 
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продукції і технологічних процесів; при розробці технології контрольних 

операцій і засобів управління технологічними процесами; при підготовці 

висновків і висновків про якість продукції і технологічних процесів; при 

експертизі стандартів і т.д. 

На жаль, ці форми реалізуються ще в недостатній мірі через те, що при їх 

реалізації відсутній високий науково-технічний рівень, що дозволяє 

використовувати в повній мірі сучасні досягнення науки в даній галузі, 

внаслідок цього в галузях промисловості діє ще величезна кількість стандартів і 

технічних умов на продукцію, документації на технологічні процеси, в яких не 

знайшли застосування ні методи статистичного приймального контролю, ні 

будь-які науково-методичні підходи та рекомендації щодо їх використання. 

 

1.2. Контроль якості машинобудівної продукції. 

Сучасне масове і багатосерійне виробництво характеризується 

високим рівнем автоматизації, безперервністю технологічного процесу (ТП), 

великою продуктивністю. Однак зі зростанням продуктивності 

автоматичних ліній виникає проблема контролю поточного стану ТП, що 

впливає на оперативність управління процесом і, як наслідок, на якість 

продукції. Особливо гостро ця проблема проявилася при впровадженні у 

виробництво автоматичних ліній, де виявилося явне протиріччя між 

прогресивним рівнем виробничого процесу, в основі якого лежить принцип 

безперервності і поточності виробництва, і дискретним характером 

управління процесом, що порушує цей принцип. 

Будь-який процес управління базується на реалізації наступних 

елементів: 

1) отримання інформації про стан об'єкта шляхом вимірювання 

вихідної змінної і визначення вимог щодо її значень; 

2) визначення інформації про стан об'єкта; 

3) прийняття рішень про зміну стану об'єкта; 

4) відпрацювання виконавчими органами впливу на об'єкт. 
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Для здійснення процесу управління необхідно створити інформаційне 

забезпечення, що представляє собою комплекс математичних моделей, що 

дозволяють розкрити закономірності процесу формування якості продукції 

на всіх етапах її виготовлення: модель потрібна для визначення 

інформативності параметрів процесу і оптимального розподілу точок 

контролю; дослідження законів розподілу похибок виготовлення деталей по 

контрольованих параметрах; знаходження раціонального розподілу полів 

допусків; вибору методів оцінки якості продукції. 

Технологічний процес являє собою складний об'єкт управління з 

безліччю вхідних і вихідних змінних. Складні взаємозв'язки між змінними, 

їх розподіленість в просторі, нестаціонарність, високий рівень виробничих 

шумів створюють значні труднощі в отриманні адекватного математичного 

опису технологічної системи. Використання для цих цілей фізичних, 

хімічних, механічних та інших закономірностей, на базі яких створюються 

технологічні процеси, в більшості своїй не представляється можливим. По-

перше, рівняння кінетики, матеріального балансу процесів обробки 

матеріалів та ін. в основному отримані для ідеальних лабораторних умов і 

значно спотворюються в промислових умовах. По-друге, математична 

модель об'єкта, необхідна для управління технічним процесом, повинна 

включати одночасне вплив на вихідну змінну всіх вхідних змінних, тобто 

необхідно відобразити рівнянням зв'язку вихідної змінної з усіма вхідними 

змінними, що малоймовірно. По-третє, у багатьох випадках залежності, що 

випливають з теорії процесів, є настільки складними, що для їх вирішення 

потрібно значно більше часу, ніж це може дозволити собі система 

управління ТП, що працює в одному темпі з процесом. 

Сьогодні практично єдиним математичним апаратом моделювання ТП 

є теорії кореляції і планування експерименту. Завдяки роботам вчених Н.А. 

Бородачова, А.Н. Гаврилова, Л.К. Сізенова, Н.С. Райбмана, Я.І. Лукомського 

і ін. [1, 2, 3, 4, 5] методика моделювання ТП розроблена досить ґрунтовно і 
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широко застосовується в машинобудуванні. Однак регресивні моделі мають 

деякі недоліки: 

1) вони не завжди дають точний математичний опис процесу, оскільки 

дисперсія умовного математичного очікування вихідної змінної щодо 

вхідних не є спроможною характеристикою зв'язку між вхідними і вихідної 

змінної [6]; 

2) вони практично непридатні для цілей управління, так як стежити за 

станом технологічного процесу за допомогою регресійних рівнянь, що 

включають в себе часом нелінійності високого порядку, дуже складно. 

Інформаційне забезпечення ТП повинно базуватися на статистичному 

дослідженні точності і стабільності процесу. Точністю ТП називається 

властивість, яка обумовлює близькість дійсних і номінальних значень 

виробленої продукції. Стабільність - це властивість ТП, що обумовлює 

сталість розподілів ймовірностей його параметрів протягом деякого 

інтервалу часу без втручання ззовні. Розробці методів аналізу точності і 

стабільності присвячені роботи Н.А. Бородачова, А.К. Кутая, Х.Б. 

Кордонского, І.С. Солонина і багатьох інших [2, 4, 7-14]. Незважаючи на 

специфічні особливості застосовуваних методів в різних виробництвах, вони 

мають загальну базу. В основі методів аналізу в одних випадках лежать 

показники точності і стабільності технологічних операцій, що вимагають 

розрахунку середнього значення і дисперсії вибірок, в інших - необхідний 

підрахунок числа дефектів або дефектних одиниць продукції.  

У першому випадку визначаються критерії рівня налаштування, 

зміщення центру розсіювання похибок виготовлення деталей, стабільності 

процесу. В умовах автоматизованого виробництва оперативність 

одержуваної в першому випадку інформації не відповідає продуктивності 

обладнання. Інформація про стан ТП до моменту її обробки не відображає 

справжньої ситуації. У другому випадку інформація носить лише 

констатувальний характер. Не вирішують проблему контрольні карти, які 

широко використовуються в серійному виробництві, розроблені У.А. 
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Шухартом. Шухарт запропонував оцінювати стан технологічних операцій за 

вибірковими значеннями середнього арифметичного і середнього 

квадратичного відхилення і розробив на їх основі першу контрольну карту 

для регулювання ТП [15]. Основний її недолік - трудомісткість. 

З метою зниження трудомісткості карти Шухарта, Д. Шайніним була 

запропонована карта регулювання, яка не потребує обчислення 

статистичних оцінок [15]. Вона заснована на послідовному аналізі А. 

Вальда. Карта має три області: 1 - "стояти осторонь"; 2 - "продовжити 

вимірювання"; 3 - "зробити підналадку". При контролі послідовно проводять 

виміри виробів і визначається, в який інтервал потрапив результат. Значення 

кожного наступного вимірювання підсумовується з попереднім і заноситься 

в відповідну клітку карти. Гідність карти Шайніна в тому, що при її 

використанні налагоджувальникові не потрібно покладатися на свою 

інтуїцію. Однак вона не виключає необхідності вимірювання фактичного 

значення контрольованого параметра. 

Виділимо три основних напрямки, які є на нашу думку актуальними в 

масовому автоматизованому виробництві. Це в першу чергу статистичний 

приймальний контроль (СПК) готової продукції, потім методи 

безперервного вибіркового контролю (БВК) в процесі виробництва і, 

нарешті, методи подальшої оцінки якості продукції. 

Статистичний приймальний контроль успішно використовується в 

промисловості багатьох країн і постійно вдосконалюється. Великий внесок у 

розробку методів статистичного контролю внесли такі вчені, як Ю.К. Бєляєв, 

А.Н. Колмогоров, Д. Коуден, А.К. Кута, Х.Б. Кордонський, Я.П. Лумельскій, 

С.Х. Сіраждінов, М.І. Ейдельнант, Б. Хенсен і ін. [16-26]. СПК здійснюється 

як за кількісною, так і за альтернативною ознакою. Контроль за кількісною 

ознакою інформативніше і тому для одного обсягу партії потрібно менший 

обсяг вибірки, ніж контроль за альтернативною ознакою. Однак в умовах 

масового виробництва економічність останнього - причина його широкого 

застосування.  
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В.А. Лапідус [23] зазначає, що статистичні методи грають величезну 

роль в промисловості та економіці. У США і Німеччині статистичний 

контроль - органічна частина економічної системи регулювання якості. Одна 

з найважливіших складових "японського дива" - широке впровадження 

статистичних методів в промисловість. 

Безперервність технологічного процесу автоматизованого виробництва 

вимагає розробки відповідної технології контролю, що забезпечує 

безперервний прийом продукції. Питанням розробки планів контролю в 

процесі виробництва приділяється поки недостатньо уваги. 

Теоретичні дослідження в області розробок методів безперервного 

вибіркового контролю (БВК) можна розділити на дві групи. Перша  група 

досліджень пов'язана з розробкою методів, що забезпечують задані гарантії 

тільки споживачеві. Друга група присвячена методам, які забезпечують 

задані гарантії споживачу і виробнику одночасно. 

Перевага безперервного вибіркового плану контролю полягає  в 

можливості нанесення на графік плану попереджувальних меж таким чином, 

щоб виробничий цех отримував сигнал про порушення ТП задовго до того, 

як ступінчаста лінія перетне бракувальну пряму. Оперативне втручання в ТП 

може запобігти виходу за бракувальну пряму. 

Отже, огляд стану проблеми інформаційного забезпечення ТП показав, 

що методами, що базуються на теорії ймовірностей і математичної 

статистики, проблема управління масовими автоматизованими 

виробництвами не вирішується. Потрібна інша теорія та інші методи.  

 

1.3. Концепція інформаційного забезпечення управління якістю 

Інформація в точно певному сенсі вперше була введена в статистиці К. 

Шеннон [24] і Н. Вінер [25] незалежно один від одного опублікували в 1948 

р роботи, в яких описали логарифмічні міри інформації для використання їх 

в теорії зв'язку. Їхні праці стимулювали величезна кількість досліджень на 

теми теорії інформації. 
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Математична теорія ентропії, в основу якої лягли фундаментальні 

роботи К. Шеннона, була створена такими видатними математиками, як А.Н. 

Колмогоров [26, 27], А .Я. Хинчин [28, 29], І.М. Гельфанд [30, 31] та ін. Ця 

теорія - приклад плідного впливу прикладних задач на розвиток 

фундаментальних напрямків математики. В цілому сформувався новий 

підхід у різних галузях науки і техніки, який можна назвати "ентропійних 

підходом". 

Теорію інформації можна розглядати як гілка математичної теорії 

ймовірностей і математичної статистики. На цій посаді вона застосовується 

в таких областях як нерівноважна статистична механіка, інформаційна 

теорія систем, фізика, теорія управління та ін. [32-37]. В даний час активно 

розвивається нова галузь математики - математична теорія ентропії [38]. 

Важливе питання, яке виникає на початку створення будь-якої системи 

управління, - визначення граничних можливостей передбачуваної 

динамічної системи. Основне завдання управління полягає в точному або 

наближеному (із заданою точністю) забезпеченні необхідних станів ТП або 

їх послідовності при змінних значеннях зовнішніх впливів. Можливість 

забезпечення необхідної послідовності в часі і визначає завдання про 

граничні можливості динамічної системи. Управління зводиться до двох 

завдань: стабілізації і відтворення. Стабілізація станів в заданій області, що 

є основою будь-якого управління, може бути розтлумачена як обмеження 

різноманітності можливих станів, а межі управління ТП завжди обмежені 

пропускною спроможністю (керованістю) об'єкта, що здійснює 

технологічний процес. У системах автоматичного управління об'єкт 

управління (технологічний процес) є одним з основних джерел інформації.  

Передбачається, що стан об'єкта управління або моделювання може 

характеризуватися різноманітністю, яке може бути обмежена споживчим 

порогом розрізнення, а також різними шумами. Поріг розрізнення станів є 

складною за своєю природою об'єктивною характеристикою, що залежить як 

від об'єкта управління, так і від оточуючих умов. Він має деякий 
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екстремальне значення і його зменшення до нуля неможливо. Введення-

порогів розрізнення - це один з прикладів спрощення систем в процесі 

дослідження, коли виділяється найбільш істотне для управління 

різноманітність і відбувається відволікання від несуттєвого. Причому це 

спрощення базується на об'єктивних обставин. Без введення порогу 

розрізнення довелося б мати справу з нескінченним числом станів, що 

втрачало б будь-який практичний сенс. Будь-параметр об'єкта управління 

завжди виявляє такі два значення, які будуть невиразні з точки зору системи 

управління і тому їхня відмінність несуттєва для процесу управління. Отже, 

будь-яка різноманітність станів об'єкту завжди кінцева. Саме тому в основу 

інформаційної теорії управління слід покласти поняття стану об'єкта з тією 

невизначеністю, яка має місце в реальних фізичних системах. 

Інформаційний підхід, який базується на принципах дискретизації і 

різноманітності, дає можливість виділити головне, істотне в складних 

технічних системах. Питання застосування теорії управління на основі теорії 

інформації в організації систем автоматичного контролю розглядаються в 

роботі [38, 39]. 

Інформаційна теорія моделювання, як складова частина теорії 

управління, визначає умови подібності цілей, інформаційних структур, 

інформаційних потоків (за якістю і цінності інформації), а також подібності 

інформаційних функцій перетворювачів інформації у вузлах управління [28]. 

Основна мета побудови інформаційної теорії моделювання - аналіз і синтез 

складних систем, побудова інформаційно-оптимальних механічних систем.  

У роботах [38, 39] ефективність функціонування системи пов'язується 

з кількістю інформації, що вноситься в контур управління, а також  з 

витратами на інформаційну частину системи. Аналіз літератури, присвяченої 

інформаційної теорії управління, призводить до висновку, що 

"інформаційний підхід дає єдину точку зору на всі види управління, 

незалежно від його мети і типу управління системи". Теорія інформації, 

завдяки своїм методам і узагальнень, дозволяє досліджувати об'єкти 
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складної природи на відносно простих і наочних математичних моделях. 

Простота і універсальність методів теорії інформації дали сильний поштовх 

до використання їх в різних областях техніки. 

Сформований стан теорії інформації, її прикладні можливості 

визначили основну концепцію інформаційного забезпечення управління 

якістю - використання в якості математичного апарату системи управління 

якістю масового автоматизованого виробництва єдину базу - теорію 

інформації. 

 

1.4. Забезпечення взаємозамінності глибоких координованих отворів 

технологічними методами. 

У міру усебічного розвитку машинобудування і приладобудування, 

організації нових галузей по виробництву машин і устаткування різного 

технологічного призначення номенклатура деталей з глибокими 

координованими отворами швидко розширюється. Нині деталі з глибокими 

координованими отворами обробляються на підприємствах усіх основних 

галузей промисловості (гребні гвинти, ротори і вали турбін, 

електрогенераторів, осі і втулки екскаваторів, гільзи, циліндри і плунжери 

пресів, осі і бандажі прокатних станів, труби бурових установок, шпинделі 

верстатів, кокілі для відцентрового відливання труб, ряд деталей устаткування 

для атомних електростанцій та ін.) [40]. 

Труднощі обробки отворів зростають зі збільшенням їх глибини. Глибину 

отворів прийнято оцінювати відношенням 1/d, де l - довжина отвору, а d - його 

діаметр. Це ж відношення використовують і при розділенні отворів на "глибокі" 

і "неглибокі", і як чисельну межу приймають l/d = 5, оскільки нормальним 

інструментом і звичайними способами можна раціонально обробити отвори з 

відношенням l/d < 5, а для обробки глибших отворів доводиться застосовувати 

спеціальні устаткування, інструмент і особливі способи обробки. У зв'язку з 

цим отвори з l/d > 5 прийнято називати глибокими отворами [41]. 
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Глибокі точні отвори в суцільному матеріалі обробляються за декілька 

операцій, які можна розділити на дві групи. До першої відносяться операції 

свердління і чорнового розточування. Вони є найбільш складними, їх основне 

призначення - забезпечення вимог по розташуванню осі отвору і її 

прямолінійності. До другої групи відносяться чистові і обробні операції 

(чистове розточування, хонінгування та ін.), основним призначенням яких є 

забезпечення необхідної точності діаметральних розмірів, форми і шорсткості. 

Способи глибокого свердління і чорнового розточування мають ряд 

загальних особливостей, з якими значною мірою пов'язані труднощі, що 

виникають в процесі обробки [40]: 

1) примусове відведення стружки з отвору потоком мастильно-

охолоджувальної рідини (МОР) або якогось іншого робочого середовища. 

Порушення безперебійного відведення стружки призводить до порушення або 

припинення процесу обробки; 

2) базування робочої частини інструменту під час роботи на поверхню 

обробленої частини отвору. При неправильному способі базування можливі 

виникнення дефектів отвору, посилення вібрацій, підвищений знос 

інструменту; 

3) мала жорсткість технологічної системи «верстат, пристосування, 

інструмент, заготівля» (ВПІЗ), що є перешкодою для підвищення 

продуктивності, оскільки при підвищенні режимів різання в системі виникають 

крутильні і поперечні коливання (останні є до того ж джерелом виникнення 

дефектів отвору). Тому в технології обробки глибоких отворів операціям 

першої групи приділяється більше уваги. 

Зростання номенклатури деталей з глибокими отворами, розширення 

діапазону їх діаметрів і відношень l/d, а також збільшення обсягу випуску 

вимагали вдосконалення способів їх обробки, що забезпечують високу 

продуктивність, економічність і точність. 

У країнах колишнього Радянського Союзу роботи по вдосконаленню 

способів обробки глибоких отворів проводилися на багатьох підприємствах 
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країни. Були створені оригінальні конструкції інструменту і ефективні 

технологічні процеси. Серед найбільш активних дослідників можуть бути 

відмічені І. С. Веремейчук [42], Т. І Кузнєцова [43], М. А. Мінков [44], В. Н. 

Подураєв [45-48], М. В. Потягайло [49, Л. П. Телятників[50], Н. Д. Троїцький 

[51], С. А. Черничкин [52] та ін. 

У зарубіжних країнах створена спеціальна асоціація (ВТА), що об'єднує 

фірми більше 10 країн світу (США, Німеччини та ін.), володіє монополією в 

області розробки, виготовлення і освоєння у виробництві спеціального 

устаткування, оснащення і технології для обробки глибоких отворів. 

Багаторічна діяльність ВТА підтверджує, з одного боку, доцільність її 

створення, а з іншої - наявність широкого ринку збуту продукції.  

ВТА випускали каталоги, що містять разом із загальним виглядом 

пропонованого устаткування і інструменту дані про їх технологічні можливості. 

Зокрема, стосовно інструменту наводяться режими різання, рекомендоване при 

обробці матеріалів з різними механічними характеристиками. Публікації з 

питань обробки глибоких отворів як у вітчизняній, так і в зарубіжній технічній 

літературі порівняно нечисленні і представлені в основному статтями в 

періодичних виданнях, декількома монографіями по окремих способах обробки 

[42, 51, 52] і двома невеликими за об'ємом книгами вітчизняних авторів - М. В. 

Потягайло [49] і М. А. Мінкова [44], що містять огляд основних способів 

обробки глибоких отворів. Проте багато з цих робіт видані давно і не 

відповідають сучасним технологіям. 

Розглянемо якість отвору, що утворюється при їх виготовленні. На 

операціях глибокого свердління і чорнового розточування утворюються 

характерні дефекти, що істотно проявляються лише при обробці глибоких 

отворів. До них відносяться відведення і непрямолінійність осі глибокого 

отвору, ограновування глибокого отвору і хвилястість профілю подовжнього 

перерізу. 
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Перш ніж дати визначення термінам, що визначають перші два дефекти, 

вживаним тільки при обробці глибоких отворів, розглянемо три терміни, які 

допоможуть зрозуміти суть термінів «відведення осі» і «непрямолінійність осі». 

Теоретична вісь заготівлі - пряма, що проходить через центри поперечних 

перерізів базових шийок, розташованих по кінцях заготівлі. Встановлена на 

верстаті жорстка заготівля, не підвладна можливим деформаціям при її 

закріпленні і прогинам від власної ваги, обертатиметься під час обробки 

відносно своєї теоретичної осі. 

Теоретична вісь глибокого отвору - пряма, що проходить через центри 

поперечних перерізів глибокого отвору, проведених на його кінцях. 

Дійсна вісь глибокого отвору - геометричне місце центрів поперечних 

перерізі глибокого отвору по усій його довжині. За центри поперечних 

перерізів беруться центри прилеглих кіл. 

Непрямолінійність осі глибокого отвору (непрямолінійність осі)  Δн - 

найбільша відстань від дійсної осі до теоретичної осі глибокого отвору. 

Відведення осі глибокого отвору (відведення осі)  Δу - відхилення дійсної 

осі глибокого отвору від осі обертання заготівлі. Відведення осі розглядається і 

визначається стосовно конкретного поперечного перерізу по довжині глибокого 

отвору. Поперечні перерізи, в яких належить заміряти відведення осі, 

обмовляються технологічним процесом, або планом досліджень. Оскільки 

дійсна вісь глибокого отвору є просторовою кривою, то при вимірюванні 

відведення осі у ряді випадків вимагається визначати і його розташування в 

даному перерізі відносно вибраної системи координат. Відведення осі може 

визначатися безпосередньо на верстаті після закінчення операції свердління або 

чорнового розточування без розкріплювання заготівлі або поза верстатом. 

Згідно з дослідженнями, найбільший вплив на утворення відведення і 

непрямолінійності осі робить биття поверхні обробленої частини отвору, а 

також биття кондукторної втулки маслоприймача, якщо вона обертається. 

Биття отвору у свою чергу може викликатися рядом причин, відведенням осі і 

викривленням заготівлі внаслідок перерозподілу залишкової напруги в процесі 
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обробки отвору, деформацій заготівлі при закріпленні на верстаті та ін. Тому як 

на практиці, так і в подальшому викладі особлива увага приділяється усуненню 

причин, що призводять до биття поверхні обробленого отвору. 

Ограновування глибокого отвору - відхилення від круглості, при якому 

реальний профіль є багатогранною фігурою з числом граней, що іноді 

змінюється по довжині отвору, а вершини багатогранника при цьому часто 

розташовуються по гвинтовій лінії. Процес утворення ограновування дуже 

складений і протікає при дії ряду чинників. Ограновування утворюється лише 

при поперечних коливаннях інструменту з частотою, близькою до частоти 

відносного обертання заготівлі і інструменту. При цьому на утворення 

ограновування впливають частота власних коливань інструменту, яка у свою 

чергу змінюється у міру обробки отвору, оскільки змінюється схема 

закріплення інструменту (змінюється взаємне розташування опор по довжині 

інструменту); конструктивні параметри інструменту; похибки налаштування 

технологічної системи на операцію; кінематична схема обробки (обертається 

або не обертається інструмент) та ін. Механізм утворення ограновування і міри 

по відвертанню її виникнення розглядаються в [40]. 

Хвилястість профілю подовжнього перерізу - відхилення профілю 

подовжнього перерізу, при якому ті, що утворюють, мають регулярну 

хвилястість, що призводить до ступінчастості отвору з незначними перепадами 

діаметру. Цей дефект утворюється при неспівпаданні діаметру інструменту, що 

вступає в роботу, з діаметром отвору, на поверхню якого він спирається своїми 

направляючими елементами. 

Для зменшення хвилястості необхідно домагатися рівності діаметрів 

інструменту і заправного отвору і отвору в кондукторній втулці, а також того, 

щоб усі інструменти, використовувані при зміні упродовж робочого ходу, мали 

однаковий діаметр. Окрім розглянутих вище дефектів форми отвору і 

розташування його осі, при обробці глибоких отворів виникають дефекти, що 

впливають на якість поверхні: задири, великі подряпини і підвищена 
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шорсткість поверхні. Задири і подряпини часто виникають внаслідок попадання 

стружки під направляючі елементи, а також при розриві плівки МОР. 

Найбільш характерним і таким, що часто зустрічається а також найбільш 

важливим дефектів при обробці глибоких отворів є його відведення. Серед 

головних причин відведення слід назвати наступні: 

- копіювання свердлувальним (розточувальним) інструментом похибки 

розташування осі отвору, наявної в місці контакту що направляють з 

поверхнею просвердленого(розточеного) отвору [53 - 54]; 

- вигин стержня інструменту із-за поперечних коливань інструменту з 

частотою обертання заготівлі (для обробки необертальним інструментом [59]). 

Ці коливання виникають (при свердлінні і розточуванні) внаслідок базування 

інструменту на поверхню отвору, що має радіальне биття (кінематичне 

обурення інструменту) і із-за різнооброблюваності матеріалу по перерізу 

заготівлі [51; 56], а також нерівномірності припуску, що знімається, при 

розточуванні (силове обурення інструменту); 

- поперечні коливання заготівлі із-за її деформації при установці і 

обробці; 

- вигин стержня інструменту під дією сили його ваги, нерівномірності 

припуску, що знімається, і різнотвердості матеріалу заготівлі при обробці 

інструментом, що обертається, в необертальній заготівлі. 

Відведення осі інструменту, що викликається цими причинами може 

ослаблятися або посилюватися під впливом значного числа чинників, 

пов'язаних з конкретними умовами обробки. До них відносяться: 

1) побудова технологічного процесу, наявність термообробки і її місце в 

технологічному процесі виготовлення деталі, наявність обертання інструменту 

або заготівлі [53 - 55], довжина обробки [42; 95; 46; 57], похибки в первинному 

напрямі інструменту і взаємною розташування опор стержня інструменту [59; 

59]; 

2) зміщення направляючої втулки передньої стойки (задній частині 

маслоприймача), слабка жорсткість стержня інструменту, взаємне 
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розташування опор заготівлі, матеріал заготівлі, режими різання, похибки 

заточування різальних лез або їх установки в осьовому напрямі, зносостійкість і 

жорсткість направляючих при обробці інструментом без визначеності 

базування, конструктивні параметри інструменту (кут розташування в 

поперечному перерізі калібруючої вершини різця по відношенню до 

направляючих і кут між направляючими), відстань від калібруючої вершини 

різця в осьовому напрямі до передніх кінців направляючих, довжина 

направляючих, головний кут в плані різця [60]. 

У перерахованих роботах при побудові різних моделей утворення 

відведення стружки враховувався вплив обмеженого числа чинників. Проста 

модель відведення осі інструменту ґрунтована на розгляді відведення за 1 

оборот заготівлі, який називатимемо елементарним відведенням. Моделі 

елементарних відведень - це образотворчі моделі і моделі у вигляді формул і 

рівнянь. 

Моделі елементарних відведень застосовують в основному для вивчення 

впливу одного чинника в умовах дії якої-небудь однієї причини відведення. 

Такими чинниками є: кут розташування калібруючої вершини різця що 

відносно направляючих в однолезових розточувальних голівках за наявності 

биття поверхні отвору, на якій базується інструмент; кут між різцями, а також 

кут між різцями і направляючими в дволезових голівках за наявності биття 

поверхні отвору, на якій базується інструмент, пружність інструменту і 

пружність оброблюваного матеріалу за наявності поперечної 

різнооброблюваності або нерівномірності припуску, що знімається, пружна 

деформація і зношування пружних і твердосплавних направляючих одно- і 

дволезових розточувальних голівок, працюючих по методу ділення товщини 

зрізу, за наявності нерівномірності припуску, що знімається, за 1 оборот 

заготівлі, знос різця одно- і дволезових голівок з пружними і твердосплавними 

направляючими за наявності нерівномірності припуску, що знімається, за 1 

оборот заготівлі. 
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Як інструмент досліджень моделі елементарних відведень осі отвору, 

незважаючи на їх простоту, мають наступні недоліки: 

- відображають одну сторону складного і багатогранного процесу 

утворення відведення осі отвору, в якому усі чинники взаємозалежні і діють 

одночасно; 

- дозволяють лише якісно досліджувати вплив того або іншого чинника в 

умовах дії іншого, дати кількісну оцінку впливу досліджуваних чинників вони 

не дозволяють; 

- не дозволяють передбачити поведінку інструменту в процесі обробки; 

- з розгляду виключається пружна система ВПІЗ, що відіграє важливу 

роль в процесі утворення відведення осі отвору; розглядається плоска система в 

площині, перпендикулярній до осі інструменту. 

У [40] розглянуті основні способи глибокого свердління, чорнового і 

чистового глибокого розточування, зенкерування, розвертання і хонінгування. 

Приведені конструкції високопродуктивного інструменту і іншого 

технологічного оснащення, вживаних при обробці глибоких отворів. Містяться 

короткі відомості про устаткування і засоби контролю глибоких отворів. 

Викладені основи проектування технологічних процесів і інструменту, що 

забезпечують високу продуктивність і точність обробки. Освітлені питання, 

пов'язані з вібраціями, відведеннями і ограновуванням, дані рекомендації по їх 

зменшенню, але це технологічні завдання і не є метою дисертаційної роботи. 

 

1.5. Методи оцінювання точності та геометричних параметрів якості 

координованих отворів. 

У науковій літературі є ряд робіт по дослідженню точності обробки 

деталей на автоматичних лініях і агрегатних верстатах. Питанню прогнозування 

точності механічної обробки на агрегатних верстанах на підставі статистичного 

аналізу їх різних груп присвячена робота Г.И. Меланамеда А.И. Дащенко і А.П. 

Белоусов [61 - 63], які пропонують робити моделювання точності обробки 

деталей на електронно обчислюваних машинах (ЕОМ), що дозволяє уточнити 
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закони і параметри розподілу сумарної похибки. У роботі [62] В.А. Круглов 

пропонує розробити норми на геометричну точність, жорсткість і температурні 

деформації для нормалізованих вузлів і компонувань прецизійних агрегатно-

розточувальних верстатів. Вплив геометричних похибок агрегатних верстатів 

на величину позиційних відхилень осей розточених отворів досліджував Ю.А. 

Старостинецький у своїй роботі [64]. У дослідженні СWick [65] встановлено, 

що геометричні похибки оснащення агрегатного верстата, а також геометричні 

елементи вузла напрямлення різального інструменту роблять істотний вплив на 

деформацію кондуктора і інструменту і, відповідно, на точність обробки 

міжосьових розмірів отворів. 

Найбільш значні дослідження [66 - 68] з питань точності обробки деталей 

на автоматичних лініях проведені в МВТУ ім. Баумана. Відзначається, що при 

обробці координованих систем отворів на агрегатних верстатах і автоматичних 

лініях методом автоматичного отримання розмірів з напрямом інструментів 

кондукторними втулками, за номінальне положення осі оброблюваного отвору 

деталі прийнята вісь постійної кондукторної втулки. Похибка розташування 

отвору визначається зміщенням його осі відносно номінального положення. 

Розглянуті випадки перекосу інструменту на проміжку кондукторної 

втулки [66 - 69] враховували граничні значення перекосів до виникнення 

подвійного перегину інструменту. Проте імовірне, а не граничне положення 

різального інструменту з урахуванням його перекосу і зміщення на проміжку 

отвору втулки і самої кондукторної плити є об'єктивнішим [70]. 

Деякі дослідники вивчали питання точності з'єднань з зазором і різним 

взаємним положенням деталей. У роботі [71] П.Ф. Дудаєв розглянув точність 

зміщення осі валу в полі зазору з урахуванням перекосу осей, а ряд дослідників 

[71; 73] вирішили подібне прикладне завдання на прикладі сполучення оправка-

шліфувальний круг, вал двигуна - муфта редуктора. Проте в літературі 

розрахунок зміщення осі інструменту в просторі у момент торкання поверхні 

деталі з урахуванням зміщення і перекосу осей раніше не проводився. Тому у 

своїй роботі [74] В.Ф. Бахарев вводить для свердління поправочний коефіцієнт. 
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Дослідження А.М. Дальського [75], B.C. Корсакова [76], В.В. Іванова [77] 

показали, що на складальних операціях досягається задана точність монтажу 

вузлів і металорізального верстата в цілому. У роботах А.Г. Косиловой [66] і 

Е.Ф. Никодимова [78] стосовно автоматичних ліній і агрегатних верстатів 

приділялася значна увага величині неспівпадання осей інструментальної 

наладки і кондукторної втулки. Проте величина неспівпадання осей не 

розглядалася з урахуванням взаємодії складових параметрів, а отже, не 

встановлювалася залежно від необхідної точності обробки деталі. Питання 

оптимізації точності взаємної орієнтації вузлів агрегатних верстатів для 

агрегатно-розточувальних верстатів з консольною схемою розглядав Ю.А. 

Старостинецький [79], а отримані ним результати представляють інтерес для 

важких агрегатно-розточувальних верстатів Мінського заводу автоматичних 

ліній. Тільки у дослідженнях для агрегатних верстатів середніх габаритів [80 - 

82] розглянуті методики визначення допуску на взаємну орієнтацію залежно від 

точності обробки координованих отворів в деталях. 

Точність координованого отвору пов'язана з довжиною кондукторної 

втулки і вильотом інструменту. Вибір довжини кондукторної втулки у ряду 

авторів обґрунтовується по-різному. Обґрунтований вибір довжини втулки 

запропонував В.Б.Борисов [83], він залежить від величини зміщення осі 

інструменту, що допускається, a B.C. Корсаков [84] рекомендує для підвищення 

точності використання кондукторних втулок довжини рівної кроку гвинтової 

канавки свердла. Величина частини свердла, що не використовується, складає 

при цьому до (33-45) %. Деякі зарубіжні дослідники вважають, що збільшення 

довжини кондукторної втулки майже не впливає на точність обробки, 

порівнюючи дані довжин втулок по ГОСТ 18431-73 з даними Ю.Б. Ерпшера 

[85] і В. Б. Борисова [83], встановлюємо, що автори рекомендують застосування 

кондукторних втулок збільшеній на 30-40% довжини, що підвищує 

трудомісткість їх виготовлення і збільшує знос. 

В.C. Корсаков [84] і А.Г. Косилова [66] пропонують робити 

диференційований, залежно від матеріалу оброблюваної деталі, вибір вильоту 
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інструменту. Крім того, В.В. Іванов в статті [86] вважає, що виліт повинен 

залежати від заданої точності на координований розмір в кресленні деталі. 

Величина пружного вдавлення інструменту під дією неурівноважених сил 

для багатоперехідної обробки отримана В.Б. Борисовим [69]. Проте значення 

величини пружних вдавлень при свердлінні в суцільному матеріалі вибирають 

на підставі експериментальних досліджень в межах від 0,01 до 0,04 мм, залежно 

від діаметру свердла, а теоретичні розрахунки за визначенням деформацій 

технологічної системи при свердлінні отворів в суцільному матеріалі не 

проводилися. Крім того, в дослідженнях [69, 78] повністю не розкритий вплив 

точності виготовлення багатошпіндельних коробок, пристосувань, а також їх 

взаємного розташування на точність обробки координованих отворів. 

Слід зазначити, що в роботі [87] В.П. Тальчиков запропонував методику 

визначення зміщення осей отворів відносно базової поверхні пристосування 

при використанні поворотно-ділильних столів і рухливих кондукторів. Згідно з 

цією методикою вибір конструктивних параметрів вузла напряму інструменту і 

планшайби виходить з необхідної точності розташування осей отворів в готовій 

деталі. Величина похибки зміщення осі отвору від базової поверхні деталі 

визначається В.П. Тальчиковим у вигляді квадратичного складання складових 

похибок без урахування їх виробничих коефіцієнтів відносного розсіяння. 

У кресленнях деталей загальномашинобудівного призначення все частіше 

задаються характеристики точності на координовані розміри з урахуванням 

позиційного відхилення осей отворів. У роботі B.C. Корсакової та ін. [88] 

розглянуто це питання для багатоопераційних верстатів, а обробка деталей на 

автоматичних лініях і агрегатних верстатах в літературі відображення не 

знайшла. 

П.Ф. Дунаєв [71] стверджує, що при одночасній обробці поверхонь на 

одному верстаті в загальному пристосуванні і однаковим інструментом між 

характеристиками точності цих поверхонь існує кореляційний зв'язок. Тому 

схема обробки координованих отворів з напрямом або без напряму різального 



49 

інструменту повинна вибиратися, виходячи з точнісних характеристик, заданих 

в кресленні оброблюваної на агрегатному верстаті деталі. 

У роботах [89] для розточувальних, [63] для свердлувальних позицій 

розглянуті деякі питання побудови оптимальних схем обробки на агрегатних 

верстатах. Проте в цих роботах також не представлені імовірнісні розрахунки 

очікуваної точності обробки координованих отворів і не приведені 

експериментальні перевірки отриманих результатів. 

Питання розсіяння діаметральних розмірів отворів не достатньо вивчені 

як для обробки з оснащенням без направлення [90; 91], так і з направленням 

[92] інструменту кондукторними втулками. Літературний огляд показав, що 

питання точності обробки на агрегатних верстатах вивчається в нашій країні і 

за кордоном, проте питання обґрунтованого вибору прогресивного 

технологічного оснащення (різновиди багатошпиндельних насадок, 

кондукторів, пристосувань) агрегатних верстатів для рентабельного 

забезпечення точності обробки взаємозв'язаних груп отворів досі не вирішені. 

Причиною цьому являється наявність складного стохастичного взаємозв'язку 

між різними взаємодіючими чинниками в технологічній системі верстата. 

 

1.6. Висновки до розділу та постановка завдань досліджень 

В науковій літературі є дослідження, пов’язані з якістю виготовлення 

окремо координованих отворів і окремо глибоких отворів. Вони стосуються 

розроблення нових та удосконалення існуючих технологічних методів 

виготовлення отворів з застосуванням сучасного обладнання, нових видів 

міцних різальних інструментів з високо стійких матеріалів, оптимальних 

режимів різання та прогресивних технологічних процесів в цілому. У науковій 

літературі розглянуті основні способи глибокого свердління, чорнового і 

чистового глибокого розточування, зенкерування, розвертання і хонінгування. 

Приведені конструкції високопродуктивного інструменту і іншого 

технологічного оснащення, вживаних при обробці глибоких отворів. Містяться 

короткі відомості про устаткування і засоби контролю глибоких отворів. 



50 

Викладені основи проектування технологічних процесів і інструменту, що 

забезпечують високу продуктивність і точність обробки. Освітлені питання, 

пов'язані з вібраціями, відведеннями і ограновуванням, дані рекомендації по їх 

зменшенню, але це технологічні завдання, які нк забезпечують повної 

взаємозамінності та не являються єдиними в досягненні поставленої мети. В 

цілому огляд опублікованих робіт дозволяє зробити висновок про важливість 

наукового і прикладного значення методів оцінювання взаємозамінності 

координованих отворів в машинобудуванні, особливо це стосується глибоких 

отворів. 

Метою дисертаційної роботи є розроблення комплексу наукових, 

інформаційних, технічних, програмних та організаційних засобів, для 

опрацювання науково-технічної інформації задля розроблення автоматизованої 

методики оцінювання взаємозамінності глибоких координованих отворів у 

машинобудуванні на етапі технологчної підготовки виробництва. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені наступні 

задачі дослідження: 

1. Провести статистичний аналіз розмірних та точнісних характеристик з 

координованими отворами, які виготовляються на агрегатних верстатах. 

2. Вибрати типове технологічне обладнання, матеріали, різальний 

інструмент та методи контролю, що застосовується в технологічних процесах 

виготовлення глибоких координованих отворів. 

3. Провести аналіз технологічних та геометричних характеристик 

деталей, які виготовляються на агрегатних верстатах, визначити основні 

технологічні чинники, що  впливають на точність координованих отворів при 

двох схемах механічної обробки. 

4. Провести планування експерименту та визначити математичні моделі 

точності глибоких координованих отворів за розміром від бази до отворів та за 

позиційним відхиленням між отворами в схемі з направленням різального 

інструменту, 
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5. Провести планування експерименту та отримати математичні 

залежності полів розсіяння точності координованих отворів при 

багатоопераційній обробці в схемах без направлення різального інструменту. 

6. Розробити комп’ютерну програму, як Web-додаток для розрахунку 

взаємозамінності глибоких координованих отворів в залежності від 

технологічних факторів та при різних схемах обробки. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ РОЗМІРІВ ГЛИБОКИХ КООРДИНОВАНИХ 

ОТВОРІВ 

2.1. Характеристики та властивості взаємозамінності в 

машинобудуванні. 

Взаємозамінність – це властивість виробів (машин, приладів, механізмів, 

конструкцій), їх частин або інших видів продукції (сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів) рівноцінно бути заміненими при використанні будь-якої з 

безлічі екземплярів виробів, їх частин чи іншої продукції іншим однотипним 

екземпляром. 

Найбільш широко застосовують повну взаємозамінність, яка забезпечує 

можливість без додаткових підгоночних та доводочних операцій забезпечити 

складання або заміну при ремонті будь-яких незалежно виготовлених із 

заданою точністю однотипних деталей в складальні одиниці, а останніх - в 

вироби при дотриманні пред'явлених до них технічних вимог за усіма 

параметрами якості. Повна взаємозамінність можлива тільки тоді, коли 

розміри, форма, механічні, електричні та інші кількісні та якісні 

характеристики деталей і складальних одиниць після виготовлення знаходяться 

в заданих межах і зібрані вироби задовольняють технічним вимогам. 

Найважливішою вихідною умовою забезпечення взаємозамінності 

деталей і складальних одиниць виробів є виконання вимог до точності їх 

виготовлення. Крім цього, для забезпечення взаємозамінності необхідно 

виконувати і інші умови, такі як встановлення оптимальних номінальних 

значень параметрів деталей і складальних одиниць, виконання вимоги до 

матеріалу деталей, технології їх виготовлення і контролю. Отже принцип 

взаємозамінності – це комплекс науково-технічних вихідних положень, які 

необхідно виконати при конструюванні, виробництві та експлуатації деталей, 

складальних одиниць і виробів. 

Взаємозамінними можуть бути деталі, складальні одиниці та вироби в 

цілому, але обов’язково такими повинні бути деталі і складальні одиниці, від 
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яких залежать надійність та інші експлуатаційні показники виробів. Це також 

стосується і до запасних частин. 

Властивість рівноцінної заміни будь-якої взаємозамінної деталі чи 

складальної одиниці будь-яким іншим однотипним екземпляром дозволяє 

виготовляти комплектуючі в одних цехах машинобудівних заводів серійного і 

масового виробництва, а збирати їх - в інших. При складанні використовують 

стандартні кріпильні деталі, підшипники кочення, електротехнічні, гумові та 

пластмасові вироби, а часто їх уніфіковані агрегати, одержані по кооперації від 

інших підприємств. При повній взаємозамінності складання виконують без 

доопрацювання деталей і складальних одиниць. Таке виробництво називають 

взаємозамінним. 

При повній взаємозамінності спрощується процес складання, так як він 

зводиться до простого з'єднання деталей робочими переважно невисокої 

кваліфікації. За таких умов з'являється можливість точно нормувати процес 

складання в часі, встановлювати необхідний темп роботи і застосовувати 

потоковий метод. Крім того створюються умови для автоматизації процесів 

виготовлення та складання виробів, а також широкої спеціалізації і 

кооперування заводів (при яких завод-постачальник виготовляє уніфіковані 

вироби, складальні одиниці і деталі обмеженою номенклатури і поставляє їх 

заводу, що випускає основні вироби). Це також спрощує ремонт виробів, так як 

будь-яка зношена або поламана деталь або складальна одиниця може бути 

замінена новою. 

Повну взаємозамінність економічно доцільно застосовувати для деталей, 

виготовлених з допусками квалітетів не вище шостого і для складальних 

одиниць, що складаються з невеликої кількості деталей, а також у випадках, 

коли недотримання заданих зазорів або натягів неприпустимо навіть у частині 

виробів. Іноді для задоволення експлуатаційних вимог необхідно виготовляти 

деталі і складальні одиниці з малими економічно неприйнятними або 

технологічно важко здійсненними допусками. У цих випадках для отримання 

необхідної точності складання застосовують груповий підбір деталей 



54 

(селективне складання), компенсатори, регулювання положення деяких частин 

машин і приладів, пригін і інші додаткові технологічні заходи при 

обов'язковому виконанні вимог до якості складальних одиниць і виробів. Таку 

взаємозамінність називають неповною (обмеженою). Її можна здійснювати не 

за всіма, а тільки за окремими геометричними або іншими параметрами. 

Зовнішня взаємозамінність - це взаємозамінність покупних і кооперуючих 

виробів (вмонтовуються в інші більш складні вироби) і складальних одиниць за 

експлуатаційними показниками, а також за розмірами і формою 

приєднувальних поверхонь. Наприклад, в електродвигунах зовнішню 

взаємозамінність забезпечують по частоті обертання валу і потужності, а також 

за розмірами приєднувальних поверхонь. В підшипниках кочення - по 

зовнішньому діаметру зовнішнього кільця і внутрішньому діаметру 

внутрішнього кільця, а також по точності обертання. 

Внутрішня взаємозамінність поширюється на деталі, складальні одиниці і 

механізми, що входять у виріб. Наприклад, в підшипнику внутрішню групову 

взаємозамінність мають тіла кочення і кільця. 

Рівень взаємозамінності виробництва можна характеризувати 

коефіцієнтом взаємозамінності Кв, рівним відношенню трудомісткості 

виготовлення взаємозамінних деталей і складальних одиниць до загальної 

трудомісткості виготовлення виробу. Значення цього коефіцієнта може бути 

різним, проте ступінь його наближення до одиниці є об'єктивним показником 

технічного рівня виробництва. 

Сумісність - це властивість об'єктів займати своє місце в складному 

готовому виробі і виконувати необхідні функції при спільній або послідовній 

роботі цих об'єктів і складного вироби в заданих експлуатаційних умовах. 

Об'єкт - це автономні блоки, прилади та інші вироби, що входять до складних 

виробів. 

Взаємозамінне виробництво в металообробній промисловості вперше в 

світі було здійснено на Тульському, а потім на Іжевському заводах при 

масовому виготовленні рушниць. 
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Взаємозамінність координованих отворів в машинобудуванні 

визначається точністю їх виготовлення, для визначення якої пропонується 

застосувати розрахунково-аналітичний метод, суть якого заклечається у 

побудові адекватної математичної моделі оцінки результату дослідження. 

Розрахунково-аналітичні методи дають достовірні результати у випадку, коли 

недостатньо статистичної інформації про вихідні показники якості продукції і 

застосування статистичних методів мало ефективне. Недоліком таких методів 

являється висока трудоємкість при отриманні адекватної математичної моделі, 

але у випадку все ж-таки її отримання дальні ший процес її застосування для 

досягнення поставленої мети не викликає труднощів. 

Метою забезпечення взаємозамінності координованих отворів являється 

можливість отримання оцінки їх взаємозамінності на етапі конструкторської та 

технологічної підготовки виробництва. Тобто необхідно знати величину полі 

розсіювання розмірів координованих отворів при заданих технологічних 

можливостях виробництва. Адекватна математична модель взаємозамінності 

дозволить прогнозувати величини полів розсіювання указаних координованих 

розмірів та розробити систему їх нормативних величин в залежності від діючих 

факторів.  

Це дозволить прогнозувати можливості досягнення взаємозамінності 

координованих отворів ще на етапі прийняття рішень та на етапах 

конструювання та проектування, тобто тоді, коли необхідно оцінювати 

можливість виготовлення отвори з заданими вимогами існуючою 

технологічною системою з заданими технологічними параметрами. 

 

2.2. Технологічне обладнання для виготовлення деталей з 

координованими отворами. 

Для виготовлення деталей з координованими розмірами, серед яких 

значну кількість займають деталі з координованими розмірами застосовують 

агрегатні верстати та автоматичні лінії. В проведених наукових дослідженнях 
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досліджувались технології з застосуванням агрегатних верстатів. Розглянемо 

характеристики таких верстатів. 

Агрегатні верстати призначені для високопродуктивної 

багатоінструментальної обробки деталей. На них виконуються свердління, 

зенкування, розгортання, зняття фасок, цековання, розточування отворів і 

виточок, обточування кінців стрижнів, цапф, зовнішніх фасок, нарізування або 

накочення різьб, обкатування поверхонь, фрезерування плоских поверхонь, 

пазів, лисок та ін. Агрегатні верстати забезпечують обробку отворів по 8 - 9-му 

квалітету точності, міжцентрову відстань між ними +0,15 мм, торцеве биття до 

0,08 мм на радіусі 100 мм, глибину обробки при цекованні до 0,15 мм, 

обточування по 11 - 12-му квалітету точності, різьбоутворення з полем допуску 

6h / 6Н. При застосуванні більш досконалих інструментів і пристосувань 

точність обробки підвищується. Можливості агрегатних верстатів обумовлені 

їх компонуванням, яка передбачає розміщення силових головок з 

індивідуальними шпинделями або багатоінструментними насадками, навколо 

стаціонарного або обертового столу (барабана) з пристосуваннями для 

закріплення заготовок. 

Висока продуктивність досягається завдяки багатошпиндельній і 

багатосторонній обробці, одночасного (паралельного) виконання кількох 

технологічних переходів, а при наявності завантажувальних позицій - 

поєднанню допоміжного часу на зняття та установку заготовок з машинним 

часом. Агрегатні верстати створюють на базі стандартних (уніфікованих) 

вузлів: станин, стійок, кронштейнів, силових головок і столів, поворотних 

(прямолінійних) ділильних столів, шпиндельних коробок та ін. 

Силові головки забезпечують обертання, прискорене підведення, робочу 

подачу і прискорене відведення інструменту. Розрізняють силові головки: 

саморушні, у яких подача проводиться в результаті автоматичного переміщення 

самих головок від гідро- або пневмоциліндра і від гвинта (електромеханічні 

головки), також головки які рухаються не самі, у яких подача проводиться при 

встановленні головки (або оброблюваної заготовки) на силовий стіл з зворотно 
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поступальним або круговим рухом; стаціонарні, у яких рухом подачі є 

переміщення шпинделів (ПІНОЛЕН) за допомогою копіра (механічні силові 

головки) або від гідро або пневмоциліндра. Гідравлічні саморушні силові 

головки бувають автоматичні з гідроприводом в одному блоці з головкою і 

неавтоматичні з окремим приводом. Силові головки можуть бути одно- і 

багатошпиндельні, т. б. нести один інструмент або привід для 

багатошпіндельної головки (насадки), що монтується на силовий голівці. 

Силові столи бувають електромеханічні, гідравлічні або пневматичні. Останні 

служать тільки для прискореного підведення і відведення невеликих 

стаціонарних силових головок. Кінці шпинделів силових головок мають 

циліндричні або конічні гнізда для кріплення інструментів або повідкові 

хвостовики (фланці) для багатошпиндельних насадок. В циліндричних отворах 

шпинделів закріплюють регульовані втулки, подовжувачі або патрони для 

інструменту. Необхідний виліт інструменту від торця головки (насадки) 

забезпечують відповідним подовженням шпинделів, що сприяє уніфікації 

допоміжного інструменту. Зміну інструменту спрощує швидкозмінний патрон, 

який закріплюється на стандартному шпинделі головки; при цьому звичайну 

гайку на втулці що регулюється, замінюють спеціальною канавкою, в яку 

западають кульки, які утримують втулку від випадання. 

Компонування агрегатних верстатів залежить від габаритів оброблюваної 

деталі, виконуваних операцій, необхідної продуктивності і техніко-економічних 

показників. Найбільша ефективність досягається при максимальній 

концентрації операцій, т. б. при виконанні за один установ заготовки 

найбільшого числа переходів при багатошпиндельній і багатосторонній 

обробці. Для скорочення машинного часу, поліпшення відводу стружки або 

спрощенні конструкції інструменту, обробку однієї поверхні нерідко поділяють 

на кілька переходів, виконуваних на різних позиціях, а іноді через 

неможливість просторового розміщення інструментів - в одній позиції, 

наприклад, при малій міжцентровій відстані. Для спрощення агрегатних 
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верстатів, натомість багатосторонньої обробки за один установ заготовки 

здійснюють її перевстановлення без переміщення в процесі обробки. 

Перевстановлення заготовок спрощує компоновку верстатів, але 

ускладнює обслуговування, збільшує допоміжний час і ускладнює 

автоматизацію завантаження. Обробку громіздких корпусних деталей при 

відносно невисоких вимогах до продуктивності здійснюють з одного або 

декількох сторін на агрегатних верстатах без переміщення столу. Для заготовок 

менших габаритів можлива послідовна багатостороння обробка з 

перевстановленням. 

На агрегатних верстатах з поворотним столом (барабаном) обробку 

проводять з періодичним переміщенням заготовок після кожного робочого 

циклу, що при наявності додаткових затискних пристосувань дозволяє зняти 

оброблену деталь і встановити заготовку за період машинного часу, т. б. 

частково виключити допоміжний час з штучного. 

Стіл із заготовками і центральна колона, що несе силові головки, 

безперервно обертаються, а кожен робочий шпиндель має головний рух 

(обертання) і рух подачі. При повороті столу на кут 15 - 30 ° обертання 

інструментів припиняється, з тим щоб можна було зняти і встановити 

заготовку. Число одночасно оброблюваних заготовок дорівнює числу головок. 

Агрегатні верстати працюють, як правило, в напівавтоматичному режимі, 

залишаючи оператору завантажувально-розвантажувальну операцію і 

управління робочим циклом, що при раціональному розташуванні обладнання 

допускає багатоверстатне обслуговування. В економічно обґрунтованих 

випадках установка робота або пристрою для завантаження і розвантаження 

заготівель дозволяє повністю автоматизувати роботу агрегатного верстата. У 

серійному виробництві застосовують агрегатні верстати, що 

переналаштовуються, для обробки групи однотипних деталей. У процесі 

налаштування верстата на обробку нової деталі змінюють затискні пристрої та 

інструмент, вибирають режими різання, переміщують або змінюють положення 

силових головок, замінюють шпиндельну головку і ін. На малих агрегатних 
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верстатах пінольні силові головки на кронштейнах можна переміщувати по 

кільцевим пазам круглої станини, повертати навколо вертикальної осі і 

фіксувати в потрібному положенні. 

Вихідними даними для проектування налагодження є заданий такт 

випуску і планова собівартість виготовлення деталі з посиленими технічними 

вимогами. Застосування швидкозмінного інструменту, налагоджуваного поза 

верстатом, скорочує допоміжний час на його зміну і тому дозволяє форсувати 

режими різання шляхом скорочення періоду стійкості. Два-три комплекти 

придатного для роботи інструменту зберігають на стенді або в 

інструментальній шафі в безпосередній близькості від групи агрегатних 

верстатів або автоматичної лінії. Найбільш прогресивною формою 

обслуговування є автоматична зміна інструменту в процесі роботи верстата, 

завантаження і вивантаження заготовок. 

Поділ обробки на чорнову і чистову необхідний, коли виконання операції 

за один робочий хід не забезпечує отримання необхідної точності обробки і 

параметру шорсткості поверхні. Об'єднання чорнових і чистових робочих ходів 

неприпустимо, якщо це тягне за собою залишкові деформації від дії сил різання 

або затиску, знижує продуктивність через несприятливе поєднання режимів 

різання або малої стійкості окремих ступенів ріжучого інструменту. 

При багатоперехідній обробці заготовок на багатопозиційних верстатах 

буває доцільно не тільки розділити технологічні переходи на чорнові і чистові, 

але і ввести напівчистові переходи, що підвищує якість обробки і стійкість 

інструменту. Не рекомендується об'єднувати в один технологічний перехід 

чистову і чорнову обробки (наприклад, розгортання і цековання), так як 

вібрації, що виникають при цьому, викликають огранювання і інші відхилення. 

Якщо об'єднання технологічних переходів необхідно через відсутність вільних 

позицій, застосовують компенсуючі (плаваючі) пристрої або забезпечують 

послідовність процесів обробки, т. б. вступ в роботу другого інструменту після 

закінчення різання першим інструментом. 
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Іноді на багатошпиндельних головках і агрегатних верстатах 

застосовують комбіновані інструменти (свердло-розгортку, зенкер-розгортку) 

для обробки в процесі свердління декількох точних базових отворів. Широке 

застосування таких інструментів недоцільно, так як крім їх складності і 

дорожнечі, ще неможливий вибір раціональних режимів різання для кожного 

переходу і подовжується робочий хід. Поділ операцій на чорнові і чистові не 

гарантує отримання високої якості поверхні і точності. Часто досягнення 

точності забезпечує не стільки виконання чистових переходів, скільки 

дотримання необхідних норм точності при чорновій обробці. Наприклад, 

розгортання «в лінію» не може усунути відхилення від співвісності отворів 

після свердління. 

Якщо ступеневий отвір неприпустимий, обробку проводять свердлом 

одного діаметру з багаторазовим відведенням і підведенням його на 

прискореній подачі. Паралельне виконання на двох позиціях свердління отвору 

і зняття фаски скорочує довжину робочого ходу, якщо свердлінню передує 

центрування з урахуванням утворення фаски заданої висоти. 

Розраховані за нормативами режими різання розглядають як проектні, які 

при впровадженні у виробництво доводять до оптимальних значень 

(підвищують, якщо операція є вузьким місцем, або знижують, якщо це 

диктується недовантаженням, доцільністю багатоверстатного обслуговування і 

т. п.). 

 

2.3. Інструментальне оснащення верстатів для виготовлення деталей 

з координованими отворами. 

Інструментальне оснащення агрегатних верстатів в більшості випадків 

складається з блоків інструменту, кожен з яких включає робочі і допоміжні 

інструменти. Такий комплекс оснащення дозволяє з мінімальною затратою часу 

виконувати зміну і закріплення блоку на робочій позиції верстату. Демонтаж 

робочого інструменту, заміну його в блоці і настройку на розмір обробки 

проводять поза верстатом по приладам, що скорочує час простою обладнання. 
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Як робочий інструмент застосовують стандартний або спеціальний 

ріжучий і деформуючий інструменти, геометричні параметри, якість і стійкість 

яких повинні бути стабільними. 

Для обробки отворів використовують широку гаму осьових інструментів 

із швидкорізальної сталі, твердого сплаву, надтвердого матеріалу (НТМ) та з 

механічним кріпленням змінних багатогранних пластин (ЗБП). Якщо виконання 

всіх запроектованих переходів обробки лімітує неможливість розміщення на 

верстаті відповідного числа силових головок, застосовують комбінований 

інструмент, переважно збірний і регульований. 

Осьовий різальний інструмент з конічним хвостовиком закріплюють у 

перехідних втулках-подовжувачах, які знімають в зборі (блоком), демонтують, 

збирають і налаштовують по довжині поза верстатом по приладах, наприклад, 

барабанного типу. 

Бажано застосовувати свердла точного виконання, шліфовані по цілому 

d<13мм із циліндричним хвостовиком і лапкою; d>13мм - з конічним 

хвостовиком Морзе. Свердла з циліндричним хвостовиком закріплюють у 

розрізних конусних втулках Морзе 1 при d < 9 мм і Морзе 2 при d > 9 мм, або в 

цангових патронах, що допускають регулювання вильоту свердла після 

переточувань. 

 

2.4. Застосування багатоінструментної оснастки при виготовленні 

координованих отворів. 

Використання на металорізальних верстатах багатоінструментних 

паралельних схем обробки, створює умови для значного підвищення 

продуктивності праці. Принцип концентрації технологічних переходів 

обробки може бути здійснений на багатьох універсальних верстатах при їх 

оснащенні багаторізцевими блоками, багатошпиндельними свердлильними 

головками, наборами фрез та іншими комплектами інструментів для 

одночасної роботи. Найбільш ефективно можливості концентрації переходів 

реалізуються на агрегатних верстатах і автоматичних лініях з агрегатних 
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верстатів при обробці корпусних деталей. На одній робочій позиції 

автоматичної лінії, з двох - або трьохстороннім розташуванням 

багатошпиндельних агрегатних головок, суміщають виконання в часі десятків, 

а іноді й сотень технологічних переходів. Однак при паралельній обробці 

поверхонь на технологічну систему діють сили різання від багатьох почасово 

працюючих інструментів, внаслідок чого важко забезпечити умови вимог 

точності. 

Точність розташування осей отворів досягається найбільш важко в 

зв'язку з відносно низькою жорсткістю ріжучих і допоміжних інструментів, 

що застосовуються при обробці отворів, в порівнянні з фрезами і різцями, що 

використовують при обробці зовнішніх поверхонь. 

Для складних корпусних деталей необхідно забезпечувати: точність 

розташування осей отворів щодо баз (плоских поверхонь, осей отворів); 

допуск міжосьової відстані; допуск співвісності отворів, розташованих в двох 

стінках деталі; допуск паралельності і перпендикулярності осей отворів один 

одному і плоских поверхонь. Найбільш загальним відхиленням розташування 

осі отвору є позиційне відхилення, яке визначається за ГОСТ 24642 - 81 

найбільшою відстанню між реальним станом елемента (його центру, площини 

симетрії) і його номінальним розташуванням в межах нормованої ділянки. 

В умовах виробництва позиційне відхилення визначається як зміщення 

осі отвору від номінального розташування, або входить складовою частиною в 

відхилення розташування осі отвору щодо інших отворів (відхилення від 

співвісності, відхилення міжосьової відстані, відхилення розмірів від баз або 

інших поверхонь). 

У реальних схемах багатоінструментної обробки дія сил вельми складна 

і не постійна у часі. У партії оброблюваних заготовок сили різання залежать 

від зміни властивостей матеріалу заготовок і коливання припусків на обробку. 

Протягом одного робочого циклу обробки отвору траєкторія руху ріжучого 

леза змінюється, під впливом циклової зміни діючих сил від нерівномірності 
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глибини різання на довжині робочого ходу, і на одному обороті інструменту 

при знятті нерівномірного припуску. 

Паралельні схеми обробки з одночасним початком і закінченням 

робочого ходу інструментів зустрічаються рідко. Більш характерні 

паралельно-послідовні схеми, при яких робота інструментів починається та 

закінчується в різні моменти робочого циклу. У цих умовах дія сил і 

викликані ними переміщення в технологічній системі, залежать від 

конкретного поєднання переходів, т. б. від структури операції. 

Структура операції характеризується: числом інструментів, що беруть 

участь в обробці на всіх робочих позиціях верстата; розташуванням 

інструментів в просторі; порядком вступу в роботу і виходу з роботи 

інструментів. 

Зміна значення і напрямки діючих сил, протягом циклу обробки, 

призводить до появи складової похибки від пружних деформацій - 

структурної похибки. 

Для заданої продуктивності можна розробити таку структуру операції, 

при якій розглянута похибка обробки матиме найменше значення. Для цього 

необхідно створити умови, при яких сили різання від окремих інструментів в 

робочій позиції будуть частково компенсуватися. У загальному випадку діючі 

сили і моменти призводять до сумарних неврівноважених силі і моменту, які і 

визначають значення і напрямок результуючих переміщень елементів 

технологічної системи. 

Розрахунки для вибору варіанта побудови операції, що характеризується 

найменшою структурною похибкою, виконуються на ЕОМ. Значення цієї 

похибки в реальних умовах обробки на агрегатному верстаті з поворотно-

ділильні столом досягає 15 - 30% від сумарної похибки обробки. При усуненні 

структурної похибки можна забезпечити точність розташування в межах 0,15 - 

0,2 мм замість 0,25 - 0,4 мм, коли ця похибка має місце. 
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2.5. Технологічні схеми виготовлення координованих отворів 

Схеми обробки отворів (рис. 2.1 і 2.2) розробляють з урахуванням їх 

розмірів, розташуванням і вимогами точності. Отвори великих діаметрів при 

відносно малій довжині (виліт інструменту l<3-4d) розраховують інструментом 

без направлення. В цьому випадку точність розташування осей отворів 

залежить головним чином від точності верстата і пристосування для установки 

заготовки на верстаті. Розточування при плаваючому з'єднанні інструменту зі 

шпинделем і напрямком борштанги може бути застосовано при відношенні l/ 

d> 5 - 6. Діаметри розточувальних отворів від 50 мм (рідше від 18 мм) і більш. 

Борштанга направляється в одно- або двохопорному вузлі напрямку, 

виконаному у вигляді обертових втулок; застосовують також бор штангу у 

вигляді «ковзаючої втулки», що спрямовується в нерухомій втулці вузла 

напрямку. 

 

Рисунок 2.1 - Схема обробки отворів жорстко закріпленим інструментом 

з напрямком: 1 - агрегатна головка; 2 - шпиндель верстата; 3 - інструментальне 

налагодження; 4 - постійна кондукторна втулка; 5 - змінна кондукторна втулка; 

6 - установчі пальці; 7 - оброблювана заготовка; рх, ру, р - параметри 

розташування осі шпинделя верстата щодо базових елементів позиції. 
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Схему обробки з плаваючим з'єднанням застосовують також при 

зенкуванні і розгортанні. Обробку осьовим інструментом з напрямком в 

кондукторних втулках і при жорсткому з'єднанні інструменту зі шпинделем 

застосовують для кріпильних отворів і отворів іншого призначення діаметром 

до 18 мм (рідше до 30 мм). На точність розташування впливають всі ланки 

технологічної системи - верстат, інструмент, пристосування і заготівля. У всіх 

схемах обробки для свердління застосовують жорстке кріплення інструменту; 

для зенкерування і розгортання - жорстке і плаваюче з'єднання; для 

розточування - жорстке і плаваюче кріплення інструменту з шпинделем. 

2.6. Показники якості розмірів координованих отворів. 

Точність діаметральні розмірів отворів при остаточній (чистовій або 

тонкій) обробці на агрегатних верстатах відповідає 6 - 8-му квалітету. При 

цьому в рівних умовах точність обробки деталей з алюмінієвих сплавів на один 

квалітет вища, а зі сталі на один квалітет нижча, ніж при обробці чавунних 

деталей. 

Обробку отворів жорстко закріпленим інструментом з напрямком 

виконують за кількома варіантами (табл. 2.1). При застосуванні рушничних і 

ежекторних свердел (глибокого свердління) для отворів діаметром 12 - 30 мм 

забезпечується точність 7 - 9-го квалітету, і необхідність в багато перехідній 

обробці відпадає. 
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Рисунок 2.2 - Схеми обробки отворів з напрямком інструменту при 

плаваючому з'єднанні зі шпинделем верстата: а і б - напрямок в обертових 

втулках - відповідно одноопорне і двохопорне; в - напрямок в нерухомій втулці 

борштанги типу «ковзаюча втулка»; 1 - шпіндель; 2 - плаваючий патрон; 3 - 

люнет; 4 - обертові втулки; 5 - борштанга типу «ковзаюча втулка»; 6 - нерухома 

втулка. 

Таблиця 2.1 - Технологічні варіанти обробки отворів жорстко 

закріпленим інструментом з напрямком і квалітет точності діаметру отвору що 

забезпечується. 

 

Квалітет 

Технологічні 

переходи 

Варіанти обробки при діаметрах, мм 

До 18 18 - 30 Більші за 30 

1 1 2 1 2 

12 Свердління + + + - - 

11 Зенкування 

чорнове 

- + + + - 

10 Зенкування на 

пів чистове 

+ - - - - 

8-9 Зенкування 

чистове 

- + - + - 

8-9 Розвертання 

попереднє 

+ - - + - 

7 Розвертання 

остаточне 

- - + - + 
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У зв'язку із незначним відведенням осі отвору (5 - 10 мкм на 100 мм 

довжини) застосовувати метод глибокого свердління найбільш доцільно для 

обробки довгих отворів (при l> 5d). 

Точність обробки отворів при плаваючому з'єднанні інструменту зі 

шпинделем верстата залежить від конструктивного варіанту вузла напрямку. 

Точність діаметральних розмірів отворів від 50 до 250 мм при розточуванні 

без направлення інструменту, відповідає 7-му квалітету (при діаметрі менше 

50 мм - трохи грубіше). Відхилення форми отворів (конусоподібність і 

овальність) становить 10 мкм для отворів діаметром 10 - 18 мм, 14 мкм для 

отворів діаметром 30 - 80 мм і 20 мкм для отворів діаметром 180 - 250 мм. 

Точність розташування осей отворів у оброблюваної деталі, 

забезпечують відповідним розташуванням осей шпинделів верстата від 

технологічних баз. Найбільш податливою ланкою технологічної системи при 

обробці отвору є інструментальне налагодження, що складається з ріжучого і 

допоміжного інструментів. Розточувальні борштанги з різцями і осьові 

інструменти, використовувані без направлення або з направленням у втулках 

пристосування, при розрахуванні віджатій розглядають як балки, що 

працюють при певних схемах закріплення і навантаження. Вплив інших 

елементів технологічної системи на пружні переміщення осі отвору 

враховують експериментальними коефіцієнтами. Крім цього на точність 

розташування осей отворів впливають геометричні похибки верстата, похибки 

установки заготовок для обробки, теплові деформації технологічної системи. 

Всі ці похибки формуються з урахуванням схеми і реальних умов обробки. 

 

2.7. Методи контролю показників якості координованих отворів. 

Вибір методики контролю відхилень залежать від ряду факторів, у тому 

числі і від того, яким чином заданий допуск розташування, від величини 

допуску, умов виготовлення і застосування виробів. Відповідно до двох 



68 

способів оцінки відхилень розташування поверхонь, методи контролю можуть 

бути комплексними і поелементними. Якщо задані допуски на зміщення осей, 

то можна застосовувати обидва методи контролю. Комплексний контроль 

краще, так як він більш надійно виявляє сукупність всіх похибок розташування 

і, в той же час дозволяє найбільш повно використовувати конструктивний 

допуск. Поелементний контроль, застосовуваний замість комплексного, при 

відсутності відповідних засобів вимірювання, повинен гарантувати дотримання 

заданих комплексних допусків на зміщення осей. 

При оцінці придатності виробів результати комплексного і 

поелементного контролю можуть бути різними. Виріб, визнаний придатним 

при комплексному контролі, може бути забраковано при поелементній 

перевірці, так як для цієї перевірки призначають скорочені допуски. І навпаки, 

деякі вироби, придатні за результатами поелементної перевірки, можуть бути 

забраковані при комплексному контролі, так як при поелементній перевірці 

можуть залишитися невиявленими деякі відхилення (за рахунок вибіркового 

контролю, контролю у одному перерізі, а не на всій довжині). У таких випадках 

правильними слід вважати результати комплексного контролю, якщо задані 

допуски на зміщення осей. 

Якщо задані поелементні допуски, то, як правило, застосовують і 

відповідний поелементний контроль обумовлених параметрів. Комплексні 

методи можуть бути застосовані замість поелементних, якщо дано вказівку про 

можливість комплексного контролю. Така вказівка, наприклад, міститься в 

ГОСТ 14140 - 69 незалежно від того, в якій формі задані допуски розташування 

осей отворів під кріпильні деталі, контроль розташування може бути або 

комплексний, або поелементний, причому арбітражними у всіх випадках 

стають результати комплексного контролю. 

Методика контролю залежить також від того, є допуски розташування 

залежними або незалежними. З огляду на те, що допуски виробів в основному є 

залежними, а допуски оснащення - незалежними, контроль виробів переважно 

робити комплексними калібрами (особливо при серійному і масовому 
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виробництві), а контроль оснащення і самих комплексних калібрів - 

універсальними засобами. 

Обсяг партії виробів, що  перевіряється, визначається ступенем 

стабільності технологічного процесу, а також призначенням виробу, умовами 

його застосування. При виготовленні виробів за допомогою оснастки, що 

автоматично забезпечує необхідне розташування поверхонь (кондукторів, 

штампів, пресформ), основну увагу слід приділяти контролю точності 

виготовлення і зносу цієї оснастки. У багатьох випадках виробник може 

обмежитися вибірковим контролем виробів або зовсім їх не перевіряти, якщо 

перевірка оснащення гарантує виготовлення придатних виробів. 

Якщо точність розташування поверхонь при виготовленні забезпечується 

розміткою або контролем переміщень робочих органів верстата в координатних 

напрямках, то необхідний більш ретельний (найчастіше стовідсотковий) 

контроль виробів. Те саме можна сказати і про деталі, у яких розташування 

поверхонь, отримане на попередніх операціях обробки, може порушитися в 

результаті подальшої обробки, в тому числі і термічної, або через внутрішні 

процесів в структурі матеріалу. 

Контроль калібрами. Калібри є основним засобом комплексного 

контролю допусків розташування поверхонь. Вони дозволяють обмежити 

безпосередньо величину зміщення осей від номінального розташування. 

Калібри для розташування поверхонь часто називають комплексними на 

відміну від елементних (одиночних) калібрів, призначених для контролю 

розмірів (діаметра, ширини і т. п.) кожної перевіряємої поверхні окремо. 

Основними перевагами комплексних калібрів розташування в порівнянні 

з універсальними засобами є більш висока надійність і продуктивність 

контролю, простота їх застосування і можливість автоматичного розширення 

допусків розташування, коли вони задані залежними, без будь-яких розрахунків 

діаметральних компенсацій. Ці переваги мають велике значення при контролі 

взаємного розташування великої кількості поверхонь в групі. 
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Застосування калібрів ускладнює та обставина, що їх конфігурація і 

розміри, як правило, індивідуальні для кожного конкретного завдання 

вимірювання, а виготовлення складного калібру для контролю невеликого 

числа виробів не завжди себе виправдовує. Незалежні допуски розташування, 

особливо при невеликих величинах граничних відхилень, також обмежують 

застосування калібрів, які в цих випадках можуть не забезпечити необхідної 

точності контролю. Основні положення щодо застосування калібрів і 

розрахунку їх виконавчих розмірів встановлені в ГОСТ 16085 - 70 «Калібри для 

контролю розташування поверхонь. Допуски». 

Умовою застосування стандартних калібрів є вказівка для виробів 

залежних допусків розташування. При незалежних допусках розташування 

контроль калібрами супроводжується додатковими похибками вимірювання, 

що виражаються в можливому збільшенні відхилень розташування поверхонь, 

у прийнятих деталей за рахунок допусків на розміри (діаметр, ширину). Щоб 

уникнути цих помилок необхідно або змінити виконавчі розміри калібрів, або 

відмовитися від їх застосування. У всякому разі застосування калібрів при 

незалежних допусках розташування повинно бути обґрунтовано аналізом 

похибок вимірювання. 

Калібри для контролю розташування поверхонь є граничними, так як 

дозволяють оцінити виріб за ознакою «придатне» (якщо відхилення 

розташування не перевищують граничної величини) і «не придатне». 

За способом оцінки виробів комплексні калібри слід проектувати 

прохідними. Виріб вважається придатним, якщо калібр з'єднується з ним 

(входить в нього) по всіх контрольованих поверхнях. Застосування непрохідних 

калібрів нераціонально, так як може призвести до забракування придатних 

виробів. Непрохідні калібри не тільки не дозволяють скористатися наявними 

можливостями розширення креслярського допуску, але і скорочують 

креслярський допуск. 

Координатні вимірювання. Під координатними вимірюваннями 

розуміють вимірювання координат осей або інших елементів контрольованої 
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деталі за допомогою приладів, що дозволяють здійснювати вимірювальні 

переміщення в координатних напрямках. Даний метод контролю розташування 

осей є найбільш універсальним і точним (похибки лінійних вимірювань можна 

обмежити в межах 0,001 - 0,003 мм, а кутових 1 - 5 "). Координатні 

вимірювання застосовують головним чином для виробів високої точності, а 

також для технологічної та контрольної оснастки, наприклад, кондукторів, 

прес-форм, комплексних калібрів. Цей метод застосовується і для виробів з 

меншою точності, якщо відсутні комплексні калібри або необхідно встановити 

дійсні відхилення розташування осей. 

Найбільш поширеними засобами для координатних вимірювань є поки 

вимірювальні мікроскопи: універсальні і інструментальні. Для контролю 

деталей малих розмірів можна використовувати проектори. Найбільші 

можливості щодо меж, продуктивності, точності і зручності вимірювань мають 

координатні вимірювальні машини. Перераховані прилади дозволяють 

вимірювати прямокутні координати в двох, а деякі вимірювальні машини і в 

трьох напрямках. Вони мають пристрої і для контролю кутів. Кутові 

координати можуть бути виміряні також на оптичних ділильних головках, 

поворотних столах і т. п. 

Перед вимірами деталь повинна бути виставлена відносно до осей 

координат приладу. Після того як деталь виставлена, вимірюють обидві 

координати х і у відносно постійних початків координат. За початок координат 

(в залежності від типу розташування поверхонь) приймають або вісь базової 

поверхні, або точку перетину базових площин, або першу вісь ряду, по якому 

була виставлена деталь. Результати вимірювання приводять до початку 

координат установкою відлікових пристроїв на нуль в точці, прийнятій за 

початок, або перерахунком (з виміряних координат віднімають відповідні 

координати точки, прийнятої за початок). 
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Методика комплексного контролю розташування осей за допомогою 

засобів для координатних вимірювань. Координатні вимірювання відносяться 

до методів по елементного контролю розташування осей. При цьому 

забезпечуються умови контролю незалежних допусків розташування, так як 

результат вимірювання не залежить від відхилень діаметрів контрольованих 

поверхонь. Облік відхилень діаметрів, якщо задані залежні допуски 

розташування, при координатних вимірах пов'язаний з деякими труднощами. 

Однак засоби для координатних вимірювань дозволяють здійснювати і 

комплексну перевірку розташування осей, т. б. контролювати зміщення осей від 

номінального розташування. Зсув осей в деталях малих розмірів і з відносно 

великими допусками можна контролювати на проекторах шляхом звірення 

зображення деталі з зразковим кресленням. На кресленні в масштабі, рівному 

збільшенню проектора, наносять контури контрольованої групи поверхонь. 

 

 

Рисунок .2.3 - Визначення міжосьового розміру за координатами осей. 

При цьому розташування поверхонь (відстань між осями) має відповідати 

номінальному. Діаметр отвору на кресленні повинен відповідати найменшому 

граничного діаметру отвору деталі, зменшеному на подвоєну величину 

граничного зміщення осі, а діаметр виступу - найбільшому граничному 

діаметру, збільшеному на подвоєне граничне зміщення осі. 
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Розміри базових елементів викреслюють відповідно до найменшого 

діаметру базового отвору або найбільшого діаметру базового виступу. Деталь 

вважається придатною, якщо контури зображення поверхонь не виходять за 

відповідні лінії креслення. Контури базових елементів, якщо вони задані, 

повинні бути суміщені з відповідними лініями креслення. Даний метод 

аналогічний контролю комплексними калібрами. Дійсні величини зміщення 

осей при цьому не виявляються, а величини граничних зсувів осей залежать від 

дійсних відхилень діаметрів поверхонь (умови контролю залежних допусків 

розташування). 

Ширші можливості має метод контролю за допомогою діаграми і 

прозорого шаблона, запропонований автором. Цей метод можна 

використовувати в поєднанні з будь-яким із засобів для координатних 

вимірювань, для контролю виробів будь-яких розмірів. Він дозволяє визначати 

дійсне зміщення осі або контролювати дотримання допуску на зміщення осі 

(незалежного або залежного). 

Зсув осей отворів вважається в межах допуску, т. б. деталь вважається 

придатною, якщо вдається знайти таке положення шаблону щодо діаграми, при 

якому всі дійсні центри отворів на діаграмі опиняються всередині відповідних 

кіл на шаблоні. 

Контроль по хордам. При по елементному контролі розташування осей, 

заданого в полярних координатах, контроль центральних кутів між осями в ряді 

випадків замінюють контролем хорд, що з'єднують центри. Довжина хорди, 

відповідної центральному куту а, при радіусі окружності центрів R дорівнює: 

c = 2Rsin α / 2                                                  (2.1) 

Відхилення хорди Δс від номінального (розрахункового) значення 

становить: 

Δc = 2sin α / 2 ΔR + Rcos α / 2 Δα                                    (2.2) 

З формули (2.2) випливає, що відхилення хорди залежить не тільки від 

відхилень центрального кута Δα, але і від відхилення радіусу кола центрів ΔR. 

Вплив відхилення радіуса має бути виключено, або має розглядатися як 
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похибка вимірювання кута. Крім того, з формули (2.2) видно, що ступінь 

виявлення відхилення кута по хорді залежить від номінального значення кута. 

При одному і тому ж відхиленні Δα величина Δc зменшується зі збільшенням α, 

а при α, близькому до 180 ° (контроль за діаметром), довжина хорди практично 

не залежить від відхилення кута. 

Цю обставину можна використовувати для непрямого контролю діаметра 

окружності центрів, якщо, наприклад, число елементів, рівномірно 

розташованих по колу - непарне. В цьому випадку вимірюють відхилення 

найбільшої хорди, номінальну довжину якої можна підрахувати за формулою 

(2.1), а граничні відхилення хорди наближено приймають рівними граничним 

відхиленням діаметра окружності центрів. 

При контролі кутів по хордам для підвищення чутливості і точності 

вимірювання необхідно прагнути до того, щоб вимірювані хорди відповідали 

можливо меншим центральним кутам. Слід послідовно вимірювати хорди між 

центрами сусідніх елементів, як показано на рис. 2.4. 

Для оцінки придатності деталі за результатами вимірювання хорд між 

сусідніми центрами необхідно визначити накопичене відхилення хорд. 

Методика цього визначення аналогічна запропонованій Б. А. Тайцем для 

визначення накопиченої похибки кроку зубчастих коліс [4]. 

 

Рисунок 2.4 - Схеми вимірювання по хордам. 
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2.8. Статистичні дослідження вимог конструкторської документації 

щодо якості 

Було проаналізовано велику кількість креслень (200 креслень) деталей, 

які оброблялись на агрегатних верстатах та визначені їх характеристики. Це дає 

можливість визначити найбільш впливаючі фактори та обмежити круг завдань 

для проведення наукових досліджень у межах дисертаційної  роботи. 

Статистичними дослідженнями встановлено, що застосовність схем 

обробки координованих отворів з технологічним оснащенням без направлення 

ріжучого інструменту становить 30%, з направленням інструменту 

кондукторними плитами - 65%, а із застосуванням іншої спеціальної оснастки - 

близько 5% від загального числа проектованих верстатів. Схеми обробки з 

оснащенням без направлення ріжучого інструменту складаються із закріплених 

скалок на силовий голівці, які служать для підтримки при переміщенні 

багатошпиндельної насадки. У шпиндельних насадках закріплений ріжучий 

інструмент, який обробляє отвори у встановленій на пристосуванні заготівці. 

У схемах обробки насадками з направленням ріжучого інструменту 

додатково встановлюється кондукторна плита з кондукторними втулками, які 

направляють ріжучий інструмент. Знаходять застосування кілька видів 

кондукторів, які розрізняються: 

- за типом кондукторної плити, яка може переміщатися з 

багатошпиндельною насадкою; 

- за способом фіксації рухомої кондукторної плити пристосування. 

Встановлено, що оснащення з рухомими кондукторних плитами 

знаходить застосування при багато перехідній обробці і її питома вага за 

способом фіксації кондукторної плити розділяється за співвідношенням - 

рухливі - 60%, і комбіновані - 15%. Оснащення з постійними кондукторами 

застосовується тільки при одно перехідний обробці і її питома вага становить 

25%. 

Аналіз застосовних багатошпиндельних насадок за кількістю шпинделів 

показав, що найбільшого поширення (сумарно до 80%) мають двох, трьох та 
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чотирьох шпиндельні насадки. У схемах обробки з багатошпиндельними 

насадками і кондукторами переважає їх горизонтальна компоновка, питома вага 

якої становить близько 35%. 

Таким чином, типовим оснащенням агрегатних верстатів являються 

багатошпиндельні насадки (з кількістю шпинделів від двох до чотирьох) без 

направлення ріжучого інструменту і з направленням його кондукторами 

(рухомими або постійними), які розташовані в горизонтальній площині. 

Відомо, що автоматизоване обладнання, до якого належать агрегатні 

верстати, проектується для обробки однієї або декількох деталей. Від технічних 

вимог до оброблюваної деталі залежить компонування верстата, тип 

технологічної оснастки, її параметри точності. За основні характеристики 

деталей, оброблюваних на агрегатних верстатах з багатошпиндельними 

насадками прийняті: 

- номінальний розмір між отворами; 

- діаметральні розміри отворів і передбачувана технологія їх 

виготовлення; 

- матеріал оброблюваної деталі і його фізико-механічні властивості; 

- допуски на розміри між координованими отворами. 

В результаті статистичного аналізу проектів агрегатних верстатів 

встановлені також кількісні дані за основними характеристиками деталей. З 

проведеного аналізу можна зробити висновок, що застосовність номінальних 

розмірів між обробляючими отворами підкоряється закону рідких подій. Межі 

зміни вживаності номінальних розмірів складають від 5 до 25 мм. 

Статистичний аналіз застосовності діаметральних розмірів показав, що 

питома вага деталей, що обробляються по 12 – 14 квалітету становить близько 

70%, а по 7-11 квалітету - 30%. Межі зміни твердості матеріалу оброблюваних 

деталей охоплюють як алюмінієві сплави (НВ = 500 МПа), так і вуглецеві сталі 

(НВ = 2500 МПа). Сумарний розподіл полів допусків на міжосьові розміри в 

деталях підкоряється закону рідкісних подій. Практичні поля їх розсіювання (за 

даними креслень) знаходяться в межах 0,08 - 1,2 мм. 
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Аналіз креслярських допусків (за абсолютними значеннями) в деталях на 

розміри між отворами по типам оснастки з направленням ріжучого інструменту 

дозволив встановити, що розподіл підкоряються закону рідких подій. Отримані 

розподіли показують, що вибір типу кондуктора для обробки координованих 

отворів не завжди диктується вимогами точності, що задається в кресленнях 

деталей.  

 

2.9. Висновки до розділу 

В результаті проведення аналізу вимог технологічної та конструкторської 

документації оброблюваних деталей було визначено основні технологічні 

характетеристики типових технологічних систем для виготовлення глибоких 

координованих отворів. Розглянуті основні характеристики взаємозамінності 

щодо координованих отворів та методи її забезпечення. Визначено найбільш 

застосовне технологічне обладнання, різальний інструмент, технологічне 

оснащення.. Розглянуто можливі показники якості виготовлення 

координованих отворів з застосуванням різних технологічних схем та 

технологічного оснащення для агрегатних верстатів, які являються найбільш 

застосовними в технологічній системі. 

Було проведено статистичний аналіз вимог конструкторської 

документації, який дав можливість визначити межі оброблювальних отворів з 

урахуванням матеріалу деталі, розмірів координованих отворів та точності їх 

виготовлення. 
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РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ ГЛИБОКИХ 

КООРДИНОВАНИХ ОТВОРІВ 

3.1. Методика проведення експериментальних досліджень 

Метою проведення експериментальних досліджень було побудова 

математичних моделей полів розсіювання глибоких координованих отворів, 

виготовлених на агрегатних металорізальних верстатах, оснащених за двома 

технологічними схемами обробки: з направленням різального інструменту та 

без його направлення. Для проведення експериментальних досліджень 

використовували спеціальний лабораторний стенд та виготовили лабораторні 

взірці деталей з координованими отворами. 

Завданням проведення експериментальних досліджень було перевірка 

припущень про вплив характеристик технологічної системи на величину 

розсіювання координованих отворів, побудова математичних моделей та 

перевірка їх адекватності. Маючи адекватні математичні моделі величин 

розсіювання розмірів в залежності від матеріалу, діаметру та глибини отвору, та 

в залежності від технологічного оснащення можна отримати нормативні 

величини полів розсіювання, що має значну практичну цінність. 

Методика експериментальних досліджень передбачає: 

1) Визначення та вибір лабораторного обладнання; 

2) Визначення конструкції лабораторних зразків;  

3) Розрахунок (вибір) режимів різання в залежності від матеріалу та 

різального інструменту; 

4) Вибір інструменту для вимірювання та контролю; 

5) Вибір та проведення плану експерименту; 

6) Визначення математичних моделей полів розсіювання 

координованих розмірів. 
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3.2 Обладнання, матеріали та інструменти для проведення 

експериментальних досліджень. 

Для проведення експериментальних досліджень було створено 

експериментальний стенд, який складався з чотирьох робочих станцій. Усе 

обладнання було створено в Українській інженерно-педагогічній академії на 

експериментальному заводі за сприянням Харківського заводу агрегатних 

верстатів. Обладнання використовувалось для проведення експериментальних 

досліджень при виконанні наукових тем кафедри технології машинобудування 

[41 - 45]. 

На рис. 3.1 показані дві з них. На позиції 1 - станція, що є силовою 

головкою з двошпиндельною насадкою. На позиції 2 - силова голівка в 

одношпиндельному виконанні (для обробки без направлення різального 

інструменту). Пристосування із заготівкою поз. 3 змонтований на планшайбі 4 

ділильного столу. 

 

Рисунок 3.1 - Загальний вигляд експериментального стенду 

На рис. 3.2 представлений загальний вигляд станції стенду для 

дослідження точності обробки отворів, розташування яких задане від бази - 

центрального отвору в заготівлі, де 1 - силова голівка, 2 - пристосування, 3 - 

заготівля, 4 - ділильний стіл. Здійснюється обробка одного отвору без 
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направлення різального інструменту послідовно після кожного кутового 

повороту заготівлі. 

 

Рисунок 3.2 - Позиція для обробки без направлення різального 

інструменту 

На рис. 3.3 показана станція, призначена для одночасного свердління 2-х 

діаметрально протилежних отворів Ø 1, Ø 2 і Ø 3 мм, де 1 – силова голівка, 2 - 

пристосування, 3 - заготівля, 4 - ділильний стіл, 5 - кондуктор, 6 - 

двошпіндельна насадка. 

 

Рисунок 3.3 - Позиція для обробки 2-х діаметрально протилежних отворів 
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Загальний  вигляд станції, що містить силовий стіл, представлений на 

рис. 3.4, де 1 - бабка, 2 - силовий стіл, 3 - шпиндель з інструментом, 4 - 

заготівля, 5 - пристосування.  

 

Рисунок 3.4 - Позиція для обробки з використанням поворотного столу 

На представлених станціях стенду оброблялися заготівлі із сталі 45, СЧ15 

і алюмінієвого сплаву Ал 9. 

Матеріал для експериментальних зразків. 

Матеріал для експериментальних зразків вибирали з міркувань 

найпоширеніших матеріалів в приладобудуванні, це конструкційна вуглецева 

якісна сталь – Сталь 45, сірий чавун - СЧ15 і алюмінієвий сплав – Ал 9. 

Хімічний склад і їх механічні властивості вказані в таблицях 3.1 - 3.5. 

Таблиця 3.1 - Хімічний склад сталі 45(ГОСТ 1050 - 74), % 

 

C % 

 

 

Mn % 

 

Si % 

 

Cr % 

 

S % 

 

P % 

 

Ni % 

 

Cu % 

 

AS% 

не більше 

0,42 – 0,5 0,5-0,80 0,17-0,37 0,25 0,04 0,035 0,25 0,25 0,08 
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Таблиця 3.2 - Механічних властивостей поковок сталі 45(ГОСТ 8479 - 70). 

Режим 

термообробки 

Переріз, 

мм 

σ0,2 σУ δ5 Ψ KCU, 

Дж/см
2 

HB 

не 

більше 
МПа % 

не менше 

Нормалізація 100-300 

300-500 

500-800 

 

245 

 

470 

19 

17 

15 

42 

35 

30 

39 

34 

34 

 

143-179 

До 100 

100-300 

 

275 

 

530 

20 

17 

15 

40 

38 

32 

44 

34 

29 

 

156-197 

Загартування. 

Відпустка. 

 

 

 

Нормалізація. 

Загартування. 

Відпустка. 

300-500 275 530 13 30 29 156-197 

До 100 

100-300 

300-500 

 

315 

 

570 

17 

14 

12 

38 

35 

30 

39 

34 

29 

 

167-207 

До 100 

100-300 

До 100 

345 

345 

395 

590 

590 

620 

18 

17 

17 

45 

40 

45 

59 

54 

59 

174-217 

174-217 

187-229 

 

Технологічні властивості: температура кування 1250
0
 - з початку, 800 - 

850
0
 з кінця, низька корозійна стійкість, модуль пружності 21350 МПа. Сталь 45 

призначена для виготовлення валів, валів шестерень, важелів, шпонок, пальців, 

болтів і інших деталей, від яких потрібно підвищена міцність. 

 

Таблиця 3.3 - Хімічний склад  матеріалу СЧ15 (ГОСТ 1412 - 85), % 

C Si Mn S P 

3,5 – 3,7 3 – 2,4 0,5 – 0,8 до 0,15 до 0,2 
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Характеристика - сірий чавун СЧ15, широко застосовується в 

машинобудуванні і не є суцільним металом, а пористою металевою губкою - 

сплав заліза з графітом, пори якої заповнені рихлою неметалічною речовиною - 

графітом. Механічні властивості сірих чавунів залежать від властивостей 

металевої основи і в основному, від кількості, форми і розмірів графітних 

включень. Перлітова основа забезпечує найбільші значення показників міцності 

і зносостійкості. З сірого чавуну з пластинчатим графітом припадає біля 80 % 

загального виробництва чавунних відливок. 

Таблиця 3.4 - Хімічний склад в % матеріалу Ал 9 (ГОСТ 2685-75) 

Fe Si Mn Al Cu Pb Be Mg Zn Sn 

до 1.5 6 - 8 до 0.5 89.6 - 

93.8 

до 

0.2 

до 

0.05 

до 

0.1 

0.2 - 0.4 до 

0.3 

до 

0.01 

 

Таблиця 3.5 - Механічні властивості матеріалу Ал 9 (ГОСТ 2685-75) 

Матеріал Межа 

міцності при 

розтягуванні, 

кгс/мм
2
 

Відносне 

подовження, 

% 

Твердість,  

 НВ 

Лінійна 

усадка,% 

Рідкотекучість 

(мм)  

Ал 9 16-19 2-4 50 1,0 770 

 

Сірий чавун відрізняється високими ливарними властивостями (для нього 

властива низька температура кристалізації, плинність в рідкому стані, мала 

усадка) і тому служить основним матеріалом для литва. Він широко 

застосовується в машинобудуванні і приладобудуванні для відливання станин 

верстатів і механізмів, поршнів, циліндрів. 

Алюмінієві сплави знайшли широке поширення в промисловості, 

завдяки: малій масі, порівняно невисокій температурі плавлення, високої 

корозійної стійкості, малій схильності до утворення тріщин, порівняно 

невеликій усадці, хорошій оброблюваності і іншим властивостям. З Ал 9 
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виготовляють тонкостінні складні деталі (корпуси насосів, блоки двигунів, 

деталі приладів та ін.), що працюють при температурах не вище 200
0
 С. 

 

Різальний інструмент для виготовлення зразків і режими обробки. 

Для проведення експериментів застосовувалися свердла діаметрами:  Ø 1, 

Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5 мм середньої серії довжин за ГОСТ 10902-64 і довгій серії за 

ГОСТ 886-64. 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, рекомендованою довідковою літературою. 

У таблиці 3.6.  представлені стандартні свердла нормальної точності довгої 

серії зі швидкорізальної сталі Р6М5 ГОСТ 886-88 найбільш поширені при 

свердлінні глибоких отворів діаметром 1÷5мм (рис. 3.5).  

 
 

Рисунок 3.5 - Стандартне свердло Р6М5 ГОСТ 886-88. 

 

Таблиця 3.6 - Геометричні параметри стандартних спіральних свердел з 

циліндричним хвостовиком діаметром 1÷5 мм 

 

 

 

Сталь Р6М5 - інструментальна швидкорізальна сталь, вживана для усіх 

видів різального інструменту при обробці вуглецевих легованих 

конструкційних сталей; переважно для виготовлення різьбонарізного 

інструменту, а також інструменту, працюючого з ударними навантаженнями. 

Хімічний склад матеріалу свердла представлено в таблиці 3.7. 

Позначення d, мм L, мм l, мм 

2300-5231 1 56 33 

2300-0001 2 85 56 

2300-0015 3 100 66 

2300-0027 4 119 78 

2300-0034 5 132 87 
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Таблиця 3.7 - Хімічний склад в % матеріалу Р6М5 

C Si Mn Ni S P Cr Mo W V Co 

0.82 - 

0.9 

до 

0.5 

до 

0.5 

до   

0.4 

до   

0.025 

до   

0.03 

3.8 - 

4.4 

4.8 - 

5.3 

5.5 - 

6.5 

1.7 - 

2.1 

до   

0.5 

 

Враховуючи вимоги, що пред'являються до процесу свердління отворів 

діаметром до 5мм, якнайповніше використання різальних властивостей 

інструменту, його стійкості, а також забезпечення технологічних вимог 

потрібно прагнути вести обробку з максимально допустимою подачею, яка 

прямо пропорційна осьовій силі Р0. 

 

Вимірювальний інструмент для контролю якості координованих 

отворів. 

В якості вимірювального інструменту для контролю якості 

координованих отворів був вибраний універсальний вимірювальний мікроскоп 

УВМ - 21 (окулярний) призначається для лінійних і кутових вимірів 

різноманітних виробів в прямокутних і полярних координатах. Зокрема, на 

приладі можна робити виміри параметрів різьбових виробів, різального 

інструменту, профільних шаблонів і лекал, кулачків, конусів, мітчиків, 

різьбонарізних гребінок, а також радіусів закруглень і відстаней між осями 

отворів різної форми. 

Універсальний вимірювальний мікроскоп широко застосовується на 

заводах машинобудівної і приладобудівної промисловості, а також в науково-

дослідних інститутах. Технічна специфікація УВМ- 21 : 

- межа вимірів X : 0 - 200 мм; 

- межа вимірів Y : 0 - 100 мм; 

- межі виміру кутів : 0 - 360 ; 

- ціна ділення: 0,001 мм/1'; 

- найбільша вага вимірюваної деталі: 10 кг; 

- вага: 414 кг; 
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- габаритні розміри приладу: 1145 X 1060 Х 705 мм. 

Загальний вигляд мікроскопа показаний на рис. 3.6. 

 

Рисунок 3.6 - Загальний вигляд мікроскопа УИМ- 21. 

 

Опис установчого пристосування для виміру координованих розмірів 

Пристосування (рис. 3.7) складається з основи 1, що має два центрові 

отвори і призначених для базування пристосування для двох центрових 

оправлянь на мікроскопі УВМ - 21. Центрування вимірюваної деталі 

здійснюється по внутрішньому діаметру кульками Ø 4 мм. Зусилля, що 

розсовує кульки в радіальному напрямі пересувається від скошеного торця 

втулки 2. При загвинчуванні гайки 13 осьове переміщення тяги 4 через шайбу 

5, проміжні кільця 6 і 3 передається втулці 2. Кульки 10 і сферичні поверхні 

кілець 3 і 6 запобігають заклинюванню тяги 4 при можливому перекосі її. 

Пружина 11 служить для утримання центруючих кульок в початковому 

положенні і підбирається так, щоб внутрішній діаметр її був приблизно на 0,5-1 

мм більше відстані між осями двох діаметрально розташованих кульок. Втулка 

8, що є такою, що направляє для тяги 4, прикріплена до основи 1 гвинтами 14. 
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Рисунок 3.7 - Установочне пристосування для виміру координованих розмірів 
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Пружина 12 здійснює переміщення тяги 4 в протилежному напрямі при 

відгвинчуванні гайки 13. Два отвори Ø 6 мм в основі 1 призначені для 

спостереження через них отворів в заготівлі і для проходження світлових 

променів мікроскопа. 

Виміряна деталь встановлюється торцем на основу 1, нагвинчує гайки 13 

на тягу 4 кульки, розташованої під торцем втулки 2 розсовуються, затискаючи 

деталь. Виміри координованих розмірів здійснюються в двох положеннях 

пристосування: спочатку з боку шайби 5, а потім з боку гайки 13, повернувши 

основу 1 на 180 º навколо осі центрів.  

Загальний вигляд експериментальних зразків, встановлених в 

пристосуванні на універсальному мікроскопі показано на рис 3.8. 

 

Рисунок 3.8 - Загальний вигляд експериментальних зразків, встановлених 

в пристосуванні. 
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3.3 Експериментальні дослідження точності обробки координованих 

отворів на малогабаритних верстатах з направленням різального 

інструменту. 

Сучасне машинобудування вимагає вдосконалення існуючих або 

створення нових технологічних процесів. До рішення цієї задачі можна 

віднести невирішене завдання оцінювання якості високоточних координованих 

отворів ще на етапі технологічної підготовки виробництва. Тобто деталь ще не 

виготовлена, а технолог вже повинен знати можливості технологічної системи. 

Очевидно, що це завдання помітно спрощується, якщо для цього вдається 

побудувати деяку математичну модель. 

Модель можна спробувати побудувати на основі знань механізмів явищ, 

що відбуваються в технологічній системі при свердлінні координованих 

отворів, тобто теоретичним шляхом. На жаль, механізми більшості явищ в 

процесі свердління, до теперішнього часу вивчені не повністю. Проте, дане 

завдання є стандартним і вирішується при неповному знанні (а іноді і взагалі 

при незнанні) механізмів явищ, що протікають в процесі свердління. І спосіб 

рішення цілком визначений - емпіричний, експериментальний. Тобто, при 

неповному знанні або незнанні механізму явищ треба побудувати механічну 

модель і з її допомогою аналізувати зв’язуючи властивості готового виробу з 

усіма змінними, від яких ці властивості залежать. 

Відмітимо, що поставлена проблема є завданням кібернетики, де 

кібернетичною системою є поле розсіювання розмірів координованих отворів, і 

цю систему можна представити у вигляді так званого «чорного ящика». Вона 

матиме входи (незалежні змінні, чинники) і виходи (залежні змінні, відгуки, 

параметри оптимізації, функція мети). Істотною є та обставина, що кожному 

набору рівнів входів відповідає певні значення виходів. Тому і будується 

математична модель, що пов'язує виходи з входами. 

Зазвичай ці моделі будуються у вигляді поліномів алгебри, де 

використовуються розкладання невідомої функції відгуку в ряд Тейлора 

навколо будь-якої точки з області її визначення у факторному просторі: 



90 

 

 
 


k  j i  1 k  j i  1

2
iiijiiji

k  i  1
i0k21 ...,xxxx )x,...,x,(xy  

 

                           ,...
x

,
xx

,
x

  äå
2
i

2

ii
ji

2

ij
i

i













   (3.1) 

 

Ця апроксимація функції має сенс, якщо функція відповідає ряду вимог. 

Найважливішою з них є вимога безперервності і достатньої «гладкості», 

оскільки заздалегідь невідомо, наскільки ця вимога виконується, доводиться 

робити допущення про те, що це так. 

Ряд (3.1) в загальному випадку нескінченний, але на практиці 

обмежується кінцевим числом його членів, в нашому випадку поліномом другої 

міри. Експеримент можна проводити по-різному: пасивно і активно, тобто 

планувати експеримент. Під плануванням експерименту зазвичай розуміється 

процедура вибору числа і умов проведення дослідів, необхідних і достатніх для 

вирішення поставленого завдання з необхідною точністю. Як відомо активний 

експеримент має велику перевагу над пасивним експериментом. 

Одним із завдань планування експерименту є завдання вибору залежних і 

незалежних змінних. Залежна змінна (відгук, вихід, параметр оптимізації, 

функція якості) повинна задовольняти ряду вимог. Бажано, щоб вона була 

єдиною, однозначною, в екстремальних завданнях дійсно визначала екстремум, 

характеризувалася числом, мала ясний фізичний сенс, відрізнялася 

статистичною ефективністю, була однозначна в статистичному сенсі. 

Під статистичною ефективністю розуміється вибір залежної змінної, 

визначеної з найбільшою точністю, а однозначність в статистичному сенсі 

означає, що цьому набору значень незалежних змінних повинне відповідати 

одно з точністю до помилки експерименту значення залежної. 

При вирішенні задачі оцінювання поля розсіювання координованих 

розмірів при свердлінні була оброблена апріорна інформація. Вивчено вплив 
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різних чинників на розсіювання розмірів, а також визначена сфера застосування 

чинників. 

В процесі експериментальних досліджень за чинники, що 

змінюються(змінні), були прийняті:  

di - діаметр різального інструменту; 

НВ - твердість матеріалу; 

lx - виліт інструменту за торець кондукторної втулки; 

lВТ - довжина направляючої частини кондукторної втулки. 

Всього було проведено 84 експерименти, в кожному експерименті 

оброблялося 48 отворів.  

 

3.4. Нормативні параметри для систем з направленням різального 

інструменту в операційних станціях з силовою голівкою і насадкою 

Для проведення експериментальних досліджень використана операційна 

станція(рис. 3.1) з силовою голівкою, насадкою і рухливим кондуктором. 

Функціональна залежність зміни полів розсіяння розмірів від бази і 

позиційні відхилення осей отворів можуть бути представлені у виді: 

 

                                                         (3.2) 

 

де ов;  - поле розсіяння розміру від бази або позиційного відхилення, 

мкм; 

di - діаметр інструменту; 

lвт - довжина направляючої частини кондукторної втулки, мм; 

lx - виліт інструменту за торець кондукторної втулки, мм; 

НВ – твердість матеріалу. 

Планування і проведення повного факторного експерименту типу 2
4
 

дозволяє отримати математичну модель точності обробки координованих 

отворів. Відхилення розмірів від бази і позиційних відхилень осей отворів в 

кожній з 16 точок плану експерименту обробляли в Exsel, внаслідок чого 
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отримані статистичні характеристики розподілів, представлені в табл. 3.8, для 

в, а в табл.. 3.9 для о. 

Таблиця 3.8 - Статистичні характеристики розподілу від базової поверхні 

до осі отвору. 

Точки 

плану 

Статистичні характеристики 

X , мм S, мм W, мм у, мм   

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,504 0,683 0,4 0,525 0,342 1,27 

2 0,508 0,0695 0,4 0,534 0,348 1,29 

3 0,657 0,120 0,7 0,921 0,34 0,734 

4 0,633 0,111 0,65 0,854 0,341 0,932 

5 0,486 0,0621 0,35 0,477 0,355 1,749 

6 0,454 0,0516 0,3 0,396 0,344 1,693 

7 0,627 0,109 0,65 0,837 0,335 0,914 

8 0,642 0,114 0,7 0,877 0,326 0,691 

9 0,599 0,0997 0,6 0,676 0,332 0,83 

10 0,657 0,119 0,7 0,917 0,34 0,734 

11 0,69 0,13 0,8 0,999 0,325 0,6 

12 0,648 0,116 0,7 0,889 0,331 0,708 

13 0,541 0,802 0,5 0,616 0,321 0,856 

14 0,486 0,619 0,35 0,476 0,354 1,749 

15 0,654 0,118 0,7 0,909 0,337 0,726 

16 0,651 0,117 0,7 0,895 0,334 0,717 

17 0,533 0,778 0,45 0,598 0,346 1,346 

18 0,505 0,835 0,5 0,641 0,334 0,82 

19 0,547 0,824 0,5 0,633 0,329 0,989 
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Таблиця 3.9 - Статистичні характеристики розподілів відхилень 

розташування осей отворів. 

Точки 

плану 

Статистичні характеристики 

X , мм S, мм W, мм 0, мм   

1 2 3 4 5 6 7 

1 1,444 0,348 2 2,349 0,348 - 0,394 

2 1,447 0,349 2 2,357 0,349 - 0,397 

3 1,432 0,440 2,5 2,971 0,8 0,106 

4 1,515 0,405 2,5 2,734 0,324 0,172 

5 0,988 0,316 1,8 2,136 0,351 0,422 

6 0,967 0,989 1,8 1,955 0,321 0,188 

7 1,208 0,400 2,4 2,701 0,333 0,035 

8 1,453 0,406 2,5 2,745 0,325 0,122 

9 1,335 0,385 2,4 2,604 0,321 0,875 

10 1,348 0,417 2,5 2,809 0,323 0,384 

11 1,453 0,451 2,8 3,043 0,322 0,00214 

12 1,403 0,401 2,4 2,711 0,334 0,128 

13 1351 0,351 1,8 2,367 0,39 0,286 

14 0,997 0,299 1,8 2,023 0,332 0,522 

15 1,427 0,409 2,5 2,766 0,227 0,872 

16 1,409 0,403 2,4 2,723 0,336 0,158 

17 1,447 0,349 2,0 2,357 0,349 0,397 

18 1,244 0,348 2,0 2,355 0,348 0,194 

19 1,151 0,350 2,0 2,366 0,350 0,101 

 

Кожна точка плану експерименту є одним дослідом і визначається 

практичним полем розсіяння в або о. Робоча матриця ПФЕ типу 2
4
 

представлена в табл. 3.10. Вихідні характеристики експериментальних моделей 

в і о в таблиці плану експерименту перераховані в логарифмічному виді. 
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Гіпотеза про однорідність дисперсій полів розсіяння в кожній точці плану 

експерименту перевірялася за критерієм Кохрена і показала їх однорідність. 

Для проведення статистичного аналізу виконана додаткова серія дослідів 

(n0 = 3) при нульовому рівні досліджуваних чинників. За нульовий рівень 

прийнята обробка отворів Ø 2 мм в зразках з сірого чавуну. 

Коефіцієнти регресії в0, вi, вij, методика яких розглянута раніше, вичислені 

на підставі даних матриці плану ПФЕ 2
4
 (табл. 3.20). Межі зміни варійованих 

чинників при свердлінні координованих отворів зведені в табл. 3.11.  

За результатами експериментів оцінювалися коефіцієнти рівняння 

регресії і знаходилися шукані математичні моделі полів розсіяння розмірів і 

відхилень.  

Для полів розсіяння розміру від базової поверхні до осі оброблюваного 

отвору записуємо: 

 

УВ = 2,853 - 0,0043 Z1 + 0,919 Z2 - 0,0383 Z3 + 0,361 Z4 - 0,00243 Z5 - 0,0178 Z6 

- 0,00006 Z7 + 0,0299 Z8 - 0,00536 Z9 - 0,0068 Z10 + 0,0293 Z11 - 0,0056 Z12 - 

0,0076 Z13  - 0,0055 Z14 + 0,0062 Z15                                                        (3.3) 

 

– для полів розсіяння позиційних відхилення: 

 

УО = 3,405 - 0,00987 Z1 + 0,04174 Z2 - 0,0239 Z3 + 0,0221Z4 - 0,00063Z5 - 

0,00324Z6 + + 0,002 Z7 + 0,00141 Z8 + 0,00376 Z9 + 0,013 Z10 - 0,0017 Z11 - 

0,00363 Z12 ++ 0,003666 Z13  + 0,00371 Z14 + 0,00379 Z15                           (3.4) 
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Таблиця 3.10 - Робоча матриця плану типу 2
4
 

 

Точки 

плану 

ПФЭ 

Рівні поєднання чинників УО 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х4 
Х1 

Х2 

Х1

Х3 

Х1

Х4 

Х2

Х3 

Х2

Х4 

Х3

Х4 

Х1

Х2

Х3 

Х1

Х2

Х4 

Х1

Х3

Х4 

Х2

Х3

Х3 

Х1

Х2

Х3 

Х4 

УВ УИ 

в lg в о lg о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 525 2,720 2349 3,370 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 534 2,778 2357 3,372 

3 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 921 2,964 2871 3,472 

4 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 854 2,932 2734 3,437 

5 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 477 2,678 2136 3,329 

6 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 396 2,598 1955 3,2911 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 837 2,923 2701 3,431 

8 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 877 2,943 2745 3,439 

9 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 676 2,829 2604 3,416 

10 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 917 2,962 2809 3,446 

11 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 999 2,999 3043 3,438 

12 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 889 2,948 2711 3,433 
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13 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 616 2,789 2367 3,374 

14 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 476 2,678 2023 3,306 

15 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 909 2,958 2766 3,442 

16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 895 2,952 2723 3,435 

17 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 2,777 2357 3,377 

18 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641 2,807 2355 3,379 

19 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 2,802 2366 3,400 
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Таблиця 3.11 - Область зміни незалежних чинників при свердлінні 

отворів силовою голівкою з насадкою при направленні різального 

інструменту. 

Рівень 

варіювання 

Незалежні чинники і їх логарифми 

довжина 

кондукторної 

втулки 

виліт 

інструменту 

твердість 

оброблюваного 

матеріалу 

діаметр 

інструменту 

        

lвт, мм lg lвт lх, мм lg lх 
НВ, 

МПа 
lg НВ 

di, 

мм 
lg di 

Верхній(+1) 18 1,2553 3,5 0,5441 1930 3,2856 3,0 0,4771 

Нульовий(0) 12,5 1,0969 2,5 0,3979 1240 3,0934 2,0 0,301 

Нижній(- 1) 7 0,8451 1,5 0,1761 550 2,7404 1,0 0 

Інтервал 

варіювання 
- 0,2051 - 0,184 - 0,2726 - 0,2386 

 

В результаті статистичного аналізу рівнянь (3.3) і (3.4) встановлено що 

коефіцієнти від Z5 до Z15 в рівняннях не значимі, бо вони менше довірчих 

інтервалів ( ВВ  = 0,2999, а 0В  = 0,137) для коефіцієнтів цих рівнянь. 

Тому рівняння (3.3) і (3.4) можна записати в наступному виді: 

 

4321В Z0361,0Z0383,0Z919,0Z0043,0853,2У 


                  (3.5) 

 

43210 Z0221,0Z0239,0Z0417,0Z00987,0405,3У 


                (3.6) 

 

Гіпотезу про адекватність представлених результатів дослідження 

можна вважати правильною, бо перевірки, як по F- критерію, так і за t- 

критерієм показали, що розрахункові значення цих критеріїв менші за 

табличні. Результати статистичного аналізу представлені в табл. 3.12. 
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Кодоване значення чинників при свердлінні отворів силовою голівкою з 

насадкою і кондуктором представлене в табл. 3.13. 

Таблиця 3.12 - Значення параметрів статистичного аналізу моделей при 

свердлінні координованих отворів насадками з кондукторами. 

Параметри статистичного аналізу 
Позначення 

параметра 

Значення 

параметрів для 

моделей 

УВ УО 

Дисперсія помилки досліду 2
ошS  0,000259 0,00016 

Дисперсія помилки визначення 

коефіцієнтів регресії 

2
bi

S  0,000016 0,00001 

Довірчий інтервал для коефіцієнтів 

регресії 
bi 0,0299 0,0137 

Дисперсія, що характеризує 

неадекватність математичної моделі 

2
наS  0,00046 0,0128 

Критерій Фішера(F = 6,927, при 1% 

рівня значущості) 
F 1,17 6,875 

Критерій Стьюдента (t = 31,6, при 0,1% 

рівня значущості) 
t 14,3 6,28 

 

Таблиця 3.13 - Кодоване значення чинників при свердлінні отворів 

силовою голівкою з насадкою і кондуктором. 

Найменування чинника Код Кодоване значення 

чинників 

Довжина втулки кондукторної Z3 (lg lвт - 1,0969)/0,2051 

Виліт інструменту за торець втулки Z4 (lg lx - 0,3979)/0,184 

Твердість оброблюваного матеріалу Z2 (lg НВ - 3,0934)/0,2726 

Діаметр інструменту Z1 (lg di - 0,301)/0,2386 
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Із залежностей (3.5) і (3.6) видно, що збільшення діаметру свердла di і 

довжини направляючої втулки lвт зменшує величину полів розсіяння розмірів 

від бази і позиційних відхилень, а збільшення вильоту інструменту і 

підвищення фізико-механічних властивостей оброблюваного матеріалу 

збільшують в і о. 

Скориставшись даними табл. 3.13, перетворимо кодові значення 

залежностей (3.26) і (3.27) в логарифмічні: 

 

lоg о = 1,9431 - 0,0018 lg di + 0,337 lg НВ - 0,187 lg lвт + 0,196 lg lx ;   (3.7) 

 

lоg о = 3,066 - 0,04137 lg di + 0,1531 lg НВ - 0,1165 lg lвт + 0,12 lg lx.  (3.8) 

 

Потенціюючи рівняння (3.7) і (3.8), отримуємо залежності для 

розрахунку полів розсіяння при обробці з направленням різального 

інструменту  

 

       
  
         

  
       

                                               (3.9) 

 

       
  
          

  
       

                                                (3.10) 

 

Рівняння (3.9) і (3.10) рекомендуються для розрахунку полів розсіяння 

при використанні кондукторних втулок, у яких діапазон довжин 

направляючої частини знаходиться в межах від 5 мм до 20 мм, вильоти 

інструменту за торець втулки змінюються в межах від 1 мм до 5 мм Межі 

зміни діаметрів di  0,5 мм  - 3,5 мм, і твердість оброблюваного матеріалу НВ 

500 МПа - 2500 МПа. 

При проведенні плану експериментальних досліджень не 

передбачалася зміна такого чинника як проміжок в з'єднанні між 
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кондукторною втулкою і різальним інструментом зважаючи на технологічну 

складність обробки малих отворів кондукторних втулок. Проте математичні 

моделі, що отримуються при обробці планів експериментів, дозволяють 

включати додаткові чинники, які можна ввести, використовуючи додаткову 

інформацію (ранжируванням питомої ваги чинників), отриману при 

дослідженнях на подібних об'єктах. 

Питома вага впливу чинників на точність обробки координованих 

отворів представлена в таблиці 3.14.  

Таблиця 3.14 - Питома вага впливу чинників на величину полів 

розсіяння (про і в при свердлінні з направленням різального інструменту. 

Характеристики точності 

Питома вага чинників % 

керованих некерованих 

геометричних 
заданих в 

кресленні 

lвт li НВ di 

Розмір від бази до осі 

оброблюваного отвору 
16 16 39 4 

Позиційне відхилення осі 

отвору 
16 8 29 7 

 

Сумарний вплив керованих чинників істотний (lвт і lх) (табл. 3.14), і 

складає відповідно 32% і 24%, що дає значний резерв регулювання точності 

обробки координованих отворів. 

Дослідженнями встановлено, що зміна діаметрів не веде до істотного 

збільшення полів розсіяння. На рис 3.9 – 3.12 показані графіки зміни полів 

розсіяння при обробці деталей з направленням інструменту у кондукторній 

втулці.  
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Рисунок 3.9. Залежності поля розсіювання ωв від довжини вильоту 

свердла та довжини направляючої втулки при твердості матеріалу 

НВ=1250мПа; di=1мм. при обробці з направленням ріжучого інструменту. 

 

Рисунок 3.10. Залежності поля розсіювання ωв від твердості матеріалу 

та довжини направляючої втулки при di=1мм. при обробці з направленням 

ріжучого інструменту. 
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Рисунок 3.11. Залежності поля розсіювання ωо від довжини вильоту 

свердла та довжини направляючої втулки при твердості матеріалу 

НВ=2500мПа, при обробці з направленням ріжучого інструменту. 

 

Рисунок 3.12. Залежності поля розсіювання ωо від довжини 

кондукторної втулки та твердості матеріалу, при di=2мм., при обробці з 

направленням ріжучого інструменту. 
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З графіків (рис. 3.9 – 3.12) видно, що найменші поля розсіяння отримані 

при поєднанні керованих чинників при мінімальній довжині направляючої 

частини втулки (lвт), мінімальній довжині вильоту інструменту, 

максимальному діаметрі отвору для усіх величин твердості матеріалу. 

 

3.5 Експериментальні дослідження точності обробки 

координованих отворів на малогабаритних верстатах без направлення 

різального інструменту. 

При виготовленні розмірів координованих отворів схемою з 

направленням різального інструменту виникають додаткові витрати як при 

конструюванні, так і при виготовленні верстата та оснастки. Тому 

пропонується схема виготовлення отворів без направлення різального 

інструменту. У такому випадку застосовують багато перехідну обробку 

мірним інструментом з використанням схеми без направлення різального 

інструменту.  

Пропонується визначити математичні моделі полів розсіювання 

розмірів отворів при їх виготовленні методом багато перехідної механічної 

обробки, а саме попереднє виготовлення лунки - свердління отвору - 

розвертка. Для цього необхідно застосувати ту ж саму методику, як і для 

схеми з направленням інструменту, та провести експериментальні 

дослідження обробки отворів із застосуванням схеми: зацентровка - 

свердління – розвертання, провести вимірювання координованих розмірів, 

виконати математичну обробку результатів вимірювань і отримати 

залежності для розрахунку практичних полів розсіювання координованих 

розмірів. 

В експериментальних дослідженнях застосовувались такі самі 

матеріали, діаметр отворів: 3 мм, 6 мм і 10 мм, висота заготовок трьох 

розмірів: 3 мм, 6 мм і 10 мм. Для способу обробки: центрування – свердління 

– розгортання, використовувалися центрувальні свердла (ГОСТ 14352-75) 

діаметром 3,15 мм, 5 мм і 6,3 мм, свердла середньої серії довжин діаметром 
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2,9 мм, 5,2 мм і 9, 7 мм, розгортки діаметром 3 мм, 6 мм і 10 мм. Режими 

різання при експериментальних дослідженнях представлені в таблиці 3.15. 

 

Таблиця 3.15 – Режими різання при експериментальних дослідженнях 

при трьох перехідній обробці. 

Д
іа

м
ет

р
 

Р
еж

и
м

 р
із

ан
н

я
 Способи обробки 

Центрування Свердління Розвертка 

Матеріал експериментальних зразків 

Ст СЧ Ал Ст СЧ Ал Ст СЧ Ал 

3 t, мм 

S, мм/об 

V, м/хв 

n, об/хв 

1,575 

0,04 

14,8 

1500 

1,575 

0,06 

14,8 

1500 

1,575 

0,1 

29,6 

3000 

1,45 

0,04 

18,2 

2000 

1,45 

0,06 

18,2 

2000 

1,45 

0,08 

31,8 

3500 

0,05 

0,25 

3 

320 

0,05 

0,3 

6.6 

700 

0,05 

0,25 

9.4 

1000 

6 t, мм 

S, мм/об 

V, м/хв 

n, об/хв 

2,5 

0,08 

8,7 

1400 

2,5 

0,1 

8,7 

1400 

2,5 

0,15 

12,6 

2000 

2,6 

0,1 

13 

800 

2,6 

0,15 

13 

800 

2,6 

0,2 

22,9 

1400 

0,1 

0,3 

2,4 

250 

0,1 

0,4 

12,2 

750 

0,1 

0,3 

12,2 

750 

10 t, мм 

S, мм/об 

V, м/хв 

n, об/хв 

3,15 

0,1 

15,8 

800 

3,15 

0,11 

15,8 

800 

3,15 

0,2 

18,5 

1000 

4,85 

0,2 

13,7 

450 

4,85 

0,25 

15,2 

500 

4,85 

0,3 

22,8 

750 

0,15 

0,45 

4,7 

150 

0,15 

0,6 

12,6 

400 

0,15 

0,3 

12,6 

400 

 

Експериментальні дослідження виконані з метою встановлення 

залежностей для розрахунку точності координованих розмірів від базової 

поверхні до осі оброблюваного отвору та позиційних відхилень осей отворів. 

У загальному випадку точність механічної обробки представимо у 

вигляді функції: 

                                                      3.11 
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де    та    - геометричні параметри, відповідно виліт і діаметр 

інструменту; 

HB - твердість оброблюваного матеріалу; 

j - жорсткість технологічної системи; 

Δn - точність позиціонування при багато перехідній обробці. 

Використовуємо методику планування експериментів ПФЕ 2
4
 (чотири 

змінюючи фактори -              ), отримуємо залежності виду: 

                                                                  (3.12) 

Вплив точності позиціонування Δn враховується коеффіціентами    , 

які отримані раніше [41]: 

   
 = 0,9565 

   
 = 0,889 

Функціональну залежність (3.12) замінимо статистичними моделями 

точності механічної обробки. Для знаходження використані плани 1-го 

порядку. 

При дослідженні матриці ПФЕ обрані кодовані значення факторів. Тоді 

статистична модель в логарифмічному вигляді буде: 

                                , 

де      - математичне сподівання полів розсіювання координованих 

розмірів; 

         - експериментальні значення коефіцієнтів регресії. 

    
  

 
 
        при i=0 

    
     

 
 
       при i=1.2…     (3.13) 

     
        

 
 
      при 1≤i<j≤k 

Коефіцієнти рівняння регресії (3.13) не корелюють один з одним і 

характеризують вклад кожної незалежної змінної в параметр оптимізації. 

Виключення з рівняння незначущих коефіцієнтів, що враховують подвійне і 
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більше кількість взаємодіючих чинників, не вимагає перерахунку для інших 

коефіцієнтів. 

Представимо функціональні залежності (3.11) у вигляді адекватних 

рівнянь в логарифмічному вигляді: 

                                    ,   (3.14)  

Потенціюючи рівняння (3.14), отримаємо експериментальні залежності 

для розрахунку полів розсіювання: 

           
  
    

  
   

,     (3.15) 

Якщо врахувати вплив точності позиціонування, тоді отримаємо: 

      
  
      

 

  
   

,     (3.16) 

де С - постійний член, що залежить від технологічного процесу 

обробки і задаваємого параметра; 

z, n, k, m, p - показники ступеня при відповідних факторах; 

У подальших дослідженнях необхідно знайти рівняння виду (3.15) і 

(3.16) для багато перехідної обробки. Для кожної залежності виду (3.11) 

використовуємо повний факторний експеримент типу ПФЕ 2
4
. Кожна точка 

плану експерименту є розсіювання розмірів ωB або позиційних відхилень ω0 

на базовій довжині 10 мм. Поля розсіювання розмірів визначалися на підставі 

обробки експериментальних заготовок на агрегатних верстатах або 

багатоцільових розточувальних верстатах з послідовним вимірюванням 

точнісних параметрів і обробкою результатів, які отримані на підставі 

математичної статистики і теорії ймовірностей. 

Основними статистичними характеристиками є середні арифметичні 

відхилення розмірів: 

   =       /N,                                                      ( 3.17 ) 

середньоквадратичні відхилення розмірів: 

S =  
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де fi - емпірична частота потрапляння відхилень розмірів в заданий 

інтервал; 

Xi - значення і-го раз міру; 

N - обсяг вибірки. 

На підставі досліджень встановлено, що точність координованих 

розмірів підпорядковується закону нормального розподілу. Пполе 

розсіювання визначається за формулою: 

      = 2  ∙S                                                     (3.18) 

де S - середньоквадратичне відхилення досліджуваного параметра. 

 

Таблиця 3.16 - Статистичні характеристики розподілу при центруванні, 

свердлінні та розвертанні для розмірів від бази (ωB). 

№ 

ПФЕ 

Фактори 

 

Характеристики розподілу, 

мкм 

Поле 

розсіювання, 

мкм       НВ j  

   

 

S 

 

W 

1 - - - - 52,0 16,5 75 147 

2 + - - - 47,0 21,2 90 179 

3 - + - - 33,1 14,6 65 123 

4 + + - - 36,8 15,95 65 134 

5 - - + - 49,0 22,0 90 185 

6 + - + - 53,0 24,0 100 202 

7 - + + - 49,0 23,45 80 197 

8 - - - + 51,0 13,3 60 199 

9 + - - + 30,0 16,8 75 112 

10 - + - + 55,0 10,7 55 141 

11 + + - + 20,0 9,88 55 90 

12 + + - + 22,6 9,88 55 83 

13 - - +  + 47,0 22,6 90 190 

14 + - + + 50,0 24,0 100 202 

15 - + + + 25,0 13,1 60 110 

16 + + + + 49,0 23,1 80 194 
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l1 - коефіцієнт, що залежить від закону розподілу і обсягу вибірки (для 

виконуваних досліджень l1 = 4,2 при N = 30 шт.). 

Точність позиційних відхилень визначалася на підставі розсіювання 

зміщень осей отворів. Встановлено, що найбільш близький закон 

розсіювання відхилень - це закон ексцентриситету. Поле розсіювання для 

позиційного відхилення обчислюється за такою формулою: 

   =     ,                                           (3.19) 

де Kэ - коефіцієнт, що залежить від величини вибірки. 

Таким чином, визначаються поля розсіювання у всіх матрицях при 

моделюванні повних факторних експериментів. 

В якості незалежних факторів, прийняті логарифми вильоту 

інструменту (lі), діаметру інструмента (dі), твердості матеріалу (НВ) і 

жорсткості технологічної системи (j). 

Кодовані значення незалежних змінних обчислюються за допомогою 

залежності: 

   = 
     

   
                                               (3.20) 

де χі - поточне значення незалежної змінної, рівне: 

   = lg                                                   (3.21) 

де     - поточне значення змінної в натуральних величин. 

Значення незалежної змінної на нульовому рівні визначається за 

формулою: 

    = lg     ,  

де     
           

 
 - значення незалежної змінної на нульовому рівні в 

натуральних величинах. 
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Таблиця 3.17 - Статистичні характеристики розподілу при центруванні 

свердлінні і розвіртуванні для позиційних відхилень (ω0). 

№ 

ПФЕ 

Фактори 

 Характеристики 

розсіювання, мкм 
Поле 

розсіювання, 

мкм 
 

   

 

   

 

НВ 

 

j    S W 

1 - - - - 15,2 10,4 40 76 

2 + - - - 18,3 13,4 50 98 

3 - + - - 14,6 7,67 30 56 

4 + + - - 16,0 8,2 40 60 

5 - - + - 31,2 13,15 50 96 

6 + - + - 45,7 15,1 60 110 

7 - + + - 10,5 9,6 40 70 

8 + + + - 18,0 9,9 40 72 

9 - - - + 12,2 10,4 40 76 

10 + - - + 14,0 10,5 40 77 

11 - + - + 10,5 5,89 30 43 

12 + + - + 15,6 9,6 40 70 

13 - - + + 14,0 10,5 40 77 

14 + - + + 16,8 10,7 40 78 

15 - + + + 14,6 7,68 40 56 

16 + + + + 18,0 9,6 40 70 
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Таблиця 3.18 - Робоча матриця ПФЕ 2
4
 при центруванні - свердлінні – 

розвертанні. 

Номе

р 

плану 

ПФЕ 

Фактори Поля розсіювання 

 

   

 

   

 

НВ 

 

j 
      

               lg      lg   

1 - - - - 147 2.17 76 1.89 

2 + - - - 179 2.25 98 1.99 

3 - + - - 123 2.09 56 1.75 

4 + + - - 134 2.13 60 1.78 

5 - - + - 185 2.21 96 1.98 

6 + - + - 202 2.3 110 2.04 

7 - + + - 197 2.29 70 1.85 

8 + + + - 199 2.29 72 1.86 

9 - - - + 112 2.05 76 1.88 

10 + - - + 141 2.15 77 1.88 

11 - + - + 90 1.95 43 1.63 

12 + + - + 83 1.92 70 1.84 

13 - - + + 190 2.28 77 1.88 

14 + - + + 202 2.3 78 1.89 

15 - + + + 110 2.04 56 1.75 

16 + + + + 194 2.29 70 1.85 

 

Інтервал варіації змінної визначається як: 

   = 
           

 
 

               

 
.         (3.22) 

Кодування значень факторів при розвертуваанні отворів будуть: 



111 

 

  = ( lg   - 1.875 )/ 0,301 

  = (lg   - 1.204 )/ 0,588 

  = (lgHB – 3.243)/0,389 

   = (lgj – 3.653)/0,0485                                                                       (3.23) 

Таблиця 3.19 - Області зміни незалежних змінних при розвертанні отворів. 

Рівень 

варіації 

Незалежні фактори та їх логарифми 

виліт    діаметр    

 

твердість НВ 

 

жорсткість j 

 

                             

       lgln        lg   НВ,МПа lgНВ j, Н/мм lgj 

Верхній (+I) 60 1.778 10 1 300 3.477 500 3.699 

Нульовий (0) 45 1.653 6 0.778 1750 3.243 2900 3.462 

Нижній (-I) 30 1.478 2 0.301 500 2.699 800 2.904 

Інтервал 

варіації 

- 0.15 - 0.3495 - 0.389 - 0.398 

 

Визначаємо коефіцієнт рівняння регресії за формулою: 

 
    

 

 
    ,                                                 (3.24) 

де χi - рівні факторів незалежних змінних, які вибираються з матриці 

планування експериментів. 

    = (17,63 – 17,13)/16 = 0,0313; 

   = (15,11 – 14,61)/16 = 0,0313; 

    = (17,51 – 18,2)/16 = -0,00431; 

    = (14,29 – 15,43)/16 = -0,0713; 

   = (18,05 – 16,71)/16 = 0,0838; 

   = (15,08 – 14,64)/16 = 0,0275; 

    = (16, 98 – 17,78)/16 = -0,05; 

    = (14,58 – 15,14)/16 = -0,035. 
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Математична модель з урахуванням коефіцієнтів регресії матиме вигляд: 

    = 2,1725 + 0,0313   - 0,048   + 0,084   - 0,05                  (3.25) 

    = 1,8575 + 0,0313   - 0,071   + 0,028   - 0,035                 (3.26) 

У рівнянні (3.25) - (3.26) підставимо кодовані значення факторів при 

розвертанні отворів, тоді: 

    
 = 2,1725 + 0,0313/0,15(      - 1,653) – 0,0475/0,3495(     - 0,778) + 

0,0838/0,389(  HB – 3,243) – 0,05/0,398(  j – 3,462); 

     = 1,8575 + 
      

    
              

      

      
             + 

  
      

     
               

     

     
             

 Спростивши вирази, отримаємо: 

                                                     ; 

                                                       . 

Потенціюючи отримані вирази, отримаємо: 

        
             

            
         (3.27) 

        
            

           
         (3.28) 

 Питома вага факторів, які впливають на поле розсіювання      

                            

Відповідно на позиційні відхилення:  

                            

У подальших дослідженнях виконаємо уточнення отриманих математичних 

моделей (3.25) та (3.26) через коефіцієнт уточнення 

   
        

       
 

    

     
  

Результати розрахунків       наведені в табл. 3.20. 

В результаті розрахунків потрібно визначити залежність виду: 

                     
 

        (3.29) 

      
                       (3.30) 
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 '- поле розсіювання уточненої математичної моделі. 

Для знаходження залежності (2.20) використовуємо методику [1]. 

Таблиця 3.20 - Коефіцієнти уточнення 

 

 

Представляємо методику визначення     для розміру від бази. На 

підставі даних (табл. 3.20) визначаємо статистичні характеристики. 

Середнє значення: 

 

lg   
      = 

         

   
 = 0,076/16 = 0,0048 

 

lg       = 
      

   
 = 34,84/16 = 2,1775 

Коваріація: 
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lg    
   = 

                 

   
 - lg   

     ∙lg      ; 

 

lg    
   = 0,1503/16 – 0,0048    2,1775 = -0,00095. 

 

Середнє квадратичне відхилення: 

 

      
  

           

   
       

       = 
     

  
        =0.0359 

 

     
  

          

   
            = 

       

  
                

 

Коефіцієнт кореляції визначаємо за формулою: 

 

r     = 
        

      
      

 = -0,00095/0,0359  0,1097 = -0,2407. 

 

Рівняння регресії представимо у вигляді: 

 

lg    - lg   
      = r     

      

    
 ( lg   - lg                           (3.31) 

 

Розрахунок коефіцієнта уточнення для розміру від бази 

Підставивши значення коефіцієнтів кореляції і статистичних 

характеристик, отримаємо: 

                    
      

      
              

 

                                                    (3.32) 

 

Потенціюючи вираз (3.32), маємо: 
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Уточнююча математична модель має вигляд: 

  
       

                     
       

 

Підставами замість    вираз (2.17), отримаємо: 

 

  
              

               

               
 

      

 

 

Спростимо цей вираз, маємо: 

 

  
        

               

               
      (3.33) 

 

З урахуванням точності позиціонування, маємо: 

 

        
                     

            
    (3.34) 

 

Аналогічно на підставі даних (табл.3.20) будуємо кореляційну таблицю 

для позиційного відхилення і визначаємо статистичні характеристики: 

lg   
      =         /   = 0,12/0,0075; 

 

lg       =    lg  /    = 29,49/16 = 1,843. 

 

Коваріація: 

         
  

           
       

   
  



116 

 

       
           

      

  
                      

 

Середньоквадратичне відхилення: 

 

     
           

 

   
        

         
      

  
                

 

     
  

          
 

   
              

       

  
               

 

Коефіцієнт кореляції: 

 

       
 

         

             

 
       

             
           (3.35) 

 

Рівняння регресії представимо у вигляді: 

 

      –       
             

       

     

                    (3.36) 

 

Підставивши значення коефіцієнтів кореляції і статистичних 

характеристик, маємо: 

                    
      

      
             

 

                              (3.37) 

 

Потенціюючи вираз (3.37) отримаємо: 
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             (3.38) 

 

Уточнююча математична модель має вигляд: 

 

  
       

                       
       

 

Підставами замість   вираз (3.35), отримаємо: 

 

  
              

               

             
 

      

 

 

Спрощуючи це вираз, маємо: 

 

  
        

               

  
            

     (3,39) 

 

З урахуванням точності позиціонування   : 

 

        
                    

  
         

     (3.40) 

На рисунках 3.13 показані поля розсіювання від отвору до бази без 

направлення інструменту в залежності від його діаметру  та твердості 

матеріалу та на рисунку 3.14 поля розсіювання від отвору до бази без 

направлення інструменту в залежності від його довжини  та твердості 

матеріалу  (dи = 1мм). 

На рисунках 3.15 показані поля розсіювання позиційного розміру без 

направлення інструменту в залежності від його діаметру  та твердості 

матеріалу  (lи = 20 мм) та на рисунку 3.16 поля розсіювання позиційного 

розміру без направлення інструменту в залежності від його довжини  та 

твердості матеріалу  (dи = 3,4 мм). 
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Рисунок 3.13 - Графіки полів розсіювання відхилень розмірів від бази 

при способі центрування – свердління – розвертання в залежності від його 

діаметру  та твердості матеріалу. 

 

Рисунок 3.14 - Графіки полів розсіювання відхилень розмірів від бази 

при способі центрування – свердління – розвертання в залежності від його 

довжини  та твердості матеріалу  (dи = 1мм). 
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Рисунок 3.15 - Графіки полів розсіювання позиційних відхилень при 

способу центрування – свердління – розвертання в залежності від його 

діаметру  та твердості матеріалу  (lи = 20 мм). 

 

Рисунок 3.16 - Графіки полів розсіювання позиційних відхилень при 

способу центрування – свердління – розвертання в залежності від його 

довжини  та твердості матеріалу  (dи = 3,4 мм). 
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Рівняння (3.34) і (3.40) рекомендуються для розрахунку полів 

розсіяння, у яких діапазон довжин направляючої частини знаходиться в 

межах від 3 мм до 10 мм, вильоти інструменту за торець втулки змінюються 

в межах від 1 мм до 5 мм, і твердість оброблюваного матеріалу НВ 500 МПа - 

2500 МПа. 
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РАЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ ГЛИБОКИХ КООРДИНОВАНИХ ОТВОРІВ 

В МАШИНОБУДУВАННІ. 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) є якісно новим рівнем 

систем автоматизації управлінських процесів в різних сферах людської 

діяльності. Вони розвивають управлінські інформаційні системи до 

високого ступеня інтелектуалізації діяльності при прийнятті рішень в 

проблемних ситуаціях, що характеризуються великою складністю, 

невизначеністю і слабкою структурованістю. В даний час прийнято 

вважати, що всілякі автоматизовані системи управління (АСУ), АСУ 

технологічними процесами (АСУ ТП), автоматизовані системи наукових 

досліджень та інші є окремими випадками СППР. 

 

4.1. Характеристика процесу прийняття рішень 

Впровадження СППР в управлінські процеси є новим кроком в 

області автоматизації людської діяльності. Відмінність СППР від всіляких 

АСУ має концептуальний характер, який відбивається на всіх етапах 

життєвого циклу системи. При проектуванні АСУ, як правило, 

застосовувався системотехнічний підхід. У кращому випадку 

характеристики і обмеження, властиві людині, враховувалися при 

прийнятті проектних рішень. При цьому такий облік поширювався в 

основному лише на психофізіологічні параметри людини, а психологія 

обробки інформації та прийняття рішень людиною як би залишалася 

осторонь. 

Концептуальною основою проектування СППР повинен бути 

антропоцентричний підхід. Це пояснюється наступним. По-перше, СППР 

претендує на автоматизацію інтелектуальної діяльності людини - особи, 

що приймає рішення (ОПР), а значить в основу проектування СППР 

повинні бути покладені результати дослідження інтелектуальної 

діяльності ОПР і досягнення когнітивної психології. По-друге, 
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центральним елементом СППР є база знань, яка формується на основі 

вилучення знань у експертів - фахівців в залузі прийняття рішень в 

конкретній предметній галузі. По-третє, СППР має властивість навченості 

- найбільш важливою властивістю, властивим людині в процесі його 

діяльності. 

Відмінність СППР від автоматизованих систем управління 

поширюється і на методичний апарат, який використовується при виборі 

проектних рішень. При проектуванні АСУ застосовувалися математичні 

методи і моделі дослідження операцій, що базуються на теорії 

ймовірностей, математичній статистиці, теорії ігор, методи оптимізації та 

т. Д. Обробка "людських знань", які прийнято називати експертної 

інформацією, зажадала застосування абсолютно нового математичного 

апарату - теорії нечітких множин, родоначальником якої є американський 

вчений Л. Заде. Послідовно проводячи ідею нечіткості, на думку Заде, 

можна побудувати нечіткі аналоги всіх основних математичних понять і 

створити необхідний формальний апарат для моделювання людських 

міркувань, способів вирішення завдань людиною. 

Сучасні СППР відрізняються від проектованих в 70 - 80 - х роках 

минулого століття АСУ технологічною базою. В автоматизованих 

системах використовувалися кошти третього покоління, а в СППР для 

обробки інформації була застосована обчислювальна техніка четвертого і 

п'ятого поколінь. 

Відомо, що, крім СППР, опції людських знань та інформаційної 

підготовки рішень виконують експертні системи. Але, експертні системи 

завжди базуються на застосуванні експертних знань, тобто завжди є 

інтелектуальними. У СППР може використовуватися різноманітна 

інформація, а для її обробки можуть застосовуватися різні математичні 

методи, в тому числі і методи дослідження операцій, і теорія нечітких 

множин. У цьому сенсі експертні системи можна розглядати як 

специфічний підклас СППР. Експертні системи, як правило, є 
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автономними. СППР зазвичай є підсистемою більш складної технічної 

системи, що накладає певні обмеження на СППР і вимагає її сполучення з 

іншими експертними системами. Експертні системи орієнтуються, як 

правило, на широке коло користувачів; для СППР характерно спілкування 

з користувачем - особою, яка приймає рішення в гнучкою, індивідуальній 

манері. 

Прийняття рішень людиною в більшості випадків полягає в генерації 

можливих альтернатив рішень, їх оцінці і виборі кращої альтернативи. 

Прийняти "правильне" рішення - значить вибрати таку альтернативу з 

числа можливих, яка в максимальному ступені буде сприяти досягненню 

поставленої мети. 

При виборі альтернативи доводиться враховувати велику кількість 

суперечливих вимог і, отже, оцінювати варіанти рішень за багатьма 

критеріями. Суперечливість вимог, неоднозначність оцінки ситуацій, 

помилки у виборі пріоритетів сильно ускладнюють прийняття рішень. 

Інший невід'ємною особливістю прийняття рішень є невизначеності, які 

прийнято розділяти на три класи: 

- невизначеності, пов'язані з неповнотою знань про проблему;  

- неточне розуміння своїх цілей особою, яка приймає рішення; 

- невизначеність при обліку реакції навколишнього середовища на 

прийняте рішення. 

Ці невизначеності не дозволяють точно сформулювати цілі 

прийняття рішення. Єдино можливим способом "зняття" цих 

невизначеностей є суб'єктивна оцінка фахівця (експерта, керівника), яка 

визначає його переваги. 

Прийняття рішень - складний психологічний процес. Серед відомих 

видів мислення з прийняттям рішень найтісніше пов'язане оперативне 

мислення, в ході якого формується "суб'єктивна модель передбачуваної 

сукупності дій, спрямованої на вирішення поставленого завдання". 
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Інформаційна підготовка ПР пов'язана з відбором такої інформації 

про керований об'єкт і середовищі, яка дозволяє досягти максимальної 

ефективності рішення. Досвід експлуатації АСУ різного призначення 

показує, що інформаційна підготовка може займати до 30-60% часу, 

наявного для ПР. 

Інформаційна підготовка ПР складається з зовнішнього і 

внутрішнього інформаційного забезпечення. При зовнішньому 

вирішується питання відбору необхідної інформації і вибору способів її 

оптимального уявлення. Внутрішнє інформаційне забезпечення включає в 

себе процедури класифікації та узагальнення інформації про поточні 

ситуаціях, а також побудови оперативних моделей діяльності. Отже, 

зовнішнє інформаційне забезпечення проводиться при апріорній 

підготовці ПР, а внутрішнє - при вирішенні конкретних оперативних 

завдань. 

Вибір рішення складається з формування робочих гіпотез, 

зіставлення їх з концептуальними моделями поточних ситуацій, 

коригування сформованих моделей, оцінки співвідношення гіпотез і 

результатів, що досягаються, вибору найкращої гіпотези і послідовності 

дій для вирішення відповідно до обраної гіпотези. 

Численні психологічні дослідження показують, що самі ОПР без 

додаткової аналітичної підтримки використовують спрощені, а іноді і 

суперечливі вирішальні правила. Підтримка прийняття рішень і полягає в 

допомозі ОПР в процесі прийняття рішення. Вона включає: 

• допомога ОПР при аналізі та оцінці ситуації і обмежень, що 

накладаються зовнішнім середовищем; 

• виявлення переваг ОПР, тобто ранжування пріоритетів при 

прийнятті рішення; 

• генерацію можливих рішень, тобто формування списку 

альтернатив; 
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• оцінку можливих альтернатив виходу з переваг ОПР і обмежень, 

що накладаються зовнішнім середовищем; 

• аналіз наслідків прийнятих рішень; 

• вибір кращого з точки зору ОПР варіанту. 

Суть комп'ютерної підтримки прийняття рішень полягає в 

формалізованому описі процесів обробки вихідних даних і вироблення 

рішення і алгоритмізації цих процесів. 

 

4.2. Завдання комп'ютерних систем прийняття рішень 

В даний час є значна кількість визначень СППР. Так, в [8] вона 

визначається наступним чином: "Системи підтримки прийняття рішень є 

людино - машинними об'єктами, які дозволяють особам, які беруть 

рішення, використовувати дані, знання, об'єктивні і суб'єктивні моделі для 

аналізу і вирішення слабо структурованих і неструктурованих проблем". У 

цьому визначенні підкреслюється призначення СППР для вирішення 

слабо структурованих і неструктурованих завдань. Відповідно до [8] до 

слабо структурованих відносяться завдання, які містять як кількісні, так і 

якісні змінні, причому домінують якісні змінні. Неструктуровані 

проблеми мають лише якісний опис. 

В [9] дається таке визначення СППР: "Система підтримки прийняття 

рішень - це комп'ютерна система, що дозволяє ЛПР поєднувати власні 

суб'єктивні переваги з комп'ютерним аналізом ситуацій при виробленні 

рекомендацій в процесі прийняття рішення". Тут увага звернена на 

поєднання суб'єктивних переваг ОПР з комп'ютерними методами. 

В [10] СППР визначається як "комп'ютерна інформаційна система, 

яка використовується для різних видів діяльності при прийнятті рішень в 

ситуаціях, де неможливо або небажано мати автоматичну систему, 

повністю виконує весь процес вирішення". 

В [11] під СППР розуміються діалогові системи, які надають 

допомогу ОПР, які використовують розвинені бази даних (БД) і потужні 
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бази математичних моделей при вирішенні завдань з слабо 

структурованих предметних областей. 

Всі наведені визначення не суперечать, а доповнюють один одного і 

досить повно характеризують СППР. 

Інтерактивна процедура прийняття рішень за допомогою СППР 

являє собою циклічний процес взаємодії людини і комп'ютера. Цикл 

складається з фази аналізу і постановки завдання для комп'ютера, 

виконуваної ОПР, і фази оптимізації (пошуку рішення), що виконується 

комп'ютером. 

Системи підтримки прийняття рішень виконують такі функції: 

1. Допомагають людині оцінити обстановку (ситуацію), вибрати 

критерії та оцінити їх відносну важливість. 

2. Генерують можливі рішення (сценарії дій). 

3. Здійснюють оцінку сценаріїв (дій, рішень), вибираючи кращий. 

4. Забезпечують постійний обмін інформацією про хід процесу 

прийняття рішень і допомагають узгодити групові рішення. 

5. Моделюють прийняті рішення. 

6. Здійснюють динамічний комп'ютерний аналіз можливих наслідків 

прийнятих рішень. 

7. Проводять збір даних про результати реалізації прийнятих рішень 

і здійснюють оцінку результатів. 

8. На основі аналізу результатів прийнятих рішень і оцінки їх 

ефективності виробляють додаткове навчання. 

Такий підхід до інтерактивної процедури прийняття рішень за 

допомогою СППР допомагає уніфікувати безліч процесів, що лежать в 

основі механізмів пошуку в уявній моделі керуючої діяльності і 

співвіднести їх з логікою роботи людини. Якщо вдається перенести в ЕОМ 

знання людини з області управління системою, забезпечивши йому 

можливість зв'язку з ЕОМ, а моделі - з об'єктом управління, можна 

отримати структуру, зображену на рис. 4.1 [12]. 
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Подібна структура дозволяє представляти ЕОМ і людини як  двох 

партнерів, що одночасно беруть участь у вирішенні задачі. При цьому 

функції і повноваження можуть перерозподілятися між партнерами в 

залежності від еволюційної стадії розвитку теорії прийняття рішень.  

 

4.3. Особливості інтерактивних процедур прийняття рішень із 

застосуванням СППР. 

Системи підтримки прийняття рішень можуть бути зосереджені і 

розподілені. Зосереджені (локальні) СППР включають в себе одну 

систему, встановлену на одній обчислювальній машині, допомагаючи 

одній ОПР (або невеликій групі фахівців) оцінювати обстановку і 

приймати рішення. Вони простіше, ніж розподілені системи, так як в них 

відсутній проблема обміну інформацією. Можливі наступні типи 

зосереджених СППР: 

1. Рішення в автоматичному режимі приймає система прийняття 

рішення, що складається з одного вузла. Така система включає в себе 

ЕОМ, систему автоматичного і / або ручного введення інформації і засоби 

представлення рішення (можливо стандартний пристрій виводу). 

Прикладом такої системи може бути система гасіння пожежі на якомусь 

особливо небезпечному об'єкті. У цій системі автоматичні датчики 

температури і газоаналізатори передають в ЕОМ результати вимірювань, 

експертна система визначає момент небезпеки виникнення пожежі (якщо 

вона є) і її місце, включає засоби гасіння пожежі та / або передає сигнал 

тривоги. 

2. Рішення приймає фахівець, який має в своєму розпорядженні 

систему підтримки прийняття рішення. Система може включати в себе 

експертні системи, що моделюють програми, кошти оцінки прийнятих 

рішень і т.д. Такою системою може бути система підтримки прийняття 

рішень при управлінні рухомим об'єктом, коли пілотові або командиру 

корабля пропонуються варіанти рішень і він реалізує один з варіантів.  
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Просторово і функціонально розподілені СППР складаються з 

локальних СППР, розташованих в пов'язаних між собою вузлах 

обчислювальної мережі, кожен з яких може незалежно вирішувати свої 

приватні завдання, але для вирішення загальної проблеми жодна з них не 

володіє достатніми знаннями, інформацією і ресурсами (або деякими з цих 

складових). Загальну проблему вони можуть вирішувати тільки спільно, 

об'єднуючи свої локальні можливості і погоджуючи прийняті приватні 

рішення. Функціонально розподілені системи складаються з декількох 

експертних систем (або СППР), пов'язаних між собою інформаційно і 

встановлених на одній обчислювальній машині. Розподілені системи 

виконують функції, перераховані вище. 

Необхідно особливо відзначити дуже поширений клас розподілених 

систем - ієрархічні системи підтримки прийняття рішень (ІСППР). 

Ієрархічні системи підтримки прийняття рішень складаються з експертних 

систем або систем підтримки прийняття рішень, розташованих у вузлах, 

пов'язаних між собою обчислювальної мережею. З точки зору прийняття 

рішень вузли не рівноправні. Найпростіший приклад такої системи - це 

система, що складається з підсистем першого рівня і однієї підсистеми 

другого (вищого) рівня. Мета підсистеми - впливати на нижчі підсистеми 

таким чином, щоб досягалася загальна мета, задана для всієї системи. Така 

система може служити в якості елементарного блоку при побудові більш 

складних систем. 

Ступінь централізації системи визначається мірою поділу 

повноважень між рівнями системи. У тих випадках, коли підсистема не 

може наказувати підсистем нижчого рівня, а підсистеми нижчого рівня не 

можуть функціонувати без координуючих дій (наприклад, при виробленні 

нової стратегії дій або розподілі ресурсів), необхідна розробка узгоджених 

рішень. 

Розподілені системи отримують в даний час все більш широке 

поширення з наступних причин [7]: 
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1. Бурхливий розвиток технології виробництва обчислювальної 

техніки дозволяє об'єднати велику кількість досить потужних і відносно 

недорогих обчислювальних машин в єдину мережу, здатну виконувати 

асинхронні паралельні обчислення і ефективно обмінюватися 

інформацією. 

Необхідно відзначити, що стратегія розвитку обчислювальної 

техніки 90-х років минулого століття орієнтована в основному на 

мережеві обчислювальні структури, в яких завдання вирішуються не 

централізовано, а розподілений. 

2. Багато предметні області, в яких використовуються системи 

підтримки прийняття рішень, розподілені за своєю природою. Деякі з них 

розподілені функціонально (як, наприклад, багато системи медичної 

діагностики), інші розподілені як просторово, так і функціонально (як, 

наприклад, системи автоматизації проектування складних технічних 

об'єктів). 

Розподілені системи підтримки прийняття рішень отримали дуже 

широке поширення. Вони реалізовані в системах управління повітряним 

рухом, управління групами роботів, в задачах дистанційного керування 

рухомими об'єктами, управління виробництвом, системах підтримки 

прийняття рішення в екстремальних ситуаціях і т.д. 

3. Просторово і функціонально розподілені системи полегшують 

обмін інформацією та прийняття узгоджених рішень групами фахівців, які 

працюють разом над вирішенням одного завдання, і / або групами 

експертних систем, керуючих складним технічним об'єктом. 

4. Нарешті, принцип модульної побудови і використання систем 

також добре реалізується в розподілених системах підтримки прийняття 

рішень. Можливість побудови системи для вирішення складних проблем з 

відносно простих і автономних програмно-апаратних модулів дозволяє їх 

легше створювати, налагоджувати і експлуатувати. 
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Таким чином, розподілене підхід підтримки прийняття рішень 

доцільно використовувати або коли особи, які приймають рішення, 

просторово розподілені, або коли процес прийняття рішень пов'язаний з 

високим ступенем функціональної спеціалізації і, звичайно, коли мають 

місце обидва ці випадки. Обидві ці ситуації можуть бути пов'язані з 

різними прикладними областями прийняття рішення. 

Незважаючи на різний характер додатків, методи побудови 

розподілених систем прийняття рішень в них дуже близькі. Істотно нові 

можливості з'являються у фахівців, які приймають рішення, які 

знаходяться на значних відстанях один від одного. Розвиток регіональних 

і глобальних обчислювальних мереж, до яких можуть бути підключені 

локальні мережі фахівців, які приймають рішення, забезпечують легкість 

спілкування і отримання всієї необхідної інформації, в тому числі і 

графічної, в дуже стислі терміни. 

 

4.4. Комп’ютерна програма оцінювання взаємозамінності 

глибоких координованих отворів 

Для оцінювання взаємозамінності координованих отворів 

невизначеності стосуються ряду чинників, а саме невизначеності, пов’язані з: 

верстатом та оснащенням; пристосуванням; різальним інструментом; 

оброблюваним матеріалом; жорсткістю технологічної системи, 

вимірювальним приладом. Усі чинники характеризуються невизначеностями 

в заданих межах, але в процесі експлуатації вони змінюються і тому для 

об’єктивного оцінювання точності виготовлення координованих отворів 

необхідно вводити корективи в режимі реального часу. Тобто необхідно 

приймати рішення про можливості виготовлення деталей з заданими 

характеристиками точності на етапі технологічної підготовки виробництва. 

Тобто ОПР повинна молодіти необхідною інформацією та математичним 

апаратом, щоб з достатньою ефективністю визначити величину полів 

розсіювання в результаті виготовлення деталей на існуючому 
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технологічному обладнанні. Для вирішення цього завдання пропонується 

автоматизувати процес розрахунку за допомогою розробленого Web-додатку. 

Для цього було створено Web-додаток з використанням технологій (HTML, 

CSS, JavaScript, NodeJS, MySQL) який дозволяє використовувати програму 

на будь-якому пристрої з доступом до інтернету. Інтерфейс комп’ютерної 

програми для розрахунку взаємозамінності глибоких координованих отворів 

представлено на рисунку 4.1. 

Комп’ютерна програма це комбінація комп’ютерних інструкції, яка 

дозволяє отримати потрібний результат, при цьому використовує 

інформаційні бази даних про стан технологічної системи та функціональні 

залежності у вигляді математичних моделей, які були отримані раніше, в 

теоретичній частині роботи. 

 

Рисунок 4.1 – Інтерфейс комп’ютерної програми для розрахунку 

взаємозамінності глибоких координованих отворів 
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Комп’ютерна програма являється практичною реалізацією та частиною 

інформаційної системи, яка дозволяє об’єднати існуючі бази даних про 

можливі стани технологічної системи Верстат-пристосування-інструмент – 

заготівка та розроблені алгоритми розрахунку та відповідні математичні 

моделі отримання величин полів розсіювання контролюючих розмірів 

координованих отворів. Це дасть можливість в реальному часі приймати 

рішення про можливість виконати показники якості деталі ще на етапі 

технологічної підготовки виробництва. Крім того така інформаційна система 

являється відкритою, тобто є можливість її наповнювати новою інформацією 

та вносити коригування до математичних моделей з часом її функціонування. 

В результаті такої системи було отримано систему стандартизованих величин 

полів розсіювання координованих розмірів в залежності від технологічних 

факторів та схеми механічної обробки. Така система може бути прийнята як 

нормативний документ організації та застосовуватися на машинобудівному 

виробництві. 
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ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ 

В результаті проведення наукових досліджень розроблений комплекс 

наукових, інформаційних, технічних, програмних та організаційних засобів, 

для опрацювання науково-технічної інформації задля розроблення 

автоматизованої методики оцінювання взаємозамінності глибоких 

координованих отворів у машинобудуванні на етапі технологчної підготовки 

виробництва та розроблено систему нормованих полів розсіювання задля 

забезпечення взаємозамінності координованих отворів. 

1. За результатами аналізу було встановлено, що межі зміни 

застосовності номінальних розмірів складають від 30 до 260 мм 

Статистичний аналіз застосовності діаметральних розмірів показав, що 

питома вага деталей, виконаних по 12 – 14 квалітету становить близько 70%, 

а по 7-11 квалітету - 30%.  

2. Для виготовлення деталей з координованими отворами застосовують 

агрегатні верстати, які дозволяють застосовувати багароінструментальну 

обробку, забезпечують точність отворів за 8 – 9 квалітетом точності. 

Інструментальна оснащення агрегатних верстатів складається з блоків 

інструменту, при цьому застосовують стандартний або спеціальний 

різальний і деформуючий інструменти. Для виготовлення координованих 

отворів застосовують дві технологічні схеми: з направленням різального 

інструменту кондукторними втулками (для l>3d; d<5); без направлення 

різального інструменту (для отворів l<3d; d>5). Вимірювання координатних 

розмірів за допомогою мікроскопів та координатно-вимірювальних машин, 

похибки лінійних вимірювань в межах 0,001 - 0,003 мм. 

3. В процесі експериментальних досліджень визначили, що найбільший 

вплив мають такі чинники: 

- у системах без направлення різального інструменту: dі - діаметр 

різального інструменту; НВ - твердість оброблюваного матеріалу; li - виліт 

інструменту за торець шпинделя; j – жорсткість технологічної системи. 
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- у системах з направленням різального інструменту кондукторними 

втулками: di - діаметр різального інструменту; НВ - твердість матеріалу; lі - 

виліт інструменту за торець кондукторної втулки; lВТ - довжина 

направляючої частини кондукторної втулки. 

4. В результаті проведення повного факторного експерименту отримані 

математичні моделі точності глибоких координованих отворів за розміром 

від бази до отворів та за позиційним відхиленням між отворами в схемі з 

направленням різального інструменту, та отримані нормативні числові 

значення полів розсіювання для діаметрів 1-5 мм та матеріалів: вуглецева 

сталь – Сталь 40 (НВ 170 мПа); сірий чавун – СЧ15 (НВ 200мПа) та 

алюмінієвий сплав – Ал 9 (НВ 50 мПа). 

5. В результаті проведення повного факторного експерименту отримані 

математичні моделі точності глибоких координованих отворів при 

багатоопераційній обробці (центрування-свердління-розвертка) в схемах без 

направлення різального інструменту для отворів: 3 мм, 6 мм і 10 мм, висота 

заготовок трьох розмірів: 8 мм, 15 мм і 20 мм.  

6. Створено Web-додаток з використанням технологій (HTML, CSS, 

JavaScript, NodeJS, MySQL) який дозволяє використовувати програму на 

будь-якому пристрої з доступом до інтернету та дозволяє оцінювати 

взаємозамінність глибоких координованих отворів в залежності від 

технологічних факторів та при різних схемах обробки. 
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