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ПЕРЕДМОВА 

Розвиток сучасного машинобудування веде до збільшення потужнос-

тей, постійного вдосконалення конструкцій машин, підвищення вимог до 

точності виготовлення деталей. Але виготовлення якісного, надійного і дов-

говічного обладнання не можливо без використання точних вимірювальних 

приладів та застосування принципів взаємозамінності, стандартизації і нові-

тніх методів технічного контролю. 

Точність і її контроль служать вихідною передумовою одного з най-

більш важливих властивостей сукупності виробів – взаємозамінності, яка 

визначає в значній мірі техніко-економічний ефект, одержаний при експлуа-

тації сучасних технічних пристроїв. 

В даній області широко розвинута стандартизація, головною задачею 

якої є безперервне підвищення якості виробів, їх здатність забезпечувати 

зростаючі потреби народного господарства і нової техніки. Стандартизація 

полів допусків, посадок і їх застосування при проектуванні, виготовленні, 

експлуатації і ремонті машин дає великий техніко-економічний ефект. Вона 

зводить до достатнього мінімуму кількість різних полів допусків для розмі-

рів деталей. Разом із стандартизацією номінальних розмірів це створює не-

обхідну основу для скорочення типорозмірів деталей і забезпечення їх взає-

мозамінності. 

Тому комплекс глибоких знань і визначених навичок в області точно-

сті, взаємозамінності, стандартизації є необхідною складовою частиною 

професійної підготовки спеціалістів з машинобудівних, приладобудівних і 

механічних спеціальностей. 
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