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Передмова
В основу цього посібника покладено матеріал, який протягом остан

ніх років читався у Київському національному університеті технологій 
і дизайну та Хмельницькому національному університеті з дисциплін 
“Розрахунок з'єднань електромеханічних систем”, “Допуски та посадки 
деталей електромеханічних приладів” та „Взаємозамінність, стан дарти
зація та технічні вимірювання” для студентів механіків та електро
механіків.

Як показує багаторічний досвід, ефективна підготовка технічних 
фахівців, що стикаються з різноманітними електромеханічними систе
мами не можлива без ґрунтовного засвоєння студентом базових знань 
та вмінь із розрахунку з'єднань таких систем. Це стосується також і 
безпосередньої роботи на виробництві як інженерівпроектувальників, 
так і інженерів, які займаються експлуатацією, ремонтом та виготов
ленням різноманітного електромеханічного устаткування. 

Даний посібник побудовано так, щоб студентам було зручніше і 
легше засвоїти матеріал: від простого до складного.

В першій главі стисло подаються основні відомості стосовно теорії 
допусків і посадок електромеханічних систем.

Друга глава присвячена розгляду відхилення форми і розташування 
поверхонь, а також їх шорсткості.

У третій главі висвітлюються основні засади теорії розмірних 
ланцюгів.

До четвертої глави увійшов матеріал, що розглядає допуски та 
посад ки типових з’єднань і кутові розміри. а також гладенькі конічні 
з’єднання.

В додатках аналізуються з’єднання валів із підшипниками кочення 
та допуски і посадки виробів з пластмас.

Віддаючи свою колективну працю на суд читачів автори усвідом
люють, що вона не позбавлена недоліків, і тому з вдячністю приймуть 
усі зауваження і пропозиції, скеровані на її поліпшення.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам за цінні критичні 
зауваження, більшість з яких врахована при підготовці рукопису до 
друку.




