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Сортування деталей на групи у з’єднаннях з гарантованим натягом 

застосовується у таких випадках: 

- при малому значенні допуску посадки; 

- коли у таблицях немає посадки, яка б задовольняла умові:  

.NN;NN max.мmax.стmin.мmin.ст   

Для забезпечення довговічності роботи з’єднання з гарантованим натягом 

потрібно, щоб між з’єднуваними деталями був максимальний натяг maxN . Може 

бути три випадки співвідношення між допусками деталей, з яких складається 

з’єднання: допуски деталей однакові, допуск отвору більший від допуску вала і 

допуск вала більший від допуску отвору. 

Якщо допуски деталей рівні між собою, тобто ТD = Тd, то будуть рівні 

між собою і групові допуски, тобто Т
гр

D = Т
гр

d (рис. 1). 

У цьому випадку максимальні натяги у кожній групі будуть однаковими, 

тобто: .NNN n

max

2

max

1

max   

Число груп сортування деталей дорівнюватиме: 

.dT/TdDT/TDn гргр       (1) 

Якщо допуск отвору більший від допуску вала, тобто ТD > Тd 

максимальний натяг зменшується із збільшенням числа груп (рис. 2). 

Як видно з рисунка, самий максимальний натяг буде у з’єднанні деталей 
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першої групи, тобто .4

max

1

max NN  За основу розрахунку беремо максимальний 

натяг у першій групі, тобто .NN гр

max

1

max   

 

Рис. 1. Схема зміни натягів при рівності допусків деталей 

 

Рис. 2. Схема співставлення натягів при ТD > Тd 
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З рис. 1. визначаємо: 

.Td/nTdNN max

гр

max       (2) 

Звідси: 

.
TdNN

Td
n

min

гр

max 
       (3) 

Розглянемо визначення числа груп сортування, коли допуск вала буде 

більшим від допуску отвору, тобто ТD < Тd (рис. 3). Максимальний натяг 

зростатиме із збільшенням числа груп. Самий максимальний натяг буде у 

четвертій групі, тобто при визначенні числа груп за основу беремо 

максимальний натяг у четвертій групі, тобто .NN 1

max

4

max   

 

Рис. 3. Схема співставлення натягів при ТD < Тd 

При визначенні числа груп за основу беремо максимальний натяг у 

четвертій групі, тобто .NN гр

max

4

max   

Максимальний груповий натяг (рис. 3) дорівнює: 

.TD/nTDNN max

гр

max       (4) 
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Звідси: 

.
TDNN

TD
n

max

гр

max 
     (5) 

Сортуючи деталі на групи, потрібно враховувати, що при великому числі 

груп груповий допуск мало відрізняється від допуску при меншому числі груп, 

але значно ускладнюються організація і процес складання. На практиці 

оптимальне число груп беруть рівним 4 або 5, а для з’єднань вольниць при 

сортуванні тіл кочення n > 10. 
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