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Анотація. Розглянута будова муфти фланцево-пальцевої 
пружної запобіжної з вибором вільного ходу, яка містить дві 
півмуфти. Одна півмуфта  виконана у вигляді маточини і фланця  з 
круговим обрисом. На циліндричній поверхні фланця  виконана кільцева 
канавка у якій осесиметрично розміщені  пружини і закріпленні 
штифтами  з можливістю видовжуватись по дну канавки при 
радіальній деформації. Друга півмуфта виконана у вигляді маточини і 
фланця у якому осесиметрично  закріплені пальці на однаковій 
відстані від осі обертання муфти. Описана технологія з’єднання валів 
і принцип роботи такої муфти.  Розроблена методика розрахунку 
пружини параболічної форми  при передаванні нею граничного 
обертального моменту. Такі муфти поліпшують експлуатаційні 
показники механічних приводів машин тим, що згладжують коливання  
обертального моменту, компенсують неспіввісності валів і 
запобігають їхніх перевантажень. 

Ключові слова: муфта фланцева, палець, пружина, граничний 
обертальний момент, згинальний момент, деформація. 
 

Постановка проблеми. Для з’єднання валів приводів різних 
машин і механічного обладнання широко використовуються 
різноманітні муфти. Вони є достатньо відповідальними механічними 
пристроями, що часто визначають надійність і довговічність всієї 
машини. При передаванні руху та обертальних моментів від одного 
вала до другого муфти, крім з’єднання валів, виконують ще багато 
відповідальних функцій, на деякі з них ми звертаємо увагу, а саме: 
компенсацію шкідливого впливу зміщення осей валів, що виникають 
унаслідок неточностей виготовлення, монтажу та умов експлуатації; 
амортизацію вібрацій і динамічних навантажень, перевантаженням 
деталей та інші. Такі різноманітні вимоги сприяли появі великої 
кількості муфт [1; 2]. У даній статті ставиться проблема удосконалення 
некерованих фланцевих муфт з метою виконання ними вказаних вище 
функцій, тобто компенсацію зміщення осей валів, амортизацію 
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вібрацій і запобіганню перевантажень. Після виконання запобіжної 
функції у муфті виникає вільний хід. Тому муфту, що розглядається, 
ми назвали фланцево-пальцевою пружно-запобіжною з вибором 
вільного ходу. Кульковим муфтам вільного ходу писвячена       робота  
[3]. 

Пропонуються нові муфти фланцево-пальцеві пружно-запобіжні, 
розроблені  на рівні патентів України на корисні моделі [4; 5], які 
поліпшують експлуатаційні показники механічних приводів машин – 
м’якіше передають динамічний обертальний момент, компенсують 
неспіввісності і запобігають перевантаженню валів. 

Аналіз  останніх досліджень і публікацій.  Муфтам 
механічних приводів машин і пристроїв, які згідно ДСТУ 2278:1993 
поділені на чотири класи, присвячена велика кількість робіт, з яких  
тут розглянуті [6–17]. 

В [6] описана будова та принцип передавання обертального 
моменту пружними муфтами з радіальними підковоподібни  ми 
пружинами, з защемленими кінцями та досліджений їх напружений 
стан. 

В [7] наведені нові способи передавання обертального моменту 
інерційними муфтами. Описані конструкції інерційних муфт для 
реалізації нових способів передавання обертального моменту. 

В [8] описано будову та принцип роботи автоматичних 
інерційно-фрикційних муфт зчеплення. Запропоновано методику 
проектування таких муфт з урахуванням особливостей процесу 
керування без відповідного механізму. 

В [9] наведено конструкції та принцип роботи самокерованих 
інерційно-фрикційних муфт з проведенням попереднього аналізу умов 
і необхідних параметрів для надійного їх вмикання та вимикання під 
час різних режимів роботи. 

В [10] описано будову та принцип роботи інерційно-фрикційних 
муфт без веденої напівмуфти з різноманітними пружними елементами. 
Обґрунтовано можливості отримання бажаної нелінійності їх пружної 
характеристики. 

В [11] наведені нові способи передавання обертального моменту 
інерційно-вакуумними муфтами за рахунок інертності мас їх елементів 
та з’єднання валів способом адгезії півмуфт. Описані конструкції таких 
муфт для реалізації цих способів та особливості динамічних 
характеристик в різних формах їх виконання. 

В [12] описана  конструкція інерційно-вакуумних муфт і 
передача ними обертальних моментів у механічних приводах машин. 
Приведені варіанти конструкції ведучої півмуфти, яка виконана у 
вигляді еластичної присоски. Звернута увага на особливості та 
властивості присосок від яких залежить нелінійність їх жорсткості.  
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В [13] приведена будова та принцип передавання обертального 
моменту пружними муфтами з підковоподібними пружинами з 
защемленими кінцями, розміщеними вздовж осі валів, та досліджений 
їх напружений стан. 

В [14] описана конструкція та принцип передавання 
обертального моменту інерційно-відцентровою пружною муфтою, 
визначені маси інертності її елементів для створення поперечних та 
поздовжніх сил на канати і моменту їх закручування. 

В [15] розглянуто будову запобіжної пружної муфти, яка 
містить внутрішню і зовнішню півмуфти, з’єднані між собою 
зіркоподібною пружиною з виступами параболічної форми. Описано 
принцип її роботи, отримано аналітичні вирази, які дозволяють робити 
висновки про робото здатність таких муфт. 

В [16] описана конструкція та принцип передавання 
обертального моменту втулковою пружною муфтою де втулка 
виконана профільною, наприклад, квадратною з підковоподібними 
вершинами і з такими профільними ділянками виконані вали, що 
з’єднуються. Приведені аналітичні залежності її розмірів від 
обертального моменту, що передається. 

В [17] розглянуто будову муфти фланцево-пальцевої пружної, 
принцип передавання обертального моменту та розрахунки її пружних 
ділянок. 

Із аналізу останніх публікацій видно, що науковці та 
проектувальники і конструктори продовжують шукати шляхи 
покращення конструкцій і принципу роботи муфт, але фланцевим 
муфтам приділено недостатньо уваги.  

  Метою роботи є опис будови, принципу роботи та розрахунків 
нових муфт фланцево-пальцевих пружно-запобіжних з вибором 
вільного ходу та зробити висновки про можливість і доцільність 
застосування їх у вантажопідйомній, транспортуючій, транспортній та 
іншій техніці. 

Виклад основного матеріалу. Муфта фланцево-пальцева 
пружно- запобіжна з вибором ходу складається з двох півмуфт 1 і 2 
(рис. 1). Півмуфта 1 виконана у вигляді маточини  3 і фланця 4 з 
круговим обрисом. На циліндричній поверхні фланця 4 виконана 
кільцева канавка 5, у якій осесиметрично розміщені  пружини 6 і 
закріпленні штифтами 7 з можливістю видовжуватись по дну канавки 5 
при радіальній деформації. Півмуфта 2 виконана у вигляді маточини  8 
і фланця 9, у якому осесиметрично  закріплені пальці 10 на однаковій 
відстані від осі обертання муфти.  
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Рисунок 1 – Будова муфти фланцево-пальцевої пружно-

запобіжної з вибором вільного ходу  
Муфту фланцево-пальцеву пружно-запобіжну з вибором ходу 

збирають наступним чином.   У кільцеву канавку 5 півмуфти 1 на 
фланці 4 вставляють пружини 6 і закріпляють штифтами 7. Пружини 6 
мають можливість видовжуватись від радіальної деформації по дну 
канавки 5 під штифтами 7. В отвори на торці фланця 9 півмуфти 2, 
розміщені осесиметрично та на однаковій відстані від осі обертання 
запресовують пальці 10. Півмуфти 1 і 2 зближають торцями фланців  4 
і 9 так, щоб при відносному повороті і виборі ходу пальці 10 
контактували з пружинами 6. Муфта готова до роботи. 
  Муфта фланцево-пальцева пружно-запобіжна з вибором ходу 
працює так. При передачі обертального моменту від півмуфти 1 до 
півмуфти 2 вибирається вільний хід і пружини 6 контактують з 
пальцями 10. 
При цьому передається допустимий обертальний момент. Коли 
обертальний момент перевищує допустимий, то під дією пальців 10, із-
за своєї форми пружини 6   радіально деформуються і видовжуються. 
При цьому пальці 10 проковзують відносно пружин 6, виконуючи 
запобіжну функцію муфти. При зменшенні обертального моменту до 
номінального, пружини 6 приймають початкову форму і муфта передає 
величину цього моменту. Із-за деформації пружин 6 обертальний 
момент передається м’яко і виконуються нею також запобіжні функції.                     

У роботі розглянуто напружений стан пружини, як балки у 
вигляді параболічної арки, показаної на рис.2. 

 
 

Рисунок 2 – Конструктивна схема пружини 
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Для спрощення розв’язку поставленої задачі прийняті наступні 
припущення:  

- вісь пружини представляє параболічну арку 

                                           2

)(4
l

xlxfу −
= ,                                        

(1) 
де  l, f, y i x показано на рис. 3; 

- реакції V кріплення в точках А і В направлені паралельно дії 
сили F і внаслідок симетрії дорівнюють F/2; 

- сили тертя в місцях контакту з поверхнею канавки, направлені 
вздовж осі х і дорівнюють: 2/FVН µµ == , де µ  - коефіцієнт тертя: 

)8,0...5,0(=µ в стані покою і )18,0...15,0(=µ  в стані руху – якщо 
мова іде для контакту сталь-сталь; 

- навантаження F рівномірно розподіляється на всі пружини,  
прикладене до їх середини і  рівне 

   
µzD

Tk
F p2

= ,                                                 (2) 

де T – номінальний обертальний момент, який передається муфтою;                  
kр =1,0…4,0 – коефіцієнт режиму роботи машини;  D – діаметр кола 
точок контакту пальців з пружинами; z – число пальців контактуючих з 
пружинами.  
 Тоді розрахункова схема пружини буде така, як показано на рис. 
3.  

 
Рисунок 3 – Розрахункова схема повної пружини 

 
Задача буде один раз статично невизначеною. Скористаємось для 

розв’язку методом сил [18]. Так як розрахункова схема є симетричною 
то можна розглядати половину арки, у якої в точці С буде жорстко-
податлива опора, яка дозволятиме лише вертикальне переміщення 
перерізу С (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Розрахункова схема половини пружини 

 
Основну систему методу сил обрано у вигляді рис. 5, а, а 

еквіваленту у вигляді рис. 5, б. 

 
Рисунок 5 – Системи для застосування методу сил:  а – основна;              

б – еквівалентна  
 
 Канонічне рівняння методу сил матиме вигляд: 
 

                                                           01111 =∆+⋅ FХδ                                        
(3) 

 
 Розглядаємо основну систему під дією зовнішнього 
навантаження, визначаємо опорні реакції: 

0=Σ іу :    02/ =− FVA ;   2/FVA =⇒ ; 
0=Σ іx :    01 =− HH A ;   2/1 FHH A µ==⇒ ;                    (4) 

                 0=Σ Am : 04/ 1 =−− AMfHFl ;   2/4/ fFFlM A µ−= . 
 Будуємо  епюру згинних моментів FМ . Згинний момент в 
перерізі арки на відстані х від початку координат буде дорівнювати: 

AAAХ MyHxVМ −−=)( ,                                     (5) 

де сила AV  викликає розтяг нижніх волокон арки, а сила AH  і момент 

AM  викликають розтяг верхніх волокон арки. Підставляємо значення 

AV , AH  і AM  в (5) отримаємо: 
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2 2
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)(
µµµ FfFl

l
fFx

l
FxfFxМ Х +−+−= ,                      

(6) 
або 

]
4

2)
2
122([ 2

2

)(
lx

l
x

l
xfFМ Х

−
+++−= µ .                          (7) 

  Визначаємо значення згинних моментів (7) в перерізах 1, 2, 3, 4 
пружини і будуємо епюру FM  (рис. 6, а): 

- переріз 1: 0=х ,    
4

)2(
)0(

lfFМ Х
−

==
µ

, якщо l/2 буде 

більше ніж 
µf , то згинний момент в перерізі 1 арки буде від’ємним числом. Це 

означає, що в цьому місці відбудеться розтяг верхніх волокон. 

-  переріз 2: 6/1 lх = ,    
12

)64,2(
)6/(

lfFМ lХ
−

==
µ

;   

- переріз 3: 3/1 lх = ,    
12

)66,0(
)3/(

lfFМ lХ
−

==
µ

;   

- переріз 4: 2/1 lх = ,    0)2/( ==lХМ .  

 
Рисунок 6 – Епюра  згинних моментів:  

а – від навантаження  F/2; б – від одиничних навантаження Х1=1 
 

 Розглядаємо основну систему від одиничного моменту 11 =х
,визначаємо опорні реакції і будуємо одиничну епюру  1М (рис. 6, б). 
Вертикальні і горизонтальні реакції рівні нулю. Тому ординати епюри  
будуть дорівнювати 1. 
 Визначаємо значення коефіцієнта δ11 і вільного члена Δ1F 

рівняння (3). В зв’язку з тим, що при дії одиничного моменту 11 =х
реакції AV  і СH  дорівнюють нулю, то в перерізах основної системи 
відсутні поперечні і поздовжні сили. Значить при визначенні δ11 і Δ1F 
потрібно користуватись формулою Мора без врахування поперечних і 
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поздовжніх сил: 

                   ds
EJ

MM
∫= 11

11δ ;        ds
EJ

MM F
F ∫=∆ 1

1 .            (8) 

 Будемо вважати, що dxds ≈  і жорсткість EJ = const. Тоді: 

                                       
EJ
l

211 =δ , а  
48

43
1

µfl
EJ
Fl

F
−

⋅=∆ .                         

(9) 
 Підставляємо значення (9) у (3), отримуємо: 

                                                    
48

)68(
1

lfFМx С
−

==
µ

.                               

(10) 
  Завантажуємо арку і визначаємо всі реакції опор 

0=Σ Am :    04/ =−++ FlfHMM CCA .                        (11) 

Звідки                                      
6

4
8

3 µFfFlM A −= .                                           

(12) 
 Згинний момент в перерізі на відстані х від початку координат 
дорівнює:  

6
4

8
322

2 2

2

)(
µµµ FfFl

l
fFx

l
FxfFхM х +−+−= .                     (13) 

 Визначаємо значення згинних моментів в перерізах 1, 2, 3, 4: 
-  переріз 1:  0=х ,    µflFМ Х 667,0375,0()0( +−== ); 

-  переріз 2: 6/1 lх = ,    )389,0292,0()6/( µflFМ lХ +−== ;   

-  переріз 3: 3/1 lх = ,    )222,0208,0()3/( µflFМ lХ +−== ;   

- переріз 4: 2/1 lх = ,    )167,0125,0()2/( µflFМ lХ +−== . 
За визначеними величинами побудовано остаточну епюру 

моментів згину, що наведена на рис. 7. 
 

 
Рисунок 7 – Остаточна епюра моменту згину пружини 
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  Для визначення вертикального переміщення перерізу С 
потрібно завантажити пружину силою 1=х прикладеною в цьому 
перерізі, за напрямком можливого переміщення і побудувати одиничну 
епюру 1М , яка відповідає виразу (13), якщо сила 1=F , тобто 

6
4

8
322

2 2

2

1
µµµ fl

l
fx

l
хfхM +−+−=  .                       (14) 

 Вертикальне переміщення перерізу С буде дорівнювати 

∫=∆
2/

0 1)(
2 l

xC dxMM
EJ

,                                    (15) 

де E - модуль пружності першого роду матеріалу пружини; 
12/3δbJ = - статичний момент інерції перерізу пружини (див. рис. 2). 

 Підставимо значення (13) і (14) в (15) і після нескладних 
перетворень отримаємо: 

    )
384
13

32
3

15
(2 3222 llflf

EJ
F

C +−=∆
µµ

.                             (16) 

 У нашому випадку максимальне вертикальне переміщення C∆
перерізу пружини залежить від висоти пружини f , внутрішнього 
радіуса R  дна канавки фланця півмуфти і відстані l  між штифтами, 
що кріплять пружину.  

 
Рисунок 8 – Схема для пояснення залежності між деформацією 

пружини, її розмірами і розмірами муфти 
 
Із схеми, показаної на рис. 8,  видно, що  

)]
4

([)(
2

2 lRRfkafkC −−−=−=∆ ,                             (17) 

де 0,1...0/ =∆= fk C  – коефіцієнт деформації пружини.  
 Прирівняємо вирази (16) і (17)  та визначимо значення сили F , 
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яка викликає вертикальне переміщення C∆  перерізу пружини  

                                  

384
13

32
3

15

)]
4

([

2 3222

2
2

llflf

lRRfkEJF
+−

−−−
⋅=

µµ
 .                                 

(18) 
За допомогою виразів (13), (16) і (18) можна визначити величину 

згинаючого моменту при відомій деформації пружини при передаванні 
граничного обертального моменту та відомими методами оцінити її 
міцність. 

Такі муфти поліпшують експлуатаційні показники механічних 
приводів машин, що пом’якшують передавання динамічного 
обертального моменту, компенсують неспіввісності і покращують 
технологічність з’єднання валів машин з режимами  нерівномірного 
руху.  

 
Висновки: 

 
1. У статті обґрунтована  конструкція та принцип роботи нової 

муфти фланцево-пальцевої пружно-запобіжної з вибором вільного 
ходу.   

2. Запропоновані аналітичні вирази для розрахунків пружини 
нової муфти стосовно її навантажень та деформації при передаванні 
номінального та максимального обертальних моментів.  

3. Доведено, що нова муфта має істотні переваги такі, як: 
простіша за конструкцією, монтажу та умов експлуатації, компенсує 
шкідливий вплив зміщення осей валів, що виникають унаслідок 
неточностей виготовлення, амортизує вібрації і динамічні 
навантаження. Це дає підстави для рекомендування її до використання 
у механічних приводах різноманітних машин. 
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STRUCTURE, PRINCIPLE OF OPERATION AND 
CALCULATIONS OF THE FLANGE-PIN ELASTIC SAFETY 

COUPLING WITH A SUPPLY OF FREE MOVEMENT 
1Malashchenko V. O., 2Strilets V. M., 2Andrushkov V. I., 2Strilets O. R. 
1Lviv Polytechnic National University 
2National University of Water And Environmental Engineering 

 
References. The structure of the flange-pin elastic safety coupling 

with a supply of free movement, which contains two half-muffs, has been 
considered. First half-muff are made in the form of a hub and a flange with 
a circular outline. A circular cut are made on the cylindrical surface of the 
flange in which the springs are axially symmetrically arranged and secured 
by pins with the possibility of elongation along the bottom of the cut in the 
case of radial deformation. The second half-muff is made in the form of a 
hub and a flange in which the fingers are ax symmetrically fixed at the same 
distance from the axis of rotation of the coupling. Shafts connection 
technology and the principle of operation of such coupling has been 
described. 

A method of calculating a plate spring of a parabolic shape during the 
transmission of its ultimate torque has been developed. When solving this 
problem, the following assumptions has been taken - reactions are directed 
in parallel with the action of an external force and equal to its half; the 
friction forces at the points of contact with the cut surface, directed along 
the horizontal line; the load is applied to the middle of the spring. Using the 
technique of solving statically indefinite problems from resistance of 
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materials or construction mechanics, the expression has been obtained to 
determine the maximum bending moment with maximum spring 
deformation. With the help of analytical expressions it is possible to 
determine the limiting moment of bending of a spring of a coupling and by 
known methods to estimate its durability and working ability. 

Such couplings improve the performance of the mechanical drives of 
the machines by transmitting the dynamic torque softer and compensating 
for inconsistencies and preventing shaft overload. 

Key words: flange coupling, pin, spring, ultimate torque, bending 
moment, deformation  
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