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НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ, UA
(57) Запобіжно-компенсуюча муфта, яка містить
корпус і розміщені в ньому дві півмуфти, що конта-

ктують між собою через тіла кочення і пази внут-
рішньої поверхні корпуса, яка відрізняється тим,
що зовнішні поверхні півмуфт виконані напівкруг-
лої форми, на вершині яких, по всьому периметру
через рівні відстані, в глухих циліндричних отворах
встановлені кульки, які підтиснуті пружинами до
пазів напівкруглої форми внутрішньої поверхні ко-
рпуса, а між півмуфтами встановлена циліндрична
гвинтова пружина.

Винахід відноситься до галузі машинобуду-
вання і може бути застосований для захисту вузлів
машин від перевантаження і компенсації зміщення
з'єднуваних валів.

Відома муфта (кн. Поляков B.C., Барбаш И.Д.
Муфти. Конструкции и расчет. Изд 4, перераб. и
доп. - Л.; Машиностроение, 1973. - С. 134, рис.
101, компенсаційно-пружна муфта БНГ), яка міс-
тить корпус з розміщеними в ньому двома півмуф-
тами, що контактують між собою через тіла кочен-
ня і пази внутрішньої поверхні корпуса.

Недоліком такої муфти є незадовільні компен-
саційні і обмежені експлуатаційні властивості.

Також відома муфта (а.с. СРСР № 1733753, М.
Кл. F16d3/22, Бюл. № 15, 1992), яка містить корпус
з розміщеними в ньому двома півмуфтами, що ко-
нтактують між собою через тіла кочення і пази
внутрішньої поверхні корпуса.

До недоліків такої муфти відносяться обмеже-
ні експлуатаційні характеристики внаслідок недо-
статньої технологічності конструкції пристрою.

В основу винаходу покладена задача покра-
щення експлуатаційних характеристик муфти, а
саме поєднання в одній конструкції функцій запо-
біжної і компенсуючої муфт.

Поставлена задача досягається за рахунок то-
го,  що у муфті,  яка містить корпус і розміщені в
ньому дві півмуфти, що контактують між собою че-
рез тіла кочення і пази внутрішньої поверхні кор-
пуса, зовнішні поверхні півмуфт виконані напівкру-
глої форми, на вершині яких, по всьому периметру
через рівні відстані, в глухих циліндричних отворах

встановлені кульки, які підтиснуті пружинами до
пазів напівкруглої форми внутрішньої поверхні ко-
рпуса, а між півмуфтами встановлена циліндрична
гвинтова пружина.

Запобіжно-компенсуюча муфта зображена на
фіг. 1; фіг. 2 - перетин по А-А на фіг. 1.

Запобіжно-компенсуюча муфта містить кор-
пус 1  з розміщеними в ньому двома пів муфта-
ми 2, 3, зовнішні поверхні 4 яких виконані півкруг-
лої форми, а на їх вершині, по всьому периметру
через рівні відстані, в глухих циліндричних отво-
рах 5 встановлені кульки 6, які підтиснуті пружи-
нами 7 до пазів півкруглої форми 8 внутрішньої
поверхні корпуса 1. Півмуфти фіксуються в проти-
лежних кінцях корпуса 1 циліндричною гвинтовою
пружиною 9, а випаданню запобігають упорні кіль-
ця 10, що закріплені стопорними кільцями 11.

Працює запобіжно-компенсуюча муфта сліду-
ючим чином. Крутний момент передається півму-
фтами 2, 3 через кульки 6 і пази півкруглої фор-
ми 8 внутрішньої поверхні корпуса 1. У випадку ви-
никнення перевантаження кульки 6, деформуючи
пружини 7, входять в глухі циліндричні, отвори 5
півмуфт 2, 3, таким чином відбувається проковзу-
вання їх по пазах півкруглої форми 8 внутрішньої
поверхні корпуса 1. При зменшенні величини крут-
ного моменту, під дією пружин 7, кульки 6 віднов-
люють контакт з пазами півкруглої форми 8  внут-
рішньої поверхні корпуса 1, тобто відновлюється
функціонування пристрою. Компенсація неспіввіс-
ності з'єднуваних валів відбувається за рахунок
провертання півмуфт 2, 3 на кульках 6 і перемі-
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щення в пазах півкруглої форми 8 внутрішньої по-
верхні корпуса 1.

Пропонована запобіжно-компенсуюча муфта
характеризується, крім функції захисту вузлів ма-

шин від перевантаження, здатністю компенсувати
зміщення з'єднуваних валів.
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