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(57) 1. Запобіжна кулькова муфта, котра містить
ведучу півмуфту, на торцевій поверхні якої
закріплені кульки, що входять в зачеплення з лун-
ками веденої півмуфти, встановленої за до-
помогою шліцевого з'єднання на ступиці та
підтиснутої в сторону ведучої півмуфти регульо-
ваною центральною пружиною, яка відрізняється
тим, що по діаметру розташування кульок і лунок з

однієї сторони кожної лунки, на торцевій поверхні
веденої півмуфти, виконані виступи, а з іншої
встановлені ступінчаті пальці, торцева поверхня
яких зміщена відносно торцевої поверхні веденої
півмуфти в сторону ведучої півмуфти, причому
ступінчаті пальці з іншої сторони виконані з мож-
ливістю взаємодії з натискним диском, підтиснутим
пружинами, розташованими на різьбових осях.
2. Запобіжна кулькова муфта за п.1, яка відріз-
няється тим,  що на ступінчатих пальцях зі сто-
рони їх взаємодії з натискним диском встановлені
регульовані обмежувальні гайки.
3. Запобіжна кулькова муфта за п.1, яка відріз-
няється тим, що сумарна жорсткість пружин, роз-
ташованих на різьбових осях менша ніж жорсткість
регульованої центральної пружини.

____________________

Винахід відноситься до галузі машинобуду-
вання і може бути застосований для захисту вузлів
машин при передачі крутних моментів.

Відома запобіжна кулькова муфта
(А.С.СРСР N1557384, мпк 6 F16D 7/06, Бюл. №14,
1990), котра містить ведучу півмуфту, на торцевій
поверхні якої закріплені кульки,  що входять в за-
чеплення з лунками веденої півмуфти, встановле-
ної, за допомогою шліцевого з'єднання, на ступиці
та підтиснутої в сторону ведучої півмуфти регульо-
ваною центральною пружиною.

Недоліком такої муфти є високі колові ривки
в процесі буксування муфти, оскільки кульки пів-
муфт постійно входять в зачеплення при відносно-
му провертанні півмуфт.

Відома запобіжна кулькова муфта
(А.С.СРСР N1444571, мпк 6 F16D 7/06, Бюл. №46,
1988), котра містить ведучу півмуфту, на торцевій
поверхні якої закріплені кульки,  що входять в за-
чеплення з лунками веденої півмуфти, встановле-
ної за допомогою шліцевого з'єднання на ступиці
та підтиснутої в сторону ведучої півмуфти регульо-
ваною центральною пружиною.

Недоліком такої муфти є високі колові ривки
в процесі буксування муфти, оскільки кульки пів-
муфт постійно входять в зачеплення при відносно-
му провертанні півмуфт.

В основу винаходу покладена задача підви-
щення надійності і довговічності запобіжної кулько-

вої муфти, в якій розташуванням перед лунками
виступів, а за ними підпружинених ступінчатих
пальців забезпечується проскакування кульками
лунок при буксуванні півмуфт і за рахунок цього
знижуються колові ударні навантаження на привід
машини, що підвищує її надійність і довговічність в
роботі.

Поставлена задача досягається за рахунок
того, що в запобіжній кульковій муфті, котра міс-
тить ведучу півмуфту, на торцевій поверхні якої
закріплені кульки, що входять в зачеплення з лун-
ками веденої півмуфти, встановленої, за допомо-
гою шліцевого з'єднання, на ступиці та підтиснутої
в сторону ведучої півмуфти регульованою цент-
ральною пружиною згідно винаходу вводиться те,
що по діаметру розташування кульок і лунок з од-
нієї сторони кожної лунки, на торцевій поверхні ве-
деної півмуфти,  виконані виступи,  а з іншої вста-
новлені ступінчаті пальці, торцева поверхня яких
зміщена відносно торцевої поверхні веденої пів-
муфти в сторону ведучої півмуфти, причому сту-
пінчаті пальці з іншої сторони взаємодіють з на-
тискним диском, підтиснутим пружинами, розта-
шованими на різьбових осях, причому на ступінча-
тих пальцях зі сторони їх взаємодії з натискним
диском встановлені регульовані обмежувальні гай-
ки, а сумарна жорсткість пружин, розташованих на
різьбових осях, менша ніж жорсткість регульованої
центральної пружини.
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Загальний вигляд запобіжної кулькової муф-
ти зображено на фіг.  1,  фіг.  2  перетин по А-А на
фіг. 1, фіг. 3 - перетин по Б-Б на фіг. 2.

Муфта містить ведучу півмуфту 1, на торце-
вій поверхні якої закріплені кульки 2, що входять в
зачеплення з лунками 3 веденої півмуфти 4, вста-
новленої за допомогою шліцевого з'єднання на
ступиці 5 та підтиснутої в сторону ведучої півмуф-
ти 1 регульованою центральною пружиною 6, яка
взаємодіє з гайками 7. По діаметру розташування
кульок і лунок з однієї сторони кожної лунки на
торцевій поверхні веденої півмуфти виконані вис-
тупи 8, а з іншої встановлені ступінчаті пальці 9,
торцева поверхня яких зміщена відносно торцевої
поверхні веденої півмуфти 4 в сторону ведучої пів-
муфти 1, причому ступінчаті пальці 9, з іншої сто-
рони взаємодіють з натискним диском 10, підтис-
нутим пружинами 11, розташованими на різьбових
осях 12. На ступінчатих пальцях 9 зі сторони їх
взаємодії з натискним диском 10 встановлені ре-
гульовані обмежувальні гайки 13. Сумарна жорст-
кість пружин 1З, розташованих на різьбових осях
12, менша, ніж жорсткість регульованої централь-
ної пружини 6. Для зменшення тертя між торцями
ступиці 5 і ведучою півмуфтою 1 встановлені ра-
діальні опорні кульки 14.

Працює запобіжна кулькова муфта наступ-
ним чином. В процесі передачі крутного моменту
кульки 2 знаходяться в зачепленні з лунками 3 ве-
деної півмуфти 4, що забезпечує синхронність
обертання всіх деталей муфти відносно її цент-
ральної осі.

При перевантаженні стопориться ступиця 5 і
відповідно ведена півмуфта 4. Ведуча півмуфта 1
при цьому продовжує обертатись, що призводить
до виходу із зачеплення з лунками 3 кульок 2. Та-
ким чином відбувається повне розчеплення кі-

нематичного ланцюга у випадку зростання крутно-
го моменту вище допустимого. При підході кульок
2 до наступних лунок 3 кульки 2 попередньо про-
ходять виступи 8, що спричиняє додаткове осьове
переміщення веденої півмуфти 4 в сторону регул-
ьованої центральної пружини 6 і відповідно її де-
формацію. При певному співвідношенні конструк-
тивних і кінематичних параметрів муфти і її де-
талей (частота обертання муфти, жорсткість пру-
жини 6, її попередній натяг, маса веденої півмуфти
4) кульки 2 проскакують лунки 3 і вдаряються в
торцеву поверхню ступінчатих пальців 9, які заг-
либлюючись у ведену півмуфту 4 переміщають на-
тискний диск 10, деформуючи пружини 11. Це за-
безпечує демпфування ударних осьових наванта-
жень на півмуфти і відповідно привід машини в ці-
лому. Проскакування кульками 2 лунок З виключає
осьові ривки в процесі буксування муфти, не приз-
водить до зношення лунок і зменшує ударні наван-
таження на привід машини.

Прокручуванням регульованих обмежуваль-
них гайок 13 виставляють глибину ходу ступінча-
тих пальців 9 і відповідно демпфування ударних
навантажень, а нижча сумарна жорсткість пружин,
розташованих на різьбових осях, ніж жорсткість
регульованої центральної пружини, забезпечує
відновлення початкового положення муфти при її
зупинці в процесі буксування.

Відновлення початкового положення муфти
досягається зменшення частоти обертання муфти,
що призводить до попадання кульок 2 в лунки З
веденої півмуфти 4, оскільки зменшується шлях
відносного провертання півмуфт до контакту кул-
ьок 2 з торцевою поверхнею веденої півмуфти 4.

Таким чином в запропонованій запобіжній
кульковій муфті підвищується її надійність і довго-
вічність.
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