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(57) Пружно-компенсуюча муфта, яка містить ве-
дучу і ведену півмуфти,  з'єднані між собою пруж-
ним елементом, яка відрізняється тим,  що пруж-
ний елемент виконаний у вигляді двох концентри-
чно розташованих одна в одній гвинтових цилінд-
ричних пружин із взаємно протилежним напрям-
ком навивання, причому гвинтові циліндричні пру-
жини розташовані одна в одній з гарантованим за-
зором між ними.

Винахід відноситься до галузі машинобуду-
вання і може бути застосований в приводах машин
для компенсації зміщення валів і демпфування пу-
скових моментів.

Відома пружно-компенсуюча муфта (кн.
Поляков В.С., Варбаш И.Д., Ряховский О.Л. Спра-
вочник по муфтам. - Л.: Машиностроение, 1974. -
С. 84, рис. ІІІ.24. муфта "Simpla-miniflеx"), яка міс-
тить ведучу і ведену півмуфти, з’єднані між собою
пружним елементом.

Недоліком такої муфти є незначні крутні мо-
менти, які може передавати пружний елемент.

Також відома пружно-компенсуюча муфта (кн.
Поляков В.С., Варбаш И.Д., Ряховский О.Л. Спра-
вочник по муфтам. - Л.: Машиностроение, І974. -
С. 83. рис. ІІІ.22. муфта "Simplaflex"), яка містить
ведучу і ведену півмуфти, з’єднані між собою пру-
жним елементом.

До недоліків такої муфти відносяться низькі
компенсуючі властивості, а також прискорене
спрацювання пружного елемента під дією сил
тертя.

В основу винаходу покладена задача покра-
щення експлуатаційних характеристик муфти, за
рахунок виконання пружного елемента у вигляді
концентрично розташованих одна в одній гвинто-
вих циліндричних пружин, при цьому підвищується
навантажувальна здатність і забезпечуються висо-
кі компенсуючі властивості.

Поставлена задача досягається за рахунок то-
го. що у пружно-компенсуючу муфту, яка містить
ведучу і ведену півмуфти, з’єднані між собою пру-
жним елементом, згідно винаходу, вводиться те,
щo пружний елемент виконаний у вигляді двох
концентрично розташованих одна в одній, гвинто-
вих циліндричних пружин із взaємно протилежним

напрямком навивки, причому гвинтові циліндричні
пружини розташовані одна в одній з гарантованим
зазором між ними.

Пружно-компенсуюча муфта зображена на
кресленні (фігура).

Пружно-компенсуюча муфта містить ведучу 1 і
ведену 2 півмуфти, з'єднані між собою пружним
елементом, що виконаний у вигляді двох концет-
рично розташованих одна в одній гвинтових цилі-
ндричних пружин 3 і 4 із взаємно протилежним на-
прямком навивання, причому гвинтові циліндричні
пружини розташовані одна в одній з гарантованим
зазором 5 між ними.

В процесі роботи крутний момент передається
з ведучої півмуфти 1 на ведену півмуфту 2 через
гвинтові циліндричні пружини 3 і 4, із взаємно про-
тилежним напрямком навивки, за рахунок дефор-
мації яких компенсуються можливі зміщення з'єд-
нуваних валів і демпфується пусковий момент. На-
явність зазору d між ними виключає можливість
контакту і, відповідно, тертя між гвинтовими цилін-
дричними пружинами 3 і 4, що в свою чергу збіль-
шує термін їх експлуатації.

У випадку виникнення критичних навантажень
ведуча 1 і ведена 2 півмуфти зміщуються одна
відносно одної в коловому напрямку, що приво-
дить до закручування гвинтових циліндричних пру-
жин 3 і 4, при цьому, за рахунок взаємно протиле-
жного напрямку навивки,  вони входять в контакт і
муфта працює як жорстка, і функціонує без поло-
мок при передачі значних крутних моментів.

Пропонована пружно-компенсуюча муфта ха-
рактеризується підвищеною навантажувальною і
демпфуючою здатністю, а також властивістю ком-
пенсувати зміщення з'єднуваних валів.

(1
9)

U
A

(1
1)

43
16

0
(1

3)
A



43160

2

Фіг.

__________________________________________________________

ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент)
Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26

(044) 295-81-42, 295-61-97
__________________________________________________________

Підписано до друку ________ 2002 р.    Формат 60х84 1/8.
Обсяг ______ обл.-вид. арк.   Тираж 50 прим.    Зам._______

____________________________________________________________

УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул . Горького, 180.
(044) 268-25-22

___________________________________________________________


