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(57) Захисний пристрій механізмів машин від пе-
ревантаження, який виконаний у вигляді ведучої і
веденої півмуфт, що взаємодіють між собою через
кульки, які встановлені в отворах сепаратора і па-

зах півмуфт, який відрізняється тим,  що між се-
паратором з кульками і веденою півмуфтою вста-
новлені тарілчасті пружини, які є в контакті з упор-
ними кільцями, виготовленими з пружних анти-
фрикційних матеріалів, а на корпусі ведучої пів-
муфти встановлена пневматична камера зі стис-
нутою пружиною,  що контактує з притискним дис-
ком, за межами зовнішнього діаметра пневматич-
ної камери на корпусі ведучої півмуфти притискно-
го диска напроти один одного встановлені контак-
ти електричного кола, що зв'язані з електромагніт-
ним золотником, встановленим за межами муфти.

Винахід відноситься до машинобудування і
може бути застосований для захисту вузлів і ме-
ханізмів при передачі крутних моментів.

Відома кулькова запобіжна муфта, яка вико-
нана у вигляді ведучої і веденої півмуфт, встанов-
лені між ними сепаратор з кульками, при цьому
товщина сепаратора менша діаметрів кульок (А.с.
СРСР № 607076, М. кл. F16D7/06, Бюл. № 10,
1978).

До недоліків даної муфти відносяться великі
динамічні навантаження в період перевантаження,
низька чутливість за рахунок великої долі момен-
ту,  яка передається силами тертя в муфті і відпо-
відно низька надійність і довговічність муфти.

Відомий також кульковий захисний пристрій
механізмів машин від перевантаження, який вико-
наний у вигляді ведучої і веденої півмуфт, які вза-
ємодіють між собою через кульки, що встановлені
в отворах сепараторів і пазах півмуфт (А.с. СРСР
№ 450042, М. кл. F16D7/06, Бюл. № 40, 1974).

До недоліків даного захисного пристрою від-
носяться великі динамічні навантаження в період
перевантаження, низька чутливість за рахунок ве-
ликої долі моменту, яка передається силами тертя
в пристрої і відповідно низька надійність і довгові-
чність пристрою.

В основу винаходу поставлена задача підви-
щення надійності і довговічності захисного при-
строю за рахунок зменшення динамічних наванта-
жень в період буксування, зменшення долі момен-
ту, який передається за рахунок сил тертя, підви-
щення точності спрацювання і зменшення шуму
при буксуванні.

Поставлена задача досягається шляхом вико-
нання захисного пристрою механізмів машин від
перевантаження, який виконаний у вигляді ведучої
і веденої півмуфт, що взаємодіють між собою че-
рез кульки, які встановлені в отворах сепаратора і
пазах півмуфт згідно винаходу вводиться те, що
між сепаратором з кульками і веденою півмуфтою
встановлені тарілчасті пружини, які є в контакті з
кільцями, виготовлених з пружних антифрикційних
матеріалів, а на корпусі ведучої півмуфти встано-
влена пневматична камера зі стиснутою пружи-
ною, що контактує з притискним диском, за межа-
ми зовнішнього діаметра пневматичної камери на
корпусі ведучої півмуфти притискного диска на-
проти один одного встановлені контакти електрич-
ного кола, що зв'язані з електромагнітним золот-
ником, встановленим за межами муфти.

Захисний пристрій зображено на кресленні
(фіг.).

Захисний пристрій механізмів від перенавата-
ження складається з ведучої півмуфти 1, викона-
ної у вигляді втулки, яка за допомогою шліцевого
кулькового з'єднання 2 зв'язана з ведучим дис-
ком 3, у верхній частині якого виконані осьові па-
зи 4,  в які входять кульки 5,  що розміщені в сепа-
раторі 6. З другої сторони кульки 5 входять в ана-
логічний паз 7 веденої півмуфти 8, яка встановле-
на з можливістю кругового провертання на ведучій
півмуфті 1. Між веденої півмуфтою 8 і сепарато-
ром 6 встановлено тарілчасту пружину 9 і упорні
кільця 10, що виготовлені з пружних антифрикцій-
них матеріалів, для зменшення тертя при буксу-
ванні муфти. Для зменшення тертя в режимі пере-
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вантаження зірочка 11, яка жорстко з'єднана з ве-
деною півмуфтою 8, встановлена на антифрикцій-
ну втулку 12,  а кульки 13  на антифрикційні втул-
ки 14 і 15.

Для захисту механізму від вологи і абразивно-
го забруднення використовують ущільнення 16 і
кожух 17.

Ведучий диск 3 підтиснути в осьовому напрям-
ку через підшипник 18 і притискний диск 19 пнев-
матичною камерою 20, яка жорстко прикріплена до
корпуса 21. Останній встановлений на ведучій
півмуфті 1 з лівого кінця за допомогою радіально-
упорного підшипника 22 і зафіксований від пере-
міщення за допомогою важеля 23.

Притискний диск 19 має можливість осьового
переміщення, а від провороту зафіксований шти-
рем 24, який одним кінцем запресований у притис-
кному диску 19,  а другим зв'язаний з корпусом 21
посадкою ковзання. На корпусі 21 в ізоляторі 25
закріплено підпружинений електроконтакт 26, на-
проти якого в притискному диску 19, через ізоля-
тор 27 запресований другий електроконтакт 28.
Через контакти 26 та 28 підключено електричне
живлення електромагнітного золотника 29 через
який крізь отвір 30 подається стиснуте повітря в
пневмокамеру 20.

Муфта працює наступним чином. Стиснуте по-
вітря необхідного тиску через електромагнітний
золотник 29 крізь отвір 30 поступає в пневматичну
камеру 20, створюючи зусилля підтиску півмуф-
ти 8. При цьому зусилля, яке створює пневматична
камера 20, більше, ніж зусилля стиснутої пружи-
ни 9. Регулювання величини моменту кручення

здійснюється регулюванням величини тиску повіт-
ря. Крутний момент передається з ведучої півмуф-
ти 1 через ведучий диск 3 кульки 5, на ведену пів-
муфту 8 і зірочку 11. При перевантаженні півмуф-
та 8 зупиняється і кульки 5 виштовхуються з па-
зів 7 веденої півмуфти, внаслідок чого відбуваєть-
ся стискування пневматичної камери 20 і осьове
переміщення ведучого диска 3 разом із сепарато-
ром 6 і притискним диском 19. Контакт 28 притиск-
ного диска 19 замикається з контактом 26 вмикаю-
чи електромагнітний золотник 29, який відключає
подачу стиснутого повітря в пневмокамеру каме-
ру 20 одночасно з'єднуючи отвір 30 з атмосферою,
внаслідок чого тиск в пневмокамері падає, сила
стискування тарілчастої пружини 9 роз'єднує кіне-
матичний ланцюг кульки 5 - пази 7 веденої півму-
фти 8, тобто відбувається вільний проворот веду-
чого диска 3 разом з кульками 5 і сепаратором 6.
Вихід із зачеплення кульок 5 з пазів 7 веденої пів-
муфти 8 дозволяє пробуксовувати затискному
пристрою без ударів і шуму, внаслідок чого підви-
щується ресурс роботи механізму, зниження ди-
намічних навантажень на привід, підвищується чу-
тливість муфти, а величина крутного моменту,
який передається за рахунок сил тертя, зменшу-
ється. В електроланцюг контактів 26 та 28 в разі
потреби підключається сигналізація, яка попере-
джує про виникнення перевантаження в силових
передачах механізму.

До переваг пристрою відносяться зменшення
ударних навантажень, безшумність при роботі і,
відповідно, підвищення надійності і довговічності.
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