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(57) Приводний відкритошарнірний ланцюг, що
складається з зовнішніх та внутрішніх ланок, і вну-
трішні ланки виконані у вигляді попарно розміще-
них внутрішніх пластин, спряжених з секторними
товстостінними втулками, які своїми увігнутими
поверхнями орієнтовані до середини ланки з кутом
охоплення b, що дорівнює p-2p/z  радіан,  де z  -

припустима мінімальна кількість зубців зірочки, а
зовнішні ланки виконані у вигляді з’єднаних зовні-
шніх пластин з валиками, що пропущені через
отвори у внутрішніх ланках, і міжосьова віддаль
отворів внутрішніх пластин менша від осьової від-
далі отворів зовнішніх пластин на величину, що
дорівнює двом товщинам стінки секторної втулки і
одному значенню зазора в шарнірі, який відрізня-
ється тим, що внутрішні ланки виконані як монолі-
тні деталі, наприклад, литтям із полімеру, кожна з
яких складається з двох однакових пластин і двох
однакових перемичок, і останні виконані у вигляді
товстостінних секторних втулок з зовнішнім діаме-
тром, який дорівнює діаметру ролика стандартного
роликового і втулкового ланцюга такого ж контакт-
ного кроку.

Винахід відноситься до передач з гнучким
зв’язком і може застосовуватись в галузях маши-
нобудування, поліграфічної промисловості, сільсь-
когосподарського машинобудування, дорожнього
машинобудування.

Відомими аналогами є відкритошарнірний ла-
нцюг [1], що складається із зовнішньої та внутріш-
ньої пластинчатих ланок, шарнірно з’єднаних між
собою за допомогою циліндричних валиків, закріп-
лених в зовнішніх пластинах, та валиків з цилінд-
ричною виїмкою на бічній поверхні, що відповідає
бічній поверхні циліндричного валика, закріплено-
го у внутрішніх пластинах, а також приводний лан-
цюг [2], що складається з пружних монолітних ла-
нок, які виконані із симетрично зігнутих пластин,
що з’єднанні в одному кінці осями, а в другому -
втулками.

До недоліків конструкції першого аналогу [1]
відносяться: неможливість забезпечення надійно-
сті пресового з’єднання валика, що має місяцепо-
дібну виїмку на бічній поверхні з внутрішньою пла-
стиною, складність виготовлення циліндричної
виїмки на одному з циліндричних валиків, труд-
ність забезпечення необхідної точності контактних
поверхонь і контактних кроків ланцюга, неможли-
вість надійно закріпити антифрикційних матеріал
товщиною не менше 50 мкм у циліндричній виїмці,
що значно зменшує надійність роботи ланцюга.

До недоліків конструкції другого аналогу [2] ві-
дносяться: наявність повздовжнього розрізу, що

зменшує навантажувальну здатність ланцюга в
результаті дії виникаючих радіальних складових
сил при передачі потужності.

Прототипом запропонованого винаходу слугує
приводний відкритошарнірний ланцюг [З], що
складається з зовнішніх та внутрішніх ланок,  фігу-
рні отвори у внутрішніх пластинах виконані у ви-
гляді спряжених частин концентричних отворів
більшого і меншого діаметрів, причому секторні
частини фігурних отворів більшого діаметру роз-
ташовані із зовнішніх сторін відносно центру плас-
тини з кутом охоплення b, що дорівнює p-2p/z ра-
діан, де z- мінімально припустиме число зубців
зірочки, і в ці частини отворів запресовані секторні
товстостінні втулки, внутрішній діаметр яких дорів-
нює меншому діаметрові фігурного отвору внутрі-
шньої пластини, і через фігурні отвори пропущені
осі, що запресовані в отворах зовнішніх пластин,
які розміщені з двох сторін внутрішніх пластин.

Недоліком конструкції прототипу є те, що вну-
трішня ланка є складеною з пластин та секторних
товстостінних втулок і у внутрішній пластині вико-
нано фігурні отвори у вигляді спряжених частин
концентричних отворів більшого і меншого діамет-
ру, що технологічно ускладнює забезпечення на-
дійності спряження пластини з секторною втулкою.

В основу винаходу поставлено задачу ство-
рення такого відкритошарнірного ланцюга, в якому
шляхом нового виконання внутрішніх ланок моно-
літними, наприклад, литвом із армованого поліме-
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ру, дозволило б забезпечити необхідну жорсткість
і міцність внутрішніх ланок, рівномірне видовження
при зношуванні як внутрішніх, так і зовнішніх ла-
нок, зменшення рівня шуму при роботі.

Поставлене завдання вирішується таким чи-
ном, що у приводному відкритошарнірному ланцю-
гу, внутрішня ланка виконана як монолітна деталь,
що складається з двох пластин і двох однакових
перемичок, які виконані у вигляді товстостінних
секторних втулок з зовнішнім діаметром, рівним
діаметру ролика відповідного ланцюга, з тим же
кроком для стандартного втулково-роликового
ланцюга, виготовленого, наприклад, литвом із ар-
мованого полімеру.

Причинно-наслідковий зв’язок між сукупністю
суттєвих ознак винаходу і технічним результатом
полягає у наявності таких суттєвих ознак як те, що
заміняється дві внутрішні бічні пластини та дві
секторні втулки на одну монолітну деталь, вигото-
влену литвом, наприклад, із полімеру. Зазначенні
ознаки винаходу забезпечують технологічність
виготовлення внутрішньої ланки, достатню міц-
ність внутрішньої ланки, точність, зменшення не-
обхідної жорсткості і міцності внутрішніх ланок,
рівномірного видовження при зношуванні як внут-
рішніх, так і зовнішніх ланок.

Суть винаходу пояснюється тим, що відкрито-
шарнірний ланцюг має внутрішні ланки, кожна з
яких виконана як монолітна деталь, наприклад,
литвом із армованого полімеру, що складаються з
двох однакових пластин і двох однакових переми-
чок, які виконані у вигляді товстостінних секторних
втулок з зовнішнім діаметром, рівним діаметру
ролика стандартного роликового і втулкового лан-
цюга такого ж контактного кроку.

Суть винаходу пояснюється кресленнями, де
на фіг. 1 показано загальний вигляд відкритошар-
нірного ланцюга,  на фіг.  2 - внутрішню ланку відк-
ритошарнірного ланцюга, на фіг. 3 - схема заходу
в зачеплення із зубом зірочки шарніра внутрішньої
ланки,  на фіг.  4  -  схема заходу в зачеплення із
зубом зірочки шарніра зовнішньої ланки.

Приводний відкритошарнірний ланцюг склада-
ється із зовнішніх пластин 1 та внутрішніх ланок 2,
а також валиків 3, які пропущені через отвори у
внутрішніх ланках і запресовані в отворах зовніш-

ніх пластин (див. фіг. 1), на фіг. 2 показано внутрі-
шню ланку, що складається з двох пластин 4 і 5 та
двох перемичок 6 і 7, які виконані у вигляді товсто-
стінних секторних втулок з зовнішнім діаметром,
рівним діаметру ролика відповідного ланцюга, з
тим же кроком для стандартного втулково-
роликового ланцюга, яка виконана як монолітна
деталь, виготовлена литвом, наприклад, із полі-
меру.

Приводний відкритошарнірний ланцюг працює
таким чином. При передачі крутого моменту із зуба
8 зірочки на шарнір внутрішньої ланки 7 профіль
зуба 8 зірочки 9 входить в контакт із зовнішньою
циліндричною поверхнею перемички 7, наприклад,
в т.В (див. фіг. 3). При повороті зірочки 9 на кут aо
в зачеплення входять зовнішня ланка 1, та про-
філь зуба 10 входить в контакт з циліндричною
поверхнею валика 3, наприклад, в т.Г (див. фіг. 4).
Таким чином, внаслідок взаємного повороту однієї
ланки, наприклад, внутрішньої, відносно іншої,
наприклад, зовнішньої, в шарнірі має місце взаєм-
не повертання контактуючих поверхонь.

Можливість отримання зазначеного в розділі
“Суть винаходу” технічного результату підтвер-
джується наступним. Одним із показників, які рег-
ламентують працездатність приводних ланцюгів, є
момент провернення втулок відносно внутрішніх
пластин, що забезпечується Державним стандар-
том. Виконання ланцюга з внутрішніми монолітни-
ми ланками забезпечує зменшення рівня шуму при
роботі, коефіцієнта тертя, підвищення міцності,
жорсткості та зносостійкості шарнірів ланцюга.
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