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радиальной пари контакта пружина-шарик-паз 
предохранительно-компенсирующей муфты.
Представлена конструктивная схема предохрани-
тельно-компенсирующей муфты. Проведено тео-
ретическое обоснование соотношения конструк-
тивно-силовых параметров радиально располо-
женных пар контакта пружина-шарик-паз в зави-
симости от крутящего момента и несоосности.

R.V. Komar. The construction analysis of a 
radial pair of a spring-ball-slot contact in a safety-
expansion clutch. A design diagram of a safety-
expansion clutch is presented. The thes retical reason-
ing of constructions-force parameters in radially-
placed out. Depending on torque and misdlignment. 

 
Загально відомо, що муфти входять до складу більшості агрегатів та механізмів і мають 

значний вплив на експлуатаційні характеристики машин. Поряд з передачею обертового руху 
муфти виконують ще й інші функції. Зокрема це захист від перевантаження, компенсація змі-
щень з’єднуваних валів, амортизація поштовхів, ударних навантажень та вібрацій.

Тематиці розроблення і розрахунку різного роду компенсуючих муфт присвячено ряд 
праць [1, 2]. Проте розрахунок кожного пристрою має характерні особливості відповідно до 
свого конструктивного виконання. Тому є сенс провести розрахунок пари контакту пружина-
кулька-паз, встановити функціональну здатність пристрою в умовах неспів-вісності валів, а та-
кож встановити вплив величини неспів-вісності на зміну величини обертального моменту.

Кулькові компенсуючі та синхронні муфти використовуються при великих зміщеннях 
з’єднуваних валів і одночасній наявності їх осьового зміщення. Здвоєні кулькові муфти також 
допускають і радіальне зміщення. В традиційних конструкціях кулькових муфт найбільш нава-
нтаженим елементом є тіла кочення, які під дією циклічних дотичних напружень без відповід-
ного змащування швидко спрацьовуються [1]. 

З метою збільшення ресурсу напрацювання елементів кочення, а також для розширення 
функціональних можливостей такого класу пристроїв пропонується встановлювати кульки у
відповідні пази півмуфт з попереднім їх підтиском пружинами, тобто з можливістю спрацю-
вання муфти як запобіжної [3]. Конструктивною особливістю даного пристрою є розміщення у
обоймі 1 двох півмуфт 2 і 3 (рис. 1). В півмуфтах по периметру через однакові відстані викона-
но радіальні пази, в яких з підтиском циліндричними пружинами 4 до поздовжніх пазів 5 внут-
рішньої поверхні обойми розміщено кульки 6, через які півмуфти контактують з обоймою. Для 
зручності складання та амортизації биття між півмуфтами 
встановлюється пружина. Фіксація півмуфт в обоймі здій-
снюється стопорними кільцями 7. Таке конструктивне ви-
конання забезпечує вільне провертання на певну величину 
півмуфт в обоймі, що дозволяє використовувати даний 
пристрій для з’єднання валів в умовах значної неспіввісно-
сті.

Основним обмежуючим фактором при компенсуванні 
неспіввісності є, передусім, конструктивні параметри при-
строю. В даній конструкції це внутрішній і зовнішній діа-
метр пазів обойми, ширина поверхні півмуфт, параметри 
амортизуючої пружини, довжина пазів обойми. Ці параме-
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Рис. 1. Принципова схема компону-
вання запобіжно-компенсуючої муф-

ти 
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три переважно і визначають допустимі величини кута змі-
щення між вісями півмуфт 'α та їх поздовжнього перемі-
щення (рис. 2). 

Значення величини радіуса початкового розміщення 
кульок 0R в процесі функціонування муфти буде змінним,
оскільки при коливаннях навантаження кулька, пружно де-
формуючи пружину, переміщується вздовж посадочного 
отвору, відповідно виникає потреба ввести величину, яка б
відображала зміну цього параметра. Такою величиною є
поточна деформація пружини п∆ , оскільки відстань від 
центра півмуфти до центра кульки буде змінюватися в за-
лежності від деформації пружини, з якою безпосередньо 
контактує кулька. Тоді плече прикладання сили буде визна-
чатися залежністю:

0 к п п( )R R r h= + − + ∆ , (1) 

де к  радіус кульки;

пh  глибина паза обойми;

п∆  поточна деформація пружини.
Варто зазначити, що при куті провертання однієї півмуфти відносно другої, що дорівнюе 

нулю, тобто коли муфта функціонує без переривання кінематичного зв’язку між обоймою і
півмуфтою внаслідок втрати контакту між пазами і кульками, зміна величини поточної дефор-
мації пружини п∆ носить коливальний характер і є незначною.

При кутовому чи радіальному зміщені валів в муфті відбувається додаткова зміна поточної 
величини деформації пружини внаслідок зміни траєкторії руху кульок. Величина поточної де-
формації пружини внаслідок кутових зміщень в залежності від її реального значення може мати 
суттєвий вплив на зміну величини моменту, що передається муфтою. Передача обертального 
моменту здійснюється за рахунок пари контакту пружина-кулька-паз і крім співвідношення 
глибини паза і радіуса кульки визначається силою тиску пружини. А при наявності кутової чи 
радіальної неспіввісності відбувається переміщення плями контакту елементів зачеплення в
осьовому напрямку по поверхні паза вздовж його осі внаслідок наявного постійного підтиску 
пружиною. Визначальною величиною цього переміщення є конструктивні параметри при-
строю, які також регламентують значення кута зміщення.

Вважається, що пружина є абсолютно жорстким елементом. Тоді при радіальному чи ку-
товому зміщенні кулька повинна переміщуватися з положення 1 в положення 2, але в реальних 
умовах відбувається переміщення в положення 3, що пояснюється дією на кульку сили пружи-
ни (див. рисунок 2). Кут між центрами кульок в умовному положенні 2 і реальному 3 дорівнює 
куту неспіввісності. Для визначення дійсного значення поточної деформації пружини розгляда-
ється трикутник АВО, згідно з яким 

0

cos
ROА =

′α
. (2) 

де α′  кут зміщення півмуфти.
Згідно зі схемою 0'BO B O R= = . Відповідно величина поточної деформації підтискної 

пружини дорівнює:

п 0
1 1

cos
R  ∆ = − ′α 

. (3) 

Величина п∆ під час обертового руху муфти буде змінюватись. Зміну даної величини роз-
глядається за допомогою такої розрахункової схеми (рис. 3). 
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Рис. 2. Схема переміщення кульок 
при кутовій і радіальній неспіввіс-

ності валів 



Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 2(26)  3

Величина поточної деформації підтис-
кної пружини п∆ , розглянута на прикладі 
попередньої схеми (див. рисунок 2), харак-
теризує максимальне зміщення кульки на 
деяку величину maxx від траєкторії m n− , по 
якій кульки рухаються при відсутності ку-
тових зміщень валів. Рух кульки починаєть-
ся з деякого положення 1, яке відповідає 
максимальному зміщенню maxx . При пода-
льшому провертанні муфти кулька перехо-
дить у положення 2, що супроводжується 
зміною величини зміщення кульки від трає-
кторії m n− на величину 'x , а також відпо-
відною зміною величини поточної дефор-
мації пружини п′∆ .

Варто зазначити, що така зміна значен-
ня обертального моменту характерна лише 
для однієї або двох пар зачеплення. В даній 
конструкції муфти мінімальна кількість пар зачеплення  4, вони розміщені через 90°. Відпо-
відно якщо дві діагонально розміщені пари контакту будуть сприймати мінімальне наванта-
ження, то дві інші  максимальне, наприклад пари ,a c — min, ,b d — max .

Згідно з розрахунковою схемою залежність зміни поточної деформації пружини від кута 
колового провертання муфти 

0 cosОD y R′ ′= = ϕ , (4) 

де ′ϕ  кут провертання муфти.
Залежність зміни поточної деформації пружини від кута зміщення валів 

0 cos
cos

RОC
′ϕ=
′α

. (5) 

Поточна деформація пружини, в залежності від кута провертання муфти,

п 0
1cos 1

cos
R  ′ ′∆ = ϕ − ′α 

. (6) 

Діапазон переміщення кульки з положення 1 в положення 2, характеризується зменшенням 
величини поточної деформації пружини п′∆ , що триває до положення 3, в якому п′∆ = 0. В той 
же час діагонально протилежно розміщена кулька здійснює аналогічне переміщення з поло-
ження 1′ до положення 3′, в якому також п′∆ = 0 (див. рисунок 3). А при русі кульок з положен-
ня 3 до 1′ і, відповідно, з 3′ до 1 проходить зворотний процес, а саме поступове збільшення п′∆
до максимального значення. Кожен з періодів дорівнює π/2 і повторюється двічі за повний 
оберт муфти. Залежність для визначення сили тиску пружини, з урахуванням циклічності зміни 
величини п′∆ , можна представити у вигляді 

пp 0 0
1cos 1

cos
P С R

  ′ ′= ∆ − ϕ −  ′α  
, (7) 

де C  жорсткість пружини;
0′∆  попередня деформація (підтиск) пружини.

Кут α між напрямком дії колової сили і нормаллю від точки контакту кульки з поверхнею 
паза [1] 
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Рис. 3. Розрахункова схема для встановлення зміни 
величини поточної деформації пружини від кута 

зміщення валів і кута провертання муфти 
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к п

к

arcsin r h
r

 −
α =  

 
. (8) 

Значення колової сили в зачепленні з врахуванням рівностей (7) і (8) можна розрахувати за 
формулою 

0

к
к п

к

1cos cos 1
cos

tg arcsin

оС R
P

r h
r

  ′ ′ ′⋅ α ⋅ ∆ − ϕ −  ′α  =
  −
  

  

. (9) 

Відповідно з урахуванням співвідношення конструктивних елементів та параметрів неспі-
ввісності валів навантажувальну здатність муфти з кількістю пар контакту z можна визначити 
за залежністю 

о 0 0 к п

к п

к

cos [ cos (sec 1) ][ (1 cos (sec 1)) ]

arcsin

zС R R r h
T

r htg
r

′ ′ ′ ′ ′ ′α ∆ − ϕ α − + ϕ α − + −
=

  −
  

  

. (10) 

Аналізуючи результати проведених теоретичних досліджень, можна констатувати:
— для стабільної передачі обертального моменту кількість радіально розміщених пар кон-

такту пружина-кулька-паз повинна бути не менше чотирьох на одній півмуфті;
— підвищити навантажувальну здатність пристрою можна шляхом підбору співвідношен-

ня розмірів кульки і глибини паза і оптимальне значення цього співвідношення із забезпечен-
ням умови компенсаційної здатності муфти становить hп/rк = 0,5...0,7;  

— при значенні кута зміщення до 15° і кількості пар контакту z ≥ 4 коливання значення 
навантаження незначні і знаходяться в межах 1,2...3,4 %, з чого випливає, що кутові зміщення 
α′ ≤ 15°не мають суттєвого впливу на навантажувальну здатність муфти.
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