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Муфта містить оснащені притискними кільцями і стяжними болтами дві фланцеві півмуфти, 
з'єднані між собою еластичною тороподібною оболонкою з внутрішньою поперечною 
перегородкою, у якій виконані отвори для розміщення в них кінців стяжних болтів обох півмуфт. 
Стяжні болти кожної з півмуфт розташовано на різному радіусі, при цьому різниця зазначених 
радіусів становить не менше від суми радіусів кінців стяжних болтів обох півмуфт. 
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Корисна модель належить до загального машинобудування, зокрема до пристроїв для 
з'єднання між собою кінців валів різного призначення. 

Відома муфта, що містить оснащені притискними кільцями і стяжними болтами дві фланцеві 
півмуфти, з'єднані між собою еластичною тороподібною оболонкою з внутрішньою поперечною 
перегородкою [пат. України № 9159 U, МПК7 F16D 3/74, заявл. 03.02.2005, опубл. 15.09.2005, 5 

Бюл. № 9]. Недоліком цієї муфти є її невелика навантажувальна здатність, що звужує 
можливості її застосування. 

Найбільш близьким за технічною сутністю до пропонованого технічного рішення є муфта, 
що містить оснащені притискними кільцями і стяжними болтами дві фланцеві півмуфти, з'єднані 
між собою еластичною тороподібною оболонкою з внутрішньою поперечною перегородкою, у 10 

якій виконані отвори для розміщення в них кінців стяжних болтів обох півмуфт, при цьому стяжні 
болти кожної з півмуфт розташовано на одному радіусі [пат. України № 14683 U, МПК(2006) 
F16D 3/00, заявл. 14.12.2005, опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5]. 

Порівняно з аналогом, що розглянуто, навантажувальна здатність зазначеної муфти істотно 
більша, проте в разі руйнування еластичної тороподібної оболонки кінці стяжних болтів обох 15 

півмуфт починають руйнувати одні одних, що призводить до істотного ускладнення подальшого 
ремонту муфти. 

В основу пропонованої корисної моделі поставлено задачу вдосконалити муфту, у якій її 
нове конструктивне виконання в разі руйнування еластичної тороподібної оболонки запобігає 
руйнуванню будь-яких інших елементів муфти, що істотно спрощує подальший ремонт муфти. 20 

Поставлена задача вирішується тим, що в муфті, що містить оснащені притискними 
кільцями і стяжними болтами дві фланцеві півмуфти, з'єднані між собою еластичною 
тороподібною оболонкою з внутрішньою поперечною перегородкою, у якій виконані отвори для 
розміщення в них кінців стяжних болтів обох півмуфт, згідно з пропонованою корисною 
моделлю новим є те, що стяжні болти кожної з півмуфт розташовано на різному радіусі, при 25 

цьому різниця зазначених радіусів становить не менше від суми радіусів кінців стяжних болтів 
обох півмуфт. У найприйнятніших прикладах виконання муфти отвори в поперечній перегородці 
для розміщення в них кінців стяжних болтів різних півмуфт розташовано з кутовим зміщенням, а 
кінці стяжних болтів виконано гладкими. 

За умови розташування стяжних болтів кожної з півмуфт на різному радіусі в разі 30 

руйнування еластичної тороподібної оболонки забезпечує вільне обертання півмуфт одна 
відносно одної без взаємодії між собою стяжних болтів півмуфт. 

Розташування отворів в поперечній перегородці для розміщення в них кінців стяжних болтів 
різних півмуфт з кутовим зміщенням підвищує несучу спроможність поперечної перегородки. 
Виконання ж кінців стяжних болтів гладкими зменшує зношування стінок отворів еластичної 35 

тороподібної оболонки, а отже підвищує надійність муфти в цілому. 
Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - поздовжній 

розріз муфти; на Фіг. 2 - вид А на Фіг. 1. 
Муфта містить оснащені притискними кільцями 1 і 2, а також стяжними болтами 3 і 4 дві 

фланцеві півмуфти 5 і 6, з'єднані між собою еластичною тороподібною оболонкою 7 з 40 

внутрішньою поперечною перегородкою 8, у якій виконані отвори 9 для розміщення в них кінців 
стяжних болтів 3 і 4 обох півмуфт 5 і 6. Стяжні болти 3 і 4 розташовано на різному радіусі R1 і 
R2, при цьому різниця зазначених радіусів (R1-R2) становить не менше від суми радіусів кінців 
стяжних болтів обох півмуфт (r1+r2). 

Отвори 9 у поперечній перегородці 8 для розміщення в них кінців стяжних болтів 3 і 4 45 

півмуфт 5 і 6 може бути розташовано з кутовим зміщенням α, а кінці стяжних болтів 3 і 4 бажано 
виконувати гладкими (Фіг. 1, 2). 

Муфта працює в такий спосіб. 
Під час обертання півмуфта 1 через закріплену на ній еластичною тороподібною оболонкою 

7 і вставлені в отвори 9 поперечної перегородки 8 стяжні болти 3 діє на півмуфту 2 та її стяжні 50 

болти 4, внаслідок чого півмуфта 2 починає обертатися. При цьому передача крутного моменту 
між півмуфтами 1 і 2 відбувається двома шляхами, один з яких забезпечується еластичною 
тороподібною оболонкою 7, а другий - поперечною перегородкою 8 внаслідок стиску й розтягу її 
ділянок, які перебувають між отворами 9. 

Під час передавання крутного моменту здійснюється деформація еластичної тороподібної 55 

оболонки 8 та її поперечної перегородки 8, чим забезпечується плавність передачі 
навантаження та компенсація монтажних зміщень валів. 

Розташування отворів 9 у поперечній перегородці 8 для розміщення в них кінців стяжних 
болтів 3 і 4 півмуфт 5 і 6 з кутовим зміщенням α підвищує несучу спроможність поперечної 
перегородки 8, а отже й самої муфти. Виконання ж кінців стяжних болтів 3 і 4 гладкими зменшує 60 
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зношування стінок отворів 9 еластичної тороподібної оболонки 7, а отже підвищує надійність 
муфти в цілому. 

У разі руйнування еластичної тороподібної оболонки 7 забезпечується вільне обертання 
півмуфт 1 і 2 одна відносно одної без взаємодії між собою їх стяжних болтів 3 і 4.  

 5 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Муфта, що містить оснащені притискними кільцями і стяжними болтами дві фланцеві 
півмуфти, з'єднані між собою еластичною тороподібною оболонкою з внутрішньою поперечною 
перегородкою, у якій виконані отвори для розміщення в них кінців стяжних болтів обох півмуфт, 10 

яка відрізняється тим, що стяжні болти кожної з півмуфт розташовано на різному радіусі, при 
цьому різниця зазначених радіусів становить не менше від суми радіусів кінців стяжних болтів 
обох півмуфт. 
2. Муфта за п. 1, яка відрізняється тим, що отвори в поперечній перегородці для розміщення в 
них кінців стяжних болтів різних півмуфт розташовано з кутовим зміщенням. 15 

3. Муфта за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що кінці стяжних болтів виконано гладкими. 
 

 
 

 
 

Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко 
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