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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ 

 

Приведено деякі нові конструктивні виконання пружних втулково-пальцевих муфт, 

короткий опис конструкцій, принцип дії та результати, що досягаються завдяки 

вдосконаленню. 

 

Створення нових знарядь праці, технологічних і транспортних машин, матеріалів, що 

перевершують за своїми техніко-економічними показниками найкращі світові досягнення 

багато в чому залежить від підвищення довговічності деталей та вузлів машин [1]. 

Муфти, що використовуються у багатьох машинах та механізмах, є відповідальними 

вузлами, оскільки від правильного вибору типу муфти і її параметрів можуть залежати рівень та 

характер навантаження деталей машин. 

Визначення муфти у машинобудуванні має двоякий зміст. Так, муфтами називають 

пристрої для з'єднання окремих частин трубопроводів. Муфтами також називають пристрої, що 

з'єднують окремі складальні одиниці (вузли машин) і передають енергію від однієї частини 

машини до другої. Муфти, що використовуються у приводах машинних агрегатів, крім 

зазначеного, також можуть виконувати інші важливі функції: компенсацію невеликих 

монтажних відхилень взаємного розташування вузлів і агрегатів, роз'єднання валів, 

автоматичне керування роботою машини, плавне сполучення валів при запуску машин, захист 

машин від поломок в аварійному режимі тощо. 

Серед усіх різновидів муфт муфти з металічними і неметалічними пружними ланками 

займають особливе місце. Вони широко використовуються в приводах для передачі крутних 

моментів від електродвигуна до виконавчому механізму. Особливо розповсюджена пружна 

втулково-пальцева муфта (ПВПМ), конструкція якої зображена на Рис.1. Вона складається з 

двох напівмуфт, нерухомо закріплених в одній напівмуфті пальців, на яких розміщені гумові 

втулки, через які пальці взаємодіють з іншого напівмуфтою. 

 

 
Рис.1 ‒ Муфта ПВПМ 

 

Різноманіття задач, що вирішуються за допомогою муфт та вимог до них зумовило появу 

великої кількості конструкцій та вдосконалень цих муфт. У даній праці, як і у наших 

попередніх працях [2-3], представлені різноманітні модифікації ПВПМ, що мають на меті 

підвищення характерних особливостей та покращення експлуатаційних характеристик.  

Розглянемо деякі нові конструктивні виконання ПВПМ (Рис.2, 3). 
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а) А.с. СССР № 661172, 1979 р б) А.с. СССР № 675227, 1979 р 

 

в) А.с. СССР № 594356, 1978 р г) А.с. СССР № 579468, 1977 р 

 

Рис.2 – Модифікації ПВПМ із авторських свідоцтв а)...г) 
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а) Патент на корисну модель  

України № 81850, 2013 р 

б) Патент на корисну модель  

України № 89056, 2014 р 

 

в) Патент на корисну модель  

України № 89850, 2014 р 

г) Патент на корисну модель  

України № 97262, 2014 р 

 

Рис.3 – Сучасні «КПІ-шні» модифікації ПВПМ, а)...г) 
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Муфта на Рис. 2, а) виконана з прорізами 5 у фланці півмуфти 4, що підвищує 

еластичність передачі муфтою навантаження, зменшує її масу і покращує охолодження 

пружних елементів. Все це в великій мірі підвищує довговічність муфт. Їх виготовлення не 

важке, легко здійснюється на будь-якому виробництві спільного машинобудування, в 

господарствах шляхом обробки на токарних станках стандартних МУВП. Простота 

виготовлення таких муфт обумовила широке її введення в експлуатацію на різноманітних 

підприємствах країни. 

На Рис. 2, б) зображена муфта із передачею навантаження, яка начинається з відкритого 

торця пальців (точка "а"), що являється місцем найменшої жорсткості пальців 2. В цьому місті 

втулки 3 мають максимальний зовнішній діаметр d1, рівний внутрішньому діаметру отворів 4, 

що їх охоплюють півмуфти 5. При подальшому збільшенні навантаження Р почергово 

вступають в роботу наступної ступені "б", "в" і "г".  

Наявність радіального зазору між деталями 3 і 5, величина якого в кожному конкретному 

випадку підбирається експериментально з умови рівномірного розділення навантаження по 

довжині пальців і не перевищує величину пружної деформації пружних втулок 3 в кінцях 

пальців 2, підвищують плавність і рівномірність навантаження пружних елементів, що в 2...2,5 

разів збільшує довговічність муфт. 

На Рис.2, в) показана конструкція муфти по осі А-А, яка складається з півмуфт 1 і 2, на 

яких у взаємно-перпендикулярних площинах закріплені пальці 3 і 4 з надітими на них 

пружними втулками 5 і 6. Пальці 3 розміщені в півмуфті 1 рівномірно по колу, а пальці 4 

вгвинчені в радіальні отвори півмуфти 2.  

При обертанні напівмуфти 1 її пальці 3 діють через пружні втулки 5 і 6 на пальці 4 

півмуфти 2, викликаючи її обертання. Завдяки взаємно-перпендикулярному розміщенні пальців 

і втулок навантаження прикладається до середини пальців напівмуфти 1 і не залежить від 

величини перекосу валів. 

На Рис.2, г) показана втулково-пальцева муфта, яка складається з двох півмуфт 1 і 2, 

з’єднаних між собою пальцями 3, розташованими рівномірно по колу з насадженими на них 

втулками 4, 5 і 6. Посадка втулок 4 і 6 на пальці дозволяє їх переміщення в осьовому напрямі. 

Півмуфта 2 оснащена в своїй центральній частині кільцевою проточкою, в якій співвісно 

пальцю 3 вільно установленні плоскі шайби 7. Між втулками 6 і шайбою 7 знаходяться 

циліндричні пружини 8.  

При передачі муфтою крутного моменту втулки 6 переміщуються і стискають пружини 8 

до тих пір, поки сумарна сила тертя між втулками 4, 5 і 6 не досягне величини колового 

зусилля. При зупинці муфти пружини 8 повертають втулки 5 і 6 в вихідне положення. Так 

відбувається передача кругового зусилля, муфта забезпечує одночасну передачу окружних і 

осьових зусиль. 

Метою патенту Рис.3, а) є задача зменшення жорсткості шляхом модифікації форми 

поверхні пальців. Муфта містить ведучу півмуфту 1 з циліндричними пальцями 2 і 

розташованими на них гумовими втулками 3, а також ведену півмуфту 4 з отворами 5, в яких 

розташовані пальці ведучої півмуфти 2 з циліндричними проточками 6, глибина яких складає 

0,5...0,7 від величини максимальної деформації еластичних втулок.  

Завдяки цьому, забезпечується поетапна, замість одночасної, деформація втулок по їх 

довжині, що призводить до зміни характеристики жорсткості з лінійної на лінійно-ступінчасту, 

внаслідок чого зростають інтенсивність гасіння крутильних коливань та еластичність передачі 

навантаження. 

Муфта Рис. 3, б) забезпечує одночасну передачу, окрім колових, ще й осьових 

навантажень і розширює цим область використання. Осьове навантаження між півмуфтами 1, 2 

передається через еластичні шайби 6, 7.  

При дії на ведучу півмуфту 1 осьової сили (+F) вона тисне на еластичні шайби 6, а при 

зміні її напрямку на (-F) – на шайби 7 і передає її на ведену півмуфту 2. Еластичні втулки 4 під 

дією колової сили (не показана) та еластичні шайби 6, 7 під дією осьової сили F пружно 

деформується, що забезпечує плавність передачі навантаження між півмуфтами. Завдяки 
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забезпеченню одночасної передачі як колових, так і осьових навантажень, зростають 

експлуатаційні властивості муфти, розширюючи цим область використання. 

На Рис. 3, в) показано поздовжній розріз муфти та її вид А, що містить дві півмуфти 1 і 2. 

На півмуфті 1 паралельно її поздовжній осі 3 закріплено пальці 4 з пружними елементами 5 у 

вигляді плоских спіральних стрічкових пружин з можливістю розміщення в отворах півмуфти 

2, при цьому кожний з пружних елементів 5 виконано у вигляді плоскої спіральної стрічкової 

пружини, яку може бути скручено у вигляді евольвенти кола або іншої спіралі: спіралі 

Архімеда, логарифмічної спіралі, клотоїди. 

Під час обертання ведучої півмуфти 1 закріплені в ній пальці 4 через пружні елементи 5 

діють на отвори веденої півмуфти 2, внаслідок чого ведена півмуфта 2 також починає 

обертатися разом з ведучою півмуфтою 1. При цьому металеві пружні елементи 5 забезпечують 

збереження експлуатаційних характеристик муфти в широкому температурному діапазоні. 

На Рис. 4, г) зображена пружна муфта, що містить дві фланцеві півмуфти 1, 2, в одній з 

яких рівномірно по колу діаметром D закріплені пальці 3 з еластичними, переважно гумовими, 

втулками 4, які мають виконану по формі пальців внутрішню поверхню і розташовані в отворах 

5 іншою півмуфти. Пальці 3 в поперечному перерізі мають квадратну форму зі стороною 

квадрата "а" і містять конічні ділянки 30 з різьбовими хвостовиками та нагвинченими на них 

гайками 6.  

При обертанні півмуфти 1 вона своїми пальцями 3 з втулками 4 тисне на поверхні 

отворів 5 півмуфти 2, внаслідок чого остання приходить в обертовий рух. При цьому, під дією 

крутного моменту Т між пальцями 3 і втулками 4 виникають сила F та напруження σ. Півмуфта 

1 містить також прилеглий до пальців 3 циліндричний, діаметром D1, виступ 7, який забезпечує 

однакове радіальне розташування пальців при складанні муфти або коловому повертанні 

пальців при введенні в роботу нових ділянок втулок, замість зношених, шляхом послідовно-

періодичної перестановки пальців. Оскільки квадратна форма пальців, замість циліндричної, 

забезпечує рівномірний розподіл навантажень 11 на робочих поверхнях втулок, замість 

еліпсоїдного розподілу 10, то максимальні напруження σ в порівнянні з розподілом σ1 при 

циліндричних пальцях (показано умовно для порівняння) зменшується, а зменшення 

контактних напружень уповільнює зношування і приводить до зростання довговічності. 

Приведені нові рішення по конструктивному виконанню муфт ПВМП із вказанням 

номерів авторських свідоцтв СРСР та патентів на корисні моделі України, що прагнуть на меті 

вдосконалити конструкцію та досягнути цим певних покращень, а саме: розширення області 

використання муфт, покращення експлуатаційних характеристик або можливості їх 

використання у ширшому температурному діапазоні, забезпеченні одночасної передачі 

окружних і осьових зусиль та підвищення довговічності. 
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