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НОВИЙ НАПРЯМОК В КОНСТРУЮВАННІ МУФТ –  

ІНЕРЦІЙНО-ФРИКЦІЙНІ МУФТИ 
 

Наведені нові способи передавання обертального моменту інерційними 

муфтами. Описані конструкції інерційних муфт для реалізації нових спо-

собів передавання обертального моменту. Розширено існуючу класифі-
кацію за рахунок інерційних муфт. 
 

Ключові слова: інерційні муфти, спосіб, обертальний момент, класифі-
кація. 
 

Приведены новые способы передачи крутящего момента инерционными 

муфтами. Описаны конструкции инерционных муфт для реализации но-

вых способов передачи крутящего момента. Расширена существующая 

классификация за счет инерционных муфт. 
 

Ключевые слова: инерционные муфты, способ, крутящий момент, клас-
сификация. 
 

New methods of torque transmission by inertial clutches are described. 

Designs of inertial clutches for new torque transmission methods realization 

are given. Existing classification suplemented with new inertial clutches. 
 

Keywords: inertial clutches, method, torque, clasification. 
 

Постановка проблеми. Підвищення технічних характеристик, надійності 

та довговічності самокерувальних муфт, які широко використовуються у за-

гальному та спеціальному машинобудуванні, які, крім основних функцій, 

мають захищати власні деталі від негативних факторів, особливо динамічних 

навантажень, а також використовувати інертність маси ведучої півмуфти при 

передачі обертальних моментів з швидкохідних валів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні експлуатаційні 

функції сприяли розробці великої кількості конструкцій муфт. На основі ана-

лізу способів передачі обертального моменту і конструкцій муфт  для їх реа-

лізації, описаних у роботі [1], розроблені нові способи передачі обертального 

моменту [2, 3]. Суть способу [2] полягає в тому, що контакт ведучої та веде-
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ної півмуфт і створення тертя між ними виконується осьовою силою, яка ви-

никає за рахунок інертності маси ведучої півмуфти, встановленої на ведучо-

му валу на косих шліцах або на несамогальмівній різьбі. Запропонований 

спосіб передачі обертального моменту забезпечує високу плавність вмикання 

муфти з одночасним зменшенням часу неусталеного режиму, що забезпечує 

зменшення динамічного навантаження на вали, а як наслідок, зменшення на-

грівання поверхонь тертя та їх спрацювання. Спосіб [3] передачі обертально-

го моменту полягає в з’єднанні двох півмуфт за рахунок розрідження, яке 

створюється між ведучою і веденою півмуфтами. 

Метою роботи є процес розроблення нових конструкцій муфт для реалі-

зації нових способів передачі обертального моменту та їх місце в існуючій 

класифікації [1]. 

Реалізація роботи. На основі вказаних нових способів передачі оберталь-

ного моменту на даний час розроблені інерційно-фрикційні  муфти [4-11]. 

Муфта пружно-інерційна запобіжна [4] (рис. 1) складається з ведучої пів-

муфти 1 з закріпленою на її зовнішній поверхні  2  при допомозі фланця  3 і 

різьбових елементів 4 пружною оболонкою 5 з пазами 6 і рухомою контакт-

ною поверхнею 7, встановленої на валу 8 при допомозі косих шліців 9, вико-

наних під кутом до поздовжньої осі валу в сторону протилежну напрямку йо-

го обертання, і підпружиненої в сторону ведучого вала 8 пружиною 10, сила 

стискання якої регулюється гайками 11, веденої півмуфти 12, виконаною ци-

ліндричною з контактною поверхнею 13, встановленої на веденому валу 14 з 

косими шліцами 15,  виконаними під кутом до поздовжньої осі вала 14 в сто-

рону обертання муфти і підпружиненої в сторону ведучого вала 8 пружиною 

16, сила стискання якої регулюється гайками 17. У ведучій півмуфті 1 зі сто-

рони кріплення фланця 3 виконані радіальні пази 18 в яких розміщені вантажі 

19. Для створення надійного початкового дебалансу і збільшення інертності 

ведучої півмуфти  пазів 18 і, відповідно, вантажів 19 має бути три і більше. 

Муфта пружно-інерційна запобіжна працює так. До початку обертання 

ведучого вала ведуча півмуфта  знаходиться в стані спокою і вантажі під дією 

сили тяжіння займають в пазах  крайні нижні положення. Завдяки виконанню 

у ведучій півмуфті  не менше трьох пазів рівномірно розміщених по колу,  

вантажі  займають крайнє нижнє положення в пазах, а це призводить до змі-

щення центру ваги ведучої півмуфти нижче  осі її обертання, що збільшує її 

інертність в початковий момент обертання ведучого вала. При вмиканні дви-

гуна, в початковий момент обертання ведучого вала ведуча півмуфта під дією 

сили, що виникає від інертності мас півмуфти зміщується на косих шліцах і 

рухомою контактною поверхнею дотикається до торцевої поверхні веденої 

півмуфти. Завдяки цьому момент сил опору, що діє з боку мас інертності ве-

дучої півмуфти і ведених мас зростає і ведуча півмуфта, продовжуючи змі-

щення в сторону веденої півмуфти, забезпечує переміщення по своїй зовніш-

ній поверхні рухомої контактної поверхні пружної оболонки, і відповідно 
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стиснення самої оболонки. При стисненні оболонка, завдяки наявності на її 

поверхні поздовжніх пазів, збільшується в діаметрі і притискається до конта-

ктної поверхні веденої півмуфти. При досягненні ведучою півмуфтою  край-

нього правого положення відбувається повне зчеплення муфти та ведений і 

ведучий вали починають обертатись з однаковою кутовою швидкістю. При 

цьому вантажі під дією відцентрової сили переміщаються в пазах до їх зов-

нішнього діаметра, центр ваги півмуфти зміщується до осі обертання і дисба-

ланс  ведучої півмуфти зникає. 

В процесі роботи муфти, при збільшенні крутного моменту на веденому 

валу, пружина 16 стискається і ведена півмуфта  на різьбі 15 зміщується в 

сторону веденого вала, що відповідно призводить до переміщення від рухо-

мої контактної поверхні пружної оболонки і розмикання муфти.  

Муфта пружно-інерційна запобіжна [5] за конструкцією і принципом ро-

боти подібна до попередньої та відрізняється від неї тим, що замість косих 

шліців на валах виконана несамогальмівна права і ліва різьба.  

 

 
 

Рис. 1. Муфта пружно-інерційна запобіжна:  

а – положення до роботи; б – робоче положення 

Муфта інерційна пневматична [6] (рис. 2) складається з ведучої півмуфти 

1, встановленої на ведучому валу 2 та веденої півмуфти 3, встановленої  на  ве-

деному валу 4  з розміщеним на ній чашоподібним гумовим балоном 5, на тор-

цевій поверхні якого герметично встановлена еластична гофрована оболонка 6, 

яка своєю торцевою поверхнею 7 контактує з рухомою натискною втулкою 8. 

Натискна втулка 8 встановлена на ведучому валу 2 за допомогою косого шлі-

цьового з’єднання 9 і підпружинена в напрямку ведучої півмуфти 1 пружиною 

10, пружність якої регулюється гайками 11. Нахил шліців з’єднання 9 викона-

ний в сторону протилежну напрямку обертання ведучого вала 2.        
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Описана муфта інерційна пневматична працює так. При вмиканні двигу-

на, в початковий момент обертання ведучого вала  з ведучою півмуфтою, ру-

хома натискна втулка під дією сили, що виникає від інертності її мас, переси-

люючи пружність пружини, зміщується в сторону еластичної гофрованої 

оболонки до контакту з її торцевою поверхнею і стискає її. При цьому повіт-

ря  еластичної гофрованої оболонки  переходить в чашоподібний гумовий 

балон,  де  створюється  додатковий   тиск,   від   чого   чашоподібний гумо-

вий  балон  збільшується  в  об’ємі  та  контактує  з  ведучою  півмуфтою, що 
 

 
 

Рис. 2. Муфта інерційна пневматична: а – положення до роботи;  

б – робоче положення 
 

призводить до зчеплення  півмуфт та обертання  ведучого і веденого  валів з 

однаковою кутовою швидкістю. Сила тиску повітря в балоні регулюється 

пружністю пружини, від якої залежить сила тиску натискної втулки  на елас-

тичну гофровану оболонку, а відповідно додаткового тиску повітря в чашо-

подібному гумовому балоні. При зупинці ведучого вала, натискна втулка під 

дією пружини повертається у вихідне положення, а еластична гофрована 

оболонка під дією сил пружності розпрямляється і повітря з чашоподібного 

гумового балона переходить в еластичну гофровану оболонку, тиск повітря в 

чашоподібному гумовому балоні зменшується і муфта роз’єднує кінці валів. 
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Муфта пружно-інерційна запобіжна [7] (рис. 3) складається з ведучої пів-

муфти 1, встановленої за допомогою несамогальмівної різьби 2 на ведучому 

валу 3 і підпружиненої через підшипник 4 пружиною 5 в сторону ведучого 

вала 3, сила стиснення якої регулюється гайками 6 та 7, веденої півмуфти 8, 

закріпленої за допомогою  шпонки 9, шайби 10 та різьбових елементів 11 на 

веденому валу 12 та пружного елемента у вигляді клинового паса 13, розмі-

щеного в канавці клинового профілю 14, що відповідає профілю поперечного 

перерізу клинового паса 13, утвореній похилими поверхнями 15 і 16 півмуфт 

1 і 8. У ведучій півмуфті 1 виконані радіальні пази 17, у яких для створення 

надійного початкового дебалансу і збільшенні інертності ведучої півмуфти 

розміщені вантажі 18. Несамогальмівна нарізь 2 на ведучому валу 3 виконана 

в сторону протилежну напрямку обертання ведучого вала, що забезпечує пе-

реміщення ведучої півмуфти 1 в сторону веденої півмуфти 8 на початку обе-

ртання ведучого вала.  

Принцип роботи цієї муфти такий. До початку обертання ведучого вала 

ведуча півмуфта знаходиться в стані спокою і вантажі  під дією сили тяжіння 

займають в пазах крайні нижні положення. Завдяки виконанню в ведучій пі-
вмуфті  не менше трьох радіальних пазів, рівномірно розміщених по колу,  

вантажі  займають крайнє нижнє положення в цих пазах, внаслідок чого змі-
щується центр ваги  муфти  нижче  осі її обертання, що збільшує її інертність 

на початку обертання ведучого вала. Відтак на початку обертання ведучого 

вала  ведуча півмуфта під дією сили, що виникає від інертності мас ведучої 
півмуфти  зміщується по несамогальмівній нарізі  в сторону веденої півмуф-

ти і похилі поверхні півмуфт формують канавку клинового профілю, в якій, 

центруючись відносно осі обертання валів, затискується пружний елемент у 

вигляді клинового паса. При досягненні ведучою півмуфтою крайнього пра-

вого положення відбувається повне зчеплення бокових   поверхонь   пружно-

го   елемента – клинового  паса   з  похилими  поверхнями  півмуфт внаслідок 

 
Рис. 3.  Муфта інерційно-фрикційна запобіжна:  

а – положення до роботи; б – робоче положення 

чого ведучий  та ведений  вали починають обертатися з однаковою кутовою 

швидкістю. При цьому вантажі під дією відцентрової сили переміщаються в 
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пазах до зовнішнього діаметра ведучої півмуфти, а її центр ваги зміщується 

до осі обертання і  дисбаланс  півмуфти  зникає.  

При спрацюванні бокових поверхонь  клинового паса, а також при його 

розтягненні на певну величину, величина переміщення ведучої півмуфти ре-

гулюється гайками. 

В процесі роботи муфти, при збільшенні обертального моменту на веде-

ному валу, пружний елемент – клиновий пас  проковзує між веденою та ве-

дучою півмуфтами. Величина обертального моменту, що передається, регу-

люється силою стиснення пружини. 

Розроблена та також запатентована муфта інерційно-фрикційна [8]    

(рис. 4). Вона складається з проміжної втулки 1, у торці в кільцевій канавці 2 

якої закріплена пружна бочкоподібна оболонка 3 з поздовжніми пазами 4 і 

фланцем 5 на торці, а на зовнішній поверхні проміжної втулки 1 виконані ко-

сі шліци 6, в сторону протилежну напрямку обертання, на яких встановлена 

втулка-стакан 7, на торці якої виконаний фланець 8, який має радіальні пази 9 

для розміщення вантажів 10. До фланця 8 за допомогою шайби 11, кришки 

наскрізної 12 та гвинтів 13 через фланець 5 кріпиться  пружна бочкоподібна 

оболонка 3. 

 

 
 

Рис. 4.  Муфта інерційно-фрикційна: а – положення до роботи; б – робоче положення 

 

Під час з’єднання валів, проміжна втулка 1 встановлюється на ведучий 

вал 14 і жорстко з’єднується з ним, наприклад, шпонкою 15 і шайбою 16, а 

ведений вал 17 встановлюється у порожнину пружної бочкоподібної оболон-

ки 3 через отвір кришки наскрізної 12, для взаємодії з нею через тертя. 

Муфта інерційно-фрикційна працює так. До початку обертання ведучого 

вала  муфта  знаходиться в стані спокою і вантажі  під дією сили тяжіння за-

ймають в пазах  крайні нижні положення. Завдяки виконанню в фланці  втул-
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ки-стакана  не менше трьох радіальних пазів, рівномірно розміщених по колу,  

вантажі займають крайнє нижнє положення в цих пазах, а чергу призводить 

до зміщення центру ваги  муфти  нижче  осі її обертання, що збільшує її інер-

тність в початковий момент обертання ведучого вала. При вмиканні двигуна, 

в початковий момент обертання ведучого вала втулка-стакан під дією сили, 

що виникає від інертності мас муфти, зміщується на косих шліцах  проміжної 

втулки в осьовому напрямку (ліворуч, рис. 4, б). Внаслідок цього пружна бо-

чкоподібна оболонка розтягується і дещо закручується, зменшуючись у діа-

метрі та щільно охоплює ведений вал. За рахунок сил тертя, що виникають 

між внутрішньою поверхнею пружної бочкоподібної оболонки і поверхнею 

веденого вала обертальний момент від ведучого вала передається на ведений 

вал  і муфта набуває робочого режиму. При цьому вантажі під дією відцент-

рової сили переміщаються в пазах до їх зовнішніх кінців, центр ваги півмуф-

ти зміщується до осі її обертання і дисбаланс  півмуфти зникає. При зупинці 

ведучого вала проміжна втулка, зміщується у зворотному напрямку, пружна 

бочкоподібна оболонка повертається до початкової форми та роз’єднує веду-

чий і ведений  вали (рис. 4, а). 

За подібним принципом розроблено муфту інерційно-фрикційну [9], що 

складається з рухомої втулки-стакана 1, встановленої на косих шліцах 2, ви-

конаних на ведучому валу 3 в сторону протилежну напрямку його обертання 

з закріпленою на ній одним кінцем зі сторони веденого вала 4 спіральною 

пружиною 5, а другим кінцем закріпленою на ведучому валу 1. Навивка спі-

ральної пружини 5 співпадає з напрямком нахилу косих шліців 2. Основною 

метою розробки такої муфти є конструктивне спрощення.  

Ця муфта працює так. На початку обертання ведучого вала, рухома втул-

ка-стакан під дією сили, що виникає від інертності її маси зміщується на ко-

сих шліцах в сторону веденого вала. Внаслідок цього, спіральна пружина  

одночасно розтягується і закручується на певний кут, зменшуючись у діамет-

рі та щільно охоплює ведений вал. За рахунок сил тертя між внутрішньою 

поверхнею спіральної пружини і поверхнею веденого вала  муфта передає 

обертальний момент від ведучого до веденого вала, тобто набуває робочого 

режиму. Якщо ведучий вал зупиняється, то спіральна пружина під дією пру-

жних сил приймає початкове положення, втулка-стакан переміщається у своє 

початкове положення і вали роз’єднуються (рис. 5, а).  
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Рис. 5.   Муфта інерційно-фрикційна: а – положення до роботи; б – робоче положення 

 

Завдяки такому конструктивному виконанню муфта фрикційно-інерційна 

здатна з’єднувати вали в широкому діапазоні їхніх діаметрів. Крім того, од-

ночасне розтягування і закручування спіральної пружини в момент вмикання 

муфти забезпечує рівномірний контакт внутрішньої її поверхні з поверхнею 

веденого вала, що сприяє підвищенню значення обертального моменту. 

Подаємо також конструктивні особливості муфти запобіжної інерційно-

вакуумної [10] (рис. 6), що складається з ведучої півмуфти 1, виконаної у ви-

гляді еластичної тарілки, закріпленої за допомогою фланця 2 та гвинтів 3 на 

стакані 4 з внутрішніми косими шліцами 5, розміщеними на проміжній втул-

ці 6 з такими ж шліцами на зовнішній поверхні. Проміжна втулка 6 розміще-

на  на  ведучому  валу  7  за  допомогою  різьби  8,  витки  якої  направлені  в 
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Рис. 6.  Муфта запобіжна інерційно-вакуумна:  

а – положення до роботи; б – робоче положення 
 

протилежну сторону нахилу шліців 5. Стакан 4 та проміжна втулка 6 підпру-

жинені на ведучому валу 7 пружинами стискання 9 і 10, відповідно, в проти-

лежні сторони, причому пружність пружини 10 проміжної втулки 6 в стані 
спокою більша пружності пружини 9 стакана 4. Зміна пружності пружин ре-

гулюється гайками 11 і 12. Ведуча півмуфта  має перепускний клапан 13. На 

веденому валу 14 за допомогою гвинтів 15, шайби 16 та  шпонки 17 закріпле-

на ведена півмуфта 18, виконана у вигляді упорного диска. 

Ця запобіжна інерційно-вакуумна муфта працює так. При вмиканні дви-

гуна, на початку обертання ведучого вала, сила радіального опору в різьбо-

вому з’єднанні менша ніж сила радіального опору в  шліцьовому з’єднанні з 
косими шліцами, тоді проміжна втулка з розмішеним на ній стаканом та ве-

дучою півмуфтою під дією сили, що виникає від інертності їх мас, зміщуєть-

ся на різьбі ведучого вала до контакту з торцевою поверхнею веденої півму-

фти. При цьому еластична тарілка  деформується і повітря витискається в ат-

мосферу, а торцева поверхня притискається до торцевої поверхні веденої пі-
вмуфти. Далі, при обертанні ведучого вала і зміщенні проміжної втулки  в 
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крайнє положення, стакан під дією тієї ж сили, що виникає від інертності мас 

ведучої півмуфти, зміщується від веденої півмуфти, повертаючи деформова-

ну еластичну тарілку у вихідне положення. Завдяки цьому між ведучою і ве-

деною  півмуфтами виникає більше розрідження, яке забезпечує повне зчеп-

лення півмуфт і муфта набуває робочого режиму. 

При збільшенні обертального моменту на веденому валу, еластична таріл-

ка  деформується, щільність стику порушується і повітря з атмосфери попа-

дає в зону розрідження між півмуфтами, що призводить до їх роз’єднання. 

Після цього, завдяки тому, що пружність пружини 10 проміжної втулки  бі-
льша пружності пружини 9 стакана, проміжна втулка з розміщеним на ній 

стаканом з ведучою півмуфтою повертається у початкове положення, що зу-

мовлює в подальшому повернення в початкове положення стакана. Для 

роз’єднання ведучої і веденої  півмуфт при нормальному режимі роботи муф-

ти, порожнина між ними за допомогою перепускного клапана  з’єднується з 
атмосферою. В наступному циклі вмикання двигуна процес зчеплення пів-

муфт повторюється.    

Муфта  інерційно-вакуумна  регулювальна [11] (рис. 7)  складається з  
ведучої  півмуфти 1,  виконаної у  вигляді  еластичної  тарілки з днищем 2, 

яка  серединою  внутрішньої  поверхні днища 2 закріплена за допомогою 

гвинтів 3  та  шайби  4  на підпружиненій,  через  упорний підшипник  5,  

пружиною  6 у  втулці  7,  і  встановлена  на  ведучому   валу   8   за   допомо-

гою 

   
Рис. 7.  Муфта інерційно-вакуумна регульована:  
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а – положення до роботи; б – робоче положення 

несамогальмівної різьби 9, витки якої направлені в сторону протилежну на-

прямку обертання ведучого вала 8. Пружність пружини 6 регулюється гайка-

ми 10. На різьбовій поверхні 11 ведучого вала 8 розміщений обмежувач 12 

ходу втулки 7 з контргайкою 13. Ведуча півмуфта 1 зовнішньою поверхнею 

днища 2 знаходиться в постійному контакті з торцевою поверхнею веденої 

півмуфти 14, закріпленої за допомогою шайби 15, гвинтів 16 та шпонки 17 на 

веденому валу 18.   

Принцип роботи муфти інерційно-вакуумної регульованої такий. В неро-

бочому стані муфти ведуча та ведена півмуфти можуть вільно обертатись од-

на відносно одної. При вмиканні двигуна, в початковий момент обертання 

ведучого вала втулка  під дією сили, що виникає від інертності мас ведучої 

півмуфти, пересилюючи пружність пружини зміщується на самогальмівній 

різьбі  вздовж ведучого вала до контакту обмежувача ходу. В момент змі-

щення втулки, закріплене до неї серединою внутрішньої поверхні днище ела-

стичної тарілки деформується в середній частині. Завдяки  щільному приля-

ганню крайніх торцевих зовнішніх поверхонь днища ведучої і веденої  пів-

муфт, між ними виникає розрідження, яке призводить їх до зчеплення і пере-

дачі обертального моменту. Величина розрідження, а отже і сила зчеплення 

півмуфт, яка забезпечує величину обертального моменту, регулюється вели-

чиною ходу втулки за  допомогою обмежувача. Відповідно при більшому хо-

ді втулки відбувається більша деформація днища ведучої півмуфти, а отже 

створюється більше розрідження між півмуфтами, яке забезпечує передачу 

більшого обертального моменту. 

В процесі роботи муфти, при збільшенні обертального моменту на веде-

ному валу, крайні  торцеві зовнішні  поверхні днища еластичної тарілки де-

формуються і утворюються щілини через які повітря з атмосфери попадає в 

зону розрідження між півмуфтами, що призводить до їх роз’єднання. При но-

рмальній роботі муфти, без перевантаження, роз’єднання відбувається при 

плановій зупинці ведучого вала, при цьому втулка під дією пружини на неса-

могальмівній різьбі повертається у вихідне положення, розрідження між пів-

муфтами зникає і вони роз’єднуються.  

Висновки: 1. Розроблені конструкції самокерованих інерційних муфт по-

діляються на три види: фрикційні з веденою півмуфтою [4…7]; фрикційні без 

веденої півмуфти, тобто зчеплення ведучої півмуфти відбувається безпосере-

дньо з веденим валом [8, 9]; вакуумні інерційні муфти, які працюють за раху-

нок розрідження, яке створюється між ведучою і веденою півмуфтами [10, 

11]. 

2. Відповідно до існуючої класифікації за способом керування запропоно-

вані муфти відносяться до самокерованих, а за способом передачі оберталь-

ного моменту – до інерційних. 

3. Класифікація муфт [1] поповнена новими конструкціями самокерова-

них інерційних муфт. 
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Уточнена класифікація з самокерованими інерційними муфтами показана 

на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Уточнена класифікація муфт 
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