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МЕТОД ГРАФІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПРУЖНИХ ШПОНКОВИХ  

З’ЄДНАНЬ  

 

Описана  методика графічного розрахунку пружних шпонкових 

з’єднань. Наведені умови побудови номограм і приклади користування 

ними при розрахунках з’єднань з різними пружними шпонками. 

Ключові слова: пружне шпонкове з’єднання, графічний розрахунок,  

номограма. 

 
Описана  методика графических расчетов упругих  шпоночных соедине-

ний. Приведены условия построения номограмм и примеры пользова-

ния ими при расчете  соединений с различными упругими шпонками. 

Ключевые слова: упругое шпоночное соединение, графический расчет,  

номограмма. 

 

Methods of graphical research of the resilient keys connections are described. 

Conditions of nomogram construction and examples of their use in 

calculations of connections with different resilient keys are made. 

Keywords: resilient key connection, graphical research, nomogram. 

 
Постановка проблеми. У з’єднаннях вал – маточина жорсткими шпонка-

ми обертальний момент від вала до маточини або навпаки передається миттє-

во, тобто ударно. Пружні шпонки дозволяють змінювати жорсткість шпонко-

вого з’єднання і м’якіше передавати обертальний момент за рахунок їх дефо-

рмації і сил тертя, що виникають на поверхнях контакту вал – маточина та на 

контактних поверхнях пружної шпонки з пазами вала і маточини,  тобто без 

ударів, що позитивно впливає на довговічність машин. Широке застосування 

пружних шпонок у різній техніці  вимагає створення простих методів їх роз-

рахунків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним питанням 

з’єднань пружними призматичними шпонками присвячені наукові праці  

[1...3] та інші. У згаданих наукових працях наведені конструкції пружних при-

зматичних шпонок, проведений аналіз роботи з’єднань вала та маточини ни-

ми, який дозволив отримати нові аналітичні залежності для визначення вели-

чин обертального моменту і деформації в  поперечних  перетинах  таких  
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шпонок від їх геометричних розмірів, які можна використовувати при розра-

хунках пружних шпонкових з’єднань. При проектуванні пружних шпонкових 

з’єднань можна використовувати аналітичні методи, але попередні їх розра-

хунки з мінімальними затратами часу доцільно виконувати графічними мето-

дами.  

Метою роботи є розробка методу графічного розрахунку пружних шпон-

кових з’єднань утворених: пружною  призматичною шпонкою з округленими 

торцями з такою ж за формою пустотілою частиною; пружною призматич-

ною шпонкою з округленими торцями і з особливою пустотілою частиною, 

яка складається із кругових отворів концентричних округленим торцям, 

з’єднаних розрізом по поздовжній осі симетрії; пружною складеною призма-

тичною шпонкою. 

Реалізація роботи. Для пружної  призматичної шпонки з округленими 

торцями з такою ж за формою пустотілою частиною, розрахункова схема якої 

показана на рис. 1, у [2] отримані аналітичні залежності (8, 9 і 10)  між геоме-

тричними розмірами, обертальним моментом, що передає з’єднання, згинаю-

чими моментами та переміщеннями поздовжніх частин і округлених торців 

шпонки. За цими аналітичними залежностями можна аналітичними методами 

розрахувати розміри внутрішньої частини шпонки при відомих зовнішніх 

стандартних розмірах, переміщення в межах пружних деформацій для обер-

тальних моментів, що передаються з’єднанням. 

 
Рис. 1. Розрахункова схема пружної  призматичної шпонки з округленими торцями з 

такою ж за формою пустотілою внутрішньою частиною 
 

Для розв’язування задачі графічним методом  використана залежність: 

             ),,,,( 1bAFdTf t=δ ,                                       (1) 

де δ  – переміщення прямолінійних частин шпонки; T  – обертальний мо-

мент, який передає шпонкове з’єднання; d  – діаметр вала; tF  – колова сила у 

сполуці вал-маточина; A – розрахунковий коефіцієнт; 
1b – товщина шпонки. 

Графічні залежності (1) побудовані за допомогою взятих із  [2]  виразів 
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перетворених до вигляду:   
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де   l  –  довжина  прямолінійних  ділянок  шпонки;   ρ = ( b - b1 ) / 2    –    раді-

ус нейтральної осі округлень шпонки. 

Використовуючи вирази (2), проведені розрахунки і за отриманими ре-

зультатами побудовані графіки,  що показані на рис. 2  у  вигляді номограми.  

 
Рис. 2.  Номограма для розрахунків пружних призматичних  

шпонок за формою, що наведена на рис. 1 

 
Отримані графіки є зручними для практичного користування. Це проілюс-

труємо такими прикладами. 

П р и к л а д  1. Визначити деформацію δ пружної призматичної шпонки з 

округленими торцями і з такою ж за формою пустотілою частиною для випа-

дку, коли: Т=240Н�м; d=60 мм; шпонка з розмірами b×h×(l+b)=18×12×90 мм; 

її товщина b1  = 5 мм. 

Приклад розв’язується за послідовністю. На початку знаходимо коефіціє-

нти A  і  a, знаючи: 28,0
18

51 ==
b

b  і 11
5,6

72
==

ρ

l . За табл. 1 приймаємо 

А=10,1.10
-6
мм/Н, а  за табл. 2 – a = 9,6. Далі виконуємо наступну побудову на 
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номограмі на рис. 2. 

Таблиця 1 

Значення коефіцієнта   А 

b1/b 
Значення коефіцієнта А.10

-6
,мм/Н при Е=2,1.10

5
 Н/мм

2
 та  h,мм 

5 6 8 10 12 14 16 18 

0,16 - - - - 86,1 73,8 64,6 57,4 

0,18 - - 84,4 67,5 56,3 48,2 42,2 37,5 

0,20 91,4 76,2 57,1 45,7 38,1 32,7 28,6 25,4 

0,22 63,7 53,1 39,8 31,8 26,5 22,7 19,9 17,7 

0,24 45,4 37,8 28,4 22,7 18,9 16,2 14,2 12,6 

0,26 32,9 27,4 20,6 16,5 13,7 11,8 10,3 9,1 

0,28 24,3 20,2 15,2 12,1 10,1 8,7 7,6 6,7 

0,30 18,1 15,1 11,3 9,1 7,6 6,5 5,7 5,0 

0,32 13,7 11,4 8,6 6,9 5,7 4,9 4,3 3,8 

0,34 10,4 8,7 6,5 5,2 4,4 3,7 3,3 2,9 

0,36 8,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 2,5 2,2 

0,38 6,2 5,2 3,9 3,1 2,6 2,2 1,9 1,7 

0,40 4,8 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 

0,42 3,8 3,1 2,4 1,9 1,6 1,3 1,2 1,0 

0,44 2,9 2,5 1,8 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8 

 
Таблиця 2  

Значення коефіцієнта  а 

l/ρ 

Значення  а 

l/ρ 

Значення  а 

Шпонка 

(рис. 1) 

Шпонка 

(рис. 3) 

Шпонка  

(рис. 1) 

Шпонка  

(рис. 3) 
5 4,602 1,079 11 9,640 1,287 

6 5,445 1,132 12 10,476 1,306 

7 6,286 1,176 13 11,312 1,322 

8 7,126 1,211 14 12,148 1,337 

9 7,965 1,241 15 12,984 1,349 

10 8,802 1,266 16 13,756 1,360 

 
1. На осі обертального моменту фіксуємо точку Т = 240 Н�м, із якої перпе-

ндикулярно проводимо лінію до перетину з променем d = 60 мм.  

2. Далі із точки перетину променя d = 60 мм перпендикулярно осі Ft про-

водимо лінію до перетину з променем А=10,1.10
-6
мм/Н .  

3. Через точку, отриману на цьому  промені А=10,1.10
-6
мм/Н, проводимо 

вертикаль вниз до перетину з променем  a = 9,6. 

4. Потім через точку, отриману на  промені a = 9,6, проводимо  перпенди-

куляр на вісь δ. Отримуємо, що переміщення прямолінійної ділянки у перері-

зі переходу від лінійної ділянки до криволінійної буде δ = 0,78 мм. 
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Для пружної призматичної шпонки з округленими торцями і з особливою 

пустотілою частиною, яка складається із кругових отворів концентричних 

округленим торцям,  з’єднаних   розрізом  по  поздовжній  осі  симетрії    

(рис. 3) у [3], отримані  аналітичні  залежності (9…12) між  геометричними 

розмірами, обертальним моментом,  згинаючими моментами 

 
 

Рис. 3.  Розрахункова схема пружної призматичної шпонки з округленими торцями і з 

особливою пустотілою частиною, яка складається із кругових отворів концентричних 

округленим торцям, з’єднаних розрізом по поздовжній осі симетрії 

 

та переміщеннями поздовжніх частин і округлених торців. Графічні залежно-

сті (1) подібно, як у першому випадку побудовані на основі перетворених 

аналітичних залежностей (9…12) [3] і проведених розрахунків по них, а за 

отриманими результатами побудовані графіки,  показані на рис. 2  у  вигляді 

номограми. Тобто номограма рис. 2 може використовуватись і для шпонки з 

округленими торцями і з особливою пустотілою частиною, яка складається із 

кругових отворів концентричних округленим торцям, з’єднаних розрізом по 

поздовжній осі симетрії. Покажемо це на прикладі 2. 

П р и к л а д  2. Визначити деформацію δ пружної призматичної шпонки з 

округленими торцями і з особливою пустотілою частиною, яка складається із 

кругових отворів концентричних округленим торцям, з’єднаних розрізом по 

поздовжній осі симетрії, коли: Т = 240 Н�м; d = 60 мм; шпонка з розмірами 

b×h×(l+b)=18×12×90мм; товщина b1  = 5 мм. 

Приклад розв’язується таким чином. На початку знаходимо коефіцієнти A  

і  a. Для цього знаходимо: 28,0
18

51 ==
b

b
 і 11

5,6

72
==

ρ

l
. За табл. 1 приймає-

мо, що  А=9,6.10
-6 
мм/Н, а  за табл. 2 - a = 1,29. Далі виконуємо наступну по-

будову на номограмі ( рис. 2 ). 

1. На осі обертального моменту знаходимо точку Т = 240 Н�м, із якої пер-

пендикулярно проводимо лінію до перетину з променем d = 60 мм.  

2. Із точки перетину променя   d = 60 мм перпендикулярно осі Ft прово-

димо лінії до перетину з променем А=9,6.10
-6 
мм/Н .  

3. Через точку, отриману на цьому  промені А=9,6.10
-6 
мм/Н, проводимо 
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перпендикуляр на вісь абсцис до перетину з променем  a = 1,29. 

4. Потім через точку, отриману на  промені a = 1,29, проводимо  перпен-

дикуляр на вісь δ. Отримуємо, що переміщення прямолінійної ділянки δ 

=0,12
 
мм. 

За цією номограмою (рис. 2) можна визначити який обертальний момент 

можуть передати шпонки за наперед відомими деформаціями. Пояснимо це 

на прикладах 3 і 4. 

П р и к л а д  3. Визначити обертальний момент Т, який може передати 

пружна призматична шпонка з округленими торцями з такою ж за формою 

пустотілою частиною коли відомо, що δ = 0,5 мм; d = 50 мм; шпонка з розмі-

рами b×h×(l+b)=16×10×70мм; товщина ммb 41 = . 

Для рішення знаходимо коефіцієнти А  і  а. Для цього знаходимо: 

25,0
16

41 ==
b

b
 і 9

6

54
==

ρ

l
. За табл. 1 приймаємо, що  А=19.10

-6
мм/Н, а  за 

табл. 2 - a = 7,96. Потім виконуємо побудову на номограмі (рис. 2). 

1. На осі δ через точку δ = 0,5 мм проводимо перпендикуляр до осі δ до 

перетину з променем  a = 7,96.  

2. Із точки перетину променя a = 7,96 перпендикулярно осі абсцис     про-

водимо лінію до перетину з променем  А=19.10
-6 
мм/Н.  

3. Через точку, отриману на цьому  промені А=19.10
-6 
мм/Н, проводимо 

перпендикуляр на вісь Ft  до перетину з променем  d = 50 мм. 

4. Потім через точку, отриману на  промені d = 50 мм, проводимо  перпе-

ндикуляр на вісь Т. Отримуємо, що обертальний момент, який може передати 

така пружна призматична шпонка  Т = 75 Н�м. 

П р и к л а д  4. Визначити обертальний момент T, який може передати 

пружна призматична шпонка з округленими торцями і з особливою пустоті-

лою частиною, яка складається із кругових отворів концентричних округле-

ним торцям, з’єднаних розрізом по поздовжній осі симетрії,  коли відомо, що 

δ = 0,3 мм; d = 50 мм; шпонка з розмірами b×h×(l+b)=16×10×70мм; товщина 

b1  = 3 мм. 

На початку знаходимо коефіцієнти A  і  a. Для цього визначаємо: 

186,0
16

31 ==
b

b  і 31,8
5,6

54
==

ρ

l . За табл. 1 приймаємо, що  А=58.10
-6 
мм/Н, а  

за табл. 2 - a = 1,225. Далі виконуємо побудову на номограмі (рис. 2). 

1. На осі δ в точці δ = 0,3 мм проводимо перпендикуляр до осі δ до пере-

тину з променем a = 1,225 .  

2. Далі із точки перетину променя a = 1,225 перпендикулярно осі  абсцис 

проводимо лінії до перетину з променем А=58.10
-6 
мм/Н .  

3. Через точку, отриману на цьому  промені А=58.10
-6 
мм/Н, проводимо 

перпендикуляр на вісь Ft до перетину з променем d = 50 мм. 
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4. Потім через точку, отриману на  промені d = 50 мм, проводимо  перпе-

ндикуляр на вісь Т. Отримуємо, що обертальний момент, який може передати 

така пружна призматична шпонка Т = 100 Н�м. 

Для пружної складеної призматичної шпонки (рис. 4) отримані аналітичні 

залежності (18…23) [3] між геометричними розмірами, обертальним момен-

том, згинаючим моментом округлених торців і переміщеннями поздовжніх 

частин. 

 
 

Рис. 4.  Розрахункова схема пружної складеної призматичної шпонки з пружина-

ми: а – прямокутного перетину; б – круглого перетину 

 

Для розв’язання задачі графічним методом  тут використані такі залежно-

сті:          

    ),( dTfFt = ;  ),( АFf t=δ ,                                (3) 

де  Ft – колова сила, яка виникає в сполуці вал – маточина; d  – діаметр спо-

луки вал – маточина; Т – обертальний момент, який передає шпонкове 

з’єднання;  δ – переміщення прямолінійної частин шпонки і  b1  –  товщина 

пружини. 

Вираз  (3)  для δ перетворений до вигляду:   

3
)1(

4
−=

пп d

b

Еd
A  ;     AFtг ⋅=δ .                                (4) 

      За допомогою виразу (4) проведені розрахунки, побудовані графічні за-

лежності (3) та зведені в одну номограму (рис. 5). 
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Рис. 5.  Номограма для розрахунків пружних складених призматичних шпонок 
 

Зручність та важливість отриманої номограми можна підтвердити такими 

прикладами. 

П р и к л а д  5. Визначити деформацію δ пружної призматичної шпонки 

(рис.4), якщо відомо: Т = 240 Н�м; d = 60 мм; шпонка з розмірами 

b×h×(l+b)=18×12×90мм; товщина пружин  b1  = 4 мм. 

Послідовність розв’язування. На початку знаходимо коефіцієнт А. Для 

цього визначаємо: 22,0
18

41 ==
b

b
. За табл. 3 приймаємо, що  А=20,8.10

-6 

мм/Н. 

Таблиця 3 

Значення коефіцієнта   А  з прямокутним поперечним перетином пружин 

b1/b 
Значення коефіцієнта А.10

-6
,мм/Н при Е=2,1.10

5
 Н/мм

2
 та  h,мм 

5 6 8 10 12 14 16 18 

0,16 - - - 81,1 67,6 58,0 50,7 45,1 

0,18 - 88,4 66,3 53,0 44,2 37,9 33,1 29,5 

0,20 71,8 59,8 44,9 35,9 29,9 25,6 22,4 19,9 

0,22 50,0 41,6 31,2 25,0 20,8 17,8 15,6 13,9 

0,24 35,6 29,7 22,3 17,8 14,8 12,7 11,1 9,9 

0,26 25,9 21,5 16,2 12,9 10,8 9,2 8,1 7,2 

0,28 19,1 15,9 11,9 9,5 7,9 6,8 6,0 5,3 

0,30 14,2 11,9 8,9 7,1 5,9 5,1 4,5 4,0 

0,32 10,8 9,0 6,7 5,4 4,5 3,8 3,4 3,0 

0,34 8,2 6,8 5,1 4,1 3,4 2,9 2,6 2,3 

0,36 6,3 5,3 3,9 3,2 2,6 2,3 2,0 1,8 

0,38 4,9 4,1 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 

0,40 3,8 3,2 2,4 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 

0,42 3,0 2,5 1,8 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8 

0,44 2,3 1,9 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 
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Виконуємо наступну побудову на номограмі ( рис. 5). 

1. На осі обертального моменту із точки Т = 240 Н�м проводимо перпен-

дикуляр до перетину з променем d = 60 мм.  

2. Далі із точки перетину променя d = 60 мм перпендикулярно осі Ft про-

водимо лінії до перетину з променем  А=20,8.10
-6 
мм/Н.  

3. Через отриману точку проводимо перпендикуляр на вісь δ. Отримуємо, 

що переміщення прямолінійної ділянки буде δ = 0,16 мм  

П р и к л а д  6. Визначити деформацію δ пружної складеної призматич-

ної шпонки, коли: Т = 240 Н�м; d = 60 мм; шпонка з розмірами 

b×h×(l+b)=18×12×90мм; діаметр пружин  ммd 4= . 

Знаходимо коефіцієнт A. Для цього маємо: 22,0
18

41 ==
b

b
. За табл. 4 

приймаємо, що А=106,1.10
-6 
мм/Н . 

Виконуємо приклад у послідовності, наведеній на номограмі ( рис. 5). 

1. На осі обертального моменту фіксуємо точку Т = 240 Н�м, із якої перпе-

ндикулярно проводимо лінію до перетину з променем d = 60 мм.  

 

Таблиця 4 

Значення коефіцієнта   А  з круглим поперечним перетином пружин 

b1/b 
Значення коефіцієнта А.10

-6
,мм/Н при Е=2,1.10

5
 Н/мм

2
 та  dп,мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,16 - - - - 275,6 229,7 196,9 172,3 

0,18 - - 300,1 225,1 180,1 150,1 128,6 112,5 

0,20 - 304,8 203,2 152,4 121,9 101,6 87,1 76,2 

0,22 - 212,2 141,5 106,1 84,9 70,7 60,6 53,1 

0,24 302,4 151,2 100,8 75,6 60,5 50,4 43,2 37,8 

0,26 219,6 109,8 73,2 54,9 43,9 36,6 31,4 27,4 

0,28 161,9 81,0 54,0 40,5 32,4 27,0 23,1 20,2 

0,30 121,0 60,5 40,3 30,2 24,2 20,2 17,3 15,1 

0,32 91,4 45,7 30,5 22,8 18,3 15,2 13,1 11,4 

0,34 69,7 34,8 23,2 17,4 13,9 11,6 10,0 8,7 

0,36 53,5 26,8 17,8 13,4 10,7 8,9 7,6 6,7 

0,38 41,4 20,7 13,8 10,3 8,3 6,9 5,9 5,2 

0,40 32,1 16,1 10,7 8,0 6,4 5,4 4,6 4,0 

0,42 25,1 12,5 8,4 6,3 5,0 4,2 3,6 3,1 

0,44 19,6 9,8 6,5 4,9 3,9 3,3 2,8 2,5 

 
2. Далі із точки перетину променя ммd 60=  перпендикулярно осі Ft про-

водимо лінії до перетину з променем А=106,1.10
-6 
мм/Н.  

3. Через точку, отриману на цьому промені, проводимо перпендикуляр на 

вісь δ. Отримуємо, що переміщення прямолінійної ділянки буде δ = 0,8 мм. 

За цією номограмою (рис. 5) можна визначити обертальний момент, який 

можуть передати шпонки за наперед відомими деформаціями. Пояснимо це 
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на прикладі 7. 

П р и к л а д  7. Визначити обертальний момент Т, який може передати 

складена пружна призматична шпонка з пружинами прямокутного перетину, 

коли відомо, що δ = 0,5 мм; d = 50 мм; b×h×(l+b)=16×10×70мм; b1  = 3 мм. 

Знову на початку знаходимо значення коефіцієнту A. Для цього визначає-

мо: 186,0
16

31 ==
b

b . За табл. 3 приймаємо, що  А=250.10
-6 
мм/Н.  

Далі виконуємо побудову на номограмі (рис. 6) і виконуємо: 

1. На осі δ фіксуємо точку δ = 0,5 мм, із якої перпендикулярно до осі δ 

проводимо лінію до перетину з променем А=250.10
-6 
мм/Н .  

2. Далі із точки перетину променя А=250.10
-6 
мм/Н перпендикулярно осі Ft 

проводимо лінії до перетину з променем d = 50 мм.  

3. Потім через точку, отриману на  промені d = 50 мм, проводимо  перпе-

ндикуляр на вісь Т. Отримуємо, що обертальний момент, який може передати 

така пружна призматична шпонка Т = 50 Н�м. 

Тепер маємо можливість визначити напруження, які виникають у небез-

печному перетині шпонок від робочого навантаження Ft. Аналіз роботи таких 

шпонок дозволяє зробити висновки, що це напруження чистого згину у пере-

тині округлень, який знаходиться на поздовжній осі симетрії шпонки. Вони 

для даного випадку, на основі [2, 3] дорівнюють:  

 

                    
22

)1(3

bhc

acFt

зг

−
=σ ,                                             (5) 

де 
b

b
с 1= ; a – коефіцієнт, який залежить від конструкції пружної шпонки і 

відношення  ρ/l , визначений і зведений у табл. 5. Для складених шпонок з 

поперечним прямокутним перетином  a = 1.  

За допомогою (5) проведені розрахунки і побудована номограма для гра-

фічного розрахунку напружень в залежності від обертального моменту та ро-

змірів з’єднання або зворотна задача – визначення обертального моменту в 

залежності від прийнятого напруження згину та розмірів з’єднання (рис. 6). 
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Рис. 6. Номограма для розрахунків напружень пружних  шпонкових з’єднань 

 

Пояснимо, як користуватися номограмою, показаною на рис. 6,  для різ-

них пружних призматичних шпонок на прикладах 8 і 9. 

П р и к л а д  8. Визначити напруження σзг пружної призматичної шпонки 

з округленими торцями і з особливою пустотілою частиною, яка складається 

із кругових отворів концентричних округленим торцям, з’єднаних розрізом 

по поздовжній осі симетрії (рис. 2), коли: Т = 240 Н�м; d = 60 мм; шпонка з 

розмірами b×h×(l+b)=18×12×90 мм; товщина b1  = 5 мм. 

На початку знаходимо: h×b=12×18=216 мм
2
; 28,0

18

51 ===
b

b
с ; 

1,11
5,6

72
==

ρ

l
.  За табл. 5 приймаємо, що  a = 0,86.  
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Таблиця 5 

Значення коефіцієнта   а  в залежності від  ρ/l  і конструкції шпонок 

 

l/ρ 

Значення а 

l/ρ 

Значення а 

Шпонка 

(рис. 1) 

Шпонка 

(рис. 3) 

Шпонка  

(рис. 1) 

Шпонка  

(рис. 3) 
5 1,27 0,75 11 2,28 0,86 

6 1,44 0,78 12 2,45 0,87 

7 1,61 0,80 13 2,62 0,88 

8 1,78 0,82 14 2,79 0,88 

9 1,95 0,84 15 2,96 0,89 

10 2,12 0,85 16 3,12 0,90 

 

Далі виконуємо наступну побудову на номограмі на рис. 6. 

1. На осі обертального моменту із точки Т = 240 Н�м, проводимо перпен-

дикулярну лінію до перетину з променем d = 60 мм.  

2. Далі із точки перетину променя d = 60 мм перпендикулярно осі Ft про-

водимо лінії до перетину з променем  h×b=216мм
2
.  

3. Через точку, отриману на цьому промені h×b=216 мм
2 

, проводимо вер-

тикаль вниз до перетину з променем с = 0,28. 

4.3атим проводимо горизонталь на промінь a = 0,86. 

5. Із отриманої точки ставимо перпендикуляр на вісь σзг, отримуємо, що 

σзг=450МПа. 

На номограмі (рис. 6) наведено ще два приклади для визначення напру-

жень пружних призматичних шпонок: з округленими торцями з такою ж за 

формою пустотілою частиною та складеною – з пружинами прямокутного 

перетину, які вирішуються подібно, як показано в прикладі 8. 

П р и к л а д  9. Визначити обертальний момент Т, який може передати 

пружна призматична шпонка з округленими торцями і з особливою пустоті-

лою частиною, яка складається із кругових отворів концентричних округле-

ним торцям, з’єднаних розрізом по поздовжній осі симетрії (рис. 2) для 

σзг=700 МПа; ммd 50= ; шпонка з розмірами b×h×(l+b)=16×10×70 мм; тов-

щина b1  = 3 мм. 

Знаходимо: h×b=10×16=160 мм
2
; 188,0

16

31 ===
b

b
с  і 9

5,6

54
==

ρ

l
. За 

табл. 5  приймаємо a = 1,83. Далі виконуємо побудову на номограмі (рис. 6). 

1. На осі σзг фіксуємо точку σзг=700МПа, із якої перпендикулярно до осі σзг 
проводимо лінію до перетину з променем  a = 1,83.  

2. Із точки перетину променя 83,1=а   проводимо горизонталь до перети-

ну з променем с = 0,188 .  
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3. Через точку, отриману на цьому  промені с = 0,188, проводимо верти-

каль до перетину з променем h×b=160мм
2
 . 

4. З цієї точки на  промені h×b=160мм
2
 проводимо горизонталь на промінь 

ммd 50= . 

5. Потім ставимо перпендикуляр на вісь Т. Отримуємо, що обертальний 

момент, який може передати така пружна призматична шпонка Т = 100 Н�м. 

На номограмі (рис. 6) наведено ще два приклади для визначення оберта-

льного моменту, який можуть передати пружні призматичні шпонки: з окру-

гленими торцями з такою ж за формою пустотілою частиною та складеною з 

пружинами прямокутного перетину, подібно як показано в прикладі 9. 

Так само, для складеної пружної призматичної шпонки з пружинами кру-

глого поперечного перетину напруження згину  
згσ  можна знайти із рівності 

(5). Якщо значення згМ  для вказаного перетину взяти із [3] , а 
32

3

n

зг

d
W

π
= – 

для шпонок з пружинами круглого перетину, тоді вираз (5) можна привести 

до виду: 

zcA

cF

n

t

зг

)1(2 −
=σ ,                                             (6) 

де 
b

d
с n= ; 

4

2

n
n

d
A

π
=  – площа поперечного перетину пружини, z – число 

пружин на одному торці шпонки.  

За допомогою (6) проведені розрахунки і побудована номограма для гра-

фічного розрахунку напружень в залежності від обертального моменту та ро-

змірів з’єднання або зворотна задача – визначення обертального моменту в 

залежності від прийнятого напруження згину та розмірів з’єднання (рис. 7). 

Як користуватися номограмою показаною на рис. 7 пояснимо на прикла-

дах 10 і 11. 

П р и к л а д  10. Визначити напруження σзг складеної пружної призматич-

ної шпонки з пружинами круглого перетину (рис.4,б), коли: Т = 240 Н�м; 

ммd 60= ; шпонка з розмірами b×h×(l+b)=18×12×90мм; діаметр дроту для 

пружин  ммd n 5= ,  їх число z = 2. 

Знаходимо: 2
22

6,19
4

514,3

4
мм

d
A n

n =
⋅

==
π

; 28,0
18

5
===

b

d
с n . Далі ви-

конуємо наступну побудову на номограмі на рис. 7. 

1. До осі обертального моменту у точці Т = 240 Н�м проводимо перпенди-

кулярну лінію до перетину з променем d = 60 мм.  

2. Далі із точки перетину променя d = 60 мм перпендикулярно осі tF  про-

водимо лінії до перетину з променем  26,19 ммAn = .  
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3. Через точку, отриману на цьому  промені 26,19 ммAn = , проводимо ве-

ртикаль вниз до перетину з променем с = 0,28. 

 

 
 

Рис. 7.  Номограма для розрахунків напружень пружних  

складених призматичних шпонок 

 

4. Потім проводимо горизонталь на промінь 2=z . 

5. Із отриманої точки ставимо перпендикуляр на вісь σзг, отримуємо, що 

σзг=1050МПа. 

П р и к л а д  11. Визначити обертальний момент Т, який може передати 

складена пружна призматична шпонка з пружинами круглого перетину   

(рис.4, б), для σзг=1500МПа; d = 60 мм; шпонка з розмірами 

b×h×(l+b)=16×10×70мм; діаметр дроту для пружин  ììd n 3= ,  їх число z = 2. 

Знаходимо: 2
22

7
4

314,3

4
мм

d
A n

n =
⋅

==
π

; 19,0
18

3
===

b

d
с n  і 2=z . Далі 

виконуємо побудову на номограмі (рис. 7). 

1. На осі σзг через точку σзг=1500МПа, перпендикулярно до осі  σзг прово-

димо лінію до перетину з променем 2=z .  

2. Далі із точки перетину променя  2=z   проводимо горизонталь до пе-

ретину з променем 19,0=с  .  
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3. Через точку, отриману на цьому  промені 19,0=с  , проводимо верти-

каль до перетину з променем 27ммAn =  . 

4. З цієї точки на  промені 27ммAn =  проводимо горизонталь на промінь 

d = 60 мм. 

5. Потім ставимо перпендикуляр на вісь Т. Отримуємо, що обертальний 

момент, який може передати така пружна призматична шпонка Т = 60 Н�м. 

Висновки. За результатами наведених прикладів графічних розрахунків 

пружних шпонкових з’єднань можна зробити наступні висновки.  

1. Під час проектування пружних шпонкових з’єднань традиційно вико-

ристовуються аналітичні методи, але коли їх розрахунки паралельно ведуть 

для декількох варіантів, із яких вибирають один раціональніший, це зв’язано 

з нераціональними затратами часу. Тоді графічний метод розрахунків засто-

совувати доцільно. 

2. Особливо ефективно це для попередніх розрахунків пружних шпонко-

вих з’єднань з мінімальними затратами часу. Результати таких розрахунків 

добре співпадають з аналітичними методами, наведеними у [2 і 3] та інших. 

3. Результати даної наукової роботи є базою для виконання попередніх 

проектних розрахунків пружних шпонкових з’єднань за допомогою графіч-

ного методу для збільшення зручності їх подальшого використання на прак-

тиці. 
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