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ПРО БУДОВУ, РОБОТУ ТА НАПРУЖЕНИЙ СТАН З’ЄДНАННЯ  

НАПІВПРУЖНОЮ ПРИЗМАТИЧНОЮ ШПОНКОЮ 
 

Описана будова, робота та напружений стан з’єднань валів з маточина-

ми коліс, шківів тощо  за допомогою напівпружних призматичних шпо-

нок. 

Ключові слова: вал, маточина, з’єднання, напівпружна призматична 

шпонка. 
 

Описано строение, работа и напряженное состояние соединений валов со 

ступицами колес, шкивов полуупругими призматическими шпонками. 

Ключевые слова: вал, ступица, соединение, полуупругая  призматичес-

кая шпонка.  
 

Structure, work and stress state of the shaft-hub connections with half-

resilient prismatic keys are described. 

Key words: shaft, hub, connection, half-resilient prismatic key. 
 

Постановка проблеми. Основне призначення шпонкових з’єднань валів з 
маточинами шківів, зірочок, зубчастих коліс тощо передавання обертального 

моменту. У сучасному машинобудуванні широко застосовуються ці 
з’єднання.  Вони часто визначають надійність всієї машини із-за своєї великої 
жорсткості, що приводить до втрати втомної міцності валів. Тому втомну мі-
цність валів в таких з’єднаннях можна підвищити за рахунок зменшення жо-

рсткості шпонок, особливо у приматоченній зоні зі сторони дії обертального 

моменту, що приводить до перерозподілу тиску на довжині шпонки і знизить 
пік напруження на валу.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш широко конструкції 
відомих жорстких шпонкових з’єднань та їх розрахунки описані в роботах   

[1, 2] та інших. У роботах [3, 4] звертається увага на істотний недолік жорст-
ких шпонкових з’єднань – це велика концентрація напружень у       примато-

ченій зоні та внаслідок  цього втрата втомної міцності валів, що може приве-
сти до їх руйнування. 

Метою роботи є створення нових шпонкових з’єднань валів з маточина-
ми за допомогою напівпружних призматичних шпонок, опис принципу пере-
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давання ними обертального моменту та вивчення їх напруженого стану. 
Реалізація роботи. В даній роботі розглядаються з’єднання  валів з мато-

чинами деталей обертового руху за допомогою напівпружних призматичних 

шпонок [5…9]. 

Напівпружна призматична шпонка [5] (рис. 1) являє собою пруток 1 з 
округленими торцями зі стандартними розмірами поперечного перерізу  b  i  

h (висота шпонки не показана) та довжиною l . На його торцях виконані 
отвори  2, 3 і 4. Число цих отворів може бути n і залежить від розмірів напів-
пружної призматичної шпонки та бажання отримання необхідну пружність.  
Кругові отвори виконані з діаметрами  d1, d2, d3, …, dn, причому  d1 > d2;  d2 > 

d3, ..;  dn-1 > dn. 

 

 
 

Рис. 1. Напівпружна призматична шпонка з круглими отварами 

 

Напівпружна призматична шпонка [6] (рис. 2) являє собою пруток 1 з 
округленими торцями зі стандартними розмірами поперечного перетину  b  i  

h та довжиною l . На торцях прутка 1 виконані прорізи у вигляді рівнобедре-
ного трикутника 2.  

 
 

Рис. 2. Напівпружна призматична шпонка з прорізями 

 

Напівпружна призматична шпонка [7] (рис. 3) відрізняється від поперед-
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ніх тим, що на торцях прутка 1 виконані отвори  2, 3 і 4, які з’єднані між со-

бою прорізом 5 по осі його симетрії. Число отворів може бути також n і зале-
жить від розмірів напівпружної призматичної шпонки. Окремі кругові отвори 
виконані повністю подібно до попередньої шпонки (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 3. Напівпружна призматична шпонка з отворами і прорізями 

 

Принцип роботи шпонок, що наведені на рис. 1…3 подібний між собою 

та полягає у наступному. При передаванні обертального моменту вал, дефор-

муючись, закручується на певний кут, який через шпонку поширюється до 

маточини, з’єднаної з цим валом. Завдяки тому, що на торцях напівпружної 
призматичної шпонки виконані отвори  або розрізи на поздовжній осі симет-
рії є можливість пружної деформації і поширення кута закручування вала у 
підматочину з’єднання. Через пружну деформацію торцевих ділянок напівп-

ружної призматичної шпонки та через поширення кута закручування вала у 

підматочину з’єднання, у цій частині з’єднання зменшується напруження і 
гаситься динамічне навантаження, що сприяє згладжуванню  поштовхів чи 

ударів у кінематичному ланцюгу.  
Розроблена напівпружна призматична шпонка [8] (рис. 4) складена із 

двох  
 

 
 

Рис. 4. Складена напівпружна призматична шпонка 
 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 147

частин: зовнішньої 1,  виконаної у вигляді пружної призматичної шпонки з 
округленими торцями з внутрішньою порожниною за обрисом подібним зов-
нішньому, і внутрішньої 2, виконаної у вигляді жорсткої  вставки з вирізами 

на торцях 3 трикутної форми. Внутрішня частина  вставлена у порожнину зо-

внішньої частини  з невеликим натягом на прямолінійних ділянках 4 так, що 

утворюються отвори 5 на торцях шпонки. Її принцип роботи абсолютно поді-
бний до попередніх шпонок (рис. 1-3).  

Застосування описаних шпонок можливе і у комбінованих з’єднаннях 

[9], прикладом такому, що наведено на рис. 5 і складається із вала 1, ма-
точини 2 і напівпружної шпонки 3, встановленої у відповідні пази. На 

довжині 
δ+dl  вал  і маточина  з’єднані пресовою посадкою з натягом δ , 

а на довжині 
dnn ll +  натяг δ , внаслідок пружної частини шпонки, змен-

шується до нуля за відношенням )](2/[ dnn ll +δ . 

 
 

 
Рис. 5. Напівпружне шпонкове з’єднання  

 

Напівружне шпонкове з’єднання  працює таким чином. Обертальний 

момент від вала  до маточини  або навпаки  передається  шпонкою і пре-
совою посадкою. Під час передавання обертального моменту, вал на до-

вжині 
dnn ll +  закручується  відносно маточини і цим зменшується жорс-

ткість шпонкового з’єднання – воно працює як пружне. Із-за відсутності 
жорсткого  з’єднання в цій зоні, на довжині 

dnn ll + , зменшується конце-

нтрація напружень і гаситься динамічне навантаження, яке передається 
більш м’яко.   



Випуск 4(60) 2012 р. Серія «Технічні науки» 

 148

Напружений стан з’єднання вала з маточиною за допомогою приведених 

напівпружних призматичних шпонок при передаванні ними обертального 

моменту розглянемо на прикладі шпонки з прорізами на торцях у вигляді рі-
внобедреного трикутника. Пружну частину шпонки, її симетричну половину, 
подамо у вигляді защемленої балки (рис. 6), зі змінним поперечним перері-
зом відносно ширини b по довжині l, на яку діє розподілене навантаженням  q 

dl

T
q о2

= ,                                                 (1) 

де То – обертальний момент, який передається з’єднанням; d – діаметр сполу-
ки вал-маточина;  l – довжина шпонки. 

 

 
 

Рис. 6. Розрахункова схема пружної частини шпонки з проріззю 

 

Показана на рис. 6 частина шпонки у вигляді балки має перетин постій-

ної висоти  h. Важливим є визначення  максимального прогину  fmax . 

Позначимо:  Тзо  –  згинальний момент у защемленні балки;  Wзо – момент 
опору перетину в защемленні балки; Т(х)  і Wз(х) – значення відповідних 

чинників у перерізі х. Для розв’язування  поставленої задачі скористаємось 
відомими залежностями [10]. 

На початку умову рівного опору згину запишемо у вигляді 
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Використовуючи значення:    
2
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Із  (3) знайдемо закономірність зміни  )(1 xb  і моменту інерції перетину 

)(xJ з   
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Рівняння зігнутої осі балки матиме вигляд 

2
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2

2
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xEJ з −= .                                        (5) 

У вираз (5) підставимо значення )(xJ з  із   (4), маємо 

x
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Інтегруючи рівняння (6), отримаємо 

Cx
ql
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2

3
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Сталу інтегрування C  визначимо із умови, що при пlx =  0=′y , тоді 
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Після інтегрування рівняння (8), отримаємо 
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а, при пlx =  0=y ,  
2

4

пql
D −= . 
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Остаточне рівняння прогинів з врахуванням D  буде 

)lnln(
2

3

пп
п

зо llxxxx
ql

yEJ +−−−= .                       (10) 

Якщо прийняти 0=x  і так, як 
x

l
xlxxx п

п lnlnln −=−  при цьому та-

кож рівне нулю, з виразу (10) знайдемо величину найбільшого прогину балки  

З урахуванням виразу  (1), із  (10) отримаємо 

зo

пo

dlEJ

lT
f

4

max −= .                                           (12) 

Якщо прийняти k
l

lп
= , тоді остаточно отримаємо максимальний прогин 

зo

пo

dEJ

klT
f

3

max −= .                                        (13) 

Значення k  рекомендується приймати: для напівпружних шпонкових 

з’єднань, де обертальний момент передається з двох торців маточини рівним 

3,0=k , а для напівпружних шпонкових з’єднань, де обертальний момент 

передається з одного торця маточини  – 5,0=k . 

Вираз (13) має істотне практичне значення. Це підтверджується такими 

прикладами з  визначення  максимального прогину maxf  пружної частини 

напівпружної шпонки. 

П р и к л а д  1.  Визначити максимальний прогин  пружної частини 

maxf напівпружної шпонки з’єднання, якщо передається ним обертальний 

момент з двох торців маточини рівний мHTo ⋅= 300 .  Розміри з’єднання:  

діаметр сполуки вал-маточина ммd 60= ; шпонка 

ммlhb 901218 ××=×× .  Приймаємо і визначаємо величини, які входять 

у вираз (13): 3,0=k ; ммklln 27903,0 =⋅== ; МПаЕ 5
101,2 ⋅= ; 

мм
b

b 9
2

18

2
1 === ;

4
33

1 729
12

912

12
мм

hb
J зo =

⋅
== .Тоді ммf 2,0max = . 

П р и к л а д  2.  Визначити максимальний прогин  пружної частини maxf  

напівпружної шпонки з’єднання, коли передається ним обертальний момент з 

одного торця маточини рівний мHTo ⋅= 300 .  Розміри з’єднання: діаметр 

сполуки вал-маточина ммd 60= ; шпонка ммlhb 901218 ××=×× . 
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 Приймаємо і визначаємо величини, які входять у вираз (13): 5,0=k ; 

ммklln 27903,0 =⋅== ; МПаЕ 5
101,2 ⋅= ; мм

b
b 9

2

18

2
1 === ; 

4
33

1 729
12

912

12
мм

hb
J зo =

⋅
== . Тоді ммf 32,0max = . 

 

За рахунок прогину пружної частини шпонок, у вигляді защемленої бал-
ки, буде гаситися обертальний момент у приматочинній зоні.   

Висновки. Використання з’єднань валів з маточинами  за допомогою на-
півпружних призматичних шпонок підтверджує підвищення втомної міцності 
валів [3] за рахунок зменшення жорсткості шпонок у приматоченній зоні зі 
сторони дії обертального моменту, а також із-за перерозподілу тиску на дов-
жині шпонки і зниження піку напруження на валу в цій зоні. Крім того, у цій 

частині  гаситься динамічне навантаження і воно більш м’яко передається від 

вала до маточини або навпаки.  
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