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З’ЄДНАННЯ З ШПОНКОЮ М-ПОДІБНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ 

 
Описано будову і принцип роботи пружного шпонкового з’єднання з 
пружною шпонкою з М-подібним поперечним перерізом. Розробле-
но методику розрахунку пружної М-подібної шпонки при переда-
ванні нею обертального моменту. Отримано аналітичну залежність 
між обертальним моментом і деформацією шпонки. Такі шпонкові 
з’єднання поліпшують експлуатаційні показники механічних при-
водів машин – м’якше передають динамічні навантаження, збіль-
шують довговічність деталей. 
Ключові слова: пружне шпонкове з’єднання; вал; маточина; пружна 
М-подібна шпонка; обертальний момент; згинальний момент; де-
формація. 
 

Постановка проблеми. Необхідність підвищення ефективності 

та надійності приводів машин і механізмів вимагає удосконалення 

конструкцій з’єднання їх деталей. Найбільш розповсюдженими 

з’єднаннями деталей машин у машинобудуванні є з’єднання типу 

вал-маточина, до яких належать і шпонкові з’єднання. На сучасному 

етапі в машинах використовуються з’єднання жорсткими, напівжор-

сткими, пружними і запобіжними шпонками [1]. Такі шпонки мають, 

як правило, призматичну форму зовнішнього обрису. Кожний клас 

шпонок має свої недоліки. Так, жорсткі та напівжорсткі шпонки обе-

ртальний момент від вала до маточини або навпаки передають мит-

тєво, тобто ударно, а це негативно впливає на довговічність деталей 

з’єднання і приводу в цілому. При зрізі шпонок, або зминанні їх біч-

них поверхонь, дуже руйнуються канавки у валу та маточині, а це 

вимагає додаткових технологічних і матеріальних витрат на їх відно-

влення. Пружні призматичні шпонки мають багато недоліків зі сто-

рони їх виготовлення. Прагнення позбутися недоліків, які виникають 

при виготовленні пружних шпонок, призвело до створення пружних 
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шпонок з М-подібним поперечним перетином [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тут розглянуто публі-

кації [3–12], присвячені дослідженням пружних шпонкових з’єднань.  

В [3] обґрунтовано нову класифікацію шпонкових з’єднань, де 

вони поділені шпонок на: жорсткі – клинові, призматичні, сегментні; 

напівжорсткі або напівпружні – з вирізами на торцях круглого або 

трикутного профілю; пружні – призматичні з різними формами пусто-

тілої частини і складені; запобіжні.  

В [4] розглянуто статичні розрахунки пружних шпонок з округ-

леними торцями і порожниною концентричною зовнішній формі, 

отримано аналітичні залежності деформації таких шпонок від наван-

таження та геометричних розмірів. 

В [5] розглянуто статичні розрахунки пружних шпонок з особ-

ливою порожниною, складених із пластин, що з’єднані плоскими та 

круглими пружинами. Отримано аналітичні і графічні залежності де-

формації таких шпонок від навантаження та геометричних розмірів.  

В [6] розглянуто динамічні властивості пружних шпонкових 

з’єднань приводів при передачі ними різних видів навантаження від 

вала до маточини або навпаки без врахування втрат енергії у них. 

В [7] описано пружні шпонки підвищеної навантажувальної 

здатності, розглянуто статичні розрахунки з’єднань такими шпонка-

ми під час передавання обертального моменту. 

В [8] розглянуто призматичні шпонки з пружними вставками у 

вигляді циліндричних або тороподібних пружин з прорізами, отри-

мано аналітичні залежності їх навантаження від їхніх деформацій і 

геометричних розмірів. 

В [9] наведено конструкції обладнання для дослідження стати-

чних та динамічних характеристик пружних шпонкових з’єднань при 

передачі ними періодичного, ударного довготривалого і короткотри-

валого навантаження та їх значного перевантаження, аж до зупинки 

виконавчого механізму, від вала до маточини або навпаки без вра-

хування і з урахуванням втрат енергії у ниx.  

В [10] описано методику графічного розрахунку пружних шпон-

кових з’єднань підвищеної навантажувальної здатності, у яких шпо-

нки складаються з декількох подібних частин або містять додатково 

пружні вставки, наведені номограми і приклади користування ними 

при розрахунках таких з’єднань.  

В [11] описано засоби і методику проведення експерименталь-

них досліджень динаміки пружних шпонкових з’єднань, коли наван-

таження після різкого збільшення зберігається протягом короткого 
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часу і на основі отриманих результатів зроблено відповідні висновки 

у порівнянні з жорсткими з’єднаннями.  

В [12] описано засоби і методику проведення експерименталь-

них статичних досліджень пружних призматичних шпонок з порож-

ниною концентричною зовнішньому контуру з округленими торцями, 

отримано графіки залежності навантаження від деформації. 

Із аналізу останніх публікацій видно, що науковцями та проєк-

тувальниками і конструкторами більше уваги приділено шпонковим 

з’єднанням з пружними шпонками призматичної форми зовнішнього 

обрису.  

Метою роботи є опис будови, принципу роботи та розрахунків 

нових шпонкових з’єднань з пружними шпонками з М-подібним по-

перечним перетином. 

Виклад основного матеріалу. На рис. 1 показано пружне шпон-

кове з’єднання. Шпонка такого з’єднання має поперечний перетин 

М-подібної форми, з зовнішніми 1 і внутрішніми 2 сторонами, 

з’єднаними між собою заокругленнями 3. Пружна шпонка встанов-

люється у паз 4 між валом 5 і маточиною 6. Пружна шпонка може бу-

ти поставлена у паз 4 між валом 5 і маточиною 6 в М-подібному або 

дзеркально відображеному видах. Габаритні розміри поперечного 

перетину паза 4 ширина і висота стандартизовані. 

 

 
Рис. 1. Пружне шпонкове з’єднання 

 

Пружна шпонка працює так. При передаванні обертального мо-

менту від вала 5 до маточини 6 або навпаки, пружна шпонка дефор-

мується на заокругленнях 3 між внутрішніми 2 сторонами і між внут-

рішніми 2 і зовнішніми 1 сторонами, причому коли сума кутів нахилу 

між внутрішніми 2 і зовнішніми 1 сторонами шпонки 2α більша кута 

повороту вала відносно маточини ß – це забезпечує пружну дефор-

мацію шпонки і при ß < 1,5 α запобігає виникненню її надлишкової 

пластичної деформації. За рахунок деформації пружної шпонки у 

з’єднаннях деталей з валом гаситься динамічне навантаження. При 
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роботі шпонки в межах пружних деформацій при зменшенні оберта-

льного моменту пружна шпонка приймає початковий вид. Така пру-

жна шпонка менше вибаглива до точності, може бути виготовлена 

штампуванням, підвищує свою надійність і довговічність при пере-

даванні обертальних моментів в умовах динамічного навантаження. 

Розглядається напружений стан пружної шпонки з М-подібним 

поперечним перетином. На рис. 2 показано схему навантаження 

пружної шпонки з М-подібним поперечним перерізом. При переда-

ванні обертального моменту T від вала 5 прикладене навантаження 

Fв, a від маточини 6 – Fм.   

 
Рис. 2. Схема навантаження пружної шпонки М-подібним поперечним 

перетином 

 

Розміри обрису паза під пружну шпонку з М-подібним попереч-

ним перетином b×h×l стандартизовані, де b – ширина, h – висота і l – 

довжина шпонки. При вирішенні поставленої задачі прийнято насту-

пні допущення: деформується тільки пружна шпонка, оскільки тов-

щина δ її елементів поперечного перетину 1 і 2 найменша; наванта-

ження прикладене до елементів 1 і 2 рівномірно розподілене по її 

довжині і рівне: 

- зі сторони вала              
hd

T
Fв 


2

4
;                                       (1) 

- зі сторони маточини     
hd

T
Fм 


2

4
,                                      (2) 

де d – діаметр сполуки вал-маточина; виходячи із стандартних роз-

мірів, прийнято, що b ≈ 0,3d;  h ≈ 0,2d, а b ≈ 1,5h; залежність між сила-

ми  Fм = 0,8 Fв. 

На рис. 3 показано розрахункову схему пружної шпонки М-

подібним поперечним перерізом, защемленої правим зовнішнім сте-

ржнем у точці В, і позначено характерні точки 1–10, починаючи від 

точки прикладання сили Fм=0,8Fв , і для рішення задачі використано 
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методику [13; 14]. Крім того, в защемленні В прикладемо реакції VB,  

HB, MB і  визначимо їх 

              0BV ;    вB FH 2,0 ;   hFM вB 35,0 .                    (3) 

Далі визначаємо значення згинальних моментів в характерних 

точках: 

               01 M ;    hFM в2,02  ;  hFM в2,03  ;         (4) 

 
 

Рис. 3. Розрахункова схема пружної шпонки М-подібним  

поперечним перетином 

 

Для визначення згинального моменту в перерізі 4 розглянемо 

окремо стержень 3–4 і складемо для нього розрахункову схему, тоді 

отримаємо: 

                                              hFM в328,04  .                                            (5) 

 
 

Рис. 4. Розрахункова схема стержня 3–4 

 

Тоді для інших перерізів отримаємо: 
 

                     hFM в328,05  ; hFM в2,06  ; hFM в2,07  ;   

                     hFМM в4,098  ;  hFМ в35,010  .                              (6) 

За отриманими даними, на рис. 5 побудовано силову епюру 

згинальних моментів. 
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Рис. 5. Силова епюра згинальних моментів М  

 

Визначимо горизонтальне переміщення  точки 1 прикладання  

сили Fм. Для цього у точці 1 прикладемо одиничну силу 1х  і визна-

чимо реакції від дії цієї сили, як показано на рис. 6. 

0BV ;    1BH ;   hM B 75,0                       (7) 

 
 

Рис. 6.  Схема навантаження одиничною силою 

 

Далі будуємо одиничну епюру згинальних моментів, показану 

на рис. 7, для якої визначені згинальні моменти у характерних точ-

ках рівні: 

           01 M ;  hM 25,02  ;  hM 25,03  ; hM 41,04  ;      

           hM 41,05  ; hM 25,06  ; hM 25,07  ;  hМ 75,010  .               (8) 
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Рис. 7.  Одинична епюра згинальних моментів М

�

 

 

Переміщення  точки 1 визначаємо за методом Мора, користу-

ючись формулою 

                                              


 1

1
dsММ

JE

�

,                                   (9) 

 

де E – модуль пружності першого роду матеріалу шпонки; 

        J – статичний момент інерції  12/3lJ  . 

 Перемножуємо епюри М  і М
�
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Після спрощень отримуємо: 

JE

hFв




3168,0
.                                     (11) 

Горизонтальне переміщення точки прикладання сили Fм , вихо-

дячи із геометричних параметрів, приблизно дорівнює  

                                            )
42

(
hd

 ,                                      (12) 

де  ß – кут, на який повернувся вал відносно маточини (радіан). 

Прирівняємо праві частини формул (11) і (12) і отримаємо 
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3
672,0
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 .                                (13) 

Використовуючи вирази (1) і (13), можна визначати величину 

обертального моменту Т в залежності від деформації пружної М-

подібної шпонки та оцінити її міцність відомими методами. 

Такі пружні шпонкові з’єднання поліпшують експлуатаційні по-

казники механічних приводів машин – м’якше передають динаміч-

ний обертальний момент, збільшують довговічність деталей. 

Висновки: 
1. Обґрунтовано конструкцію та принцип роботи нового шпон-

кового з’єднання з пружною шпонкою М-подібного поперечного пе-

рерізу.   

2. Отримано аналітичний вираз (13) залежності між деформаці-

єю пружної шпонки М-подібного поперечного перетину і силою, яка 

створюється обертальним моментом, який можна використовувати 

для її розрахунків.   

3. Розглянуто нове шпонкове з’єднання з пружною шпонкою М-

подібного поперечного перетину, що амортизує вібрації і динамічні 

навантаження, має простішу технологію виготовлення, тому рекоме-

ндується до використання у механічних приводах машин. 
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STRUCTURE, PRINCIPLE OF OPERATION AND CALCULATION OF KEYED 

CONNECTION WITH M-SHAPED KEY 
 

The structure and principle of operation of the keyed joint with an 
elastic key have been described. The key of such connection has cross 
section of M-shaped form, with external and internal elements 
connected by rounding. The elastic key is installed in the groove 
between the shaft and the hub. The elastic key can be placed in the 
groove between the shaft and the hub in M-like or W-like views. A 
method for calculating the elastic M-shaped key when transmitting 
torque to it has been developed. The analytical dependence between 
the torque and the deformation of the key has been obtained, which 
allows to solve three problems: to determine the dimensions of the 
cross section in the design calculation for the known torque; to 
determine the stresses that occur in the cross section of the key 
during its deformation in the check calculation; the amount of torque 
that can be transmitted by an elastic keyway within the strength. Such 
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key joints improve the performance of mechanical drives of machines 
– softer transmit dynamic loads, increase the durability of parts. 
Keywards: elastic keyed joint; shaft; hub; elastic M-shaped key; 
torque; bending moment; deformation. 
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СТРОЕНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ И РАСЧЁТ ШПОНОЧНОГО  
СОЕДИНЕНИЯ СО ШПОНКОЙ М-ПОДОБНОГО  

ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 
 

Описаны строение и принцип работы упругого шпочного соедине-
ния с упругой шпонкой с М-подобным поперечным сечением. Ра-
зроботана методика расчета упругой М-подобной шпонки при пе-
редаче ею крутящего момента. Получена аналитическая зависи-
мость между крутящим моментом и деформацией шпонки. Такие 
шпоночные соединения улучшают эксплуатационные показатели 
механических приводов машин – мягче передают динамические 
загрузки и увеличивают долговечность деталей. 
Ключевые слова: упругое шпоночное соединение; вал; ступица; уп-
ругая М-подобная шпонка; крутящий момент; момент изгиба; де-
формация. 
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