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БУДОВА, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА РОЗРАХУНКИ МУФТИ ПРУЖНОЇ З 
ЕЛАСТИЧНИМИ ВСТАВКАМИ 

 
Розглянуто будову муфти пружної двосторонньої, яка складається 
з зовнішньої і внутрішньої півмуфт. Зовнішня півмуфта містить ма-
точину, обойму з пазами, виконаними осесиметрично на її поверхні 
відносно осі обертання і вздовж муфти.  У пази вставлено еластичні 
(наприклад гумові) виступи, які можуть бути різної раціональної 
конфігурації, наприклад циліндричної. Внутрішня півмуфта вико-
нана у вигляді маточини та зовнішніх виступів. Описана технологія 
з’єднання валів і принцип роботи такої муфти. Розроблено методи-
ку розрахунку еластичної вставки, виходячи з її деформації при пе-
редаванні обертального моменту. Такі муфти покращують експлуа-
таційні показники механічних приводів машин – м’яко передають 
динамічний обертальний момент, компенсують неспіввісності та 
поліпшують технологічність з’єднання валів. 
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Постановка проблеми. Для з’єднання валів вантажопідйомних, 

транспортуючих, транспортних та інших машин і обладнання широко 

використовуються різноманітні муфти. Вони є достатньо відповіда-

льними механічними пристроями, що часто визначають надійність і 

довговічність всієї машини. При передаванні руху та обертальних 

моментів від одного вала до другого муфти, крім з’єднання валів, ви-

конують ще багато відповідальних функцій, на деякі з них ми зверта-

ємо увагу, а саме: компенсацію шкідливого впливу зміщення осей 

валів, що виникають унаслідок неточностей виготовлення, монтажу 

та умов експлуатації; амортизацію вібрацій і динамічних наванта-

жень та інші. Такі різноманітні вимоги сприяли появі великої кілько-

сті муфт [1; 2].  У даній статті ставиться проблема удосконалення не-

керованих муфт з метою виконання ними вказаних вище функцій, 
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тобто компенсацію зміщення осей валів і амортизацію вібрацій і ди-

намічних навантажень. Тому пропонується нова муфта пружна двос-

тороння, розроблена  на рівні  патентів України на корисні моделі [3], 

які покращують умови роботи подібних пружних муфт. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Муфтам механічних 

приводів машин і пристроїв, які згідно з ДСТУ 2278:1993 поділені на 

чотири класи, присвячено велику кількість робіт, з яких  тут розгля-

нуто [4–17]. 

В [4] описано будову та принцип передавання обертального 

моменту пружними муфтами з радіальними підковоподібними пру-

жинами, з защемленими кінцями та досліджений їх напружений 

стан. 

В [5] наведено нові способи передавання обертального моменту 

інерційними муфтами. Описано конструкції інерційних муфт для реа-

лізації нових способів передавання обертального моменту. 

В [6] описано будову та принцип роботи автоматичних інерцій-

но-фрикційних муфт зчеплення. Запропоновано методику проєкту-

вання таких муфт з урахуванням особливостей процесу керування 

без відповідного механізму. 

В [7] наведено конструкції та принцип роботи самокерованих 

інерційно-фрикційних муфт з проведенням попереднього аналізу 

умов і необхідних параметрів для надійного їх вмикання та вимикан-

ня під час різних режимів роботи. 

В [8] описано будову та принцип роботи інерційно-фрикційних 

муфт без веденої напівмуфти з різноманітними пружними елемента-

ми. Обґрунтовано можливості отримання бажаної нелінійності їх 

пружної характеристики. 

В [9] наведено нові способи передавання обертального моменту 

інерційно-вакуумними муфтами за рахунок інертності мас їх елемен-

тів та з’єднання валів способом адгезії півмуфт. Описано конструкції 

таких муфт для реалізації цих способів та особливості динамічних 

характеристик в різних формах їх виконання. 

В [10] описано конструкцію інерційно-вакуумних муфт і переда-

ча ними обертальних моментів у механічних приводах машин. При-

ведено варіанти конструкції ведучої півмуфти, виконаної у вигляді 

еластичної присоски. Звернуто увагу на особливості та властивості 

присосок, від яких залежить нелінійність їх жорсткості.  

В [11] приведено будову та принцип передавання обертального 

моменту пружними муфтами з підковоподібними пружинами з заще-

мленими кінцями, розміщеними вздовж осі валів, та досліджений їх 
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напружений стан. 

В [12] описано конструкцію та принцип передавання оберталь-

ного моменту інерційно-відцентровою пружною муфтою, визначені 

маси інертності її елементів для створення поперечних та поздовжніх 

сил на канати і моменту їх закручування. 

В [13] розглянуто будову запобіжної пружної муфти, яка містить 

внутрішню і зовнішню півмуфти, з’єднані між собою зіркоподібною 

пружиною з виступами параболічної форми. Описано принцип її ро-

боти, отримано аналітичні вирази, які дозволяють робити висновки 

про роботоздатність таких муфт. 

В [14] описано конструкцію та принцип передавання оберталь-

ного моменту втулковою пружною муфтою, де втулка виконана про-

фільною, наприклад, квадратною з підковоподібними вершинами і з 

такими профільними ділянками виконані вали, що з’єднуються. При-

ведено аналітичні залежності її розмірів від обертального моменту, 

що передається. 

Із аналізу останніх публікацій видно, що науковці та проектува-

льники і конструктори продовжують шукати шляхи покращення кон-

струкцій і принципу роботи муфт, але пружним двостороннім муфтам 

з еластичними вставками приділено мало уваги.  

Метою роботи є опис будови, принципу роботи та розрахунків 

нових пружних двосторонніх муфт з еластичними вставками та зро-

бити висновки про можливість і доцільність застосування їх у техніці. 

Виклад основного матеріалу. На рис. 1 показано муфту пружну 

двосторонню, яка складається з зовнішньої 1 і внутрішньої 2 півмуфт. 

Зовнішня півмуфта 1 містить маточину 3, обойму 4 з пазами 5, вико-

наними осесиметрично на поверхні обойми 4 відносно осі обертання 

і вздовж муфти.  У пази 5 вставлені еластичні вставки 6 з шийками 7 

і  шляпками 8. Вставки 6 можуть бути різної раціональної конфігура-

ції, наприклад, циліндричної. Внутрішню півмуфту 2 виконано у ви-

гляді маточини 9 і зовнішніх виступів 10.  

Муфту пружну двосторонню збирають у такій послідовності. У 

поздовжні пази 5 обойми 4 зовнішньої півмуфти 1 встановлюються 

еластичні вставки 6 за допомогою шийок 7, які закріпляються шляп-

ками 8. Далі встановлюють внутрішню півмуфту 2 у зовнішню півму-

фту 1 так, що еластичні вставки 6 розміщаються між зовнішніми ви-

ступами 10. Муфта готова до роботи.  

Муфта пружна двостороння працює так. Обертальний момент з  

зовнішньої півмуфти 1 передається  на внутрішню півмуфту 2 через 

еластичні вставки 6 на зовнішні виступи 10. За рахунок пружних 
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властивостей еластичних вставок 6 компенсуються динамічні наван-

таження і осьові, радіальні та кутові неточності з’єднання валів. 

 

 
Рис. 1.  Муфта  пружна двостороння з еластичними вставками 

 

Запропонована муфта пружна двостороння передає оберталь-

ний момент, як показано на рис. 2 в одному і другому напрямках.   

 

 
     

Рис. 2. Схеми деформації пружних еластичних вставок муфти при  

передаванні обертального моменту в одному і другому напрямках 
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На рис. 3 показано розрахункову схему пружної еластичної 

вставки 6 при передаванні обертального моменту Т в одному або ін-

шому напрямках. 

 

 
 

Рис. 3. Схеми навантаження пружної еластичної вставки: а – до передачі 

обертального моменту; б – під час передачі обертального моменту 

 

При вирішенні поставленої задачі прийняті наступні допущен-

ня: деформуються тільки шийки 7 пружних еластичних вставок 6; 

колова сила F, створена обертальним моментом,  рівномірно розпо-

ділена між пружними еластичними вставками і рівна 

   
zD

Tk
F

p2
 ,                                           (1) 

де T – номінальний обертальний момент, який передається муфтою; 

kр =1,0…4,0 – коефіцієнт режиму роботи машини;  D – діаметр кола то-

чок контакту еластичних вставок з виступами;  z – число пружних 

еластичних вставок. 

Небезпечним місцем для розрахунку пружної еластичної встав-

ки є ділянка шийки, яка знаходиться між внутрішнім діаметром D1  

обойми 4 і діаметром d еластичних вставок 6. Тоді висота шийки бу-

де рівна 

                                          d
D

h 
2

1
.                                         (2)  

При передачі обертального моменту ця ділянка піддається де-

формації згину і для розрахунків її використаємо методику викладе-

ну в [15]. Розрахункову схему поперечного перетину шийки показано 

на рис. 4.  
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Рис. 4. Розрахункова схема поперечного перетину шийки пружної  

еластичної вставки: а – до навантаження; б – після навантаження 

 

Момент згину, який деформує шийку пружної еластичної встав-

ки, рівний 
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2
( h
d

FМ  .                                   (3)          

На рис. 5  показано аксонометричне зображення шийки пруж-

ної еластичної вставки з розмірами 

 

 
Рис. 5. Схема з розмірами шийки пружної еластичної вставки 

 

Відповідно до прийнятої системи координат (див. рис. 5) грани-

чні умови 0u ; 0v  , vxw   при 2/z h  та умові нестискання 

задовольняють наступним виразам для переміщень: 
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Далі складаємо функціонал потенціальної енергії деформації 

шийки пружної еластичної вставки 
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і вимагаємо, щоб     
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Кут повороту підрахуємо за формулою 
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За допомогою виразу (9) можна визначити кут повороту, тобто 

деформацію  шийки пружної еластичної вставки і відомими метода-

ми оцінити її міцність при передаванні обертального моменту. 

Такі муфти поліпшують експлуатаційні показники механічних 

приводів машин – м’якше передають динамічний обертальний мо-

мент, компенсують неспіввісності і покращують технологічність 

з’єднання валів. 

Висновки: 
1. Обґрунтовано  конструкцію та принцип роботи нової муфти 

пружної двосторонньої з еластичними вставками.   

2. Запропоновано аналітичні вирази для розрахунків пружних 

еластичних вставок нової муфти.   

3. Розглянута нова муфта пружна двостороння з еластичними 

вставками проста за конструкцією та компенсує шкідливий вплив 

зміщення осей валів, що виникають унаслідок неточностей виготов-

лення, монтажу та умов експлуатації, амортизує вібрації і динамічні 
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навантаження, має простішу технологію з’єднання валів, тому реко-

мендується до використання у механічних приводах машин. 
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STRUCTURE, PRINCIPLE OF OPERATION AND CALCULATION OF THE 
ELASTIC COUPLING WITH ELASTIC INSERTS 

 

The structure of the elastic bilateral coupling, which consists of 
external and internal couplings, has been considered. The outer half 
coupling contains a hub, a holder with grooves made axisymmetrically 
on its surface relative to the axis of rotation and along the coupling. 
Elastic (for example rubber) inserts which can be of various rational 
configuration, for example, cylindrical are inserted into grooves. The 
internal half coupling is made in the form of a hub and external 
protrusions. The shaft connection technology and the principle of 
operation of such a coupling has been described. A method for 
calculating the elastic insert-protrusion based on its deformation 
during torque transmission has been developed. In solving this 
problem, the following assumptions have been made: only elastic 
inserts-protrusions are being deformed; the load is evenly distributed 
between the inserts-protrusions. Using the method of calculation of 
rubber products, analytical expressions have been obtained to 
estimate the stress state of elastic inserts-protrusions. With the help 
of the obtained analytical expressions it is possible to determine the 
deformations of elastic inserts-protrusions and by known methods to 
evaluate their strength and operability. Such couplings improve the 
performance of mechanical drives of machines – gently transmit 
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dynamic torque, compensate for misalignments, and improve the 
manufacturability of the shaft connection. 
Keywords: coupling; half coupling; elastic protrusions; torque; bending 
moment; deformation. 
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СТРОЕНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ И РАСЧЁТ МУФТЫ  
УПРУГОЙ С ЭЛАСТИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 

 
Рассмотрено строение муфты упругой двухсторонней, которая со-
стоит из двух полумуфт внешней и внутренней. Внешняя полумуф-
та  имеет ступицу, обойму с пазами, выполненными осесиметрично 
на её поверхности относительно оси вращения и вдоль муфты. В 
пазы поставлены эластические (например резиновые) вставки, ко-
торые могут быть разной рациональной конфигурации, например 
цилиндрической. Внутренняя полумуфта выполнена в виде сту-
пицы и внешних выступов. Описана технология соединения валов 
и принцип работы такой муфты. Разработана методика расчета 
эластичной вставки исходя из деформации её при передачи кру-
тящего момента. Такие муфты улучшают эксплуатационные пока-
затели механических приводов машин – мягко передают динами-
ческий крутящий момент, компенсируют несоосности и улучшают 
технологичность соединения валов. 
Ключевые слова: муфта; полумуфта; эластические вставки; крутя-
щий момент; момент изгиба; деформация. 
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