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Постановка проблеми.  
Зростання переданих потужностей і швидкостей обладнання супроводжується інтенсифікацією 

коливальних явищ в системах, різко підвищують їх динамічну навантаженість [1]. Прогресивність 
створюваного обладнання полягає в їх простоті, надійності і універсальності застосування. 
Проблеми, пов'язані із стабілізацією обертального руху елементів механічних передач і їм супутні, 
вивчалися і вивчаються упродовж багатьох десятків років. Дослідники різних країн виконують схожі 
і в теж час своєрідні дослідження в даній області. Не виключенням є  і литовські вчені – Антанас-
Пятрас Каволелис, Казимиерас Рагульскис, Минвидас Рагульскис, Бронисловас Спруогис, 
Марийонас Богдявичюс, Эугениюс Юрконис, Витаутас Турла, Витаутас-Казимиерас Аугустайтис та 
ін. Данною проблематикою займалися Лебедєв С.О., Пеньков О.І., Леонов М.Я та інші.. У даній 
роботі пропонується універсальний з'єднувальний пристрій для приводів у вигляді ексцентричної 
кільцевої пружно-відцентрової муфти (ЕКПВМ) [2], яка має універсальні можливості: стабілізує 
обертальний рух, оберігає привід від перевантаження, компенсує неспіввісності з'єднувальних валів, 
при певному підборі параметрів, вона може виконувати роль джерела збуджувальника вібрацій з 
певним рівнем частоти і амплітуди коливань. 

Метою роботи є дослідження кільцевої пружно-відцентрової муфти. 
Ведуча напівмуфта ЕКПВМ (рис. 1) являє собою урівноважений відносно вісі обертання 

ексцентрик 1, жорстко насаджений на ведучий вал і маточину, яка може провертатися на своєрідному 
шарикопідшипнику 5 відносно ексцентрика. Жорстке кільце (маточина) 4 має два діаметрально 
протилежно-спрямованих хвостовика 6 і 7 різної довжини, до кінців яких жорстко прикріплене 
пружне кільце 3. 

Відома напівмуфта представлена у вигляді стрижня 2, вісь якої перпендикулярна вісі веденого 
валу і одночасно (при нульовій деформації муфти) перпендикулярна загальної вісі хвостовиків 6 і 7 
ведучої напівмуфти. Стержень закінчується двома хвостовиками, до яких жорстко прикріплено 
пружне кільце 3. 

При обертанні без навантаження або в статичному положенні вісь хвостовиків відомої 
напівмуфти становить прямий кут із загальною віссю хвостовиків 6 і 7 ведучої напівмуфти. 



 453

При обертанні ведучої частини з певними оборотами (за напрямом стрілки) під дією крутнього 
навантаження ексцентрик повертається на певний кут щодо маточини. Геометричний центр S 
ексцентрика 1 відходить наліво вниз від горизонтальної площини, що проходить через вісь 
з'єднувальних валів. Як показали експерименти, вісь хвостовиків 6 і 7 ведучої напівмуфти при 
деформації муфти зміщується приблизно паралельно первісному положенню. 

Осьова лінія пружного кільця при обертанні під впливом відцентрових сил прагне прийняти 
форму ідеальної окружності. Якщо кільце має пружність і в статичному положенні, то потенційні 
сили також прагнуть повернути кільце до ідеальної окружності, тим самим зменшити кут 
скручування муфти. При певній кутовій швидкості встановлюється відповідне динамічна рівновага 
муфти, що характеризується певним кутом скручування і певної деформації пружного кільця. 

 
 

Рисунок 1 –  Ексцентрична кільцева пружно-відцентрова муфта (ЕКПВМ) 
 
Дана муфта при дотриманні умов провертання може виконувати функцію запобіжної муфти. 
Умова провертання має вигляд: 
 

                                                 

( ) ( ) ( )2 22 4 3 4 1
4

R R R
c

δ π δ δ πδ− − + − + + −
= ,                     (1) 

 
де с – ексцентриситет муфти (відстань OS на рис.1.); R – радіус пружного кільця; δ   – довжина 

затискування кільця. 
Характеристика муфти представлена залежністю переданого крутного моменту від кута 

деформації 21 αα − , яка представлена на рис. 2. 
Залежність переданого муфтою крутного моменту від конструктивних і експлуатаційних 

параметрів представлена на рис. 3, де Е·І – жорсткість кільця; γ  – погонна маса кільця. 

 
Рисунок  2 – Характеристика муфты при ммR 80= , ммe 10= , 1150 −= сω , мкг /16,0=γ : 

1 – ммtk 0,1= ; 2 – ммtk 8,0= ; 3 – ммtk 6,0= ; 4 – ммtk 4,0=  ( kt  – товщина кільця) 
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Рисунок 3 – Залежність переданого муфтою крутного моменту від конструктивних і 

експлуатаційних параметрів при ммR 80= , ммe 10= , 1150 −= сω , мкг /16,0=γ , 
20,66E I Нм⋅ = , рад5236,021 =−αα : 1 – ( )RfM = ; 2 – ( )efM = ; 3 – ( )21 αα −= fM ; 4 – 

( )ωfM = ; 5 – ( )EIfM = ; 6 – ( )γfM =  
 
Аналіз стійкості передачі крутного моменту 
У зв'язку з тим, що ЕКПВМ може працювати як стабілізуючий пристрій обертального руху, 

дана муфта при певних параметрах переданого крутного моменту і ексцентриситету може стати 
збудником вібрацій з певними значеннями амплітуд. При роботі муфти в режимі стабілізуючого 
пристрою приводу необхідно визначити зону стійкої роботи при передачі крутного моменту [4]. 

     Згідно [5] отримуємо наступну умову передачі крутного моменту: 
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де  коефіцієнти ic  відповідають значенням, представленим у роботах [1,5]. 
Для аналізу нерівності (2) введемо позначення: 
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Розклавши вираз (2) на множники, знайдемо: 
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Для задоволення останньої нерівності необхідно, щоб обидва множники були більше нуля, так 

як в реальних умовах вони не можуть бути негативними одночасно. Виявляється, що при невеликій 
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величині відношення df  перший множник нерівності (5) може бути негативним при малій 
крутильній деформації муфти. Перший множник буде позитивним при: 

                                                                
1>

d
f

.                                                                                (6) 

 
Характеристика муфти ( )21 αα −= fM  з цьому випадку ілюструється кривою 1 на рис. 4.Так 

як негативність першого множника вводить на початку характеристики муфти увігнуту петлю 
нестійкості (крива 2 на рис. 4), практично відношення df  має задовольняти умові (6). На рис. 4 
(крива 2) відрізок OВ відповідає довжині зони деформації муфти при негативному моменті. Точка A 
– початок стійкості роботи муфти, точка B – початок позитивного моменту. 

Практично стійка деформація муфти (починаючи від нульового кута закручування) можлива 
лише при задоволенні умови: 
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З нерівності (7) можна визначити критичну кутову швидкість обертання муфти: 
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Залежність критичної кутової швидкості обертання муфти від радіуса кільця представлена на 

рис. 5, де заштриховані площі показують зони стійкої роботи муфти при різних жорсткості 
кільця.Умова позитивності другого множника нерівності (5) визначає вищу граничну точку стійкої 
деформації муфти (рис. 4) у зоні: 

 

                                                                    
( ) ( )2121 2

0 ααπαα −Δ+<−< ,                                              (9) 

 
де ( )21 αα −Δ  визначається з умови: 
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Рисунок  4 – Характеристика муфти: 1 – df > , ммe 10= , мкг /16,0=γ , 1150 −= сω , 
пружнє  кільце ммR 80= , 20,1E I Нм⋅ = ; 2 – df > , пружнє  кільце ммR 200= , 21, 75E I Нм⋅ =  



 456

 
 
Рисунок  5 –  Залежність критичної кутової швидкості обертання муфти від радіуса пружного 

кільця при його різних жорсткостях, мкг /16,0=γ : 1– 20, 05E I Нм⋅ = , 2 – 20,10E I Нм⋅ = , 3 – 
20, 20E I Нм⋅ =  

 
Отже, запропонований універсальний з’єднувальний пристрій для валів приводів має наступні 

властивості: 
1) може бути запобіжним при необхідному значенні ексцентриситету е, визначеним умовою 

(1), без руйнування сполучних зв'язків; 
2) при відповідному підборі параметрів є стабілізатором обертального руху і компенсатором 

неспіввісність  з'єднувальних валів; 
3) при певному підборі параметрів воно служить збудником вібрацій – що знаходить велике 

застосування, наприклад при спрощенні приводів вібросит для сортування сипучих матеріалів. 
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РЕФЕРАТ 

Спруогіс Б., Універсальний з'єднувальний пристрій для приводів / Б.Спруогіс,  
О. Прєнтковський, І.С. Клименко, А.О. Бєлятинський // Вісник Національного транспортного 
університету. – К. : НТУ, 2013. – Вип. 28. 

Об’єкт дослідження- з'єднувальний пристрій для приводів. 
Мета роботи- дослідити кільцеву пружно-відцентрову муфту 
В статті розглянуто універсальний з'єднувальний пристрій для приводів у вигляді 

ексцентричної кільцевої пружно-відцентрової муфти (ЕКПВМ), яка має універсальні можливості: 
стабілізує обертальний рух, оберігає привід від перевантаження, компенсує неспіввісності 
з'єднувальних валів, при певному підборі параметрів, вона може виконувати роль джерела 
збуджувальника вібрацій з певним рівнем частоти і амплітуди коливань. 

Зроблені висновки щодо властивостей універсального з’єднувального пристрою. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПРИВОД, З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, МУФТА. 
 

ABSTRACT 
Spruogis B., Prentkovskis O, Klimenko I.S., Beljatynskij A. Universal connecting for drive. Visnyk 

National Transport University. – Kyiv. National Transport University. 2013. – Vol. 28. 
A research object is an universal device for drives. 
In the article an universal interconnector is considered for drives as an eccentric  circular resiliently-

centrifugal muff(ЕКПВМ), that has universal possibilities, : stabilizes rotatory motion, guards a drive from 
an overload, compensates  to the malalignment of connecting billows, at the certain selection of parameters, 
it can carry out the role of source of causative agent of vibrations with the certain level of frequency and 
amplitude of vibrations. 

Drawn conclusion in relation to properties of universal interconnector. 
KEYWORDS: TRANSMISSION, INTERCONNECTOR, MUFF. 
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Объект исследования-универсальное устройство для приводов. 
В статье рассмотрено универсальное соединительное устройство для приводов в виде 

эксцентрической  кольцевой упруго-центробежной муфты (ЕКПВМ), которая имеет универсальные 
возможности: стабилизирует вращательное движение, оберегает привод от перегрузки, компенсирует  
несоосности соединительных валов, при определенном подборе параметров, она может исполнять 
роль источника возбудителя вибраций с определенным уровнем частоты и амплитуде колебаний. 

Сделаны выводы относительно свойств универсального соединительного устройства. 
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