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(73) Відкрите акціонерне товариство "Терно-
пільський комбайновий завод"
(57) 1. Вимірювач крутного моменту, що містить
співосно розташовані ведучу та ведену півмуфти,
які взаємодіють між собою за допомогою пружного
елемента, а на ведучій півмуфті встановлений
натискний диск, що взаємодіє із щупом регіструю-
чого приладу, який відрізняється тим, що у веде-
ній півмуфті рівномірно по колу закріплені пальці,
які вільно розташовані в дугових пазах ведучої
півмуфти і взаємодіють з еластичним елементом,
причому пальці зв’язані з відтискними пластинами,
які в свою чергу контактують з натискним диском.

2. Вимірювач крутного моменту по п. 1, який відрі-
зняється тим, що натискний диск підтиснутий
осьовою пружиною в сторону відтискних пластин.
3. Вимірювач крутного моменту по п. 1, який відрі-
зняється тим, що відтискні пластини шарнірно
закріплені на ведучій півмуфті.
4. Вимірювач крутного моменту по п. 1, який відрі-
зняється тим, що відтискні пластини виконані ду-
гоподібними, один кінець яких закріплений на па-
льці, а інший - на торцевій поверхні ведучої
муфти.
5. Вимірювач крутного моменту по п. 1, який відрі-
зняється тим, що відтискні пластини шарнірно
зв’язані з ведучою півмуфтою і з пальцями через
проміжний важіль.
6. Вимірювач крутного моменту по п. 1, який відрі-
зняється тим, що відтискні пластини виконані у
вигляді клинів, закріплених на пальцях і натискно-
му диску.
7. Вимірювач крутного моменту по п. 1, який від-
різняється тим, що еластичні елементи розташо-
вані в дугових пазах півмуфти, з обох боків віднос-
но пальців.

Винахід відноситься до силовимірювальної те-
хніки і може бути використаний для визначення
крутних моментів на обертових валах.

Відомий пристрій для визначення крутного мо-
менту (А.С. СРСР № 1778561, МКП 8 G 01L 3/10,
Бюл. № 44, 1992 р.), що містить співосно розташо-
вані ведучу і ведену півмуфту, виконані у вигляді
різних дисків і взаємодію між собою за допомогою
пружного елементу. Аналог.

Недоліком відомого пристрою є значні проце-
си, які виникають при закручуванні пружних еле-
ментів при закручуванні пружних елементів і за
рахунок цього знижується точність вимірювання
крутних моментів.

Також відомий пристрій для вимірювання кру-
тного моменту (А.С. СРСР № 617692, МКП 8 G 01L
3/08 Бюл. № 28, 1978 р.), що містить співосно роз-
ташовані ведучу та ведену півмуфти, які взаємо-
діють між собою за допомогою пружного елементу,
а на ведучій півмуфти встановлений натискний
диск, що взаємодіє із щупом регіструючого при-
строю,  причому натискний диск зв’язаний з важе-

лем, закріпленим на ексцентричних осях сателітів
планетарного зачеплення. Прототип.

Недоліком відомого пристрою є значні коливні
процеси, які виникають при провертанні підпруж-
нених сателітів, що призводить до підвищення
інерційності натискного диска в осьовому напрям-
ку, що суттєво знижує точність вимірювання крут-
ного моменту.

В основу винаходу покладена задача вдоско-
налення вимірювача крутного моменту, в якому
розташуванням на ведучій півмуфті натискного
диска, що взаємодіє з пружними відтискними пла-
стинами забезпечується безінерційне переміщен-
ня натискного диска і за рахунок цього підвищу-
ється точність вимірювання крутного моменту.

Поставлене завдання досягається за рахунок
того, що у вимірювачі крутного моменту, який міс-
тить співосно розташовані ведучу та ведену пів-
муфти, котрі взаємодіють між собою за допомогою
пружного елемента, а на ведучій півмуфті встано-
влений натискний диск,  що взаємодіє із щупом
регіструючого приладу, згідно винаходу вводиться
те, що у веденій півмуфті рівномірно по колу закрі-
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плені пальці, які вільно розташовані в дугових па-
зах ведучої півмуфти і взаємодіють з еластичним
елементом, причому пальці зв’язані з відтискними
пластинами, які в свою чергу контактують з натис-
кним диском, що підтиснутий осьовою пружиною в
сторону відтискних пластин, відтискні пластини
шарнірно закріплені на ведучій півмуфті, відтискні
пластини виконані дугоподібними, один кінець яких
закріплений на пальці, а інший на торцевій повер-
хні ведучої півмуфти, відтискні пластини шарнірно
зв’язані з ведучою півмуфтою і з пальцями через
проміжний важіль, відтискні пластини виконані у
вигляді клинів, закріплених на пальцях і натискно-
му диску, еластичні елементи розташовані на ду-
гових пазах ведучою півмуфти з обох боків віднос-
но пальців.

Суттєві ознаки формули винаходу направлені
на зниження інерційності натискного диску і відпо-
відно підвищення точності вимірювання крутного
моменту.

Вимірювач крутного моменту зображений на
фіг. 1, фіг. 2 - перетин по А-А на фіг. 1, фіг. 3, 4, 5,
6 - варіанти виконання відтискних пластин.

Вимірювач крутного моменту складається із
співвісно розташованих ведучої і веденої 2 півму-
фти. У веденій півмуфті 2 рівномірно по колу за-
кріплені пальці 3, які вільно розташовані в дугових
пазах 4 ведучої півмуфти 1 і взаємодіють з елас-
тичними елементами 5, наприклад гумовими, які
розташовані в дугових пазах 4. Пальці 3 взаємоді-
ють з пружним елементом. виконаним у вигляді
відтискних пластин 6, які в свою чергу контактують

з натискним диском 7. Торцева поверхня натиск-
ного диска 7 взаємодіє зі щупом регіструючого
приладу 9. Натискний диск 7 підтиснутий осьовою
пружиною 10, в сторону відтискних пластин 6, яка
в свою чергу фіксується гвинтами 11. Як варіанти,
відтискні пластини 6 шарнірно закріплені на веду-
чій півмуфті 1  (фіг.  3),  або відтискні пластини 6
виконані дугоподібними (фіг. 4), один кінець яких
закріплений на пальці 3, а інший – на торцевій по-
верхні ведучої півмуфти 1. Також відтискні пласти-
ни 6 можуть бути шарнірно зв’язані з ведучою пів-
муфтою 1 і з пальцями 3 через проміжний важіль
12 (фіг. 6), або в іншому випадку відтискні пласти-
ни 6 виконуються у вигляді клинів (фіг. 5).

Як варіант, еластичні елементи 5 розташовані
в дугових пазах 4 ведучої півмуфти 1 з обох боків
відносно пальців 3.

Працює вимірник крутного моменту наступним
чином.

Крутний момент передається від приводу на
ведучу муфту 1 через палець 3, який кріпиться до
веденої півмуфти 2 і еластичний елемент 5 на ве-
дену півмуфту 2. Вимірювання крутного моменту
проводиться таким чином, при аміні крутного мо-
менту проходить деформація еластичного елеме-
нту 5 і внаслідок чого проходить відносне зміщен-
ня ведучої півмуфти 2. Внаслідок цього відбува-
ється відхилення пальців 3, відтискних пластин, які
в свою чергу відхиляють натискний диск 7, який
підтиснутий пружиною 10. Покази знімаються регі-
струючим приладом 9, який взаємодіє із торцевою
поверхнею натискного диска через щуп 8.
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