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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło sztywne z nastawnym kątem środkowym między łączo-

nymi wałami oraz urządzenie do nastawy obciążenia skrętnego w układzie mocy krążącej zawierają-

cym takie sprzęgło, rozwiązania stosowane szczególnie w badaniach wytrzymałości i trwałości prze-

kładni zębatych. 

Znane są sprzęgła tarczowe sztywne umożliwiające regulację kąta środkowego między osa-

dzonymi na wałach tarczowymi członami biernym i czynnym, sprzężonymi przez tarczę cierną po-

osiowym dociskiem łączników śrubowych. Zakres regulacji kąta ograniczony jest długością obwo- 

dowo wydłużonych otworów w tarczy jednego z członów, przez które przeprowadzone są łączniki śru-

bowe poosiowego docisku. Jedno z takich rozwiązań sprzęgła przedstawione jest w opisie 

US3078711. Sprzęgła z nastawnym kątem środkowym są istotnym zespołem stanowisk do badań 

przekładni zębatych w układzie mocy krążącej, gdzie wykonują zadanie obciążenia skrętnego układu 

– w tym badanej przekładni zębatej. Wielkość obciążenia skrętnego powinna być nastawialna. Zmiana 

kąta środkowego w warunkach sztywnego połączenia zespołów w zamkniętym układzie kinematycz-

nym wprowadza odpowiadające temu kątowi obciążenie skrętne, którego wartość odczytywana jest 

wbudowanym szeregowo w układ momentomierzem. W rozwiązaniu US3078711 napięcie układu 

przez zmianę kąta środkowego między łączonymi wałami dokonywane jest przez zębatkowe prze-

kładnie zabudowane wewnątrz sprzęgła i to w zakresie ograniczonym do kąta wyznaczonego długo-

ścią obwodowo wydłużonych otworów. Rozwiązanie sprzęgła i jego regulacja są skomplikowane  

a zakres regulacji kąta dla układów o dużej sprężystości jest często niewystarczający dla wywołania 

wymaganego obciążenia skrętnego. 

Sprzęgło według niniejszego wynalazku podobnie jak w powyżej opisanym rozwiązaniu ma 

osadzone na wałach tarczowe człony bierny i czynny, sprzężone przez tarczę cierną poosiowym doci-

skiem łączników śrubowych. Istota rozwiązania polega na tym, że człon bierny ma walcową wnękę 

czołową, w której w położeniu współosiowym osadzona jest tuleja prowadząca zamocowana śrubą 

centralną do członu biernego. W strefie czołowej tuleja prowadząca ma kołnierz i na końcu odsądze-

nie centrujące pasowane w członie czynnym. Do czołowej powierzchni obrzeża członu biernego za-

mocowany jest śrubami pierścień tarczy ciernej, o grubości równej i położeniem poosiowym pokrywa-

jący się z szerokością kołnierza. We wnęce czołowej znajdują się: pierścień osadczy i łby łączników 

śrubowych, z których pierścień osadczy przylega do wystającego w przestrzeń wnęki czołowej frag-

mentu powierzchni tarczy ciernej i jednocześnie do tylnej powierzchni kołnierza. Łączniki śrubowe 

przeprowadzone są przez wolną pierścieniową przestrzeń między średnicą wewnętrzną tarczy ciernej 

i średnicą zewnętrzną kołnierza oraz naprężane są nakrętkami opierającymi się o tylną powierzchnię 

tarczy członu czynnego. 

Korzystnym jest, gdy na obwodowych powierzchniach tarcz członu biernego i członu czynnego 

wykonane są gniazda zaczepowe. 

Przedstawione sprzęgło według wynalazku ma nieograniczony zakres regulacji kąta środkowe-

go, łączniki śrubowe wywołujące docisk poosiowy przeprowadzone są trzpieniami przez pierścieniowo 

wolną przestrzeń między tarczą cierną i kołnierzem. 

Drugie rozwiązanie według wynalazku, dotyczy urządzenia do nastawy obciążenia skrętnego 

przy pomocy opisanego powyżej sprzęgła w układzie mocy krążącej. Urządzenie zawiera podporę 

osadzoną w prowadnicy usytuowanej poniżej i według osi ruchu równoległej do osi sprzęgła oraz 

dźwignię obciążającą w postaci ramienia z pazurem na łukowym końcu, zahaczanym o gniazdo za-

czepowe członu czynnego sprzęgła. Na drugim końcu ramienia zawieszone jest obciążenie. Podpora 

ma gniazdo o kształcie wycinka pobocznicy walca o średnicy i szerokości powierzchni tarczy członu 

biernego oraz zaopatrzona jest w ząb wprowadzany w gniazdo zaczepowe członu biernego podczas 

regulacji obciążenia skrętnego sprzęgła. 

W warunkach podparcia sprzęgła urządzenie umożliwia w sposób prosty wprowadzenie do 

układu obciążenia o dokładnie określonej wartości momentu skrętnego. 

Rozwiązania sprzęgła i urządzenia do jego regulacji w układzie mocy krążącej przybliżone są 

opisem przykładowych wykonań pokazanych na rysunku. Poszczególne figury przedstawiają: Fig. 1 

przekrój osiowy sprzęgła, Fig. 2 widok czołowy z kierunku na człon czynny, Fig. 3 widok z boku, Fig. 4 

widok perspektywiczny elementów sprzęgła w ujęciu montażowym. Kolejne figury dotyczące urządze-

nia przedstawiają: Fig. 5 schemat stanowiska z mocą krążącą, Fig. 6 widok z boku sprzęgła podczas 
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regulacji kąta środkowego i napinania układu momentem skręcającym a Fig. 7 czynność regulacji 

w ujęciu perspektywicznym. 

Sprzęgło sztywno łączy wały poprzez tarczowe człony bierny 1 i czynny 2, sprzężone przez tar-

czę cierną 3 poosiowym dociskiem łączników śrubowych 6. Człon bierny 1 ma po wewnętrznej stronie 

walcową wnękę czołową 1a, w której w położeniu współosiowym osadzona jest tuleja prowadząca 4 

zamocowana śrubą centralną 8 do członu biernego 1. W strefie czołowej tuleja prowadząca 4 ma koł-

nierz 4a i na końcu odsądzenie centrujące 4b pasowane spoczynkowo w członie czynnym 2. Do czo-

łowej powierzchni obrzeża członu biernego 1 zamocowany jest śrubami 7 pierścień tarczy ciernej 3, 

której grubość g jest równa i położeniem poosiowym pokrywająca się z szerokością kołnierza 4a. We 

wnęce czołowej 1a znajdują się: pierścień osadczy 5 i łby łączników śrubowych 6, których ukształto-

wanie eliminuje możliwość obrotu. Pierścień osadczy 5 przylega do wystającego w przestrzeń wnęki 

czołowej 1a fragmentu powierzchni tarczy ciernej 3 i jednocześnie do tylnej powierzchni kołnierza 4a. 

Łączniki śrubowe 6 przeprowadzone są trzpieniami przez wolną pierścieniową przestrzeń między 

średnicą wewnętrzną d3 tarczy ciernej 3 i średnicą zewnętrzną d4a kołnierza 4a, oraz naprężane są 

nakrętkami 10 opierającymi się o tylną powierzchnię tarczy członu czynnego 2. Na obwodowych po-

wierzchniach tarcz członu biernego 1 i członu czynnego 2 wykonane są gniazda zaczepowe 9a i 9b,  

z których gniazda 9a członu biernego 1 wykonane są od strony czołowej natomiast gniazda 9b członu 

czynnego 2 na obwodzie z kierunku promieniowego. 

Opisane sprzęgło zabudowane jest w układzie mocy krążącej stanowiska badania przekładni 

zębatych. Układ zawiera: silnik elektryczny 20 napędzający przez sprzęgło 21 przelotowy wał prze-

kładni zębatej zamykającej 25 i dalej wałem z zabudowanym momentomierzem 22 badaną przekład-

nię zębatą 23. Na wyjściu z przekładni badanej 23 zabudowane jest powyżej opisane sprzęgło 

z nastawnym kątem środkowym 24, przez które przy pomocy urządzenia według wynalazku wprowa-

dzane jest obciążenie skrętne. Urządzenie posiada podporę 26, która osadzona jest w prowadnicy 27, 

usytuowanej poniżej i według osi ruchu równoległej do osi sprzęgła. Podpora 26 ma gniazdo o kształ-

cie wycinka pobocznicy walca o średnicy i szerokości powierzchni tarczy członu biernego 1 oraz za-

opatrzona jest w – nie uwidoczniony na rysunku – ząb wprowadzany w gniazdo zaczepowe 9a członu 

biernego 1. W warunkach wyłączonego napędu, zwolnienia łączników śrubowych 6 i przesunięcia po 

prowadnicy 27 pod człon bierny 1 podpory 26, z jednocześnie występującym zablokowaniem członu 

przez ząb wsunięty w gniazdo zaczepowe 9a, nakładana jest na człon czynny 2 dźwignia obciążająca 

28, w postaci ramienia z pazurem na łukowym końcu. Pazur zahaczany o gniazdo zaczepowe 9b 

członu czynnego 2 sprzęgła umożliwia napięcie sprzęgła momentem skręcającym w wartości wynika-

jącej z zawieszonego na końcu obciążenia 29 i długości dźwigni obciążającej 28. Stan napięcia układu 

momentem skręcającym utrwalony jest przez dokręcenie łączników śrubowych 6. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sprzęgło tarczowe sztywne z nastawnym kątem środkowym połączenia wałów, zawierające 

osadzone na wałach tarczowe człony bierny i czynny, sprzężone przez tarczę cierną poosiowym doci-

skiem łączników śrubowych, znamienne tym, że człon bierny (1) ma walcową wnękę czołową (1a)  

w której w położeniu współosiowym osadzona jest tuleja prowadząca (4) zamocowana śrubą central-

ną (8) do członu biernego (1), przy czym w strefie czołowej tuleja prowadząca (4) ma kołnierz (4a) i na 

końcu odsądzenie centrujące (4b) pasowane w członie czynnym (2), natomiast do czołowej po-

wierzchni obrzeża członu biernego (1) zamocowany jest śrubami (7) pierścień tarczy ciernej (3), 

o grubości (g) równej i położeniem poosiowym pokrywający się z szerokością kołnierza (4a), a ponad 

to we wnęce czołowej (1a) znajdują się: pierścień osadczy (5) i łby łączników śrubowych (6), z których 

pierścień osadczy (5) przylega do wystającego w przestrzeń wnęki czołowej (1a) fragmentu po-

wierzchni tarczy ciernej (3) i jednocześnie do tylnej powierzchni kołnierza (4a), a ponad to łączniki 

śrubowe (6) przeprowadzone są przez wolną pierścieniową przestrzeń między średnicą wewnętrzną 

(d3) tarczy ciernej (3) i średnicą zewnętrzną (d4a) kołnierza (4a) i naprężane są nakrętkami (10) opie-

rającymi się o tylną powierzchnię tarczy członu czynnego (2). 

2. Sprzęgło według zastrz. 1, znamienne tym, że na obwodowych powierzchniach tarcz członu 

biernego (1) i członu czynnego (2) wykonane są gniazda zaczepowe (9a, 9b). 

3. Urządzenie do nastawy obciążenia skrętnego w układzie mocy krążącej, wprowadzanej silni-

kiem elektrycznym w szeregowo zwarte w obwodzie: przekładnię zębatą zamykającą, przekładnię 
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zębatą badaną i sprzęgło z nastawnym kątem środkowym obciążenia skrętnego układu, znamienne 

tym, że zawiera podporę (26) osadzoną w prowadnicy (27) usytuowanej poniżej i według osi ruchu 

równoległej do osi sprzęgła (1, 2), oraz dźwignię obciążającą (28) w postaci ramienia z pazurem na 

łukowym końcu, zahaczanym o gniazdo zaczepowe (9b) członu czynnego (2) sprzęgła, a na której 

drugim końcu zawieszone jest obciążenie (29), przy czym podpora (26) ma gniazdo o kształcie wycin-

ka po bocznicy walca o średnicy i szerokości powierzchni tarczy członu biernego (1) oraz zaopatrzona 

jest w ząb wprowadzany w gniazdo zaczepowe (9a) członu biernego (1) podczas regulacji obciążenia 

skrętnego sprzęgła (1, 2). 

 

 

Rysunki 
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