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АҢДАТПА
«ГАЗ-3110 жеңіл автокөлігінің ілініс муфтасын жаңғырту» тақырыбына
дипломдық жұмысты автордың қорытынды аттестациясына жəне бакалавр
академиялық дəрежесін алуға ұсынылады.
Бұл дипломдық жұмыста ГАЗ-3110 жеңіл автокөлігінің ілініс муфтасын
параметрлері анықталды. Осыған байланысты жұмыста осы саладағы патенттік
шолу жасалынды, өзара əрекеттесу ортасын зерттеліп толық қарастырылды,
қолданыстағы құрылымдарды талдап жаңа құрылым ұсынылды.
Жұмыстың барлық бөліктері бойынша есептеулер, сондай-ақ қажетті
схемалар орындалды. Конструкциялық бөлім мен қабылдаған технологиялық
шешімдердің негіздемесін, ілініс муфтасын тексеру есептері жүргізілді.
Сонымен қатар мен ілініс муфтасын, жетекті дискісінің негізгі параметрлерінің
есебі жүргізді.
Есептеу жəне зерттеу бөлімін қорытындылай келе, осы қызмет түрі
сұранысқа ие жəне одан əрі даму үрдісі бар деген қорытынды жасауға болады.
Түсіндірме жазбасы 51 беттен тұрады, графикалық бөлімінде A1
форматындағы 6 парақ бар.
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АННОТАЦИЯ
Дипломную работу на тему» Модернизация муфты сцепления легкового
автомобиля ГАЗ-3110 " рекомендуется для итоговой аттестации автора и получения академической степени бакалавра.
В данном дипломном проекте определены параметры муфты сцепления
легкового автомобиля ГАЗ-3110. В этой связи в работе был проведен патентный обзор в данной области, изучен круг взаимодействия, проанализирован и
предложена новая структура существующих структур.
Выполнены расчеты по всем частям работ, а также необходимые схемы.
Проведены расчеты проверки конструктивного отдела и обоснования принятых
технологических решений, муфты сцепления. Кроме того, я провел расчет основных параметров приводного диска, муфты сцепления.
Подводя итоги расчетной и исследовательской части, можно сделать вывод, что данный вид деятельности востребован и имеет тенденцию к дальнейшему развитию.
Пояснительная записка состоит из 51 страниц, в графической части 6 листов формата A1.
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ABSTRACT
The thesis on the topic "Modernization of the clutch of a GAZ-3110 passenger
car" is recommended for the final certification of the author and obtaining an academic bachelor's degree.
This diploma project defines the parameters of the clutch of a GAZ-3110 passenger car. In this regard, the paper conducted a patent review in this area, studied the
range of interaction, analyzed and proposed a new structure of existing structures.
Calculations were made for all parts of the work, as well as the necessary diagrams. Calculations were made to check the design Department and substantiate the
technological decisions made, the clutch. In addition, I have calculated the main parameters of the drive disk and clutch.
Summing up the results of the calculation and research part, we can conclude
that this type of activity is in demand and has a tendency to further development.
The explanatory note consists of 51 pages, in the graphic part of 6 sheets of A1
format.
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Көлік халықтың шаруашылық саласының жалпы қызмет етуін құрайтын
инфрақұрылымның маңызды элементі. Көлік кеңейтілген өндіріс процесіне,
қорлардың, шикізаттың, отынның жəне өнеркəсіп өнімдерінің көлеміне, қоймалардың өндірістік қуатына, яғни халық шаруашылығының əр түрлі салаларының жұмыс істеу тиімділігіне белсенді əсер етеді.
Осыған байланысты біліктілік сипаттамасына сəйкес автокөлік
құралдарының құрылымын жəне жалпы автомобиль конструкциясының жəне
негізгі тораптар мен агрегаттардың даму үрдісін білуі тиіс автокөлік
мамандығының инженер – механиктері аса талап етілетін болады.
Автомобиль жасау, жаңа техникалық деңгейге сəйкес инфрақұрылымды
құрумен сабақтас өндірістерді өтті 70-80 жылдары, қашан жұмыс істей бастады,
жаңа жəне түбегейлі қайта жаңартылған зауыттар ВАЗ, Иж-маш, КамАЗ, ЗИЛ,
ГАЗ. Соңғы жылдардағы экономикалық қиындықтарға қарамастан, ҚР
автомобиль жасау өндірісін жоғары деңгейде ұстап отыр. 2019 жылы бір
миллионнан астам автобус, жеңіл жəне жүк көліктері шығарылды.
Автомобиль көлігі ҚР жалпы көлік жүйесінде үлкен маңызға ие, оның
үлесіне халық шаруашылығындағы барлық тасымалдардың 2/3-нен астамы
тиесілі.
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Елдің экономикалық жəне əлеуметтік дамуының негізгі бағыттары жүк
жəне мамандандырылған автомобильдер мен автобустардың, бірінші кезекте
Дизельдердің өндірісін игеру жəне кеңейту, қала ішіндегі тасымалдар үшін аз
тоннажды жүк автомобильдері мен электромобильдер шығаруды ұлғайту,
автопоездармен тасымалдауды қамтамасыз ету үшін тіркемелер мен жартылай
тіркемелер өндірісін едəуір ұлғайту көзделеді. Соңғы уақытта жалпы пайдаланымдағы автомобиль көлігінің жүк айналымын 1,3...1,4 есе, ал автобустардың
жолаушылар айналымын 16...18% - ға ұлғайту жоспарланған.
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1 Дипломдық жұмыс тақырыбын негіздеу
1.1 Конструкцияларға шолу және автомобильдің техникалық деректерін талдау
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1.2 Ілінісу муфтасының талаптары мен жіктелуі
Ілінісу автомобильдерінде орнатылатын айналмалы сəттің берілу сипаты
бойынша фрикциялық жəне электромагниттік болып бөлінеді. Фрикциялық
ілініс жұмысы жетекші жəне жетектегі элементтердің салыстырмалы
бұрыштық жылжуы кезінде түйіспе аймағында пайда болатын үйкеліс күшін
пайдалануға негізделген. Үйкеліс күші осы элементтерді қысатын қалыпты
күшке пропорционалды. Электромагнитті ілінісуді жетекші жəне
ведомствалық ілініс элементтері арасында орналасқан ферронапол-нитель
бөлшектерінің магнитті тартылу күші есебінен айналдыру сəті береді. Бұл сəт
қозу орамасында өтетін токтың күшіне пропорционал, ол арқылы феррон
15

толтырғыш магниттеледі. Ілінісуді өшіруге ораманы қоректендіру көзінен
ажырату арқылы қол жеткізіледі.
Ең көп таралған фрикциялық ілінісу. Электр магниттік ілінісу кейде
микро жəне шағын литражды жеңіл автомобильдерде орнатылады.
Қажет болған жағдайда жетекке жүргізушіге іліністі басқаруға көмектесетін күшейткіш салынады.
Ілінісу мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: толық қосылған ілінісу кезінде
тығысусыз қозғалтқыштың ең жоғары айналу сəтін беруді; қозғалтқышты
трансмиссиядан толық
ажырату үшін
қажетті
таза
ажыратуды;
трансмиссиядағы динамикалық жүктемелерді азайту үшін жəне автомобильді
орнынан бірқалыпты қозғалу үшін қосудың бірқалыпты болуын; беріліс
қорабының тісті іліністеріндегі динамикалық жүктемелерді жəне берілістерді
ауыстырып қосу кезінде синхронизаторлардың тозу жылдамдығын азайту үшін
ілініс бөлігінің ведомосімен инерцияның ең аз сəті; қосылған күйдегі үйкеліс
сəтінің; тіркеп сүйреу кезінде жылуды тиімді бұру; трансмиссияға əсер ететін
жоғары жиілікті тербелістерді негізінен қозғалтқыш жағынан сөндіру;
дайындаудың жоғары беріктігі мен технологиялылығы; шағын габариттері
(ұзындығы).
Тіркеу конструкциялары əртүрлі. Үйкелетін беттердің формасы бойынша олар дискілік, қалыптық немесе конустық болуы мүмкін; қысу күшін жасау тəсілі бойынша — механикалық, гидравликалық, пневматикалық,
электрлік; үйкелетін беттердің жағдайы бойынша — құрғақ немесе майлайтын; жұмыс сипаты бойынша — тұрақты тұйық немесе ашық болуы мүмкін.
Автомобильдерде басым көп жағдайларда серіппелі қысқыш құрылғысы жəне
дискідегі сөндіргіші бар құрғақ дискілі тұрақты тұйықталған ілініс қолданылады. Бұл тіркемелер қарапайым конструкция жəне берік.
Өз кезегінде құрғақ фрикциялық ілінісу бірқатар белгілер бойынша
бөлінеді: əрекет ету тəсілі бойынша — автоматты емес жəне автоматты.
Қазіргі уақытта əдетте автоматты емес тіркемелер қолданылады. Автоматты
ілінісулер шетелдік жəне отандық жеңіл автомобильдердің кейбір үлгілерінде
орнатылған. Жүргізушінің араласуынсыз берілген алгоритм бойынша автоматты емес ілініс (əдетте фрикциялық немесе электромагниттік) жұмысын
қамтамасыз ететін, оның жұмыс принципі бойынша ілініс (ортадан тепкіш)
немесе басқару жүйесі автоматты түрде болуы мүмкін.
Білінетін дискілердің саны бойынша-бір жəне екі дискіге. Бір дискілі
ілінісу жүк көтергіштігі шағын жəне орта жеңіл жəне жүк автомобильдерінде
қолданылады. Екі дискілі ілінісу үлкен жүк көтергіштігі бар автомо-билерде
орнатылады.
Қысқыш серіппелердің орналасуы бойынша— перифериялық жəне Орталық. Периферия бойынша цилиндрлік серіппелер қатары, ал орталық-но— бір
конустық, цилиндрлік немесе тарелкалы орнатылады. Соңғылары жеңіл автомобильдердің тіркеуінде таралып, қалған ти-пы жүк автомобильдері мен автобустардың тіркеуінде қолданылады.
Фрикциялық іліністің негізгі элементтері 3-суретте көрсетілген.
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жетекші бөлігі-маховик, басу дискі 3, ілінісу қаптамасы 5, басу серіппелері 4, жетекші бөлігі — бұрау тербелісінің өшіргіші бар 2 жетегі 13, ажырату
механизмі — сығу иінтіректері 12, сығу подшипнигі 11с ажырату муфтасы 6,
ілінісу жетегі — педаль 7, тартылу серіппесі 8, тартылу 9, шанышқы 10.
3-сурет- Ілінісу схемасы
Жетек түрі бойынша-күшейткіші жоқ жəне күшейткіші бар механикалық
жəне гидравликалық жетегі бар ілінісу. Күшейткіштер механикалық, гидравликалық, пневматикалық немесе вакуумды орындайды.
Автомобиль тіркеуіне қойылатын негізгі талаптар мыналар болып табылады: жұмыстың қосылу тазалығы мен сенімділігі; конструкцияның қарапайымдылығы мен технологиялылығы; қызмет көрсетудің қарапайымдылығы;
ең аз масса. Осы талаптарды орындау байланысты, негізінен, санының ведомых
дискілерін сцеплении.
Ең қарапайым конструкция мен ең аз массаға қызмет көрсету ең аз
шығындарды талап ететін бір-нодисттік ілінісулер ие.
Бірдискалық ілініс екідискпен салыстырғанда аз Инерция сəті бар, бұл
беріліс қорабы бөлшектерінің ұзақ уақытқа əсер етеді. Беріліс қорабы синхронизаторларының қызмет ету мерзіміне айтарлықтай əсер ететін ілініс ажыратудың тазалығы бір дискілі тіркеулерде қандай да бір қосымша құрылғыларды
қолданбай-ақ қол жеткізіледі.
Бөлшектерді бір дискілі іліністерде салқындату шарттары екі дискіге
қарағанда жақсы. Екі дискілі тізбектердегі орташа жетекші дискіден жеткілікті
жылу мөлшерін бұрудың мүмкін еместігі ілініс жапсырмаларының неғұрлым
қатаң жылу режиміне алып келеді,бұл өз кезегінде орташа жетекші дискісі бар
жұпта жұмыс істейтін жапсырмалардың қарқынды тозуын тудырады.
Жоғарыда көрсетілген артықшылықтардың салдарынан бір дискілі
ілінісулер көп таралған.
ЗИЛ-433360 автомобилін жобалау кезінде ілінісудің бір дискілі конструкциясы қабылданды.
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1.3 Ілінісудің мақсаты мен құрылғысы
Едəуір дəрежедегі ілінісу конструкциясы, өлшемдері мен сипаттамалары
қысу серіппелерінің түрімен анықталады. Автомобиль тіркеулерінде цилиндрлік, конустық жəне тарелкалы серіппелер қолданылады.
Цилиндрлік серіппелер заманауи тізбектерде периферия бойынша орнатылады жəне бір-біріне қатысты серіппелердің симметриялық орналасуы есебінен үйкелетін беттердің біркелкі қысылуын қамтамасыз етеді, олардың санына байланысты қысу серіппелері қысу дискісінің бір немесе екі шеңберіне орналастырылады.
Автомобиль тіркеулерінде (əсіресе жеңіл автомобильдер) кеңінен қолданылады.
Жалпак серіппесі қиыстырылған конус түрінде болады жəне меридиальды орналасқан
жапырақшалары бар тұтас сақинадан тұрады.

1-жетекті диск; 2 - қысқыш диск; 3 - қысқыш иінтіректер;
4 -сөндіргіш; 5-қаптау.
4-сурет- Орталық конустық серіппесі бар бір дискілі ілінісудің типтік
құрылымы
Серпімді сығу тетіктерінің. Тəрелкелі серіппені орнатудың екі нұсқасы бар. Бірінші
нұсқада ( серіппенің қысу дискісінде тұтас сақинаның сыртқы шеті, екіншісінде — ішкі.
Бірінші нұсқа ілінісуді өшіру механизмінің қарапайымдылығына байланысты кеңінен
қолданылады. Екінші нұсқада серіппені орнату механизмінің конструкциясы жеңілдетіледі, серіппедегі ажырату жəне кернеу күші азаяды. Алайда бұл жағдайда ілінісуді
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ажырату үшін серіппенің ішкі ұштарын басу дискінен бағытта жылжыту қажет, бұл ажырату механизмінің құрылымын қиындатады.

5 – сурет - Тəрелкелі серіппенің жалпы түрі
Тəрелкелі серіппелерді пайдалану кезінде ілінісу конструкциясы жеңілдетіледі, оның өлшемдері, бөлшектер саны азаяды, бірқалыпты қосу, басу
дискісіне біркелкі жүктеме қамтамасыз етіледі, жапсырмалар тозған кезде қысу
күшінің аз өзгеруі.

1, 13- фрикциялық жапсырмалар; 2, 4-тойтарма шегелер; 3 - пластиналы
серіппелер; 5, 12 - дискілер; 6, 9- фрикциялық шайбалар; 7 - штифт; 8- жетекші
диск күпшектері; 10 — реттеу шайбасы; 11 -серіппелер; 14, 15-фрикциялық жапсырмаларды бекіту тойтармалары.
6 – сурет – жетектегі диск
Жетекші диск. Автомобиль трансмиссиясындағы динамикалық жүктемелерді, сондай - ақ трансмиссияның меншікті тербеліс жиілігін азайту жəне
оларды резонанс аймағынан шығару үшін ілінісудің жетектегі дискі айналмалы
тербеліс сөндіргішімен-демпфермен жабдықталған. Білінетін дискінің серпімділігін арттыру үшін, бұл ілінісуді бірқалыпты қосу жəне құрастыру кезінде
дискіні түзету мүмкіндігі үшін, онда радиалды ойықтар жасалған. Бұл дискке
екі жағынан фрикциялық жапсырмалар жапсырылған.
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Айналмалы тербелістер сөндіргішінің серпімді элементі сегіз тангенциалды орналасқан серіппелер болып табылады. Əрбір серіппе екі тірек пластинамен бірге дискіде жəне тербелісті сөндіргіш дискілерінде тесілген терезелерде
орналастырылады, олар күпшектің фланцына тойтарма шегелермен бекітіледі.
1 – кесте - Ілінісудің негізгі бөлшектерінің қысқаша сипаттамасы
Бұйым
Материал
Термиялық өңдеу, Негізіг
қаттылық
жəне параметрле
беріктендіру əдісі
Басу дискі
Сұр шойын
НВ 170-241
Сыртқы
СЧ 24-44
диаметрі 43 мм
МЕМСТ 1412-70
Ілінісу қаптамасы
Болат 35, бет
қалындығы 5мм.
МЕМСТ 977-88
Жетектегі диск
Болат 50, бет Шынықтыру жəне Сыртқы
қалындығы 2мм.
суыту HRC 35-40 диаметрі 43 мм
МЕМСТ 3680-77
жəне
Жетектегі диск МЕМСТ 16523-70
күшпегі
Болат 40Х
Жаңғырту
Щлицтің
МЕМСТ 4543-70
НВ 255-285
сыртқы
диаметрі
мм
Щлицтің ішкі
диаметрі

Айналмалы тербелістерді сөндіргіштің фрикциялық элементі Болаттың
құрғақ үйкелуімен дискілі муфта болып табылады. Үйкеліс жұбы дискілерден
жəне болат фрикциялық жапсырмалардан тұрады. Айналмалы тербелістердің
сөндіргішін бұраудың ең үлкен бұрышы орамдардың жанасуына дейін толық
қысумен анықталады.
Жинаудағы ведомостволық дискіде статикалық теңгерімге ұшырайды, ол
кезде оған теңгеру жүктері орнатылады. Рұқсат етілген баланс 25 гс см
Басу дискісі мен қаптамасы. Қабығы маховикке сегіз арнайы орталықтандырғыш бұрандамалармен бекітіледі. Қысқыш дискімен қаптаманың байланысы тангенциалды орналасқан серіппелі пластиналардың төрт жұбы арқылы
жүзеге асырылады. Пластиналар ілінісуді қосу жəне өшіру кезінде қаптамаға
қатысты басу дискісінің осьтік жылжу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
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Қысу күші диафрагмалық серіппемен жасалады.
Ажыратқыш механизм. Ажыратқыш механизм төрт иінтіректен жəне
іліністі ажыратып тастайтын тіреуіш шарикті табақтан тұрады. Рычагтар топсалы байланысты нажимным дискі мен бұранды айыры бар. Бұрандалы шанышқылар реттеу гайкалары арқылы қаптамаға тіреледі. Серіппелі пластина
гайканы ілінісу қаптамасына, оның осьтік жылжуын болдырмай қысады. Қысу
дискісінің жұмыс бетіне қатысты іліністі өшіру иінтіректерінің орналасуы
гайкалармен реттеледі.
Ілінісуді ажырату үшін беріліс қорабы алғашқы білігінің қақпағының сирек шеті бойынша жылжитын муфта қызмет етеді. Иінтіректегі муфтаның күші
муфтаға орнатылған тіреуіш шарикоподшипник арқылы беріледі. Бұл шарикоподшипник дайындау кезінде майлаумен толтырылады жəне пайдалану процесінде оны қосуды талап етпейді.
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2. Тақырып бойынша-патенттік шолу
2.1 Тақырып бойынша патенттік шолудың мақсаты
Ғылыми зерттеулер мен қабылданатын жобалық шешімдердің жоғары
сапасының міндетті шарты оларды əдеби жəне патенттік көздер бойынша
алдын ала пысықтау болып табылады. Əдеби-патенттік шолуды жазудың
мақсаты-ілінісу патенттерін іздеу жəне оның жетегін табу жəне дипломдық
жұмыстың осы тақырыбы үшін ең өзекті болып табылатын таңдау.
Бұл əдеби патенттік шолуда Мен ең қолайлы 8 патентті əкелдім.
Механизм ілінісу, беріліс қорабы жəне карданды білік қабылдайды
жүктеме бірнеше есе үлкен максималды айналу сəтінің қозғалтқыштың. Бұл
бірінші берілісте жəне артқы жүрісте қозғалыс кезінде, сондай-ақ қозғалыстың
жоғары жылдамдығымен қозғалтқышты күрт тежеу кезінде жүреді. Бұл ретте
тіркеу, бұл жүктемелерді дискілердің тығырығынан қабылдай отырып, амортизатор болып табылады. Автомобильді пайдалану үрдісінде жүреді тозу жəне
сыну фрикциялық жапсырма алдыңғы дискінің тозуы, мойынтіректі муфта выключения сцепления, бұзу реттеу тетіктерінің выключения сцепления, əлсіреуі
нажимных жəне демпфірлік серіппелерді, замасливание дискілер. Ілінісу механизмінің ақаулықтары тығындау (толық емес қосу), толық ажыратпау (ілінісу
"алып" келгенде дискілердің толық ажыратылмауы) жəне механизмнің күрт
қосылуын тудырады. Бұл ақаулар жол-көлік оқиғаларының себебі болуы
мүмкін. Бөлшектердің тозуын төмендету жəне кейбір пайдалану істен шығуының алдын алу мақсатында ілінісу муфтасын жаңғырту үшін ең қолайлы патенттерді таңдау жүргізіледі.
2.2 Патенттік жиын
2.2.1 Патент RU 308595; F16 d 13/44" тіркесудің фрикциялық муфта "
Пауль Маухер және Клаус Штег
Өнертабыс ілінісу муфталарына жатады жəне үздіксіз айналатын жетекші
кезінде, атап айтқанда автомо-билей, шынжыр табанды, ауыл шаруашылық
жəне жол машиналарының трансмиссияларында, металл кесетін станоктарда
жəне т. б. тізбекті мерзімді қосу талап етілетін барлық жағдайларда пайдаланылуы мүмкін.
Жетекші жəне ведо-мый дискілер, басу плитасы, қақпағы, серіппелі
құрылғысы бар жəне аксиалды бағытта алдын ала тартылған беріліс буындары
бар тіркесу фрикциялық муфталары белгілі. Дегенмен, белгілі іліністер жəне
тарату байланыстарының жəне тұтастай алғанда ілінісу сипаттамалары тұрақты
емес, өйткені ілінісу дискілерінің қаптамаларының тозуының жоғарылауымен
қысым серіппесінің қысым күші төмендейді, бұл ілінісу дискілерінің сырғып
кету қаупін тудырады.
Сипатталған өнертабыстың мақсаты жұмыстың сенімділігін арттыру жəне
муфтаның сипаттамасын жақсарту болып табылады.
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Бұл муфтаның беріліс буындары қақпаққа қатысты хорд бойынша
керілген күйде орнатылған көлденең толқынды пластиналы серіппелер түрінде
жəне плитаға қатысты хорд бойынша тангенциалды түрде жасалған,
серіппелердің əрқайсысының серпімділік күші жинақталатындай етіп қол
жеткізіледі.
Абсцисстегі нүкте ілінісу ажыратылған кезде ілінісу муфтасын түсіру
орнын белгілейді. Жұмыс аймағындағы беріліс буынының серіппесінің күші іс
жүзінде тұрақты. Өйткені күш серіппенің беріліс буындарының бағытталған
қарама-қарсы болып күшінде нажимной кешкі ілінісу, онда бұл тиеу кезінде
белгілі муфталары қолдану қажет үлкен күші қарағанда, түсіру кезінде
ұсынылатын ілініс муфтасының, сонымен бірге өскелең беделін тозған
жапсырмаларды ілінісу азаяды прижимное күш-жігер нажимной ілінісу
серіппелер, ол қауіп шкивтеріндегі дискілер. Беріліс буыны ұзындығы
ортасында ілінісу үшін 5 тесігі бар 4 пластиналы серіппе түрінде жəне əрбір
ұшына бекіту үшін 6 жəне 7 бір тесігі түрінде орындалған. Пластиналы серіппе
штрихпунктирлі сызықпен əлсіреген жағдайда, яғни оны орнатқанға дейін
бейнеленген,ал контурлық желі монтаждаудан кейін пластиналы серіппені
көрсетеді. Бұл қалыпта ілінісудің пластиналы серіппесі алдын ала аксиалдық
бағытта А шамасына жəне өзінің бойлық бағытында скаттың əрбір шетінде Б
шамасына дейін созылды. Алдын ала керілу жүзеге асырылуы мүмкін, мысалы,
егер ортасында орналасқан 5 бекіту тесігі арқылы пластиналы серіппе іліністің
тиісті бөлігіне жəне одан кейін басқасына бекітілген болса; ілінісу бөліктері а
шамасына жоғары қаратылып, 5 жəне 7 бекітпе тесіктерінің арасы тартылмаған
пластиналы серіппенің :керілген күйде сияқты қорғалуы тиіс, яғни 1/2 тең
қашықтық екі жағдайда да бірдей қалады.
Жиналған ілінісу муфтасы жетекші диск пен маховик жоқ жəне 8
қақпағын, сондай-ақ 9 тəрелкелі серіппені қамтиды. Сыртқы шеңберден кейбір
қашықтықта 9 дөңгелекті серіппе екі жағынан да 12 дөңгелектеріне жанасады,
олар 13 болттармен бекітіледі, дөңгелекті серіппемен еркін бұрылу мүмкіндігін
қамтамасыз етеді.
Қақпақтың сыртқы фланецінде 8 ілінісу муфтасы екі пластиналы
серіппелер 4 Өз ұшымен ілінісу қақпағына тойтарма арқылы бекітілген.
Пластиналы серіппелер немесе беріліс буындары бекіту тесіктерінде 5 қысқыш
плиталарда орнатылған 15 тойтармамен бекітілген.
Пластиналы серіппелер 4 фигада көрсетілген қалыпта. 2 контурлық
сызықпен ілінісу ішінде бағытталатын барынша алдын ала керілу олардың
көлденең
толқындарының
деформациясы
салдарынан
пластиналы
серіппелердің керілуін жабатындай етіп бекітілген.
Жұмыс сенімділігін арттыру жəне муфтаның сипаттамасын жақсарту
мақсатында беріліс буындары қақпаққа қатысты хорд бойынша керілген күйде
орнатылған көлденең толқынды серіппелер түрінде жəне плитаға қатысты хорд
бойынша тангенциалды түрде жəне хорд бойынша тангенциалды түрде плита
бойынша көлденең толқынды серіппелер түрінде орындалуымен ерекшеленетін
жетекші жəне жетекші дискілер, басу плитасы, серіппе құрылғысы, қақпағы бар
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жəне аксиальды бағытта алдын ала тартылған беріліс буындары бар тіркесу
фрикциялық муфта, əрбір серіппенің серпімділік күші қақпаққа қатысты жəне
плитаға қатысты тангенциалды түрде қатып тұруы үшін, əрбір серіппенің
серпімділік күші жинақталатындай етіп.

2.1 – сурет – Жетектегі диск
2.2.3 Патент SU 1325221; F 16 D 13/42 "фрикционды муфта" А. Д.
Ефимов, В. Д. Ефимов, А. В. Короткевич, С. Л. Лабко
Өнертабыс машина жасауға жатады жəне өздігінен жүретін
машиналардың трансмиссияларында пайдаланылуы мүмкін. Өнертабыстың
мақсаты Болат негізінің деформациясын болдырмау, муфтаның бірқалыпты
жұмыс істеуін арттыру жəне оның қуысын желдетуді қамтамасыз ету есебінен
жетектегі диск элементтерінің жұмыс жағдайын жақсарту жолымен муфтаның
беріктігін арттыру болып табылады. Бұл муфта 1 жетекші, басу 2 дискі жəне
олардың арасында орналасқан 3 жетекші дискі (ВД) бар. 2 қысқыш дискімен
серпімді элемент (УЭ) бір ұшымен қатты байланысқан 18. Оның ішкі диаметрі
бойынша 19 фрикциялық жапсырмалар бекітілген, шығыңқы беткейімен
түйісетін 7 күпшек 4 ВД 3. УЭ. 18 радиалды ойықтары бар болат жалпақ сақина
түрінде жасалған, оның сыртқы жəне ішкі бүйір беттерінде кезек ашық.
Ойықтарға жақын орналасқан УЭ 18 учаскелері УЭ 18 бүйірлеріне көлбеу
орналасқан. Енгізу кезінде муфталар ЭБ 18 фрикционными жапсырмалармен 19
өзара іс-қимыл жасайды торцовой беті vi 7 ступицы 4 жəне ауыстырады ВД 3
бағытта жетекші диск 1. ВД 3 жетекші дискімен түйіскеннен кейін 1 УЭ 18
шағын бастау сəті жасай отырып, деформацияланады. Муфтаның толық
қосылуы сығу иінтіректерінен күш түсіргеннен кейін жүреді
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2.2 – сурет – Фрикционды муфта
2.2 суретте фрикциялық муфта бейнеленген, 2.3 суретте — қысу
дискісінің серпімді элементі.
Фрикциялық муфта 5 жетекші жəне 2 қысқыш дискіні қамтиды, олардың
арасында 4 жəне 5 фрикциялық жапсырмасы бар 3 жетекші диск орналасқан, 6
ступицасы жəне 6 шығыңқы 7 ступицасы бар. Шлиц көмегімен 8 жетекті диск 3
жетекті білікпен 9 қосылған. 2 қысқыш дискінің жəне 10 қаптамасының арасында 11 қысқыш серіппелер орналасқан. 10 қаптамасы жетекші дискіге 1
болтпен бекітілген 12. Қысқыш дискіде 2 топсалы 13 серіппесі бар қысқыш
иінтіректер орнатылған 14. 10 қаптамасында 15 тіректері бар, 25 мимен 16
қысқыш иінтіректер реттеу бұрандалары 13. Қысқыш иінтіректер 13 қысқыш
подшипникпен өзара əрекеттесу мүмкіндігімен орнатылған 17. Басу дискімен 2.
18 серпімді элементтің бір соңы қатты байланысты. Оның ішкі диаметрінде 19
фрикциялық жапсырмалар бекітілген, олардың бүйір беті шығып тұрған 7
күпшек 4 жетекші диск 3.
Фрикциялық муфта келесідей жұмыс істейді.
Қысқыш подшипниктерді басқан кезде 17 қысқыш иінтіректердің бос
ұшына 55 13 соңғылары 16 реттеу бұрандалары мен 15 тіректері арқылы 10
қаптамаға сүйеніп, 2 қысқыш дискісі бұрылады жəне 3-жетекші дискіден бұрылады, бір мезгілде қысқыш серіппелер 11 жəне муфтаны өшіреді. 1 жетекші
дискінің жəне 2 дискінің арасында орташа орын алады, 8 жетекші біліктің шлицалары бойынша жылжи отырып 9.
Муфтаны қосқан кезде, қысқыш подшипниктен 13 қысқыш иінтіректеріне
17 салынатын күштің алынуына қарай, қысқыш серіппелер 11 қысқыш дискіні
2-жетекші дискіге шығарады. Нəтижесінде, 18 фрикционды жапсырмамен сер25

пімді элемент 19 муфтаның жетектегі бөліктерімен, атап айтқанда, 7 ступица
шығыңқы бетімен, 3 4 жетекші дискінің 3, 9 алдыңғы 8 білігінің шлицалары
бойынша соңғысын 1 жетекші дискке қарай жылжыта отырып, өзара іс-қимыл
жасай бастайды. Осылайша, бірінші болып жұмысқа 4 жетекші дискінің 3
фрикциялық жапсырмалары кіреді. Бұдан əрі 2 басу дискі жылжығанда, 18 серпімді элемент деформацияланады жəне 2 басу дискі жағынан орналасқан 5 жетекші дискінің 3 фрикциялық жапсырмалары жұмысқа кіріседі. Өзінің фрикциялық қасиеттері бар 18 серпімді элементтің 19 жапсырмасын жетекші жəне жетектегі бөліктердің айналу жылдамдығының үлкен айырмашылығы бар машиналардың муфталарында қолданған жөн.
18 серпімді элементте орындалған 20 жəне 21 ойықтар ұзындығының өзгеруімен, соңғысының қаттылығы реттеледі, бұл муфтаның қосылуының ең
ұтымды сипаттамасына қол жеткізіледі, ол алдымен жетекші диск 1, содан
кейін басу дискі 2 жағынан фрикционды жапсырмаларды жұмысқа енгізу есебінен фрикциялық сəттің біртіндеп өсуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар,
жұмыс істеу тəртібі үйкеліс аймақтарынан ең жақсы жылуды бұруды қамтамасыз етеді, себебі муфтаның бастапқы-бастапқы қосылу сəтінде муфтаның жетекші жəне жетекші бөліктерінің айналу жылдамдығының айырмашылығы барынша жоғары болғанда, 1 кең ауқымды жетекші дискі жағынан 4 фрикциялық
жапсырмалар жұмыс істейді. 3 жетекші дискінің Б ступицасы бар 2 басу
дискісінің серпімді өзара əрекеттесуін жүзеге асыру жолымен жетекші дискінің
жетекші дискінің жетекші дискінің жетекші дискінің жетекші дискінің жетекші
дискінің жетекші дискінің жетекші дискінің алдыңғы жетегі 3, 8 жетекші
дискінің жəне 9 жетекші білігінің тозуын болдырмайды, сондай-ақ 3 жетекші
дискінің Болат негізінің деформациясын жояды. 18 қысқыш серпімді элементтің ойығы жиегінің қарама-қарсы жағына майысу кезінде 4 жəне 5 жетекші
дискінің 3 фрикциялық жапсырмаларының желдетілуі қамтамасыз етіледі, бұл
олардың беріктігін арттырады.

2.3 – сурет- Серпімелі элемент
2.2.3 Патент SU 489887; F 16d 13/42 «Ілінісу муфтасы» М. И. Грицишин,
В. А. Дудин и Б. И. Орищин
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Өнертабыс машина жасау саласына, атап айтқанда көлік құралдарының
тіркесу фрикциялық муфталарына жатады.
Ілінісу муфталары белгілі, онда орнатылған жетекші білігі бар, оған салынған маховикпен, қысу иінтіректері бар қысу дискі жəне маховикке бекітілген жылжымалы корпус арқылы, сонымен бірге, білікшеде орналасқан
білікшеде жəне тіректік мойынтіректерде орнатылған, олардың біреуі фланец
арқылы корпусқа бұрандамалармен бекітілген.
Белгілі муфталар фрикциялық дискіні ауыстыру оңай жəне ыңғайлы емес.
Өнертабыстың мақсаты-фрикциялық дискіні ауыстырудың қарапайымдылығы мен ыңғайлылығын қамтамасыз ету.
Бұл үшін біліктің білігі білікке арналған жетек тістегершігі арқылы
корпустан бұрандамалармен сығылатын фланецтің əрекетімен осьтік жылжу
мүмкіндігімен орнатылған, ал қысу (иінтіректерде қозғалмалы корпуста қысу
дискісін бекіту элементтері бекітілген).
2.4 суретте автотиегіштің күштік агрегатының жалпы түрі бейнеленген.
Автотиегіштің күштік агрегаты 1 қозғалтқышынан тұрады, ол 2 ілінісу
муфтасы 3 картері арқылы 4 беріліс қорабымен қатты жалғанады. 4 беріліс
қорабы 5 стақан арқылы 6 басты жұп 7 Г-тəрізді жетекші көпірмен қатты
байланысқан.
3 ілінісу муфтасы 8 ілінісу фрикциялық дискінен тұрады, ол 9 маховик
пен 10 қысу дискі арасында орнатылған білікке 11. 11 білігі мойынтіректерде
орнатылған. 12 жəне 13. 13 Подшипник 15 қысқыш механизмінің 14 фланецінде
орнатылды жəне 16 фланецпен қысылады, ол 4 беріліс қорабының қабырғасына
екі басы бар 17 арнайы бұрандамалар арқылы бекітіледі. Бұл ретте 17 болтқа
арналған ұяшық 16 фланецтің білікке қатысты бұрылуын қамтамасыз ететін
паздармен орындалған. 11 жетекші біліктің соңында 18 жетекті тістегершігі
қатты орнатылған, ол айналмалы сəттерді 4 беріліс қорабының келесі тораптарына беру үшін қызмет етеді.
10 қысқыш дискіде кронштейндерде 19 қысқыш тетікпен өзара
əрекеттесетін қысқыш иінтіректер орнатылған . 15. 19 қысқыш иінтіректерде
ілінісу муфтасының бос жүрісін реттеуге арналған 20 болттар орнатылған.
20 сфералық тірек бөлігінің əрбір бұрандамасы 22 болттар арқылы 9
маховикпен, ал 10 — серіппемен 23 байланысқан 21 қаптамаға тіреледі.
19 қысу иінтірегінің бос ұшы мынадай элементтермен жабдықталған,
мысалы, 25 контргайкасы бар, 10 қысу дискі мен 21 қаптамасы бар, ілінісудің
жетекті дискісін ауыстырғанда 8.
8 ілінісу дискісін ауыстыру 16 фланецтің көмегімен жүзеге асырылады. 4
беріліс қорабының люгі арқылы 16 фланецке төменгі бастарын басу арқылы 17
арнайы бұрандамаларды бұрап қояды, оны 13 ' шифрынан алады. Одан əрі
бұрандамаларды бұрандамаған кезде 16 фланецті 18 тістегершікке береді, ол өз
артынан 11 білігін оның соңы подшипниктен толық шыққанға дейін 12, ал 13
подшипниктен 14 фланецтен шығарады.11 білігін одан əрі жылжыту үшін 16фланецті I жағдайдан II жағдайға қою қажет. Содан кейін 11 білігі 8 ілінісу
дискінен шеткі жағдайға толық шыққанға дейін еркін қозғалады. Осыдан кейін
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қажет .бұл 23 серіппені қысылған күйде бекітуге мүмкіндік береді, 22 бұрандамаларды 9 маховиктен бұрауға, 21 қысқыш дискімен 10 қысқыш механизмінің
тіреуіш ротасына жылжытуға жəне ілінісу муфтасы картерінің люгі арқылы 8
ілінісу дискісін алуға мүмкіндік береді.
Алдыңғы біліктің фрикциондық дискімен қысқыш иінтіректері бар басу
дискі жəне маховикке бекітілген жылжымалы корпус арқылы өзара іс-қимыл
жасайтын, оған салынған маховигі бар, онда орнатылған жетекші білігі бар
корпусты қамтитын ілінісу муфтасы, əрі жетектегі білік жетекші біліктің жəне
тірек подшипниктердің корпустарында орналастырылған орнатылған, олардың
біреуі корпусқа фланец арқылы бұрандалармен бекітілген, фрикциялық дискіні
ауыстыру қарапайымдылығы мен ыңғайлылығын қамтамасыз ету мақсатында
ведомость арқылы бұрандамалармен бекітілген, жетек тістегершігі арқылы
корпустан қысылатын бұрандамалармен, ал қысу иінтіректерінде жылжымалы
корпуста қысу дискісін бекіту элементтері бекітілген

2.4 – сурет - Күш агрегаты
2.2.4 Патент SU 772497; F 16 D 13/44 «Іліністің фрикционды
муфтасы» Карло Беккари
Өнертабыс машина жасауға, атап айтқанда, тіркесудің фрикциялық
муфталарына жатады.
Осьтік габариттерді азайту жəне жүктемелі беріктілікті арттыру мақсатында, əрбірі жетекші білікпен қосылған тірек дискі, білікке берілген фрикциялық дискі, осьтік жылжыту мүмкіндігімен орнатылған қысу дискі, сондай-ақ
қысу дисктері арасында орналастырылған серпімді элементтер жəне тірекке
қысу фрикциялық дискі, серпімді элементтер кемінде екі тəрелкелі серіппелер
түрінде орындалған., бір бағытта аксиальды бағытталған жəне біреуі
екіншісінен бір кергіш сақиналармен бөлінген, олардың біреуі тарелкалы
серіппенің сыртқы диаметрі аймағында, ал екіншісі - оның ішкі диаметрі аймағында орналасқан, бұл ретте тарелкалы серіппелер мен əрбір қысқыш
дискілер арасында сақиналы төсемдер орнатылған.
Ілінісу Муфта екі, 1 жəне 2 ілінісу блогынан тұрады. Блоктардың əрқайсысында 3 жəне 4 тірек дискілері, 5 жəне 6 фрикциялық дискілер, 7 жəне 8
күпшектермен байланысты жəне тірек дискілерге қатысты ось бойынша
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қозғалмалы дискілер болады. 9 жəне 10 қысу дискілері 3 жəне 4 тірек
дискілерімен айналғанда байланысты жəне тиісті фрикциялық дискілерді қысу
үшін оларға қатысты қозғалады. 3 тірек дискі маховик түрінде орындалуы
мүмкін жəне жетекші білікпен айналғанда байланысты болады, ал 7 жəне 8
фрикциялық дискілердің əрқайсысы 5 жəне 6 жетекші білікпен байланысты болуы мүмкін, ол үшін күпшектердің ішкі бетінде ойықтар бар. Бұл муфта екі
Шығыс болғандықтан, фрикциялық дискілердің əрқайсысы жеке білікке
отырғызылады.
4 тірек дискі шеткі бөлігінде айналма шығыңқы 11, жабылатын фрикциялық жəне қысқыш дискілер жəне 3 дискімен байланысатын болады. 3 жəне 4
тірек дискілері 12 тесікке өтетін бұрандалармен (фигураларда көрсетілмеген)
жалғанады. 11 сақиналы шығыңқы бетінің бүйір жағында l3 пазалары орындалған, онда осьтік саңылауы бар шығыңқы 14 жəне 15 9 жəне 10 дискілері орналасқан, 3 жəне 4 тірек дискілері бар қысқыш дискілерді айналдыру кезінде
ілуді қамтамасыз етеді жəне тірек дискілеріне қатысты қысқыш дискілердің
осьтік жылжуын жол бере отырып.
Бір-біріне қарсы орналасқан 9 жəне 10 қысқыш дискілер арасында ілінісу
жағдайы бағытында 9 жəне 10 дискілерге əсер ететін серпімді элементтер орналасқан, яғни 5 жəне б қысылатын фрикциялық дискілер жəне тірек дискілер
арасында.
Серпімді элементтер бір бағытта ак-сиальды бағдарланған жəне бір
бірінен 18 жəне 19 кергіш сақиналармен бөлінген, олардың сыртқы диаметрінің
"аймағында орналасқан 20 жəне 21 сақиналарымен 16 жəне 17 екі тəрелкелі
серіппелер түрінде орындалған. Тəрелкелі серіппелер 9 қысқыш дискінің арасында орналасқан, ол серіппенің сыртқы бөлігіне тіреледі .20 сақинасы бар 16
жəне 10 қысқыш дискісі бар, онда ішкі учаскеде 19 сақинасы бар 17 серіппесі
тіреледі. Осылайша, 16 жəне 17 серіппелері өзара көлденең байланыс үшін,
сондай-ақ олардың 9 жəне 10 қысу дисктерімен өзара əрекеттесуі үшін сақиналармен ғана түйіседі, бұл ағыту кезінде үйкелуді төмендетуге мүмкіндік береді,
демек, қосу күші. 16 жəне 17 тəрелкелі серіппелерді орналастыру үшін 9 жəне
10 басу дискілерінде 22 жəне 23 сақиналы пазалар жасалған. Тəрелкелі серіппелер 24 сақиналы учаске жəне 25 радиалды шығыңқылар түрінде орындалуы
мүмкін.
Ілінісу блогына 1 ажыратқыш рычагтар қосылған 26. Олардың əрқайсысы 27
оське, 28 тірек, 4 дискте шығыңқы арқылы өтетін. Блоктың осінен ең алыс бос
ұшында ағытушы иінтіректер 26 тарату иінтіректеріне 30 нүктеде шарнирлі
бекітілген 29 тарту көмегімен 9 қысқыш дискіге бекітілген жəне 4 тірек дискі арқылы
саңылаумен өтетін, 10 қысқыш дисктер .9. Тартқыштарда тіректер құрастырылды 31.
4 тірек дискі мен 26 тиісті ажыратқыш рычагының арасында 29 тартқыштың
əрқайсысында 32 серіппелер орнатылған. 2 ілінісу блогына сондай-ақ 34 осіне
отырғызылған, шығыңқы жерлерде орнатылған 33 ажыратқыш иінтіректер
қосылған. 33 иінтіректер радиалды орналасады жəне 35 тіректері болады, олар
арқылы олар 36 аралық иінтіректермен жанасады, олар 37 осіне қондырылған,
шығыңқы жерлерде орнатылған 28.
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Ілінісу блогына 1 ажыратқыш рычагтар қосылған 26. Олардың əрқайсысы 27
оське, 28 тірек, 4 дискте шығыңқы арқылы өтетін. Блоктың осінен ең алыс бос
ұшында ағытушы иінтіректер 26 тарату иінтіректеріне 30 нүктеде шарнирлі
бекітілген 29 тарту көмегімен 9 қысқыш дискіге бекітілген жəне 4 тірек дискі арқылы
саңылаумен өтетін, 10 қысқыш дисктер .9. Тартқыштарда тіректер құрастырылды 31.
4 тірек дискі мен 26 тиісті ажыратқыш рычагының арасында 29 тартқыштың
əрқайсысында 32 серіппелер орнатылған. 2 ілінісу блогына сондай-ақ 34 осіне
отырғызылған, шығыңқы жерлерде орнатылған 33 ажыратқыш иінтіректер
қосылған. 33 иінтіректер радиалды орналасады жəне 35 тіректері болады, олар
арқылы олар 36 аралық иінтіректермен жанасады, олар 37 осіне қондырылған,
шығыңқы жерлерде орнатылған 28.
Ажыратқыш иінтіректі солға қарай (фиг.З) 29 тартқыш арқылы күші 9 қысқыш
дискіге салынады, бұл ретте 3 тірек дискісінен 16 жəне 17 дөңгелекті серіппелерге
қарама-қарсы бұрылады. 5 фрикциялық дискі босатылады жəне тиісті Білік 3 тірек
дискі орнатылған жетекші білікпен айналғанда байланысты емес. Ажыратқыш
рычагтарға əсер ету тоқтаған кезде, 16 жəне 17 серіппелер қайтадан 5 фрикциялық
дискіні қысады, ал 32 серіппелер 26 рычагтарды бастапқы жалғануға қайтарады.

2.5 – сурет – Ілінісу муфтасы
2.2.5 Патент SU 576453; F 16D 13/40 «Ілінісу муфтасы»В. А. Галягин,
В.П.Прокашев и Л. В. Володин
Өнертабыс машина жасау саласына жатады.
Жартылай муфталарды ажырату кезінде бір-бірінен мəжбүрлеп бұрылуы
жоқ фрикциялық дискілер арқылы өзара іс-қимыл жасайтын жетекші жəне же-
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тектегі жартылай муфталарды қамтитын белгілі ілінісу муфтасы жұмыста жеткіліксіз сенімді .
Олардың арасында қысу серіппелері орнатылған, қысу дискімен қысылатын, бұғаттау серіппелерімен өзара əрекеттесетін, олардың арасында орнатылған жəне аралық дискімен тығыздалған маховик пен аралық дискіден тұратын ілінісу муфтасы белгілі .
Мұндай муфта техникалық мəні мен қол жеткізілген нəтижесі бойынша
өнертабысқа ең жақын болып табылады.
Берілген муфтадағы конструкцияны оңайлату жəне сенімділігін арттыру
үшін сығу жəне блоктау серіппелері маховикте бір ұштары бекітілген серпімді
пластиналар түрінде, ал ортаңғы бөлігі аралық дискіде орындалған, бұл ретте
пластиналардың бос ұшы иілген жəне қысу дискісіне тірелетін орындалған.
2.6 суретінде ұсынылған муфта, жалпы көрініс көрсетілген.
Муфта 1 маховик, 2 сығу серіппесі, 3 блокирующую серіппесі, 4 басу
дискі, 5 аралық дискі, 6 жəне 7 фрикциялық жапсырмасы бар жетекті дискілер,
8 орнату саусағы жəне 9 тойтарма бар.
Серіппенің бір ұшы 8 саусаққа қозғалыссыз бекітілген, ал екіншісі 5
дискіге 9 тойтармасымен бекітілген.
3 блоктайтын серіппе иілу түрінде 2 серіппемен бір уақытта орындалған.
Диск 5 орнату саусағымен байланысты 8, сондықтан ол аксиалды жылжыту
мүмкіндігі бар. Маховиктен жетекші сəт 5 дискіге сығу серіппесі 2 арқылы
беріледі. 5 дискі шеңбер бойынша біркелкі орналасқан үш қысқышты серіппелерге ілінген.
Ілінісуді қосу кезінде 4 дискі 7, 5, 6 дискілерді 1 маховикке сығады. Бұл
ретте дискілер арасындағы саңылаулар.

2.6 – сурет – Басу дискі
Серіппені ажыратқан кезде 2 5 дискісін бастапқы (бейтарап) күйге қайтарады. Фрикциялық жапсырмалардың тозуына қарай қосылған күйде муфтада
барлық дискілердің маховикке қосымша ығысуы жүреді. Ал барысын басқыш
əрекетіндегі диск 4 муфтаны ажыратқан кезде тұрақты болуы тиіс, онда ажыратылған кезде диск тиіс жеткізілуі өзінің соңғы жағдайдан шамасына тозу жапсырмалар, т. е. қажет-түзету оның шеткі. Дискілер арасындағы саңылаулардың
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тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін диск 5 сондай-ақ дискті түзетудің
жартысына тең шамаға бейтарап жағдайға дейін келмеуге тиіс.
2 серіппесі 5 дискіні бейтарап күйге қайтаруға ұмтылады, бірақ серіппенің серпімді сипаттамасы 3 дискіге тіреліп, ол 5 дискіні жаңа түзетілген күйге қайтарады, онда дискілер арасындағы саңылаулар оңтайлы.
2.2.6 Патент 6 782 985 В2 F160 13/64 «Ілінісу фрикциондық муфта».

2.7 – сурет – Ілінісу муфтасы
Өнертабыстың мəні.
Бұл өнертабыстың объектісі үйкеліс муфта немесе ілініс дискі болып табылады, ол дизайнды фрикциялық муфтаның əртүрлі жұмыс шарттарына оңай
бейімдеуге мүмкіндік береді. Бірінші аспектіге сəйкес, бұл міндет тізбектің үйкелуі арқылы қол жеткізіледі, əсіресе nonrotatably-ке қосылуы мүмкін облыс орталығымен əзірленген кемінде бір ілінісу дискісі бар мульти-дискінің ілінісуіқуатты іріктеу элементі жəне үйкеліс бетінің ауданы, ол үйкеліс қарама-қарсы
беттерінің арасында қысылуы мүмкін. Орталық элемент диск демпфермен, радиалды, беткейінің үйкеліс элементтерінің өзара əрекеттесуі аймағынан тыс, ол
қалқан алаңының элементінің өзара əрекеттесуіне қатысты айналу осі бағытында жылжу болып табылады. Дисктің орталық элементі үйкеліс немесе фрикциялық жапсырмалар бетіне қосылған немесе іске асыратын немесе қосылған
элементтің жапқышымен ынтымақтасатын дисктің орталық элементінің беті
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арасындағы осьтік ығысуды ұсына отырып, ол конструкцияның əртүрлі
жағдайларға бейімделуіне кепілдік береді.
2.2.7 Патент 4057131 F160 13/00 «Ілінісу муфтасы» Авторлары: Richard
A. Flotow

2.8 – сурет – Екі дискілі ілінісу муфтасы
Өнертабыс саласы. Өнертабыс бір ілінісу дискісін бірнеше ілінісу
дискісіне түрлендіру үшін өтпелі сақинаға жатады.
Жалпы, фрикциялық муфта қозғалтқышты беріліс қорабына немесе қуаттарды іріктеу қорабына қосу үшін қызмет етеді. Қаптамасы сондай-ақ онымен
айналу үшін қозғалтқыш иінді білігінің шығу ұшына қоса берілетін маховиканы
қамтиды. Маховик ілінісу дискісіне орнатылған фрикциялық жапсырмаларға
қосылуы мүмкін үйкеліс беті немесе беті бар. Ажырату дискі трансмиссияда
көптеген берілістерге байланысты бастапқы білікке қосылған. Ілінісудің басу
дискі маховикке бекітілген ілініс қаптамасына қатысты əрекет ететін бірнеше
серіппелердің көмегімен қысылады. Ілінісу дискісі маховиктің бетінен ілінуге
кіреді, сондықтан қозғалтқыштың айналмалы қозғалысы бір ілінісу сəтін бір
немесе бірнеше ілінісу дискілерін жəне ілінісу дискілерінің арасындағы жетек
пластиналарының тең санын қосу жолымен ұзартылуы мүмкін. Алайда, ілінісу
дискілерін жəне пластиналарды қосу кезінде муфтаның осьтік ұзындығы артады . Осылайша, ілінісудің бір мұқабасы маховиктен тұрады жəне одан əрі оған
қоса берілмейді. Жауап беруші: Кулик Мария Викторовна Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 5-баптың 7-тармағына сəйкес Тапсырыс беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімді
мемлекеттік сатып алудың бекітілген не нақтыланған жылдық Жоспары
негізінде қабылдайды. Мұндай жабынды ілінісу құрылыс мөрі бар құйма неме33

се штампыланған конструкциялар болуы мүмкін көзқарас құны құрылыс
артықшылық болып табылады. Штампыланған бұйымдар, сондай-ақ ойық
шығыңқы дискі пластинасының қысымына ие болуы мүмкін, онда оған берілген тарелканы айналдыру үшін пайда болады.
2.2.8 Патент 898162 «Ілінісу фрикциондық муфта» А.Л. Карунин, В.А.
Круглов и А.В. Кретов
Өнертабыс машина жасауға, атап айтқанда айналуды беруге арналған
құрылғыларға жатады.
Қысқыш диск арқылы серіппемен қысылатын фрикционды дискілер бар
тіркесімнің фрикционды муфтасы белгілі.
Бұл муфтаның кемшілігі фрикциялық дискілердің тозуын өтейтін
құрылғының болмауына байланысты сипаттамалардың тұрақсыздығы болып
табылады.
Техникалық мəні жəне қол жеткізілетін нəтижесі бойынша өнертабысқа
неғұрлым жақын болып фрикциялық элементтері бар, қисық сызықты қиманың
тірек беті бар қысқыш диск арқылы диафрагмалық серіппемен қысылатын
ілінісу фрикциялық муфта табылады.
Белгілі топтың кемшілігі-дайындау күрделілігі.
Өнертабыстың мақсаты-дайындауды жеңілдету.
Берілген мақсатқа басу дискісінің тірек беті эллипс бойынша орындалған,
оның үлкен осі муфтаның осіне бұрышпен орналасқан.

2.9 – сурет- Ілінісу муфтасы
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2.9 суретте муфта, жалпы көрініс келтірілген. Муфта 1 жетекші элементтен жəне 2 жетекші элементтен тұрады. Жетекші элемент 5 қозғалтқышының
иінді білігі бар 4 бұрандамасымен біріктірілген 3 қозғалтқышының маховикасын қамтиды. Маховикте 6 бұрандамалармен бекітілген 7 ілінісу қаптамасы,
оған тірек сақиналары арқылы 8 тартпалы саусақпен 9 диафрагмалық серіппе
10,11 кесілмеген бөліктен жəне 12 қосу жапырақшаларынан тұратын. Бұл
серіппе 9 тірек сақиналарына бұрылады, қосу жапырақшаларымен жалғанған 13
тірек даққа күш салу кезінде. Бұрылу (қосу) кезінде серіппенің сыртқы жиегі
маховиктен шығып, 15 тірек беті бойынша серіппемен түйісетін жəне 16 серпімді буындармен, 17 қысқыш дискіге тойтарылған тойтармалармен жалғасқан
14 қысқыш дискіні алып кетеді. Осы тойтармалармен басу дискісіне 18 тангенциальді серіппелер жапсырылған, олар өз соңымен қаптамамен қатты
жалғанып, айналмалы сəтті беру үшін қызмет етеді. Жетектегі элемент 20 сатысымен қосылған 19 жетектегі дискіні қамтиды, ол 21 беріліс қорабының бастапқы білігінің шлицаларымен қозғалуға мүмкіндік береді.
Ілінісудің тозбаған жапсырмаларында серіппелер 11 сақиналы тіректің
ішкі бөлігі бойынша 15 қысымдық дискінің тірек бетімен түйіседі, бұл серіппенің сипаттамасында А нүктесіне сəйкес келеді.
Жапсырмалардың тозуына қарай серіппенің тірек беті бойынша оралады
Жəне толық тозған ілінісу жапсырмаларында сыртқы диаметрге тіреуіш
бетімен түйіседі, бұл сипаттамадағы нүктеге сəйкес келеді.
Құрылғы конструкциясы тірек бетін жасауды жеңілдету кезінде дискідегі
тұрақты қысу күшін алуға мүмкіндік береді. 2 ФИГАДА серіппенің деформациясынан қысу күшінің сипаттамасы келтірілген, оның сыртқы диаметрі Dн=194,2
мм, кесілмеген бөлігінің ішкі диаметрі Dв=162,3 мм, серіппенің қалыңдығы δ
=2,29 мм, диафрагмалық серіппенің кесілмеген бөлігінің конусының биіктігі
Н=4.65 мм, оны қысу дискте орындалған əртүрлі тіректік беттермен қысу кезінде алынған.
Қисық 1 қисығы қисықтың шағын радиусының қалыпты тірек бетінде
алынған. Қисық 2 - қисық үлкен радиус шеңберінің сегменті түрінде орындалған жəне айтарлықтай ені бар тірек беті кезінде. 3 қисығы ілінісу осіне перпендикуляр, үлкен осі бар эллипс сегменті түрінде орындалған тірек беті кезінде алынған. Қисық 4-қалыпты тірек беттерімен серіппені қысу кезінде алынған
сипаттаманың негізінде нүктеден нүктеге дейін салынған тіректік бет кезінде.
Қисық 5-эллипс сегменті ретінде орындалған тіректік бет кезінде , үлкен осі
0,02 рад бұрышы ілінісу осінің нормасымен құрайды.
2.2.9 Патент 390732 «Фрикционды муфта» Авторы: Мишель Т.Р.
Өнертабыс машина жасау саласына жатады.
Диафрагмалық тіркесімі бар, құрамында диафрагма бар, тіректік сым
сақиналары арасындағы саусақтардың қаптамасында бекітілген мойындарда
еркін орнатылған автомобиль фрикционды муфта белгілі.
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2.10 – суреті - Ілініс
Жұмыс кезінде диафрагма бір кезекпен өзара іс-қимыл жасайды, онда
басқа тіректік сақинамен ілінісу жағдайының əрбір ықтимал екі жағдайында
өзара іс-қимыл жасайды.
Онда диафрагма өзара іс-қимыл жасамайтын тірек сақинасы ешқандай
қысым байқамайды жəне, еркін бола отырып, кейбір салыстырмалы қозғалыстар жасайды, негізінен саусақтарға қатысты айналмалы.
Бұл нəтиже сақина мен саусақтың тез тозуы болуы мүмкін.
Бұл шығыршықтың саусақтарға қатысты қозғалу мүмкіндігін жою үшін,
демек, оның тозуын, ұсынылған муфтада саусақтың бастарымен түйісетін тірек
сақинасының бетіндегі радиалды паз қарастырылған. Бұл пазға саусақтың басының бір бөлігі кіреді, оның бүйір қабырғаларымен өзара əрекеттеседі.
2.3 Патенттік шолудың қортындысы
Бұл жұмыста мен 8 патенттік шолу келтірдім, оның 1-і атап айтқанда,
авторлар а. Л. Карунина, В. А. Круглова жəне А. В. Кретова «тіркесу
фрикционды муфта» патенті 898162. Менің ойымша, патент дипломдық жұмыс
та0ырыбына сəйкес келеді. Онда ең маңызды түйісу мəселелерінің бірі дəл
қарастырылған.
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3 Ілінісу муфтасын есептеу
3.1 Фрикциялық жапсырмалар өлшемдерін анықтау

3.1 – сурет – Жетектегі диск
Көмекші шамаларды есептейміз:
(3.1)
мұндағы
- иінді біліктен жетекші доңғалаққа дейінгі трансмиссия
учаскесінің беріліс саны;
- екінші берілістің беріліс саны;
- басты берілістің беріліс саны.

(3.2)
мұндағы

- иінді білікке келтірілген инерция сəті,
- автомобильдің үдемелі қозғалатын массасы, кг;
- дөңгелектің тербелу радиусы, м.

;
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;

(3.3)

мұндағы

- қозғалтқыштың иінді білігіне келтірілген жолдың кедергі

сəті;
- еркін құлауды жеделдету, 9,8м/с2;
- жол кедергісінің жиынтық коэффициенті;
- Иінді біліктен қозғалтқышқа дейінгі трансмиссия учаскесінің жетекші доңғалаққа дейінгі ПƏК.

(3.4)
мұндағы

- қозғалтқыштың иінді білігінің бұрыштық жылдамдығы.

(3.5)
мұндағы

- сүйреу қуаты;
- ең үлкен айналу сəті.

(3.6)

=1 деп қабылдаймыз.
мұндағы - жетектегі дисктер саны.
деп қабылдаймыз
мұндағы
- ілінісу коэффициент қоры.
Ілінісудің статикалық моментін анықтаймыз
(3.7)
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мұндағы
үйкеліс коэффициенті (фрикциялық жапсырмалар түріне
байланысты);
=0,3 деп қабылдаймыз
Жүк автомобильдері үшін мəн береміз
Ілінісу үйкеліс буының жүктелу үлес көрсеткіштерін анықтаймыз:
1)
- фрикциялық жапсырмаларға қысым;
0,2МПа
2)

(3.8)

- қозғалтқыш моментінің коэффициенті
0,724Н

3)

(3.9)

қозғалтқыш қуатының коэффициенті;
140 Вт/см2.

4)

к4 - тіркеп сүйреудің үлестік жұмысы
2.

5)

(3.10)

(3.11)

тіркеп сүйреудің үлестік қуаты;
(3.12)

Жапсырманың сыртқы диаметрін анықтаймыз Dн1:
(3.13)
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Ілінісу үйкеліс буының жүктелу үлес көрсеткіштерінің рұқсат етілген
мəндерін қамтамасыз ету үшін, жалпы үйкеліс бетінің ең аз қажетті мəнін,
анықтаймыз.
;

(3.14)

=898 см2.

(3.15)
1107 см2.

(3.16)

(3.17)
869 см2.

=

Алынған төрт мəннен барлық төрт үлес көрсеткіштері бойынша рұқсат
етілетін
мəнді қамтамасыз ететін ең жоғарғы мəндерді таңдайды.

қарым-қатынасты ескере отырып, фрикциялық жапсырмалардың
сыртқы диаметрін табамыз
(3.18)
жəне
.
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(3.19)

(3.20)

деп қабылдаймыз

=max(

Алдағы екі жұпты таңдаймыз жəне олар үшін көрсеткіштердің мəнін
бақылаймыз
.
Нұсқа А.
Егер:
онда
(3.21)

(3.22)

(3.23)

(3.24)
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Нұсқа Б.
Егер

онда
(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28)
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Алынған мəндерді …
рұқсат етілген мəндермен салыстыра отырып,
А нұсқасының көрсеткіші
рұқсат етілгеннен көп екенін көреміз
, сондықтан
деп қабылдаймыз.
Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты кезінде айналу жиілігімен
жапсырманың осы сыртқы диаметрі үшін жетектегі дискінің ең жоғары рұқсат
етілген айналу жиілігін салыстыра отырып, ортадан тепкіш күштердің əрекеті
кезінде осы жапсырманың жеткілікті беріктігіне көз жеткіземіз.
3.2 Қысу серіппесінің параметрлерін есептеу
Серіппе параметрлерін есептеу үшін негізгі өлшемдер 3.2-суретте
келтірілген, мұндағы Р жəне Рмойын - күштер, тиісінше қысқыш дискіде жəне
іліністі ажыратудың мойынтірегінде əрекет ететін.
Бастапқы деректер:
(3.29)
мұндағы

- ілінісу серіппелерінің жиынтық күші.

- толық ажыратылған ілініс кезінде үйкеліс беттерінің арасындағы жаңа
жапсырмаларға арналған саңылау.
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- қатты жетектегі диск үшін 0,15...0,25 мм жəне осьтік икемділігі бар
жетектегі диск үшін 1,0...1,5 мм тең жетектегі дискінің осьтік деформациясы.

Ілінісу жағдайы қосылған кезде серіппемен жасалатын күшті анықтаймыз,
(3.30)

3.2 – сурет – Серпіменін негізгі параметрлері
Серпіменің жұмыс жүрісін табамыз

,
(3.31)

Фрикционды будың рұқсат етілген жиынтық сызықтық тозуына сəйкес
келетін серіппенің жүрісі. Жүк автомобильдері үшін əдетте 4...8 мм қабылдайды.
Фрикциялық жапсырмалардың рұқсат етілген жиынтық тозуын табамыз
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Серіппенің материалын жəне иілуге рұқсат етілетін кернеуді анықтаймыз
Тарелкалы серіппелердің қолданыстағы конструкцияларында келесі қатынастар орын алады:
қабаттар саны 8ден 20ға дейін.
Есептелген серіппеге арналған материал ретінде 60С2 маркалы болатты
таңдаймыз, оның
тең.
Серіппенің параметрлерін таңдай отырып, жапсырмалардың қосынды
тозуы кезінде серіппемен жасалатын күш шамасына Р1 - ден кем болмауы тиіс,
ал жұмыс барысында-елеусіз ұлғайтылуы тиіс.
Серіппе параметрлерін есептейміз. Ол үшін біз D=Dн=350 мм деп
қабылдаймыз.
Онда:

=0,26;

Е=2

Анықтаймыз:
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Көрсетілген шектерде серіппенің өлшемін таңдап, серіппенің сипаттамасын есептейді жəне құрастырады, яғни басу дискісінде жұмыс істейтін Р
күшінің осы дискінің l орын ауыстыруынан тəуелділігі.
(3.32)

Əр-түрлі өзгерістерге l мəндерін келтіріт, Р анықтаймыз жəне серіппенің
сипаттамасын саламыз. Төменде 3.1-ші кестеде əр түрлі l кезінде Р мəні
келтірілген.
3.1 – кесте - Əр түрлі l кезінде Р мəні
l, мм 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010
Р, Н 8198 13507 16427 17458 17100 15854 14221 12701 11794 12000
Көріп отырғанымыздай, бұл серіппе бірінші жақындауда қажетті сипаттамаларды қамтамасыз етеді:
қысу барысында 7,5 мм Р Р1=13424Н;
тозу барысында 5,5 мм (l=0,002…0,0075 м) Р Р1=13424Н;
жұмыс барысында hр=3мм Р Р1 (l=0,0075…0,0105 м).
Бұдан əрі ең жүктелген жерде иілу кернеуін тексереміз - табанның ортасында қысу дискісінде əрекет ететін ең жоғары
күшке жеткенде.
Көмекші шамаларды есептейміз:
(3.32)
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(3.33)

3.3 – сурет – Таңдап алынган серпіменін көрсеткіштері
Келесі мəндердə қойып:
(3.34)

.
Алынған мəндер
қабілетті деп санаймыз.

=1175МПа-дан кіші болгандықтан серпіме жұмысқа
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3.3 Жетек дискінің күпшесін есептеу
Күпшек
анықталады:

шлицтерінің

қысылу

 см 

мұндағы

P

кернеуі

мына

формула

Р
   , МПа;
F 
M дmax  

,

rср

F

rср 

бойынша
(3.35)

dн  dв
4

,

dн  dв
l  z ,
2

(3.36)

(3.37)

dн40 мм – шлицтің сыртқы диаметрі;
dв30 мм – шлицтің ішкі диаметрі;
l70 мм шлиц ұзындығы;
z8 шлицов саны;
0,75 – шлицтердің дəлдік коэффициенті;
rср 

F

P

40  30
 17,5 мм,
4

40  30
2
 60 10  3000 мм ,
2

427  2,25
 54900 Н, тогда
17 ,5  10 3

 см 

54900
 24 .4 МПа,
3  10 6  0,75

Егер 24,4 МПа<30 МПа   см   см  – онда, шарттар орындалды деп
қабылдаймыз.
Күпшек шлицтері кесігінің кернеуі мына формула бойынша анықталады:
 ср

max





P
  срmax
l  b  z 

,

(3.35)

мұндағы b8 мм –шлиц ені; [срmax]515 МПа – кесіктің рұқсат етілген
кернеуі.
 ср

max



54900
 13 .07 МПа,
0,07  0,008  10  0,75
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Егер 13,07 МПа<15 МПа   ср   ср  – онда, шарттар орындалды.
Күпшек материалы – Болат 35, 40Х.
Жетекші диск материалы – Болат 50, 65Г.
m ax

m ax

3.4 Ілінісу білігін есептеу
Ілінісу білігі шлицті бөліктің құламасының диаметрі бойынша бұрауға
есептеледі. Рұқсат етілген ширату кернеуі [max]70МПа, табамыз:
d 3

M дm ax

3

0,2   m ax 

427
 0,03 м.
0,2  70  10 6

(3.36)

Шлицтерді майысуға келесі теңдеумен тексереміз:
 см 

мұндағы

d  2 h
2

2  М дmax

d  2  h z  l  h

, МПа

(3.37)

– шеңберлік күш қолдануының орташа радиусы, м;

h, l – жетекті диск күпшектерінің биіктігі мен ұзындығы, см.
 см 

2  427
 7.1 МПа.
0,03  2  5  10  10  60  10 3  5  10 3



3



Тілікке шлицтерді тексеру мына формула бойынша жүргіземіз:
 ср 

2  М дmax

d  2  h z  l  b

, МПа

мұндағы b8 мм – жетек дискінің күпшектерінің ені, см.
 ср 

2  427
 4,4 МПа.
30 10  2  5 10 3 10  60 10 3  8 10 3



3



[см]1530 МПа, [срmax]515 МПа
 см   см   ср   ср  – беріктілік шарты орындалады.
,
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(3.38)

ҚОРТЫНДЫ
Осы дипломдық жұмысты есептеу барысында ілінісудің негізгі
параметрлері алынды жəне шарттардың орындалуы жүргізілді: тозуға ілінісуді
есептеу, бөлшектерді есептеу, қысу дискісін есептеу, цилиндрлік қысу
серіппесін есептеу, ілініс білігін есептеу, жетекті ажырату мойынтірегін
есептеу, фрикциялық ілініс жетегін есептеу. Жобаланатын конструкцияға техникалық қызмет көрсету жүргізілді. Сонымен қатар, диафрагмалық серіппенің
серпімді сипаттамасы жасалды, ол арқылы фрикциялық жапсырмалар бастапқы
тозған кезде серіппемен жасалатын күш азаяды, ал бірнешеуі ұлғаяды – бұл
диафрагмалық серіппенің бір қасиетін көрсетеді.
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