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КОНСТРУКЦІЯ, ПРИНЦИП РОБОТИ І СТАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК
ПРУЖНОГО ВАЛА КАРДАННОЇ ПЕРЕДАЧІ
Описана конструкція і принцип роботи пружних валів карданної передачі з точки
зору їх деформації. Розглянута деформація профільної втулки при передачі обертального моменту через профільне трикутне або квадратне, або шестикутне, або
іншого раціонального перетину з’єднання. Приводиться статичний розрахунок
профільного, рухомого в осьовому напрямку, з’єднання двох частин вала карданної
передачі із умови на деформацію згинання грані профільної втулки.
Ключові слова: карданна передача, вал карданної передачі, профільна втулка,
профільне з’єднання, грань, деформація.
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Стрелец В.Н., Стрилец О.Р., Бондарук А.А., Сенников A.С. Конструкция, принцип работы и статический расчет упругого вала карданной передачи. Описана
конструкция и принцип работы упругих валов карданной передачи с точки зрения их
деформации. Рассмотрена деформация профильной втулки при передаче крутящего
момента через профильное треугольное или квадратное, или шестиугольное, или
другого рационального сечения соединение. Приводится статический расчет профильного, подвижного в осевом направлении, соединения двух частей вала карданной
передачи из условия деформации на изгиб грани профильной втулки.
Ключевые слова: карданная передача, вал карданной передачи, профильная втулка,
профильное соединение, грань, деформация.
V.M. Strilets, O.R. Strilets, A.A. Bondaruk, O.S. Sennikov. The construction, operating
principle and static calculation of cardan transmission flexible shaft. The construction
and operating principle of cardan flexible shafts are shown from the point of view of their
deformation when a torque is transmitted through a cardan joint to a cylindrical pipesleeve and profile sleeve connected with it, and further through the profile joint of triangular, square, hexagonal or some other rational cross section to the rest of the shaft. The
increase in the torque results in deformation of the profile sleeve due to the expansion of
its edges and U-shaped vertices of a triangle or square or hexagon, or some other rational cross section. The profile sleeve deformation during transmission of the torque
through the profile joint of triangular or square or hexagonal or some other rational
cross section has been considered. The calculation has been given for the profile and
movable in the axial direction connection of two parts of cardan shaft transmission under
bending deformation conditions on the edge of the profile sleeve. The calculation formulas being derived, it is assumed that after applying the torque the load is distributed on
the half of the edge by law of the triangle, the side surfaces of the profile sleeve deform
equally, the load acts on the edges and in the plane of the profile sleeve that is perpendicular to the axis of rotation and is permanent lengthwise.
Key words: cardan transmission, cardan transmission shaft, profile sleeve, profile connection, edge, deformation.
Постановка проблеми. Розглядаються вали карданних передач трансмісій мобільних та
інших машин. Такі вали входять до складу карданних передач, які передають обертальні моменти між валами, осі яких перетинаються або перехрещуються, з рівномірним обертанням і можливим зміщенням їх по довжині, як це має місце при передачі обертання до задніх коліс автомобіля. Основний їх недолік, що вони передають обертальний момент від одного шарніра до
другого жорстко, а це негативно впливає на деталі трансмісії. Щоб зменшити недоліки існуючих валів карданних передач, розроблені нові, які передають обертальний момент м’яко. Це
досягається тим, що одна частина вала карданної передачі виконана у вигляді вилки і втулкитруби, у яку встановлена профільна втулка з поперечним перетином трикутника або квадрата,
або шестикутника, або іншого раціонального перетину з вершинами, які винесені назовні і мають, наприклад, підковоподібний обрис. Профільні втулки з поперечним перетином трикутника
або квадрата, або шестикутника, або іншого раціонального перетину з’єднані з втулкамитрубами відомими способами, наприклад, зварюванням. Для запропонованих нових конструкцій валів карданних передач необхідно отримати аналітичні залежності між їх геометричними
розмірами і обертальними моментами, що передаються.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конструкції та принцип передавання обертальних моментів, різні проблеми валів карданних передач широко описані у літературі [1-3] та
іншій. Особлива увага валам карданних передач звернута у [4]. Розроблені нові конструкції валів карданних передач на рівні патентів України на корисні моделі [5-9] і про них надана інформація на наукових конференціях і симпозіумах [10, 11]. Однак теоретичні дослідження для
запропонованих нових конструкцій валів карданних передач не проведені.
Ціль статті - опис будови та принципу передавання обертального моменту новими пружними валами карданних передач, отримання аналітичних залежностей для статичних розрахунків напружень і деформацій від геометричних розмірів таких валів.
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Виклад основного матеріалу. Одна із схем нового вала карданної передачі показана на
рис. 1.

Рис. 1 – Конструктивна схема нового вала карданної передачі з різними перетинами
Вал карданної передачі складається із двох частин 1 і 2. Частина 1 вала карданної передачі виконана у вигляді вилки карданного шарніра 3 і циліндричної втулки-труби 4, у яку встановлена профільна втулка 5 з поперечним перетином трикутника 6 або квадрата 7, або шестикутника 8, або іншого раціонального перетину з вершинами 9, які винесені назовні і мають, наприклад, підковоподібний обрис. Профільна втулка 5 встановлена у втулку-трубу 4 з незначним
натягом по вершинах 9 і з’єднана з нею відомими з’єднаннями, наприклад, зварними 10. Частина 2 складається з шарнірної вилка 11 і вала 12 з поперечним перетином трикутника 13 або квадрата 14, або шестикутника 15, або іншого раціонального перетину. Частини 1 і 2 карданного
вала з’єднані між собою профільними з’єднаннями у вигляді трикутного 16 або квадратного 17,
або шестикутного 18, або іншого раціонального перетинів.
Вал карданної передачі працює так. Обертальний момент передається через карданний
шарнір на карданну вилку 3 частини 1, далі на циліндричну втулку-трубу 4, а через, наприклад,
зварне з’єднання 10 на профільну втулку 5. Далі через профільне з’єднання трикутне 16 або
квадратне 17, або шестикутне 18, або іншого раціонального перетину, обертальний момент передається на вал 12 і шарнірну вилку 11 частини 2. Збільшення обертального моменту приводить до деформації профільної втулки 5 із-за розтискання граней і підковоподібних вершин 9
трикутника 6 або квадрата 7, або шестикутника 8, або іншого раціонального перетину. Через
деформації профільної втулки 5 обертальний момент через профільне трикутне 16 або квадратне 17, або шестикутне 18, або іншого раціонального перетину з’єднання частин 1 і 2 передається на шарнірну вилку 11 карданного шарніра м’яко, тобто безударно.
Для широкого використання запропонованих валів карданних передач виконані теоретичні статичні розрахунки. На рис. 2, а показана схема навантаження профільної втулки на прикладі профільної квадратної втулки.
Поставлена задача розв’язується з такими допущеннями: грані профільної трикутної або
квадратної, або шестикутної, або іншого раціонального перерізу втулки деформуються однаково; навантаження, яке діє на грані профільної втулки карданного вала при передаванні обертального моменту, розподіляється у вигляді трикутника, як прийнято для профільних з’єднань, та
в площині профільної втулки, перпендикулярній до осі обертання і постійній по довжині. Тоді
розрахункова схема має вигляд – балка особливої конфігурації з защемленими кінцями, показана на рис. 2, б. Для розв’язання задачі для такої балки складаємо еквівалентну та основну системи (рис. 3) і використовуємо методики, запропоновані у літературних джерелах [12, 13].
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Рис. 2 – Схема передавання обертального моменту новим валом карданної передачі: а – схема навантаження профільної втулки; б – розрахункова схема профільної
втулки

Рис. 3 – Системи грані профільної втулки вала карданної передачі: а – еквівалентна;
б – основна
При передаванні обертального моменту T на гранях профільної втулки діє сила

F

3Tk
,
bz

(1)

де T – обертальний момент, який передається валом карданної передачі; b – ширина контакту грані в профільному з’єднанні; z – число граней профільного з’єднання; k = 1,3…1,5 –
коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження по гранях, менше значення для високої
точності пригонки.
Пружна балка особливої конфігурації з защемленими кінцями тричі статично невизначена. Зайві зв’язки заміняємо реакціями: Х1, Х2, і Х3. Ці невідомі сили визначаємо із умови рівності нулю деформацій, що виникають за їхніми напрямками. Тоді канонічні рівняння методу сил
матимуть вигляд:
 11 X 1   12 X 2   13 X 3   1F  0 ;

 21 X 1   22 X 2   23 X 3   2 F  0 ;
 31 X 1   32 X 2   33 X 3   3 F  0 ,

(2)

де δ11, δ22, δ33 – деформації, відповідно, за напрямками сил X1, X2 і X3, викликані, відповідно, силами X1 = 1, X2 = 1 і X3 = 1; δ12 – деформація за напрямком сили Х1 від сили X2 = 1; δ13 –
деформація за напрямком сили X1 від сили X3 = 1; δ21 і δ23 – деформації за напрямком сили X2
від сил, відповідно, X1 = 1 і X3 = 1; δ31 і δ32 – деформації за напрямком сили X3 від сил, відповідно, X1 = 1 і X2 = 1;  1F ,  2 F і  3 F – деформації, відповідно, за напрямками сил X1, X2 і X3
при дії на основну систему зовнішнього навантаження F.
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Основна система отримується із еквівалентної системи після звільнення її від зовнішнього навантаження F і невідомих сил X1, X2 і X3, які заміняють дію лишніх зв’язків. Основна система показана на рис. 4, б.

Рис. 4 – Схема до розрахунку згинаючих моментів
Деформації δ11, δ12, δ13, δ21, δ22, δ23, δ31, δ32, δ33, δ1F, δ2F і δ3F визначаються за допомогою інтегралів Мора і в частинних випадках способом Верещагіна із наступних виразів:
S

 11   
0
S

 12   
0
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0
S

 1F   
0

S

S

0

0

M 12 ds
M 2 ds
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S
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EJ
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EJ
EJ
EJ
0

(3)

0

S

S
M 1 М F ds
M М ds
M М ds
;  2 F    2 F ;  3F    3 F ,
EJ
EJ
EJ
0
0

де Е – модуль пружності першого роду для матеріалу профільної втулки; J = δl3/12 –
осьовий момент інерції перетину, де δ – товщина, а l – довжина профільної втулки; М1, М2, М3 і
МF – згинаючі моменти, відповідно, від сил X1, X2, X3 і F.
Для визначення згинаючих моментів М1, М2, М3 і МF, відповідно, від сил X1, X2, X3 і F та
побудови їх епюр застосуємо схему, показану на рис. 4, де xi і yi – поточні значення пліч дії сил,
відповідно, X1, X2, X3 і F.
Використовуючи схему (рис. 4) і значення X1 = 1, X2 = 1, X3 = 1 і F, отримаємо для визначення згинаючих моментів у защемленні наступні аналітичні вирази:
M 1  0,5b  0,7a  1,4r ; M 2  0,7 a  0,3r ; M 3  1 і M F  F1 (0,167b  0,7a  1,4r ) . (4)
Далі використовуємо (6) і рис. 4 будуємо епюри М1, М2, М3 і МF – згинаючих моментів,
відповідно, від сил X1, X2, X3 і F, показаних на рис. 5.
Використовуємо епюри згинаючих моментів (див. рис. 5) і формулу Сімпсона, отримаємо
такі значення для деформацій:

1
{0,83b 3  0,167a(1,5b 2  2,1ba  a 2 )  0,26r[3(b  1,4a) 2  2,8(b  1,4a)r  2,5r 2 ]} ;(5)
EJ
1
 12   21 
[0,167a ( а 2  1,05ba )  0,26r (1,5a 2  2,1ba  0,6br  1.42ar  0,84r 2 ] ; (6)
EJ

 11 
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1
[0,125b 2  0,25a(b  1,4a)  0,26r ( 2,5b  3,5a  2,8r )] ;
EJ
1
 22 
[(0,167а 3  0,26r (3a 2  1,6ar  0,1r 2 )] ;
EJ
1
 23   32 
[0,35а 2  0,26r ( 4,2a  1,2r )] ;
EJ
1
 33 
(0,5b  a  1,57r ) ;
EJ
F
 1F  
[0,006b 3  0,167 a(0,5b 2  2ba  a 2 ) 
EJ
 0,26r (0,5b 2  2,8ba  2,75а 2  2,8br  6ar  4r 2 )];

 13   31 

 2F  

(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

F
[0,167 a( a 2  0,35ba )  0, 26r (0,33b 2  2ba  3а 2  0,8br  2,52ar  0,36r 2 )] ; (12)
EJ
F
 3F  
[0,014b 2  0,167 а(b  2a )  0,26r (0,26b  3,5a  1,2r )] .
(13)
EJ

Рис. 5 – Епюри згинаючих моментів М1, М2, М3 і МF, відповідно, від сил X1, X2, X3, F
Розв’язав системи канонічних однорідних рівнянь (2) за допомогою визначників (формул
Крамера) [14], знаходимо невідомі Х1, X2 і X3.
D
D
D
X 1  X1 ; X 2  X 2 ; X 3  X 3 ,
(14)
D
D
D
де D – визначник системи рівнянь; D Х 1 , D Х 2 і D х 3 – визначники системи рівнянь, відповідно, для невідомих Х1, X2 і X3.
Визначники системи рівнянь знаходяться за «правилом Саррюса» таким чином:
D   11 22  33   12  23 31   13 21 32   13 22  31   11 23 32   12 21 33 ;
(15)

D Х 1  ( 1F ) 22 33   12  23 (  3F )   13 (  2 F ) 32   13 22 ( 3 F ) 
 ( 1F ) 22 32   12 (  2 F ) 33 ;
D Х 2   11 (   2 F ) 33  (  1F ) 23 31   13 21 (  3 F )   13 (   2 F ) 31 

  11 (  3 F ) 23  (  1F ) 21 33 ;
D Х 3   11 22 (  3 F )   12 (  2 F ) 31  (  1F ) 21 32  (   1F ) 22  31 
  11 (  2 F ) 32   12  21 (   3 F ).

(16)
(17)
(18)

Сумарний згинаючий момент у точці дії сили F визначається

М F  M F  Х 1 М 1  X 2 M 2  X 3 M 3 .

(19)
Для визначення деформації δF використовуємо спосіб Мора і формулу Сімпсона. До основної системи (див. рис. 3, б) у напрямку деформації δF прикладаємо одиничну силу (X = 1) і
від неї будуємо епюру згинаючого моменту M 4  0,167b  0,7a  1,4r , показану на рис. 6.
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Рис. 6 – Епюра згинаючого моменту М4, від сили X
Далі використовуємо значення моментів М F і M 4 , отримуємо:

1
[ F ( 0 ,167 b  0 , 7 a  1, 4 r )  Х 1 ( 0 ,5 b  0 , 7 a  1, 4 r ) 
EJ
 X 2 ( 0 , 7 a  0 ,3 r )  X 3 ]( 0 ,167 b  0 , 7 a  1, 4 r ).

F 

При практичному обчисленні сумарного згинаючого моменту

(20)

М F і деформації δF ко-

рисно застосувати ПЕОМ. Далі, знаючи згинаючий момент М F або деформацію δF, відомими методами можна визначити напруження для небезпечного перетину та оцінити міцність вала карданної передачі.
Висновки
Відповідно до сформульованих цілей статті розв’язано актуальну науково-технічну задачу – підвищення надійності трансмісії мобільних машин за рахунок пружної деформації вала
карданної передачі, одна частина якого виконана у вигляді втулки-труби з профільною втулкою
і з’єднана з другою частиною профільним з’єднанням у вигляді трикутного, квадратного, шестикутного або іншого раціонального перетинів, передає обертальні моменти м’яко.
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