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(57) Механічний безмуфтовий прес, що містить 
станину, кривошипний вал, змонтований в підшип-
никових опорах станини і зв'язаний з електродви-
гуном за допомогою маховика та гнучкого зв'язку, 
встановлену на кривошипі кривошипного вала 
ексцентрикову втулку, ексцентриситет якої дорів-
нює радіусу кривошипа, і яка охоплюється вели-
кою головкою шатуна, повзун, розташований у 
вертикальних напрямних станини і з'єднаний з 

шатуном та зрівноважувачем, а також засіб вми-
кання преса і силовий циліндр, в штоковій порож-
нині якого розміщена пружина стиснення, який 
відрізняється тим, що засіб вмикання виконаний 
у вигляді підпружиненого хитного важеля, шарнір-
но прикріпленого стержневою частиною до торце-
вої поверхні ексцентрикової втулки, а кінцевими 
фіксаторами з'єднаного почергово з кривошипним 
валом або з шатуном, на торцевих поверхнях яких 
виконані заглиблення, розміщені напроти кінцевих 
фіксаторів важеля, на штоці силового циліндра 
закріплена з можливістю переміщення до кінця 
важеля напроти заглиблення в шатуні гальмівна 
планка, що має скіс, кут якого більший кута тертя, і 
упор з прикріпленим до нього пружним елементом.

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі обробки 
металів тиском, а саме до ковальсько-пресового 
машинобудування, і може бути застосована в ме-
ханічних пресах, які використовуються в штампу-
вальному виробництві. 

Широко відомі механічні безмуфтові преси, які 
звичайно складаються зі станини, електричного 
двигуна, поєднаного клинопасовою передачею з 
маховиком, кривошипного вала, змонтованого в 
опорних підшипниках станини і з'єднаного з повзу-
ном за допомогою складеного (ламаного) шатуна, 
а також із засобів вмикання преса у вигляді рухо-
мих клинових упорів з приводом від силового ци-
ліндра [див. Кожевников В.А., Чинарев В.Я. Кузне-
чно-прессовые машини с безмуфтовим приводом. 
- Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1980. - 
C.23-24. - рис.8]. 

Недоліками відомих механічних безмуфтових 
пресів є недостатня жорсткість складеного (лама-
ного) шатуна і неможливість регулювання величи-
ни ходу повзуна й закритої висоти преса. Крім то-
го, складність конструкції засобів вмикання, що 
складаються з важелів, тяг та кількох клинових 
повзунків, призводить до ненадійної роботи такого 
безмуфтового обладнання. 

Відомий також механічний безмуфтовий прес, 
прийнятий за прототип, який має станину, криво-

шипний вал, змонтований в підшипникових опорах 
станини і пов'язаний з електродвигуном за допо-
могою маховика та гнучкого зв'язку, встановлену 
на кривошипному валу ексцентрикову втулку, що 
має ексцентриситет, рівний радіусу кривошипа, і 
охоплюється великою головкою шатуна, а в тілі 
ексцентрикової втулки в радіальному напрямку 
виконано перший отвір, де розміщено регулюва-
льний гвинт, пружину, обойму зі скосом та рухомий 
фіксатор, напроти якого на зовнішній циліндричній 
поверхні кривошипа виконано лунку, а в попереч-
ному напрямку виконано другий отвір і вставлено 
підпружинений рухомий штовхач, повзун, розта-
шований у вертикальних напрямних станини і 
з'єднаний з шатуном та урівноважувачем, а також 
засіб вмикання преса у вигляді рухомого клиново-
го упора, з'єднаного штоком з приводним силовим 
циліндром [див. патент України на винахід 
№68779А, МПК В30В15/00, 2003]. 

Недоліками найближчого аналога є складність 
конструкції, обумовлена наявністю двох окремих 
засобів вмикання - клинового упора й рухомого 
фіксатора зі значною кількістю допоміжних дета-
лей: підпружиненого штовхача, обойми з кулькою 
та пружин стиснення, а також недостатня міцність 
головного виконавчого механізму преса, так як 
велика головка шатуна ослаблена порожниною з 
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похилою стінкою для розміщення клинового упора, 
ексцентрикова втулка має два отвори в радіаль-
ному і поперечному напрямках та скіс на боковій 
поверхні, а кривошип ослаблений лункою конічної 
або іншої форми. Крім того, прототип характеризу-
ється ненадійністю роботи пристрою відведення 
рухомого фіксатора від кривошипного вала тому, 
що рухомі елементи - клиновий упор, підпружине-
ний штовхач та обойма зі скосом переміщуються у 
взаємно перпендикулярних напрямках, можуть при 
перекосі заклинювати, зупинятися і не відводити 
фіксатор - кульку. 

Таким чином, відомий прес має складну сис-
тему безмуфтового вмикання, що приводить до 
низької надійності його в роботі, та недостатню 
міцність головного виконавчого механізму. 

В основу корисної моделі поставлено завдан-
ня удосконалення механічного безмуфтового пре-
са за рахунок зміни конструкції системи вмикання, 
що дозволить підвищити надійність преса в роботі. 

Поставлена задача досягається тим, що у ві-
домому пресі, який містить станину, кривошипний 
вал, змонтований в підшипникових опорах станини 
і зв'язаний з електродвигуном за допомогою махо-
вика та гнучкого зв'язку, встановлену на кривоши-
пному валу ексцентрикову втулку, що має ексцен-
триситет, рівний радіусу кривошипа, і охоплюється 
великою головкою шатуна, повзун, розташований 
у вертикальних напрямних станини і з'єднаний з 
шатуном та урівноважувачем, а також засіб вми-
кання преса і силовий циліндр, в штоковій порож-
нині якого розміщено пружину стиснення, згідно до 
корисної моделі, засіб вмикання виконано у вигля-
ді підпружиненого хитного важеля, шарнірно прик-
ріпленого стержневою частиною до торцевої по-
верхні ексцентрикової втулки, а кінцевими 
фіксаторами з'єднаного почергово з кривошипним 
валом або з шатуном, на торцевих поверхнях яких 
виконані заглиблення, розміщені напроти кінцевих 
фіксаторів важеля, на штоці силового циліндра 
закріплена з можливістю переміщення до кінця 
важеля напроти заглиблення в шатуні гальмівна 
планка, що має скіс, кут якого більше кута тертя, і 
упор з прикріпленим до нього пружним елементом. 

Сукупність ознак, що пропонується в формулі 
корисної моделі, забезпечує отримання нового, 
невідомого раніше ефекту за рахунок удоскона-
лення конструкції системи вмикання механічного 
безмуфтового преса, що підвищує його надійність 
при роботі. 

Корисна модель пояснюється кресленнями, де 
на Фіг.1 зображено загальний вигляд запропоно-
ваного механічного преса в поздовжньому перері-
зі, на Фіг.2 наведено велику головку шатуна з по-
ложенням хитного важеля при холостому 
обертанні приводу та нерухомому повзуні, а на 
Фіг.3 - при робочому ході повзуна преса. На Фіг.4 
показано поперечний переріз А-А на Фіг.3. 

Механічний безмуфтовий прес (див. Фіг.1) 
складається зі станини 1, на якій встановлено еле-
ктродвигун 2, зв'язаний гнучким зв'язком, напри-
клад, клинопасовою передачею 3, з маховиком 4. 
Останній жорстко з'єднаний з кривошипним валом 
5, змонтованим в підшипникових опорах 6 станини 
1. На шипі (кривошипі) 7 кривошипного вала роз-
міщено ексцентрикову втулку 8, що має ексцент-

риситет Е рівний радіусу R кривошипа 7, і охоплю-
ється великою головкою шатуна 9. До торцевої 
поверхні ексцентрикової втулки 8 шарнірно прикрі-
плено стержневу частину хитного важеля 10, а між 
ними встановлено пружину 11 стиснення. З обох 
боків стержневої частини хитного важеля 10 роз-
міщено кінцеві фіксатори 12 й 13 конічної, цилінд-
ричної, призматичної або іншої форми. На торце-
вій поверхні шипа (кривошипа) 7 виконано 
заглиблення 14, розташоване напроти кінцевого 
фіксатора 12, а на боковій поверхні шатуна 9 - 
заглиблення 15, розташоване напроти кінцевого 
фіксатора 13. Форма заглиблень 14 й 15 відпові-
дає формі кінцевих фіксаторів 12, 13 важеля 10. 
До бокової поверхні шатуна 9 прикріплено силовий 
циліндр 16 пневматичного чи гідравлічного типу, 
шток якого з'єднано з гальмівною планкою 17, а в 
штоковій порожнині встановлено пружину 18 стис-
нення. На робочій поверхні планки 17, оберненої 

до важеля 10, виконано скіс 19 (див. Фіг.4), кут  

нахилу якого більше кута  тертя матеріала хитно-
го важеля 10 по матеріалу гальмівної планки 17, 
наприклад , для сталі по сталі кут тертя (самога-

льмування) складає =5°-6
0
. Форма гальмівної 

планки 17 в площині, паралельній фронту преса, 
(в плані) може бути прямокутною, квадратною чи 
дугоподібною, відповідно до траєкторії обертання 
довшого кінця хитного важеля 10. На кінці гальмів-
ної планки 17 розміщено упор 20 з прикріпленим 
до нього пружним елементом - амортизатором 21, 
наприклад, виконаним у вигляді пакета гуми, полі-
уретану тощо. Повзун 22 розташовано у вертика-
льних напрямних 23 і з'єднано з тілом шатуна 9 
через регулювальний гвинт 24, а також з урівно-
важувачем 25 повзуна, наприклад, пневматичного 
типу. 

Заявлений прес працює наступним чином. 
Встановлений на станині 1 електричний дви-

гун 2 через клинопасову передачу 3 приводить до 
обертання маховик 4 і жорстко з'єднаний з ним 
кривошипний вал 5 . При відсутності підведення 
енергоносія (стисненого повітря, робочої рідини 
під тиском тощо) в поршневу порожнину силового 
циліндра 16 його поршень, шток та гальмівна пла-
нка 17 під дією пружини 18 стиснення знаходяться 
у крайньому нижньому положенні. Хитний важіль 
10 пружиною 11 стиснення повертається проти 
годинникової стрілки, а кінцевий фіксатор 12 захо-
дить в заглиблення 14 на торцевій поверхні кри-
вошипа 7. При цьому ексцентрикова втулка 8 з'єд-
нується хитним важелем 10 з кривошипним валом 
5 і починає обертатися разом з ним (див. Фіг.2). 
Гальмівна планка 17, відведена вниз, не заважає 
обертатися ексцентриковій втулці 8 та хитному 
важелю 10. Ексцентрикова втулка 8 компенсує 
кутовий поворот кривошипа 7 своїм провертанням 
в той же бік на однаковий кут, так як ексцентриси-
тет Е втулки 8 дорівнює радіусу R кривошипного 
вала 5. При холостому обертанні кривошипного 
вала 5 разом з ексцентриковою втулкою 8 як єди-
ного циліндричного тіла повзун 22 залишається 
нерухомим і утримується урівноважувачем 25 в 
крайньому верхньому положенні. 

Після підведення енергоносія в поршневу по-
рожнину силового циліндра 16 поршень стискає 
пружину 18 і разом з гальмівною планкою 17 пі-
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діймається вгору на рівень довшого кінця хитного 
важеля 10. Гальмівна планка 17 зупиняється на-
проти заглиблення 15 в шатуні 9 . При повороті 
довший кінець хитного важеля 10 за рахунок сили 
інерції ковзає по похилій поверхні гальмівної план-
ки 17 і завдяки скосу 19 повертається за годинни-
ковою стрілкою, стискає пружину 11, а кінцеві фік-
сатори змінюють своє положення: фіксатор 12 
виходить із заглиблення 14 в кривошипі 7, а про-
тилежний фіксатор 13 заходить в заглиблення 15 в 
шатуні 9 (див. Фіг.3). Далі хитний важіль 10 упира-
ється через пружний елемент 21 в упор 20, галь-
мується і зупиняється разом з ексцентриковою 
втулкою 8 (див. Фіг.4). Пружний елемент пом'як-
шує удар хитного важеля 10 по упору 20 та демп-
фірує (гасить) пружні коливання металевих частин 
безмуфтової системи вмикання, що виникають 
після удару. Кривошипний вал 5 продовжує обер-
татися, нерухома ексцентрикова втулка 8, вигото-
влена, наприклад, із бронзи, виконує роль підшип-
ника ковзання, а повзун 22 здійснює поступальний 
рух униз, виконує технологічну операцію штампу-
вання і підіймається вгору. 

Після вимикання силового циліндра 16 або 
при аварійному припиненні підведення енергоно-
сія до силового циліндра поршень останнього ра-
зом з гальмівною планкою 17 опускається вниз під 
дією пружини 18 стиснення, що звільняє хитний 
важіль 10. Останній, завдяки дії пружини 11 стис-
нення, повертається проти годинникової стрілки, 
кінцевий фіксатор 13 виходить із заглиблення 15 в 

шатуні, а протилежний фіксатор 12 заходить у від-
повідне заглиблення 14 в торці кривошипа 7 (див. 
Фіг.1). При цьому ексцентрикова втулка 8 й криво-
шипний вал 5, з'єднані хитним важелем 10, почи-
нають вхолосту обертатися разом, а повзун 22 
зупиняється в крайньому верхньому положенні, в 
якому утримується урівноважувачем 25. 

Таким чином при використанні механічного 
преса забезпечується суттєве підвищення надій-
ності його роботи за рахунок удосконалення конс-
трукції безмуфтової системи вмикання. 

Запропонована в формулі корисної моделі 
сполука основних ознак забезпечує якісно нову 
конструкцію механічного безмуфтового преса, яка 
є недосяжною при традиційному рішенні. Констру-
кція преса не є очевидною для спеціалістів і вно-
сить нові можливості в процес проектування су-
часного кривошипного обладнання. 

Перелічені відмінні суттєві ознаки характери-
зують новизну заявленого технічного рішення і 
забезпечують позитивний ефект у вигляді підви-
щення надійності роботи преса та спрощення його 
конструкції. 

Заявлена корисна модель може знайти вико-
ристання в ковальсько-штампувальному облад-
нанні в якості нової безмуфтової конструкції одно-
стоякових кривошипних пресів відкритого типу. 

Техніко-економічні переваги запропонованого 
механічного безмуфтового преса полягають у під-
вищенні його надійності, спрощенні конструкції і 
зменшенні витрат на ремонт. 
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