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(57) Стопорна шайба, що виконана у вигляді плос-
кого розрізного кільця, з'єднаного з хвостовиком, 
яка відрізняється тим, що шайба виконана із 
пружного матеріалу, хвостовик виконаний у вигля-
ді частини кільця, з'єднаного перемичкою з розріз-
ним кільцем, утворюючи з ним одне ціле, причому 
між шайбою та її хвостовиком по обидві сторони 
від перемички існує зазор. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до машинобудів-
ної галузі, а саме до засобів для запобігання осьо-
вих переміщень з'єднуваних деталей. 

Шарнірні з'єднання, важільні передачі з'єдну-
ють за допомогою валиків, переміщення яких за-
побігаються спеціальними стопорними пристроя-
ми, наприклад, шайбами. При ремонтних роботах 
пристроїв необхідно знімати стопорні шайби вруч-
ну, оскільки існуючі конструкції складні і вимога їх 
точної фіксації не дає можливості механізувати 
процес. 

Відома стопорна шайба для фіксації вісей і 
валиків, які мають кільцеву проточку [а.с. СРСР 
№180435]. Вона містить напівкільце з вирізом під 
кільцеву проточку і фіксуючий хвостовик, кінець 
якого відігнутий в сторону вирізу та зігнутий під 
прямим кутом до площини тіла шайби. 

Недоліком відомого аналога є те, що при ме-
ханізації монтажних та демонтажних роботах ви-
никає складність в орієнтації пристосування для 
цього відносно кільцевої проточки валика. 

Найближчим аналогом до технічного рішення, 
що заявляється, є шайба для шплінтування вали-
ка, виконаного з кільцевою проточкою, яка має 
отвір, що відповідає діаметру вказаної проточки. 
Хвостовик шайби виконаний у вигляді напівкільця 
[а.с. СРСР №180018]. 

Але недоліком такої шайби є також складність 
у механізації монтажних робіт та зняття шайби, так 
як для цього попередньо треба зорієнтувати валик 
і шайбу, а для перегинання хвостовика необхідно 
мати ще окреме обладнання. Крім того, переги-

нання хвостовика не дає можливості багаторазо-
вого використання шайби. 

Технічною задачею, яка розв'язується заявля-
ємою корисною моделлю, є спрощення конструкції 
стопорної шайби для здійснення механізації мон-
тажних і демонтажних робіт, а також підвищення 
терміну використання цього елементу. 

Суть корисної моделі полягає в тому, що сто-
порна шайба виконана у вигляді плоского розріз-
ного кільця, з'єднаного з хвостовиком і відрізня-
ється тим, що вона виконана із пружного 
матеріалу, хвостовик виконаний у вигляді частини 
кільця, з'єднаного перемичкою з розрізним кіль-
цем, утворюючи з ним одне ціле, причому між 
шайбою та її хвостовиком по обидві сторони від 
перемички існує зазор. 

Графічна частина пояснює суть корисної мо-
делі, де 

на Фіг.1 зображено загальний вигляд стопор-
ної шайби, 

на Фіг.2 - стопорна шайба, установлена на ва-
лику, вигляд збоку, 

на Фіг.3 - те саме, вигляд з торця валика; 
Фіг.4 і Фіг.5 ілюструють, як з любого положення 

шайби на валику її орієнтує пристрій для зняття 
шайби. 

Стопорна шайба виконана з пружного матері-
алу та складається з розрізного кільця 1, з'єднано-
го з хвостовиком 2 перемичкою 3. 

Установлення шайби на валик виконується з 
торця валика 4. Завдяки зусиллю, що приклада-
ється до шайби, вона розжимається до діаметра 
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валика 4 і, просуваючись по ньому, потрапляє у 
кільцеву проточку 5, де і фіксується. 

Демонтаж виконується за рахунок прикладен-
ня зусиль до плечей хвостовика 2 у напрямку, пе-
рпендикулярному поздовжній вісі валика 4. 

На Фіг.4 та Фіг.5 показана послідовність про-
цесу зняття шайби з валика відповідним механіз-
мом, незалежно від її положення. 

Таким чином запропонована стопорна шайба 
дозволяє механізувати процеси встановлення і 
зняття шайби з валика, оскільки не потрібна попе-
редня спеціальна орієнтація валика і шайби. Крім 
того, шайба не підвергається згинанню і тому мо-
же бути використана багаторазово. 
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