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(54) Назва корисної моделі: 
 
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ В ОБЕРТОВИХ МЕХАНІЗМАХ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
1. Попереджувальний пристрій в обертових механізмах, що містить зірочку, муфту, втулку, пружину, клин, який 
відрізняється тим, що зірочка з’єднана зі шківом "фінішними" напрямними, які з'єднані штифтами зі 

"стартовими" напрямними та зі ступицею, затиснутою фрикційними накладками, з яких верхню фрикційну 
накладку притискають до ступиці фланцем та спеціальними шайбами, притисненими пружинами, зв'язаними із 
верхніми спеціальними шайбами, переміщення яких обмежують гайками, закріпленими на болтах і з'єднаними 
із зірочкою та шківом, і фланець має отвори круглого перерізу із вмонтованими в нього пробками, 
контактуючими із пружинами, закріпленими додатковими штифтами. 
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2. Попереджувальний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на торцях болтів прикріплені металеві 

п'ятки, а їх переміщення фіксують сенсором, під час заклинювання вала виникають гранично допустимі 
напруги та компенсують тертям між нижньою, верхньою фрикційними накладками, ступицею, шківом та 
фланцем, а оберти вала зменшують і фіксують сенсором, який зв'язаний із електричним реле, що передає 
напругу на один кінець електричної котушки і замикає пару контактів між собою та включає електричне коло з 
електролампою чи світлодіодом і звуковим сигналізатором. 
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