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ROTEX®

Sprzęgło skrętnie elastyczne

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com
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Łączniki elastyczne – nowy materiał T-PUR®

KTR opracował nowy standard materiału na łączniki elastyczne. Ulepszony poliuretan 
T-PUR® jest odporny na znacznie wyższe temperatury i ma znacznie dłuższą żywotność 
niż poliuretan stosowany dotychczas. Wizualnie wyróżniamy T-PUR® nowymi kolorami: 
pomarańczowym (92 Shore-A), fi oletowym (98 Shore-A) i bladozielonym (64 Shore-D). 
Poprzednie łączniki wykonane z poliuretanu w kolorze żółtym, czerwonym i białym z zielo-
nymi znacznikami będą nadal dostępne.
Aż do rozmiaru ROTEX® 180 włącznie oferowane są łączniki w kształcie gwiazdy. Dla 
sprzęgieł ROTEX® w rozmiarach 100-180 będą nadal dostępne elementy DZ jako opcja.
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Stosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Sprzęgła ROTEX® są przystosowane do przenoszenia napędu w przestrzeniach za-
grożonych wybuchem. Sprzęgła te są certyfi kowane zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE
(ATEX 95), jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą znaleźć zastosowanie w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22. Proszę zapoznać się z odpowiednim 
certyfi katem oraz instrukcją eksploatacji sprzęgieł, umieszczonymi na stronie internetowej 
www.ktr.com.
Poza cechowaniem ATEX można do sprzęgieł ROTEX®  zamówić certyfi katy jakościowe 
wystawione przez DNV, Bureau Veritas lub ABS.

Działanie
W przeciwieństwie do innych sprzęgieł elastycznych, których elementy pośred-
nie narażone są na zginanie i które z tego powodu zużywają się szybciej, elastyczne 
zęby sprzęgieł ROTEX® poddane są tylko naciskowi. Dzięki temu, zaletą tych sprzę-
gieł jest znacznie wyższa obciążalność pojedynczych zębów. Pod obciążeniem
i przy wysokich obrotach łączniki odkształcają się, dlatego należy przewidzieć odpowied-
nio dużo miejsca na ich rozszerzanie się (patrz rys. odkształcenie pod obciążeniem).
Kąt skręcenia sprzęgieł ROTEX® dla każdego rozmiaru wynosi 5°. Sprzęgła mogą być 
montowane zarówno poziomo, jak i pionowo. 
 

Informacje ogólne
Sprzęgła ROTEX® są skrętnie elastyczne, przenoszą moment jako połą-
czenie kształtowe. Sprzęgła ROTEX® są odporne na uszkodzenia. Wy-
stępujące podczas pracy napędu drgania i udary są skutecznie tłumione i 
redukowane. Dwie przystające połówki sprzęgła posiadają na stronie wewnętrz-
nej wklęsłe kły, które są przesunięte obwodowo o pół skoku i tak ukształtowane,
że w przestrzeń pomiędzy nimi wstawiony jest łącznik o zębach ewolwentowych.
Aby nie dopuścić do nacisków na krawędziach zębów przy braku osiowości wałów, kra-
wędzie pojedynczych zębów łącznika są zaokrąglone.
Sprzęgła ROTEX® mogą kompensować osiowe, promieniowe i kątowe odchyłki łączonych 
wałów.

Sprzęgła ROTEX® charakteryzują się małymi wymiarami, niewielkim ciężarem, małym mo-
mentem bezwładności i dużym przenoszonym momentem obrotowym. Dokładna obróbka 
wszystkich powierzchni wpływa korzystnie na właściwości kinematyczne i znacznie wy-
dłuża żywotność sprzęgła. 
Sprzęgła przenoszą moment obrotowy przy tłumieniu drgań skrętnych i nie przenoszą 
udarów powstających w wyniku nierównomiernej pracy silnika.
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