
POLY 
Sprzęgło skrętnie elastyczne
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71Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com

Opis sprzęgła

Przeciwwybuchowość
Sprzęgła POLY są przystosowane do przenoszenia napędu w przestrzeniach zagrożo-
nych wybuchem. Sprzęgła te są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE (ATEX 
95), jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą znaleźć zastosowanie w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22. Proszę zapoznać się z odpowiednim certy-
fikatem oraz instrukcją eksploatacji na stronie internetowej www.ktr.com.

Modułowość
Sprzęgło może być przystosowane do wielu zastosowań dzięki modułowej konstrukcji. 
Części składowe danego modelu sprzęgła POLY zestawiane z innymi, po to aby otrzy-
mać różne odległości między wałami za pomocą tych samych podstawowych modułów.

Informacje ogólne
Sprzęgło POLY jest skrętnie elastycznym sprzęgłem do łączenia wałów urządzeń me-
chanicznych, ścinającym elastomery w przypadku przeciążenia. Jest ono montowane 
przez osiowe wsunięcie piast jedna w drugą, posiada doskonałe własności tłumiące 
dzięki elastomerom w obu połówkach sprzęgła.
Zaletą POLY jest większa liczba elastomerów, a więc większa masa efektywna ela-
stomeru do odbioru wibracji i rozpraszania ciepła wywołanego drganiami skrętnymi, w 
porównaniu do podobnych, konkurencyjnych sprzęgieł z elementami elastomerowymi 
tylko w jednej połówce sprzęgła.

Dobór sprzęgła
Doboru sprzęgła należy dokonywać analogicznie do procedur doboru sprzęgła POLY-NORM® lub ROTEX®.

Budowa
Sprzęgło składa się z dwóch piast, z kłami oddzielonymi przez elastomery, piasty są 
zmontowane poprzez osiowe wsunięcie jednej w drugą. Elementy elastomerowe umiesz-
czone są w szczelinach obu piast sprzęgła.
Wszelkie odchyłki wałów, spowodowane np. niewyosiowaniem, są skutecznie kompen-
sowane przez sprzęgło POLY.
Sprzęgło nie wymaga konserwacji i jest przeznaczone do stosowania w wielu urzą-
dzeniach mechanicznych, w szczególności pompach i sprężarkach. Sprzęgło POLY 
przenosi moment obr. aż do 6100 Nm i jest dostępne w 15 różnych rozmiarach oraz 3 
wykonaniach. Do standardowych modeli sprzęgieł, dostępne są łączniki dystansowe, w 
wielu odmianach.

Ogólna informacja o elastomerach

Materiał/twardość Perbunan [NBR]/92 Shore A
Dopuszczalna temperatura pracy [ºC] - 30 do + 80
Maksymalna temperatura (praca krótkotrwała) [ºC] - 50 do + 120
Zastosowania sprzęgło ogólnego stosowania

pompy
aplikacje ATEX
przemysł chemiczny
napędy o średniej elastyczności

Odporne na: etyliny, olej napędowy
kwasy, zasady
hydrolizę
wodę (słoną) (ciepłą/zimną)
oleje, smary
propan, butan
gaz ziemny




