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częstość załączeń/h 100 200 400 800
SZ 1,0 1,2 1,4 1,6

materiał tulei -40 °C
+60 °C +70 °C +80 °C +90 °C +100 °C +110 °C +120 °C

PA 6.6 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 - -
PA-CF 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2

SA/SL
lekkie udary 1,5
średnie udary 1,8
silne udary 2,5

BoWex®  
Sprzęgło z zębami łukowymi®

Dobór sprzęgła

opis symbol definicja lub objaśnienie
moment znamionowy 
sprzęgła

TKN Moment obrotowy, jaki może być stale przenoszony w 
całym zakresie obrotów.

maksymalny moment 
obrotowy sprzęgła

TK max. Moment obrotowy, który może być przenoszony przez 
cały okres pracy sprzęgła (żywotności) przy obciąże-
niu dynamicznym  105 razy lub 5 x 104 przy obciążeniu 
wibracyjnym.

zmienny moment obroto-
wy sprzęgła

TKW Amplituda momentu obrotowego dopuszczalnych 
okresowych wahań momentu obr. przy częstotliwości 
10 Hz i przy obciążeniu TKN lub odpowiednio przy 
obciążeniu dynamicznym do wartości TKN.

moc tłumienia sprzęgła PKW Dopuszczalna moc tłumienia sprzęgła w temperaturze 
otoczenia + 30 °C.

znamionowy moment 
obrotowy urządzenia

TN Nominalny moment obrotowy urządzenia, obciążający 
sprzęgło

szczytowy moment 
obrotowy urządzenia

TS Szczytowy moment obrotowy urządzenia, obciążający 
sprzęgło

szczytowy moment 
obrotowy napędu

TAS Szczytowy moment obrotowy udaru od strony napędu, 
np. moment utyku silnika elektrycznego

opis symbol definicja lub objaśnienie
szczytowy moment 
obrotowy urządzenia

TLS Szczytowy moment obrotowy udaru momentem obro-
towym urządzenia, np. podczas hamowania.

zmienny moment obroto-
wy urządzenia

TW Amplituda działającego na sprzęgle zmiennego 
momentu 
obrotowego

moc tłumienia urządzenia PW Moc tłumienia powstająca w wyniku obciążenia 
zmiennym momentem obrotowym.

moment bezwładności 
napędu

JA Momenty bezwładności występujące po stronie 
napędu lub po stronie urządzenia w odniesieniu do 
obrotów sprzęgła.

moment bezwładności 
strony napędzanej

JL

współczynnik bezwładno-
ści strony napędu

MA Współczynnik uwzględniający rozłożenie mas po 
stronie napędu lub po stronie urządzenia, przy 
powstawaniu udarów i drgań.

współczynnik bezwładno-
ści strony napędzanej

ML MA = JL / (JA + JL) ML = JA / (JA + JL)

współczynnik częstości załączeń SZ

współczynnik temperaturowy St

współczynnik udarów SA/SL

Dopuszczalne naciski na wpuście dla piasty sprzęgła
Połączenie wał-piasta musi być sprawdzone przez klienta.
Dopuszczalne naciski powierzchniowe zgodnie z normą DIN 6892 
(metoda C).

poliamid 30 N/mm2 (do + 40 °C)
proszki spiekane 180 N/mm²
stal S355J2G3 (St 52.3) 250 N/mm²
inne gatunki stali pdop. = 0,9  Re (Rp0.2)

1  Napędy bez okresowych drgań skrętnych 
Dobór sprzęgła wymaga wzięcia pod uwagę momentu obrotowego 
TKN oraz TK max.

2  Obciążenie nominalnym 
momentem obrotowym
Dopuszczalny moment obro-
towy TKN z uwzględnieniem 
temperatury otoczenia musi 
być conajmniej równy momentowi obrotowemu TN urządzenia.

3  Obciążenie udarowe mo-
mentem obrotowym
Dopuszczalny maksymalny 
moment obrotowy sprzęgła 
musi być co najmniej równy 
sumie szczytowego momentu 
obrotowego TS i momentu 
obrotowego urządzenia TN 
z uwzględnieniem częstości 
udarów Z oraz temperatury otoczenia.
Obowiązuje to w przypadkach, gdy na moment obrotowy urządze-
nia TN nakłada się jeszcze przebieg udaru
Moment szczytowy TS można obliczyć znając rozkład mas, kierunek 
udaru i jego rodzaj. 
W przypadku napędów z silnikami prądu zmiennego o większych 
masach po stronie obciążenia, zalecane jest obliczenie szczyto-
wego momentu rozruchu przy pomocy programu symulacyjnego.

TKN ≥ TN  St

TN [Nm] = 9550  (PAN /LN [kW] / n [1/min.]) 

TK max ≥ TS  SZ  St + TN  St

udary po stronie napędu
TS = TAS  MA  SA

udary po stronie napędzanej
TS = TLS  ML  SL

MA = JL / (JA + JL)  ML = JA / (JA + JL)

Doboru sprzęgła BoWex® dokonuje się w oparciu o normę DIN 740 cz.2. Rozmiar sprzęgła musi być dobrany w taki sposób, aby w czasie pracy nie 
nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego obciążenia sprzęgła. W tym celu należy porównać występujące obciążenia z dopuszczalnymi 
wartościami dla dobieranego sprzęgła.




