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Współczynnik SZ dotyczący częstotliwości załączeń
Liczba załączeń / h 10 25 50

SZ 1,0 1,2 1,4

Współczynnik pracy SB
Rodzaj pracy Warunki obciążenia Maszyny Współczyn-

nik pracy

łagodna
praca ciągła bez przecią-
żeń i udarów; niewielka 

liczba załączeń

 – generatory prądu elektr.
 – pompy odśrodkowe
 – lekkie wentylatory

1,00

lekka
praca ciągła z małymi prze-
ciążeniami i krótkotrwałymi, 

rzadkimi udarami

 – wielosekcyjne sprężarki 
odśrodkowe

 – pompy tłokowe
 – duże wentylatory (ciężkie 
warunki pracy)

 – mieszadła cieczy
 – mieszadła ciał stałych
 – maszyny włókiennicze
 – obrabiarki
 – przenośniki taśmowe
 – windy towarowe

1,25

średnia

praca przerywana z małymi 
udarami i krótkookreso-
wym, średnim przecią-

żeniem

 – sprężarki tłokowe, dźwigi 
(operacja podnoszenia)

 – nawijarki
 – kalandry
 – napędy walcarek
 – nienawrotne walcarki na 
zimno

1,50

ciężka

praca z dużymi i częstymi 
udarami;  częste 

obciążenie nawrotne; 
wysoki współczynnik 

bezpieczeństwa

 – suwnice mostowe w prze-
myśle hutniczym

 – mieszadła do gumy i 
tworzyw

 – dźwigi (praca pod dużym 
obciążeniem)

 – rozdrabniacze drewna, na-
pędy jednostek pływających

 – sprzęt do transportu osób 
(windy, itp.)

 – wentylatory górnicze
 – samotoki
 – nienawrotne walcarki na 
zimno

 – nawrotne walcarki na zimno
 – walcarki na gorąco

2,00

bardzo ciężka
ekstremalne przeciąże-
nia z częstymi i nagłymi 

nawrotami

 – nawrotne napędy walcarek
 – praca pod dużym obciąże-
niem w hutnictwie

 – przecinarki
 – szlifierki
 – nożyce i przecinaki
 – kruszarki

2,50

Dobór sprzęgła
Rozmiar sprzęgła musi być dobrany w taki sposób, aby w czasie pracy nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego obciążenia sprzęgła. W 
tym celu należy przeprowadzić porównanie występującego obciążenia z dopuszczalnymi wartościami dla dobieranego sprzęgła.

1 Dobór sprzęgła
 Dobór sprzęgła przeprowadzany jest na podstawie znamiono-
wego momentu obrotowego (TKN). W związku z tym, należy 
również uwzględnić odpowiednie współczynniki pracy napędza-
nej maszyny, patrz współczynnik załączeń SZ oraz współczynnik 
pracy SB.

TKN ≥ TNS 

TNS ≥ TN  SZ  SB

TN [Nm] = 9550  P [kW] / n [1/min.]

TKN = moment znamionowy sprzęgła
TN = moment znamionowy urządzenia
TNS = obliczony moment obrotowy z uwzględnieniem współczyn-

ników pracy
TS = moment szczytowy maszyny (np. moment rozruchowy)
SZ = współczynnik załączeń
SB = współczynnik pracy

TKmax. ≥ TS 

2 Obciążenie sprzęgła

3 Rozruchowy moment obrotowy
Dopuszczalny moment rozruchowy maszyny nie powinien przekra-
czać dwukrotności znamionowego momentu obrotowego sprzęgła.

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

5 Zakres temperatur dopuszczalnych
Sprzęgło może być stosowane w zakresie temperatur od -20 °C 
do +80 °C.

TS = 1146Nm  2,5 = 3581 Nm

Silnik elektryczny: 30 kW
Zastosowanie: maszyna włókiennicza  SB 

=1,25
Średnice wałów: 70/65 mm
Prędkość obrotowa: 250 1/min
Liczba załączeń: < 10/h  SZ = 1,0
Moment rozruchowy:
:

2,5  TN

TN [Nm] = 9550  30 [kW] / 250 [1/min] = 1146 Nm

TNS = 1146Nm  1  1,25 = 1432,5 Nm

6 Przykład doboru

Dobrane sprzęgło:
GEARex® 15 (TKN = 2000 Nm; TKmax. = 4000 Nm)




