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RADEX®-N 
Sprzęgło z łącznikiem płytkowym

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com

Orientacyjne wartości współczynnika pracy SB
zastosowanie SB
maszyny budowlane 2,0
mieszalniki 1,0 - 2,0
wirówki 1,5
przenośniki 2,0
dźwigi 2,0
wentylatory / dmuchawy 1,5
generatory 1,5
kalandry 2,0
kruszarki 2,5
maszyny włókiennicze 2,0
walcarki 2,5
maszyny do obróbki drewna 1,5
mieszadła i wytłaczarki 2,0
tłoczniki i prasy 2,5
obrabiarki 2,0
młyny 2,5
maszyny pakujące 1,0
samotoki 2,5
pompy tłokowe 2,5
pompy wirnikowe 1,5
sprężarki tłokowe 2,5
turbosprężarki 2,0

Dobór sprzęgieł z łącznikiem płytkowym
1. Dopuszczalne odchyłki:
∆Ka: dopuszczalna odchyłka osiowa
∆Kw: dopuszczalna odchyłka kątowa
∆Kr: dopuszczalna odchyłka promieniowa
Sprzęgła płytkowe z łącznikiem stalowym (laminą) są dobrane w 
taki sposób, że maksymalna odchyłka kątowa ∆Kw kompensowana 
jest przez każdą z lamin. W rezultacie maksymalna, dopuszczalna, 
całkowita odchyłka kątowa dla pewnych wykonań sprzęgieł wynosi 
2  ∆Kw. Wartości maksymalnych odchyłek kątowych dla pojedyn-
czych lamin podano w tabeli „Dane techniczne”.

odchyłka kątowa

Dopuszczalna odchyłka promieniowa ΔKr przy odległości “g” mię-
dzy elementami sprzęgła

∆Kr = g  tan (∆Kw)

odchyłka promieniowa

W tabelach “Dane techniczne” (RADEX®-N strony 128/129 oraz 
RIGIFLEX®-N strony 136/137) podano maksymalne, dopuszczalne 
wartości odchyłek promieniowych ΔKr dla każdego rozmiaru i typu 
sprzęgła bazującego na standardowych długościach elementów 
pośrednich, jak również podano dane dotyczące odchyłki kątowej 
ΔKw.
Maksymalne, dopuszczalne wartości odchyłek osiowych ΔKa dla 
każdego rozmiaru i typu sprzęgła, także zostały podane w tabeli 
“Dane techniczne”.
Podane wartości dopuszczalnych odchyłek są zależne od siebie 
nawzajem!
Zwiększając odchyłkę osiową ΔKa dopuszczalna odchyłka kątowa 
ΔKw przyjąć musi niższą wartość, podobnie jak dopuszczalna od-
chyłka promieniowa ΔKr. (Patrz instrukcja montażu na  stronie in-
ternetowej www.ktr.com).

opis symbol objaśnienie

moment znamionowy sprzęgła TKN
Moment obrotowy, jaki może być przeno-
szony przez cały czas w całym zakresie 
obrotów.

zmienny moment obrotowy 
sprzęgła TKW

Amplituda momentu obr. dopuszczalnych 
okres. wahań momentu obr. przy często-
tliwości 10 Hz i przy obciążeniu TKN, lub 
obciąż. pulsującym do wartości TKN.

maks. moment obrotowy 
sprzęgła TKmax

Moment obrotowy, który może być prze-
noszony przy obciążeniu tętniącym ≥ 105 
razy lub przy obciążeniu przemiennym 5 x 
104 razy, przez cały okres pracy.




