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ROTEX® GS 
Bezluzowe sprzęgło skrętnie elastyczne

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com
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ROTEX® GS

łącznik z poliuretanu 92 Shore-A 95/98 Shore-A 64 Shore-D
tłumienie względne ψ [-] 0,80 0,80 0,75
współczynnik rezonansowy VR [-] 7,90 7,90 8,50

skala twardości
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Porównanie: połączenie sztywne – ROTEX® GS

przerywane skrawanie

przebieg skrawania - kierunek skrawania

połączenie sztywne

rozruch (kontakt noża)

Sterowanie i technika pomiarowa
Aby osiągnąć powtarzalność ustawienia w technice pomiarowej i 
regulacji od sprzęgła wymagana jest duża sztywność na skręcanie.
Występujące momenty obrotowe są stosunkowo niewielkie i zasto-
sowanie łączników wstępnie ściśniętych zapewnia przeniesienie sił 
z zachowaniem dużej sztywności na skręcanie. Dla zminimalizowa-
nia sił przywracających, do zastosowań tych zalecane są łączniki o 
twardości 80 Sh A GS.

Pozycjonowanie i serwonapędy
Sprzęgła ROTEX® GS są alternatywą dla sprzęgieł skrętnie sztyw-
nych. 
Sztywne połączenia wał - wał przenoszą bez luzu nie tylko moment 
obrotowy, ale także szczytowe wartości momentu i drgania. Przy 
przenoszeniu momentu w układach wrażliwych na drgania zaleta 
wysokiej sztywności staje się szybko decydującą wadą. Tam gdzie 
skrętnie sztywne połączenie wał - wał może być przyczyną nieko-
rzystnej charakterystyki przenoszenia, najlepszą alternatywą jest 
sprzęgło ROTEX® GS.Sprzęgło pracujące bez luzów, tłumiące 
drgania, a pomimo tego tak sztywne skrętnie, że przy prawidłowym 
doborze, nawet przy wysoce dynamicznych serwonapędach nie 
trzeba rezygnować z dokładności.

Napędy wrzecion
Przy dużych momentach obrotowych w obrabiarkach, np. w przy-
padku napędu wrzeciona, najpierw występuje niewielkie skręcenie 
(przy sciśnięciu wstępnym); w ten sposób uzyskuje się tłumienie 
zależne od rodzaju łącznika. Naprężenia szczytowe i udary są redu-
kowane lub też zakres rezonansu przesuwa się w stronę obrotów 
niekrytycznych.
Dla prędkości obwodowych do 50 m/s (w odniesieniu do zewnętrznej 
średnicy sprzęgła) zalecane jest stosowanie piast ROTEX® GS z 
pierścieniami zaciskającymi. Dla prędkości obwodowych powyżej 
50 m/s, należy stosować typ ROTEX® GS...P. Posiadamy doświad-
czenie z aplikacjami przemysłowymi, w których występują prędkości 
obwodowe do 80 m/s.

kierunek wzrostu twardości

zmniejszenie momentu obr.

Zalecane zastosowania




