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ROTEX® GS 
Bezluzowe sprzęgło skrętnie elastyczne

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com
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współczynnik udarów SA
napęd wrzeciona napęd pozycjonujący* SA
obciążenie lekkimi udarami ≤ 60 1,0
obciąż. średnimi udarami ≥60    ≤300 1,4
obciążenie silnymi udarami ≥300 1,8

współczynnik temperaturowy St dla łączników z poliuretanu
-30 °C
+30 °C +40 °C +60 °C +80 °C

St 1,0 1,2 1,4 1,8

współczynnik temperaturowy St dla łączników z materiału Hytrel
-30 °C
+30 °C +40 °C +60 °C +80 °C +100 °C +120 °C

St 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,8

wspólczynnik Sd dla napedów bezluzowych
napęd 

wrzeciona 
obrabiarki

napęd 
pozycjonujący 

(oś x - y)
enkodery

2 — 5* 3 — 8* 10 

wspólczynnik Sd dla napedów serwo-hydraulicznych
obciazenie pulsacyjne 1)                                obciazenie przemienne 2)

1,0 — 1,2 1,3 — 1,5

Sprzęgło musi być tak dobrane, aby spełnić następujące warunki.
 

Współczynniki podano w tabelach powyżej

TKN ≥ TS  St  SdTKN ≥ TN  St  Sd oraz moment szczytowy TS mA = JL / (JA + JL)

mL = JA / (JA + JL)

udar po stronie napędzającej 
TS = TAS  mA  SA

udar po stronie napędzanej
TS = TLS  mL  SL

Ponizszy zapis dotyczy napedów serwo-hydraulicznych: 

TKN ≥ TAS  St  Sd

*Dla łącznika 64 Sh D-GS i 72 Sh D-GS współczynnik minimum 4 lub stalowe piasty.

1) Przy obciazeniu pulsacyjnym dozwolone jest stosowanie aluminium.
2) Przy obciazeniu przemiennym nalezy stosowac piasty stalowe.

*uruchomień/minutę

3.  Wzór obliczeniowy

2.  Współczynniki

Pojęcia i współczynniki dla doboru sprzęgła

TKN  – Moment znamionowy sprzęgła [Nm] – Moment obrotowy, jaki może być przenoszony bez przerwy w całym zakresie 
obrotów, z uwzględnieniem współczynników pracy (St, Sd). 

TK max  – Maksymalny moment obrotowy sprzęgła [Nm] – Moment obrotowy, jaki może być przenoszony przez cały okres 
eksploatacji sprzęgła z uwzględnieniem współczynników pracy (St, Sd, SA), jako obciążenie tętniące (1-kierunkowe) 
≥ 105 lub jako obciążenie przemienne 5 · 104.

TR  – Moment zamocowania ciernego [Nm] – Moment obrotowy jaki może być przenoszony przez zaciskowe (cierne) po-
łączenie wału z piastą sprzęgła.

TAN  – Moment znamionowy napędu [Nm] Moment obrotowy występujący stale, wynikający z danych (moc i obroty) przed-
stawionych przez producenta napędu.

TAS  – Maksymalny moment napędu [Nm], wynikający z danych przedstawionych przez producenta napędu – Szczy-
towy moment obrotowy silnika prądu zmiennego, np. przy rozpędzaniu lub moment utyku silnika elektrycznego. 

TS  – Szczytowy moment obrotowy [Nm] – Szczytowy moment obrotowy na sprzęgle.  Obliczony z momentu TAS, współ-
czynnika masy mA lub mL i współczynnika udarów SA. 

St  – Współczynnik temperaturowy – Współczynnik, który uwzględnia mniejszą obciążalność lub większą deformację 
łącznika pod działaniem sił, szczególnie przy podwyższonej temperaturze. Przy temperaturach przekraczających 80 °C 
zalecamy stosowanie sprzęgła RADEX®-NC/TOOLFLEX®

Sd  – Wspólczynnik sztywnosci skretnej – Wspólczynnik uwzgledniajacy rózne wymogi dot. sztywnosci skretnej i wytrzymalosci 
zmeczeniowej sprzegla, w zaleznosci od zastosowania. W przypadku stosowania łącznika 64 Sh D-GS i nawrotnej pracy 
napędu, współczynnik Sd musi wynosić minimum 4 dla sprzęgła z piastami aluminiowymi. Do napędów pozycjonują-
cych o zwiększonej sztywności skrętnej (np. przekładnie o małym przełożeniu) zalecamy stosowanie sprzęgieł TOOL-
FLEX® lub RADEX®-NC. 

SA  – Współczynnik udarów – Współczynnik uwzględniający udary lub liczbę rozruchów na minutę, zależy od aplikacji.
mA(L)  – Współczynnik masy strony napędzającej (napędzanej) – Współczynnik uwzględniający rozłożenie mas po stronie 

napędzającej lub napędzanej, przy powstawaniu udarów i drgań. 
JA/JL  – Moment bezwładności strony napędzającej/moment bezwładności strony napędzanej
JK/JMot/JSp  – Moment bezwładności sprzęgła/moment bezwładności silnika/moment bezwładności wrzeciona
TA  – Moment dokręcania śruby [Nm]

Dobór sprzęgła




