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ROTEX® 
Sprzęgło skrętnie elastyczne

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

opis symbol definicja lub objaśnienie
moment znamionowy 
sprzęgła TKN

Moment obrotowy, jaki może być przenoszony w całym 
zakresie obrotów przez cały czas

maksymalny moment 
obrotowy sprzęgła TK max

Moment obrotowy, który może być przenoszony przez 
cały okres pracy sprzęgła (żywotności) przy obciążeniu 
przemiennym 5 x 104 lub ≥ 105 przy obciążeniu 
tętniącym

zmienny moment 
obrotowy sprzęgła TKW

Amplituda momentu obrotowego dopuszczalnych 
okresowych wahań momentu obrotowego przy często-
tliwości 10 Hz i przy obciążeniu TKN, lub obciążeniu 
dynamicznym do wartości TKN

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

moment znamionowy 
urządzenia TN

Nominalny moment obrotowy urządzenia

moment znamionowy 
strony napędzającej TAN

Moment znamionowy urządzenia, obliczony na podsta-
wie mocy znamionowej i obrotów znamionowych

moment znamionowy 
strony napędzanej TLN

Maksymalna wartość momentu obrotowego obciąże-
nia, obliczona na podstawie mocy i obrotów

szczytowy moment 
obrotowy urządzenia TS

Szczytowy moment obrotowy urządzenia

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 momentu urządze-
nia, np. podczas hamowania

zmienny moment 
obrotowy urządzenia TW

Amplituda działającego na sprzęgło zmiennego 
momentu obrotowego

moc tłumienia urzą-
dzenia PW

Moc tłumienia powstająca w wyniku obciążenia zmien-
nym momentem obrotowym

moment bezwładności 
napędu JA

Momenty bezwładności występujące po stronie 
napędu lub po stronie urządzenia w odniesieniu do 
obrotów sprzęgłamoment bezwładności 

strony napędzanej JL

współczynnik bezwład-
ności strony napędu MA

Współczynnik uwzględniający rozłożenie mas po 
stronie napędu lub po stronie napędzanej przy powsta-
waniu udarów i drgań

MA = JL / (JA + JL)   ML = JA / (JA + JL)
współczynnik bezwład-
ności strony napędzanej ML

moment dokręcania 
śruby TA

Moment obrotowy jakim ma być dokręcona śruba

Połączenie wał-piasta musi być zweryfikowane przez klienta. Dopusz-
czalny nacisk powierzchniowy zgodnie z normą DIN 6892 (metoda C).

żeliwo szare GJL 225 N/mm² 
żeliwo sferoidalne GJS 225 N/mm²
stal 250 N/mm²

Doboru sprzęgła ROTEX® 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 przeprowadzić porównanie występującego ob-
ciążenia z dopuszczalnymi wartościami dla dobieranego sprzęgła. Momenty obrotowe TKN/TKmax odnoszą się do łącznika elastycznego.  
Połączenie wał-piasta musi zostać sprawdzone samodzielnie przez klienta.

1. Napędy bez okresowych drgań skrętnych
na przykład pomp wirnikowych, wentylatorów, dmuchaw, sprężarek 
śrubowych itd. Dobór sprzęgła wymaga wzięcia pod uwagę mo-
mentu obrotowego TKN oraz TK max.

1.1 Obciążenie nominalnym momentem obrotowym
Dopuszczalny moment obrotowy TKN z 
uwzględnieniem temperatury otoczenia 
musi być co najmniej równy momen-
towi obrotowemu TN urządzenia.

1.2 Obciążenie udarowe momentem obrotowym
Dopuszczalny maksymalny moment ob-
rotowy sprzęgła musi być co najmniej 
równy sumie szczytowego momentu 
obr. TS i momentu obr. urządzenia TN, 
z uwzględnieniem częstości udarów Z i 
temperatury otoczenia. Obowiązuje to 
w przypadkach, gdy na moment obro-
towy urządzenia TN nakłada się jesz-
cze 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 obciąże-
nia, zalecane jest obliczenie szczytowego momentu rozbiegu przy 
pomocy programu symulacji.

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

TKN ≥ TN  St

TK max ≥ TS  Sz  St + TN  St

Udar po stronie napędzającej
TS = TAS  MA  SA

Udar po stronie napędzanej
TS = TLS  ML  SL

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

Dobór sprzęgła

2. Napędy z okresowymi drganiami skrętnymi
W napędach obciążonych drganiami skrętnymi, np. w przypadku 
silników Diesla, sprężarek tłokowych, pomp tłokowych, generato-
rów itd., dla dokonania doboru zapewniającego trwałość sprzęgła, 
konieczne jest wykonanie obliczenia drgań skrętnych. Na życzenie 
obliczenie takie i dobór sprzęgła może wykonać firma KTR. Wyma-
gane do tego dane podaje norma KTR 20004.

2.1 Obciążenie znamionowym momentem obrotowym
Dopuszczalny moment obrotowy 
sprzęgła TKN musi z uwzględnieniem 
temperatury otoczenia być co najmniej równy momentowi obroto-
wemu urządzenia TN.

2.2 Przejście przez rezonans
Szczytowy moment obrotowy TS wy-
stępujący podczas przejścia przez re-
zonans, przy uwzględnieniu temperatury otoczenia, nie może być 
większy niż maksymalny moment obrotowy TK max sprzęgła.

2.3 Obciążenie udarowe momentem obr. z drganiami skrętnymi
Największy okresowy zmienny moment 
obrotowy TW sprzęgła przy obrotach 
roboczych, z uwzględnieniem tempe-
ratury otoczenia, nie może przekroczyć 
dopuszczalnego momentu obrotowego sprzęgła TKW. Przy wyższej 
częstotliwości roboczej f > 10 Hz, uwzględnia się ciepło powstające 
w wyniku tłumienia przez łącznik, jako moc tłumienia PW. 

TKN ≥ TN  St

TK max. ≥ TS  St

TKW ≥ TW  St

PKW ≥ PW

Dopuszczalne obciążenie ściany rowka wpustowego w piaście sprzęgła




