
REVOLEX® KX 
Palcowe sprzęgło skrętnie elastyczne
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63Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com

współczynnik temperaturowy St
-30 °C
+30 °C +40 °C +60 °C +80 °C

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

Doboru sprzęgła REVOLEX® KX dokonuje się w taki sposób, aby w żadnych warunkach pracy nie zostało przekroczone dopuszczalne ob-
ciążenie sprzęgła. Z tego powodu należy dokonać porównania powstałego obciążenia z dopuszczalnymi wartościami dla danego sprzęgła. 
Podane momenty obrotowe TKN/TKmax dotyczą bolców z elastomerami. Połączenie wał-piasta musi zostać zweryfikowane przez klienta.

1. Napędy bez okresowych drgań skrętnych, 
np. pomp wirnikowych, wentylatorów, sprężarek śrubowych itd. 
Dobór sprzęgła wymaga wzięcia pod uwagę momentu obrotowego 
TKN oraz momentu maksymalnego TKmax.

1.1 Obciążenie nominalnym momentem obrotowym
Określenie aktualnego momentu obro-
towego TN maszyny.
Uwzględnienie współczynnika pracy SB oraz współczynnika tempe-
raturowego St, dopuszczalny nomi-
nalny moment obrotowy sprzęgła TKN 
musi być równy lub wyższy od nominalnego momentu obrotowego 
TN maszyny.

1.2 Obciążenie krótkotrwałym udarowym momentem obr.
Np. rozruch lub hamowanie z dwu-
krotnością nominalnego momentu obr. 
sprzęgła, maks. do 10 razy na godz.

1.3 Określenie niezbędnego współczynnika pracy SB
patrz tabela
W następujących przypadkach należy bezwzględnie skonsultować 
się z Działem Technicznym KTR:

 z prędkość robocza jest bliska prędkości krytycznej (strona 65) 
 z temperatura otoczenia przekracza 80 °C
 z występuje więcej niż 10 uruchomień na godz.

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

TKN ≥ TN  SB  St

TK max. ≥ 2  TKN

2. Napędy z okresowymi drganiami skrętnymi. 
W napędach mocno obciążonych drganiami skrętnymi, np. w 
przypadku silników wysokoprężnych, sprężarek i pomp tłokowych, 
generatorów itd., dla dokonania doboru zapewniającego trwałość 
sprzęgła, konieczne jest wykonanie obliczenia drgań skrętnych. Na 
życzenie obliczenie takie i dobór sprzęgła może dokonać firma KTR. 
Wymagane do tego dane podaje norma KTR 20004.

Dobór sprzęgła

opis symbol definicja lub objaśnienie
znamionowy moment obrotowy 
sprzęgła

TKN Moment obrotowy, jaki może być prze-
noszony w całym zakresie obrotów, przez 
cały czas pracy sprzęgła

maksymalny moment obrotowy 
sprzęgła

TK max Moment obrotowy, który może być prze-
noszony przez cały czas pracy sprzęgła 
(żywotności) przy obciążeniu dynamicz-
nym ≥ 105 lub 5 x 104 przy obciążeniu 
wibracyjnym.

zmienny moment obrotowy 
sprzęgła

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

znamionowy moment obrotowy 
maszyny

TN Stały moment obrotowy maszyny

Połączenie wał-piasta musi być sprawdzone przez klienta. Dopusz-
czalne naciski powierzchniowe wg normy DIN 6892 (metoda C).

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

Dopuszczalne naciski na wpuście dla piasty sprzęgła

Przykład obliczenia:

Napęd ugniatarki z wirnikowym silnikiem elektrycznym

Dane napędu: Dobór sprzęgła:

wirnikowy silnik elektryczny rozmiar 560 Obciążenie nominalnym momentem obrotowym:

moc silnika P = 1000 kW

prędkość obr. n = 991 1/min. współczynnik pracy SB = 1,75 (patrz str. 64)

współczynnik temperaturowy St = 1,2 (patrz tabela)

Pozostałe informacje:

temperatura w otoczeniu = +40 °C Obliczanie momentu obrotowego sprzęgła:

   Dobrano: REVOLEX® KX-170

TN [Nm] = 9550  1000 [kW] / 991 [1/min.] = 9636,7 Nm

TKN ≥ TN  1,75  1,2 = 20237 Nm




