
ROTEX® GS
Bezluzowe sprzęgło skrętnie elastyczne
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łączniki elastyczne

twardość
łącznika [Shore]

kolor
łącznika materiał

zakres temperatur pracy [° C] dostępne
rozmiary
sprzęgieł

typowe zastosowaniapraca
ciągła

praca
krótkotrwała

80 Sh-A-GS poliuretan - 50 do + 80 - 60 do + 120 5 do 24  – napędy elektrycznych układów pomiarowych

92 Sh-A-GS poliuretan - 40 do + 90 - 50 do + 120 5 do 55  – napędy elektrycznych układów pomiarowych i sterujących
 – napędy wrzecion

95/98-Sh A-GS poliuretan - 30 do + 90 - 40 do + 120 5 do 90
 – napędy pozycjonujące
 – napędy wrzecion
 – duże obciążenia

64 Sh-D-H-GS Hytrel - 50 do + 120 - 60 do + 150 7 do 38  – przekładnie planetarne / przekładnie bezluzowe
 – wysoka sztywność skrętna / wysokie temperatury otoczenia

64 Sh-D-GS poliuretan - 20 do + 110 - 30 do + 120 42 do 90  – większe obciążenia
 – wysoka sztywność skrętna

72 Sh-D-H-GS Hytrel - 50 do + 120 - 60 do + 150 24 do 38
 – bardzo wysoka sztywność skrętna / wysokie temperatury 
otoczenia

 – bardzo duże obciążenia

72 Sh-D-GS poliuretan - 20 do + 110 - 30 do + 120 42 do 65  – bardzo wysoka sztywność skrętna
 – bardzo duże obciążenia
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Opis sprzęgła

ROTEX® GS (z prostymi zębami, bez luzu)
Dzięki prostym zębom i wkładanemu ze wstępnym ściśnięciem łącznikowi, uzyskuje się małe naprę-
żenia powierzchniowe i w ten sposób podwyższoną sztywność całego sprzęgła. Elastyczne zęby 
kompensujące odchyłki, podparte są promieniowo na średnicy wewnętrznej przez membranę. Pod-
parcie to przy dużym przyspieszeniu lub przy wysokich obrotach zapobiega dużemu odkształceniu 
w kierunku do wewnątrz lub na zewnątrz. Ma to zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania 
i długiej żywotności sprzęgła.
Czopy na zębach ograniczają przesuw poosiowy przy montażu i zapobiegają kontaktowi pomiędzy 
piastami. Zachowanie wymiaru "E" zapewnia możliwość kompensacji odchyłek przez sprzęgło. 
Zachowanie wymiaru "s" gwarantuje długą żywotność sprzęgła, a także zapewnia izolację elek-
tryczną. Wobec coraz większej precyzji enkoderów i obowiązujących wymogów zgodności elek-
tromagnetycznej, izolowanie to zyskuje na znaczeniu.

ROTEX® GS to sprzęgła trzyczęściowe, składane z wstępnym ści-
śnięciem, montowane osiowo. Bezluzowo przenoszą moment obro-
towy z idealnie dopasowaną do danego zastosowania sztywnością 
i optymalnym tłumieniem drgań sprawdzają się nawet w najbardziej 
krytycznych zastosowaniach. Kombinacja tych cech zapewnia też 
łatwy i szybki montaż.

Wklęsłe kły piasty i wstępne ściśnięcie łącznika ograniczają 
odkształcenia przy wysokich obrotach o dużej sile odśrodkowej.

podparcie na osi obrotu

szczelina "s" zapewnia
izolację elektryczną

Stosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Sprzęgła ROTEX® GS są przystosowane do przenoszenia napędu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Sprzęgła 
te są certyfi kowane zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE (ATEX 95), jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą znaleźć 
zastosowanie w strefach 1, 2, 21 oraz 22. Proszę zapoznać się z odpowiednim certyfi katem oraz instrukcją montażu
na stronie internetowej www.ktr.com.
Dobór: W przypadku stosowania, w strefach zagrożonych wybuchem, piast z pierścieniami zaciskającymi (piasty za-
ciskowe bez rowka wpustowego do stosowania tylko w kategorii 3) dobór musi uwzględniać minimalny współczynnik 
bezpieczeństwa s = 2, pomiędzy szczytowym momentem obrotowym (z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych pa-
rametrów) i nominalnym momentem obrotowym sprzęgła oraz momentem przenoszonym przez połączenie wał-piasta.

Łączniki elastyczne do sprzęgieł serii GS dostępne są w pięciu różnych twardościach, od miękkich przy skręcaniu do twardych. Dla łatwiejszej identyfi kacji twardość określona jest przez kolor. 
Dzięki będącym do dyspozycji łącznikom o różnej twardości, możliwe jest dobranie sztywności na skręcanie i tłumienia drgań sprzęgła ROTEX® GS do niemal każdego zastosowania. Wstępne 
ściśnięcie różni się w zależności od rozmiaru sprzęgła, materiału z jakiego wykonany jest łącznik oraz tolerancji założonych w procesie produkcji. W rezultacie siła niezbędna do złożenia sprzęgła 
może być niewielka przy miękkim łączniku powodujac połączenie suwliwe lub odpowiednio duża przy mocnym ściśnięciu wstępnym dla łącznika skrętnie sztywnego (patrz uwagi w instrukcji 
montażu KTR-N 45510)




