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Y Sprzęgła

Podstawowym zadaniem sprzęgła jest przekazywanie obrotów 
z wału czynnego na bierny w celu przeniesienia momentu 
obrotowego. Sposób, w jaki się to realizuje w praktyce, 
może być różny. Dlatego na rynku spotykamy rozwiązania 
i wykonania sprzęgieł przeznaczone dla tak odmiennych 
aplikacji przemyśle.

Na rynku działa wielu wyspecjalizowanych 

producentów i dostawców sprzęgieł dla 

przemysłu. Na pewno warto zwrócić uwagę na 

często wykorzystywane dziś sprzęgła elastyczne. 

Firma analityczna Research and Markets ocenia, 

że globalny rynek sprzęgieł i hamulców przemysło-

wych będzie w latach 2017–2021 rósł średnio rocznie 

o 1,65%. Obecnie na świecie rośnie popyt na dobra 

konsumpcyjne, zwłaszcza w sektorze żywności i na-

pojów, a to przekłada się na wzrost zapotrzebowania 

zakładów produkcyjnych na przenośniki. Ważnymi 

w nich elementami konstrukcyjnymi są przekładnie, 

sprzęgła i hamulce. Wzrost produkcji wymaga insta-

lowania przenośników o wyższych wydajnościach, 

w których ze względów bezpieczeństwa stosowa-

ne są sprzęgła jednokierunkowe typu back stop. 

W raporcie wśród głównych dostawców sprzęgieł 

i hamulców przemysłowych na świecie wymienia się 

firmy: Altra Industrial Motion, Electroid, GKN Land 

Systems, Hilliard Corporation, Thomson Industries 

oraz takich jak: Dayton Superior Products, Magnetic 

Technology, Lenze SE, INTORQ, The Rowland Com-

pany i Vortex Engineering. 

W przypadku sprzęgieł elastycznych analitycy 

Research and Markets przewidują, że światowy 

rynek w latach 2018–2022 będzie rósł średnio 

rocznie o 4,71%. Oczekuje się, że jednym z czynni-

ków napędzających ten wzrost będzie zwiększone 

zapotrzebowanie na aplikacje o dużej prędkości 

i wysokim momencie obrotowym. Zaletą elastyczne-

go połączenia wałów jest wysoka gęstość momentu 

obrotowego i sztywność skrętna. Konstrukcje takie 

dobrze radzą sobie z niewielkimi niewspółosiowo-

ściami. Dzięki dużej sztywności skrętnej znajdują 

Bohdan Szafrański
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głównie zastosowanie w aplikacjach o wysokich 

prędkościach w przemyśle: naftowym, wydobyw-

czym, metalowym oraz w maszynach ciężkich. 

Sprzęgła elastyczne zapewniają połączenie 

momentu obrotowego z tłumieniem wibracji, co jest 

ważne w zastosowaniach pompowych w rurocią-

gach i rafineriach ropy naftowej. Zwraca się uwagę, 

że producenci stosują obecnie coraz częściej tech-

nologię druku 3D. Pozwala ona na wykonywanie ele-

mentów również z metali takich jak stal nierdzewna 

i tytan, a także na szybkie wyprodukowanie krótkich 

partii produktów na konkretne zamówienie. Główni 

światowi dostawcy sprzęgieł elastycznych to według 

specjalistów Research and Markets firmy: Altra In-

dustrial Motion, Rexnord, SKF, Timken, Tsubakimoto 

Chain i Voith. Wymienia się też takie firmy jak: ABB, 

Cross+Morse, DieQua, Eide, Jakob Antriebstechnik, 

Mayr, Mecvel, Nabeya Bi-tech Kaisha (NBK), Rathi, 

Regal Beloit, Ringfeder Power Transmission, Sie-

mens, System Components, Tectos i Zero-Max. 

Rynek sprzęgieł dla przemysłu
W naszym kraju działa wiele wyspecjalizowa-

nych firm, w tym bezpośrednich przedstawicieli 

uznanych światowych producentów i dostawców 

sprzęgieł. Zazwyczaj w ich ofercie można znaleźć 

całą gamę różnych produktów. Np. firma SKF oferuje 

systemy sprzęgieł do wielu zastosowań, począwszy 

od produktów standardowych po rozwiązania do-

stosowane do potrzeb konkretnych klientów. Firma 

zwraca uwagę na wydajną metodę wtrysku oleju 

SKF, która znajduje zastosowanie między innymi 

w sprzęgłach sztywnych OK, śrubach Supergrip, 

pierścieniach i nakrętkach hydraulicznych, a także 

sprzęgłach podatnych, co według SKF, pozwala 

użytkownikom na skrócenie czasów przestoju we 

wszystkich zastosowaniach. 

Na rynku pojawia się też wiele nowości. Jak mówi 

mgr inż. Krzysztof Morek z firmy KTR Polska, to np. 

bezluzowe sprzęgła elastyczne ROTEX GS HP do 

aplikacji wymagających pracy sprzęgła z ekstremal-

nie wysokimi prędkościami obrotowymi, sprzęgła 

skrętnie sztywne RADEX-NC HT DK (dwukardano-

we) oraz HT EK (jednokardanowe) do aplikacji wy-

magających sprzęgieł o bardzo wysokiej sztywności 

skrętnej oraz z przenoszonym wysokim momentem 

obrotowym przy zachowaniu niewielkich gabarytów. 

Jako kolejny nowy produkt wymienia sprzęgła prze-

ciążeniowe KTR-SI FRE do połączenia ze sprzęgłami 

elastycznymi i sztywnymi w aplikacjach wymagają-

cych zabezpieczenia przed przeciążeniem o bardzo 

dużych wartościach (nawet ponad 60 tys. Nm). 

Marek Strzyga z firmy MS SPINEX, która od wielu 

lat jest w Polsce wyłącznym przedstawicielem 

hiszpańskiej firmy Jaure należącej do Grupy Regal 

Beloit, zwraca uwagę, że jest ona europejskim lide-

rem w produkcji sprzęgieł elastycznych i elementów 

transmisyjnych. Jej produkty znajdują zastosowanie 

w sektorze przemysłu stalowego i odlewniczego, 

budownictwie okrętowym, energii wiatrowej, trans-

porcie bliskim, przemyśle papierniczym i petroche-

micznym. Główne typy oferowanych sprzęgieł to: 

sprzęgła zębate bez limitu w rozmiarach oraz w róż-

nych wersjach (w tym m.in. z wałami pośrednimi, 

z bębnami lub tarczami hamulcowymi, rozłączne, 

z elementami przeciążeniowymi) oraz bezobsługowe 

sprzęgła Lamidisc, w których moment przenoszony 

jest za pomocą cienkiego pakietu membran. Kolejne 

typy to łączniki zębate specjalnie zaprojektowane do 

zastosowań w walcarkach stali i metali kolorowych, 

w szczególności do tych aplikacji, w których urzą-

dzenia napędzające i napędzane są usytuowane nie-

współosiowo lub serwisowanie urządzenia wymaga 

zmiany tej niewspółosiowości. Inne to sprzęgła 

przybębnowe ze wskaźnikiem zużycia do mechani-

zmów podnoszenia suwnic, dźwigów, wciągarek czy 

żurawi (służą do połączenia przekładni podnosze-

nia z bębnami linowymi). Marek Strzyga wymienia 

też sprzęgła Jaure COMPULINK, które łączą cechy 

sprzęgieł membranowych i elastomerowych oraz 

wysokoelastyczne sprzęgła MAX-C – bezobsługowe 

tłumiące drgania i wibracje do przenoszenia wyso-

kich momentów. Wśród nowych produktów zwraca 

uwagę na nową rodzinę sprzęgieł przybębnowych 

TCBR o zwiększonych przenoszonych momentach 

obrotowych i siłach promieniowych. Sprzęgła te 

mogą być wyposażone w elektroniczne wskaźniki 

sygnalizujące w czasie rzeczywistym stopień zu-

życia elementów sprzęgła. Po osiągnięciu granicz-

nego zużycia sygnał o tym jest przekazywany do 

układu sterowania PLC lub wyświetlany na panelu 

operatora. Układ sygnalizacyjny został przetestowa-

ny w bardzo zapylonych strefach roboczych. Coraz 

szersze jest też zastosowanie wysokoelastycznych 

sprzęgieł MAX-C. Ostatnio firma Jaure dostarczyła 

duże specjalne sprzęgła zębate z zabudowanym 

sprzęgłem MAX-C do napędu walcarki w jednym 

z zakładów ArcelorMittal.

Wśród sprzęgieł oferowanych przez firmę WObit 

dostępne są sprzęgła dyskowe SDZ i dwudyskowe 

SBZ – pierścienie zaciskowe połączone są w nich 

odpowiednio z dyskiem ze specjalnego stopu, który 

sztywno przenosi obciążenie momentem obroto-

wym, zapewniając jednocześnie pewną elastyczność 

w kierunku osiowym. Sprzęgła dyskowe najchętniej 

stosowane są w szybkich napędach pozycjonujących 

Źródło: WObit
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Y z silnikami serwo. Sprzęgła helikalne aluminiowe 

SHZ i SHA oraz aluminiowe nacinane SND – wyko-

nane z jednego kawałka aluminium, stosowane są 

często przy łączeniu osi napędu z enkoderem. Nato-

miast typu OLDHAM to łatwe do montażu sprzęgła 

trzyczęściowe. Sprawdzają się przy przekazywaniu 

napędu na optoelektroniczne przetworniki obroto-

we, do małych i średnich napędów. Kolejne w ofercie 

to nacinane sprzęgła z tworzywa sztucznego SPD. 

To tanie sprzęgła wykonane z elektrycznie izolu-

jącego tworzywa wzmacnianego włóknem szkla-

nym, o małej bezwładności. Mimo zwartej budowy 

umożliwiają precyzyjne przeniesienie momentu 

przy jednoczesnej redukcji przestawienia osiowego 

i kątowego wynikającego z niedokładności montażu 

łączonych osi. W ofercie firmy znajdziemy również 

sprzęgła mieszkowe SMZ i SMD o wysokiej podatno-

ści w kierunku osiowym i na zginanie, przy wysokiej 

sztywności skrętnej. Sprawdzają się, do łączenia 

osi enkodera z osią obrotu, zapewniając wysoką 

precyzję pozycji.

Tomasz Anasiński i Michał Borowy z firmy 

WAMEX wśród interesujących sprzęgieł firmy Mayr 

Antriebstechnik wymieniają EAS-reverse przeciąże-

niowe sprzęgło bezpieczeństwa trwale rozłączające 

stronę napędową od napędzanej z możliwością 

powtórnego załączenia, ROBA-DS i ROBA-DS z CFRP 

– rękawami z tworzywa sztucznego wzmocnio-

nego włóknem węglowym przeznaczonych do 

wrzecion obrabiarek, ROBA-contitorque – sprzęgło 

magnetyczne działające z wykorzystaniem zasady 

histerezy magnetycznej, ROBA-ES – nowe ekono-

miczne połączenie (bezluzowe, tłumiące drgania, 

z prostym montażem wtykowym i bezobsługowe) 

i EAS-compact – mechaniczne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem momentem obrotowym. Natomiast 

z oferty produktów firmy Schmidt Kupplung – sprzę-

gła mimośrodowe. Sprzęgła firmy Schmidt-Kup-

plung to kompaktowe rozwiązania przeznaczone 

do przenoszenia momentu obrotowego w skrajnie 

promieniowo przesuniętych wałach. Przesunięcie 

promieniowe można w nich zmieniać w razie po-

trzeby bezstopniowo i ustawiać na dowolną wartość 

w wymaganym dopuszczalnym zakresie skrętu 

również podczas pracy pod obciążeniem. Zastoso-

wanie precyzyjnych łożysk igiełkowych w ogniwach 

sprzęgających zapewnia precyzyjną transmisję 

momentu obrotowego. Sprzęgło kompensuje przesu-

nięcie wału bez żadnych sił przywracających i tym 

samym obciążeń. Również wibracje promieniowe są 

pochłaniane przez sprzęgło.

Zbigniew Piotrowicz z Twiflex Polska zachęca do 

zapoznania się z ofertą brytyjskiej firmy Twiflex, 

specjalizującej się w projektowaniu, produkcji 

i dostawie zaawansowanych rozwiązań hamowania 

do zastosowań przemysłowych. Dostarcza Również 

sprzęgła, w tym sprzęgła elastyczne np. Laylink, 

w których wykorzystuje się wstępnie skompresowa-

ne bloki gumowe. Umieszczone są one obwodowo 

pomiędzy kołnierzami napędzającymi i napędza-

nymi. Sprzęgła Laylink mają wysoką sztywność 

skrętną, która pozwala im przekazywać szczególnie 

duże momenty obrotowe. Kolejna grupa produk-

tów firmy to linia Layrub – konstrukcja oparta na 

szeregu dwunastu standardowych bloków. Zwykle 

stosuje się do niskich i średnich zakresów mocy do 

wartości znamionowych momentu obrotowego na 

poziomie 64 kNm. Bloki mogą być używane rów-

nolegle, co prowadzi do zwartości i przystosowania 

sprzęgła do pracy z dużą prędkością lub szeregowo 

w celu zapewnienia miękkiego sprzężenia skrętnego 

i dostosowania do dużych niedopasowań. Jak podaje 

firma, obecny rozwój produktów to integracja 

rozwiązań Layrub i Laylink. Dzięki temu sprzęg jest 

stosunkowo elastyczny i można go dostosować do 

dużej niewspółosiowości.

Grzegorz Tęgos w 1996 roku założył firmę 

Technical, która ma w ofercie sprzęgła przemysło-

we różnych producentów: elastyczne kłowe w tym 

rozpowszechnione typu Trasco, palcowe i również 

podatne sprzęgła tarczowe typu Servomat, miesz-

kowe Servoplus oraz sprzęgła sprężynowo spiralne. 

W ofercie są też sprzęgła lamelowe wykonane z me-

talu a na specjalne potrzeby również ze stali szla-

chetnej. Firma dostarcza sprzęgła zębate w czterech 

wersjach (wykonane całkowicie ze stali, sprzęgła 

zębate z tuleją poliamidową i piastami stalowymi, 

sprzęgła zębate z tarczą poliamidową wzmocnioną 

specjalnymi włóknami oraz sprzęgła zębate poliami-

dowe). Również sprzęgła przeciążeniowe, jednokie-

runkowe i hydrokinetyczne.

Dobór
Biorąc pod uwagę różnorodną i złożoną konstrukcję 

nowoczesnych sprzęgieł przeznaczonych do różnych 

zastosowań w przemyśle dobranie właściwego 

do aplikacji może być trudne. Jak mówi mgr inż. 

Krzysztof Morek, przy doborze sprzęgła użytkow-

nicy powinni zwracać uwagę na wiele parametrów 

(w zależności od wybranego sprzęgła i aplikacji), 

niestety często są to tylko podstawowe dane takie 

jak: moment obrotowy, średnice łączonych wałów, 

a także wspominana również prędkość. Jednak Źródło: WObit
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zestaw parametrów niezbędnych do prawidłowego 

doboru jest zazwyczaj o wiele szerszy (znaczenie 

ma np. temperatura, odległość pomiędzy wałami, 

rodzaj napędu itp.). Z tego powodu KTR przygotował 

zestaw formularzy, które w czytelny sposób prze-

prowadzają użytkownika przez procedurę zbierania 

danych, wymaganych przy doborze sprzęgła oraz 

innych produktów firmy, jak np. elementy zasilaczy 

hydraulicznych lub systemy hamulcowe. Jest też 

możliwość samodzielnego doboru sprzęgła przy 

wykorzystaniu programu doboru on-line. Można 

w nim samodzielnie wprowadzić parametry aplika-

cji, ich zmianę w ramach sprawdzenia różnych opcji 

doboru, a jako etap finalny, wygenerować rysunki 

wybranych sprzęgieł. Firma udostępnia rozbudowa-

ną bibliotekę rysunków 2D (format PDF oraz DXF) 

oraz dużą bazę modeli 3D (format STP oraz IGES) po 

zarejestrowaniu się na stronie WWW. 

Również firma SPINEX udziela wsparcia i służy 

doradztwem technicznym przy doborze opty-

malnego rozwiązania problemów występujących 

w napędach urządzeń klientów. Dostarcza wsparcie 

techniczne konstruktorom i projektantom (materia-

ły techniczne, rysunki, modele 3D). Oferuje też kom-

pletny montaż sprzęgieł lub nadzór nad montażem. 

Jak dodaje Marek Strzyga, szczególnym wsparciem 

może być oferowany przez firmę Jaure monitoring 

momentowy układu napędowego urządzeń klienta 

i analiza TAF. To bardzo pomocne narzędzie przy 

określeniu aktualnych obciążeń roboczych wystę-

pujących w układzie napędowym na sprzęgłach 

w porównaniu z obciążeniami zakładanymi na 

etapie projektu, określeniu możliwych rodzajów 

uszkodzeń mogących pojawić się przy zwiększo-

nych obciążeniach (np. zwiększeniu gabarytów 

walcowanych elementów), możliwości zwiększenia 

obciążeń (np. możliwości walcowania elementów 

o zwiększonych gabarytach na podstawie bieżących 

współczynników zapasu mocy i bezpieczeństwa), 

konieczności zainstalowania urządzeń chroniących 

przed przeciążeniem, wpływu nieustalonych do tej 

pory obciążeń na pracujące sprzęgła. Usługa obej-

muje montaż i uruchomienie systemu telemetrii na 

sprzęgle, mierników naprężeń i okablowania, reje-

stratorów z szybką transmisją danych oraz analizę 

momentową. Dane z mierników naprężeń/odkształ-

ceń (pomiary momentów szczytowych, pulsowania, 

momentów zwrotnych oraz innych nietypowych 

zdarzeń) są zbierane i przechowywane w rejestra-

torach dla dalszych analiz. Użytkownik otrzymuje 

końcowy raport z analizą całego układu napędowe-

go. Może być też wygenerowany model matematycz-

ny układu napędowego, który ułatwi wyprzedzającą 

symulację zmian, które należy wykonać w układzie 

napędowym.

Firma WObit radzi, aby wybierając sprzęgło 

wziąć pod uwagę: moment obrotowy, rozmiar wału, 

prędkość i niewspółosiowość. Należy zadać sobie 

pytania, czy niewspółosiowość jest kątowa, pro-

mieniowa, osiowa lub jest kombinacją wszystkich 

trzech, jak sztywne musi być sprzęgło w skręcie, 

aby zapewnić dokładność pozycjonowania wału. Co 

z cyklem roboczym? Czy sprzęgło musi pracować 

nieprzerwanie lub sporadycznie i jakie będzie jego 

środowisko działania? Jaka metoda montażu jest 

potrzebna (śruba dociskowa, zacisk lub wpust)? 

Pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na te pytania jest 

wykonanie niezbędnych obliczeń i zapoznanie się 

z dokumentacją poszczególnych produktów. W przy-

padku sprzęgieł elastycznych zwraca się uwagę, że 

dobór elementu roboczego a tym samym rodzaju 

sprzęgła zależy między innymi od wielkości przesta-

wienia osiowego, promieniowego i kątowego obu osi 

np. wału silnika z wałem odbiorczym maszyny lub 

osi enkodera z osią urządzenia, którego pozycja ma 

być mierzona. 

Podsumowując, dzięki stałemu postępowi 

w technologiach i wykorzystywanych w sprzęgłach 

materiałach można poza efektywnym przeniesie-

niem napędu rozwiązywać na przykład problemy 

z wibracjami. Jak mówi Marcin Ludwiniak Drives 

Division Manager w firmie IOW TRADE, udało się 

to, wykorzystując wysoko elastyczne sprzęgła firmy 

Centa Transmission w agregatach pompowych. 

W tym roku firma informowała też o wprowadze-

niu nowo opracowanego syntetycznego elastomeru 

CENTALAN HT, który eliminuje konieczność stoso-

wania drogich elementów silikonowych. Może on 

być stosowany w zakresie temperatur od -25°C do 

+100°C (krótkotrwale +120°C). Dłuższe czasy pracy 

i cykle życia są możliwe dzięki ulepszonej odpor-

ności na starzenie. Jest stosowany między innymi 

w elastycznych sprzęgłach CENTAMAX-HTC zapro-

jektowanym w celu eliminowania drgań skrętnych 

spowodowanych przez niewspółosiowość napędu. To 

jeden z przykładów stałego postępu w tej branży. 

Specjaliści obserwują też trend tworzenia sprzę-

gieł, które wymagają mniejszej przestrzeni, oraz 

zastosowanie w nich materiałów o niskiej wadze 

i lepszych właściwościach, jeśli chodzi o bezwładno-

ści układu. Obecnie podczas projektowania sprzęgieł 

zwraca się uwagę na optymalizowanie sprężyn tale-

rzowych i użycie trwalszych, odpornych na zużycie 

materiałów. 

Dzięki stałemu 

postępowi 

w technologiach 

i wykorzystywanych 

w sprzęgłach 

materiałach można 

poza efektywnym 

przeniesieniem 

napędu 

rozwiązywać na 

przykład problemy 

z wibracjami


