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Informacje ogólne
Podatne sprzęgło kłowe tz SV3 zostało skonstruowane i wyprodukowane do stosowania jako 
sprzęgło łączące pomiędzy silnikiem i maszyną roboczą.

Produkt spełnia:
- spełnia wymagania c (patrz deklaracja zgodności WE do produktu)
- współobowiązujące deklaracje zgodności WE podzespołów,
- wymagania przepisów dotyczących stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

wg dyrektywy 94/9/WE (ATEX) i może być stosowany do pracy podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych, grupa urządzeń I, kategoria M2.

Oznaczenie ATEX:
I M2 Ex
II 2D T 130 °C

II 2G T4 / T5 / T6 

-20°C ≤ Ta ≤ 80 / 45 / 30°C

X

Producent: Tüschen & Zimmermann (adres patrz strona 
tytułowa)

Nazwa: Podatne sprzęgło kłowe tz SV3

Identyfikacja produktu: Patrz etykieta

Dane techniczne: Masa: Patrz tabela 2

Wymiary: Patrz ilustracja 2, tabela 1 

Do momentów obrotowych: Patrz tabela 2

Temperatura otoczenia: -20 °C do +30 °C

  Położenie montażowe: Dowolne

Dalsze informacje: Patrz załączniki

Zakres dostawy: 1 szt. podatne sprzęgło kłowe tz SV3

1 szt. instrukcja montażu i obsługi

1 szt. deklaracja zgodności WE

 Copyright tz 2010 Nota ochronna wg DIN 34
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Sprzęgło SV3
Informacje ogólne

Poniższa instrukcja montażu i obsługi, zwana dalej instrukcją obsługi, zawiera konkretne 
wskazówki bezpieczeństwa, zwracające uwagę na pozostałe zagrożenia podczas 
eksploatacji urządzenia, Te pozostałe ryzyka obejmują zagrożenia dla
• osób
• produktu i maszyny
• środowiska

Symbole użyte w instrukcji obsługi mają przede wszystkim zwracać uwagę na wskazówki 
bezpieczeństwa!

Ten symbol informuje, że należy się liczyć przede wszystkim z zagrożeniem dla osób.
(zagrożenie życia, niebezpieczeństwo obrażeń)

Najważniejszym celem wskazówek bezpieczeństwa jest eliminacja szkód na zdrowiu 
i życiu.
Użyty symbol nie może zastąpić tekstu opisu wskazówki bezpieczeństwa. Dlatego należy 
zawsze czytać cały tekst!

Ten symbol nie oznacza wskazówki bezpieczeństwa, lecz szczególne informacje 
potrzebne dla lepszego zrozumienia pracy maszyny.

Ten symbol ostrzega przed zagrożeniami, mogącymi pogorszyć stan zabezpieczenia 
przed wybuchem lub spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. E
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1.0 Informacje ogólne
Ta instrukcja obsługi została opracowana z największą starannością. Mimo tego nie można 
całkowicie wykluczyć wszystkich błędów i pomyłek. Producent nie przejmuje 
odpowiedzialności za szkody rzeczowe oraz szkody na zdrowiu i życiu, spowodowane 
błędami i pomyłkami w tej instrukcji obsługi.

Prawa autorskie
Firma tz jest właścicielem wszelkich praw autorskich do dokumentacji, oznaczonej sygnaturą 
firmy tz i przekazanej wraz z produktem lub uzyskanej od tz w jakikolwiek inny sposób. Bez 
zgody firmy tz nie wolno udostępniać tej dokumentacji osobom trzecim ani używać jej 
w jakikolwiek inny nieuprawniony sposób.

Wykorzystywanie dokumentacji tz
Przedsiębiorstwo tz zezwala wyłącznie na wewnątrzzakładowe wykorzystanie dokumentacji.

1.1 Wprowadzenie, informacje ogólne
Niniejsza instrukcja obsługi ma pomóc w bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej 
eksploatacji produktu.
Jeżeli będą przestrzegane wskazówki zawarte w tej instrukcji, można

• zwiększyć niezawodność oraz trwałość produktu,
• uniknąć zagrożeń,
• uniknąć wielu napraw i przestojów.

Podczas montażu, konserwacji i napraw urządzenia instrukcja musi być zawsze dostępna 
i musi zostać przeczytana oraz być stosowana przez każdą z osób przeprowadzającą prace 
przy produkcie.

Produkt został zbudowany zgodnie z najnowszym stanem techniki i według uznanych zasad 
bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Pomimo tego w przypadku nieprawidłowej obsługi 
lub nieprawidłowego użytkowania mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika 
lub osób trzecich albo pogorszenie stanu maszyny lub innych wartości trwałych.

Oprócz niniejszej instrukcji obsługi należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i regulacji 
prawnych dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, obowiązujących w danym 
kraju. Stosować się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zapobiegania wypadkom

• w kopalni,
• władz górniczych,
• branżowej górniczej organizacji ubezpieczeniowej lub innej właściwej branżowej 

organizacji ubezpieczeniowej.
Uważnie przeczytać także instrukcje obsługi podzespołów, niezbędnych do pracy urządzenia, 
np. przekładni, silnika elektrycznego, przenośnika itp. Ewentualne pytania należy wyjaśnić 
przed rozpoczęciem pracy.

Producent, firma tz zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi, 
mających na celu ulepszenie właściwości produktu.
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1.1.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Sprzęgło podatne tz SV3 może być używane wyłącznie do łączenia wałów przekładni 
i silników, znajdujących się w przybliżeniu w jednej osi. 
Inne lub wykraczające poza ten zakres użytkowanie uważane jest za niezgodne 
z przeznaczeniem.

Za zgodne z przeznaczeniem stosowanie sprzęgła uważa się również przestrzeganie 
instrukcji obsługi i stosowanie się do zaleceń dotyczących przeglądów i konserwacji oraz ich 
terminów i wymagań odpowiednich przepisów ATEX. Producent nie odpowiada za szkody, 
które są wynikiem niezgodnego z przeznaczeniem stosowania urządzenia. Ryzyko ponosi 
wyłącznie użytkownik.

Części zamienne muszą spełniać wymagania techniczne określone przez firmę tz. 
Gwarantują to zawsze oryginalne części zamienne, podlegające w procesie produkcji ciągłej 
kontroli jakości.

1.1.2 Wskazówki i przepisy dotyczące zastosowania 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
• Urządzenia mogą być instalowane w podziemnych wyrobiskach zakładów 

górniczych, a w przypadku występowania zagrożenia metanowego (CH4) 
elektryczne obwody urządzenia muszą być zintegrowane z obwodami wyłączania 
(kat. M2).

• Należy przestrzegać zaświadczeń homologacji typu WE. Przestrzegać zawartych 
tam ewentualnie „szczególnych wymagań”.

• Należy także przestrzegać obowiązujących wymagań dotyczących montażu.

Uwaga!
Sprzęgło jest wykonane ze stali i aluminium.
W przestrzeniach zagrożonych wybuchem niedopuszczalne jest zderzanie się części 
stalowych i aluminiowych. Podczas eksploatacji, konserwacji oraz prac utrzymywania 
w stanie sprawności i podczas transportu muszą być bezwzględnie przestrzegane 
specjalne wymagania.

1.1.3 Oznakowanie sprzęgła
Oznakowanie sprzęgła zawiera następujące informacje:

TÜSCHEN & ZIMMERMANN
D-57368 Lennestadt
SV3
Numer seryjny: Rok produkcji:
C

E I M2 - zgodna z EN 1710
II 2G T4 /  T5 /  T6 –20 °C  ≤ Ta  ≤ 80 /  45 /  30 °C
II 2 D T 130 °C

Wkładki elastyczne mają dodatkowe oznaczenia:
wykonanie, wielkość, materiał
data produkcji
nr dopuszczenia.
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1.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

1.2.1 Prace przy produkcie
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przy wykonywaniu wszystkich prac przy sprzęgle tz zapewnić, ab zarówno silnik napędowy, 
jak i maszyna robocza znajdowały się w bezruchu i ich uruchomienie było zawsze 
niemożliwe.

1.2.2 Zabezpieczenie przed wirującymi częściami
OSTRZEŻENIE!
Sprzęgło podatne tz musi zostać zabezpieczone przez użytkownika przed dotknięciem przez 
odpowiednie zabezpieczenia (co najmniej IP2X ).

1.2.3 Ochrona przed promieniowaniem cieplnym
OSTROŻNIE!
W zależności od sposobu eksploatacji urządzenia, sprzęgło i jego otoczenie mogą nagrzewać 
się do temperatury 150 °C. Użytkownik musi ew. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu 
uniemożliwienia dotykania gorących części.

1.2.4 Transport, montaż, demontaż
OSTRZEŻENIE!
Wszystkie zespoły transportowe, podzespoły i elementy należy podczas transportu, montażu 
i demontażu starannie zawieszać i zabezpieczać na dźwignicach i uchwytach transportowych 
o wystarczającym udźwigu i spełniających wymagania odpowiednich przepisów prawnych.

Spadające elementy mogą spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć. Stosować 
tylko odpowiednie uchwyty nośne.

Jeżeli konieczny jest transport zamontowanego sprzęgła tz razem z innymi urządzeniami lub 
ich częściami, należy zabezpieczyć sprzęgło przed uszkodzeniem mechanicznym (np. na 
skutek uderzenia) przez zabudowę odpowiedniej osłony ochronnej.

1.2.5 Personel
Pracownicy, którym zlecono pracę przy sprzęgle muszą przed rozpoczęciem pracy przeczytać 
instrukcję obsługi, a zwłaszcza rozdział 1. Podczas montażu i demontażu należy 
przestrzegać uznanych zasad techniki.
Szczególnie podczas wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych i pneumatycznych 
należy przestrzegać specjalnych wskazówek bezpieczeństwa.
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1.2.6 Eksploatacja, konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności
Podczas eksploatacji obowiązują przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania 
nieszczęśliwym wypadkom. Urządzenie musi być wyposażone w zabezpieczenia. Sprzęgło 
podatne tz może być eksploatowane tylko pod warunkiem, że wszystkie mechaniczne 
zabezpieczenia są zamontowane i sprawne.
Co najmniej raz w miesiącu sprawdzać, czy sprzęgło tz nie wykazuje widocznych od zewnątrz 
uszkodzeń i usterek. Ewentualnie natychmiast wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed 
nieupoważnionym włączeniem.
Części zamienne muszą spełniać wymagania techniczne określone przez firmę tz. 
Gwarantują to zawsze oryginalne części zamienne. Do przeprowadzenia napraw niezbędne 
jest odpowiednie wyposażenie warsztatu.
Zmiany lub modyfikacje sprzęgłą mogą naruszyć jego bezpieczeństwo i nie mogą być 
wykonywane bez zgody firmy tz. 
Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć wszystkie dodatkowe zabezpieczenia 
montażowe.

1.2.7 Ochrona środowiska
Uwaga!
Materiały eksploatacyjne i materiały pomocnicze oraz części zamienne muszą być 
utylizowane w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Należy 
przestrzegać właściwych, specyficznych dla danego kraju przepisów. W przypadku kontaktu 
z olejami, smarami i innymi substancjami chemicznymi należy przestrzegać obowiązujących 
wskazówek i przepisów dotyczących bezpieczeństwa dla tych produktów.

1.2.8. Pozostałe zagrożenia
Ten rozdział zawiera podsumowanie pozostałych zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas 
transportu, składowania, montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw.

Zagrożenia mechaniczne
Zgniecenie lub niebezpieczeństwo odcięcia pomiędzy ruchomymi częściami sprzęgła tz 
i otoczeniem.
Ześlizgnięcie się sprzęgła.
Niewystarczająca stateczność.

Zagrożenie termiczne
Poparzenie na skutek dotknięcia gorących elementów.
Zapalenie od iskry.

Zagrożenie w wyniku chwilowej awarii zabezpieczeń
Chwilowy brak zabezpieczeń lub mostkowanie elementów sterujących itp. podczas napraw 
lub konserwacji.

Aby uniknąć podanych pozostałych zagrożeń należy przestrzegać odpowiednich 
wskazówek bezpieczeństwa, podanych w tej instrukcji obsługi!
Wykonawca całej maszyny musi uwzględnić w przeprowadzonej analizie zagrożenia 
całej maszyny zagrożenia spowodowane przez zanik energii elektrycznej lub 
pneumatycznej oraz przedsięwziąć stosowne kroki.

1.3 Zasada działania sprzęgła podatnego tz
Sprzęgło to skrętnie podatne sprzęgło kłowe tz, odporne na przebicia. Zapewnia ono 
kompensację kątowego, promieniowego i osiowego przemieszczenia wałów w ramach 
określonych tolerancji. Moment obrotowy jest przenoszony przez wkładkę elastyczną, 
obciążoną na ściskanie. 
Wkładka elastyczna tłumi uderzenia i drgania obrotowe, jest odporna na działanie oleju 
i w znacznym stopniu niewrażliwa na temperaturę.

MBA – tz-007725 sprzęgło SV3; stan na: 20.06.2011; indeks: f Strona 11



Sprzęgło SV3
Informacje ogólne

1.4 Konstrukcja

Rys. 1: Sprzęgło

1. Piasta sprzęgła
2. Kołnierz przykręcany
3. Wkładka elastyczna
4. Pierścień osadczy sprężynujący tz
5. Pierścień osadczy sprężynujący
6. Podkładka zabezpieczająca
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2.0 Dane techniczne

2.1 Wymiary

Rys. 2: Wymiary

Wielkość
Size

Wymiary
Dimensions

d1maks.

[mm]
D1

[mm]
D2

[mm]
D3

[mm]
D4

[mm]

z x dL

[mm]
L1maks.

[mm]
L1min.

[mm]
I1maks.

[mm]
I2

[mm]
I3

[mm]

230SV3 65 230 220 265 290 8x14 70 57 97 4 14

260SV3 90 260 265 310 335 12x14 96 79 172 4 21

300SV3 100 300 315 360 385 16x14 115 94 212 4 24

360SV3 125 360 360 420 445 16x18 150 130 212 5 35

Tabela 1: Wymiary sprzęgła

Wszystkie piasty sprzęgła są standardowo wykonywane z rowkiem wpustowym pasowanym 
wg DIN 6885-1, a otwory w piaście w klasie tolerancji G6.
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Montaż

2.2 Przybliżone oznaczanie wielkości sprzęgła

Wielkość
Size

Moment 
obrotowy 

(VKB)
Torque

Moment 
obrotowy 

(VKG)
Torque

Moment 
obrotowy 

(VKR)
Torque

Prędkość 
obrotowa2) 

Speed

Masa 
całkowita1)

niewiercony 
Total weight

TKN

[Nm]
TK 

maks.

[Nm]

TKN

[Nm]
TK maks.

[Nm]
TKN

[Nm]
TK maks.

[Nm]
n maks.

[min-1]
M

[kg]

230SV3 980 2940 1700 5150 1700 5150 3250 13

260SV3 1530 4590 2650 7950 2650 7950 3000 27

300SV3 2280 6840 3900 11700 3900 11700 2500 42,5

360SV3 3760 11280 6500 19500 6500 19500 2150 79,5
1) Podana masa całkowita dotyczy l1 maks.
2) w zależności od średnicy tarczy hamulcowej dop. prędkość obrotowa może być różna. Przy 
stosowaniu tarcz hamulcowych i prędkości obrotowej powyżej 1500 min-1 skontaktować się 
z tz.

Tabela 2: Przybliżone oznaczanie wielkości sprzęgła

VKB = wkładka elastyczna z poliuretanu / niebieska (do stosowania w eksploatacji 
podziemnej i naziemnej)
VKG = wkładka elastyczna z poliuretanu / zielona (do stosowania w eksploatacji podziemnej 
i naziemnej)
VKR = wkładka elastyczna z poliuretanu / czerwona (tylko strefa 2/22)

2.3 Wkładka elastyczna
Wkładki elastyczne z VKB i VKG
Wkładki elastyczne z VKB lub VKG z poliuretanu umożliwiają zmniejszenie oporności 
powierzchniowej „Ro”, odpowiedzialnej za powstawanie ładunków elektrostatycznych, do 
wartości:
VKB: 1,8x108 Ω,
VKG: 7,0x108 Ω,
Możliwość zastosowania w atmosferze wybuchowej została atestowana przez zaświadczenie 
homologacji typu BVS 03 H 030X zgodnie z dyrektywą 94/9/WE.

Wkładki elastyczne z VKR
VKR = wkładka elastyczna z poliuretanu / czerwona (tylko strefa 2/22)
Wkładki elastyczne VKR są trudnozapalne, ale nieprzewodzące elektrostatycznie. Można je 
stosować we wszystkich maszynach, wyposażonych w tylko jedną wkładkę elastyczną.
Przy używaniu dwóch wkładek elastycznych, np. SSV/DU, nie wolno ich stosować w strefie 
1 / 21 (kategoria 2GD) oraz w przestrzeni zagrożenia 2 (kategoria M2), jeżeli izolowana 
metalowa część pośrednia nie jest dodatkowo uziemiona.
W przypadku masy powyżej 0,5 kg przy zastosowaniu pod ziemią użytkownik musi 
sprawdzić, czy przestrzegane są przepisy BHP oraz przeciwpożarowe, obowiązujące w jego 
kraju. 
Możliwość zastosowania w atmosferze wybuchowej została atestowana przez zaświadczenie 
homologacji typu BVS 03 H 030X zgodnie z dyrektywą 94/9/WE.
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3.0 Sposób postępowania przed rozpoczęciem 
montażu

Upewnić się, że przewidywane prędkości i momenty obrotowe (rozdział 2.2) oraz temperatura 
robocza nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Standardowe tolerancje gotowych 
otworów zgodnie z pasowaniem ISO G6 (DIN ISO 286-2). Rowki na wpust pasowany są 
standardowo wykonane wg DIN 6885, str. 1. Śruby regulacyjne według potrzeb.

OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem wszystkich prac przy sprzęgle bezwzględnie wyłączyć silnik!
Zabezpieczyć silnik przed przypadkowym włączeniem!

Wskazówka:
Dla ułatwienia montażu można bez ryzyka równomiernie nagrzać piasty do temperatury od 80 
do 120 °C. Przed włożeniem wkładki elastycznej odczekać do wystygnięcia piast do 
temperatury otoczenia.

OSTRZEŻENIE!
Dla własnego bezpieczeństwa przy gorących częściach sprzęgła pracować tylko 
w rękawicach ochronnych!

3.1 Montaż sprzęgła
(patrz rys. 1)
Przed montażem oczyścić otwór w piaście sprzęgła oraz koniec wału. 
W przypadku większych sprzęgieł skorzystać z pomocy montażowych. 
Nasunąć kompletnie zmontowaną piastę sprzęgła (1) z wkładką elastyczną (3), pierścieniem 
osadczym sprężynującym tz (4) i pierścieniem osadczym sprężynującym (5) na wał aż do wieńca 
oporowego.
Jeżeli występuje, zabezpieczyć piastę sprzęgła (1) za pomocą dołączonej podkładki 
zabezpieczającej (6) lub śruby regulacyjnej.
Zamontować kołnierz przykręcany (2) i zabezpieczyć odpowiednimi elementami mocującymi.
Wsunąć kompletną piastę sprzęgła z zamontowanym końcem wału do kołnierza 
przykręcanego.

3.2 Ustawianie sprzęgła
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem wszystkich prac przy sprzęgle bezwzględnie wyłączyć silnik!
Zabezpieczyć silnik przed przypadkowym włączeniem!

Wskazówka:
Dokładne ustawienie sprzęgła zwiększa żywotność wkładki elastycznej. Podane w tabelach 3 
i 4 maksymalnie dopuszczalne wielkości przemieszczenia stanowią ogólne wartości 
orientacyjne. Podczas pierwszej regulacji osiowej wartości powinny być wykorzystane tylko 
do maks. 50%.
W szczególnych przypadkach, przy większych wymaganiach dotyczących spokojnego ruchu 
lub przy większych prędkościach obrotowych konieczna może być dokładność ustawień 
rzędu < 0,1 mm.
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3.2.1. Ustawianie kątowe
Ostrzeżenie!
Przed rozpoczęciem wszystkich prac przy sprzęgle wyłączyć silnik!
Zabezpieczyć silnik przed przypadkowym włączeniem!

• Zmierzyć na całym obrocie (360°).
• Oznaczyć przy tym największe z1 i najmniejsze odchylenie z2. Oznaczyć 

przesunięcie kątowe Δz = z1 - z2.
• Przy ustawianiu przestrzegać maksymalnie dopuszczalnego przesunięcia kątowego 

Δz maks. wg tabeli 3 dla odpowiedniej wielkości sprzęgła.
• Wartości z tabeli 3 obowiązują do prędkości obrotowej odniesienia, wynoszącej 

1500 min-1.

Rys. 3: Ustawienie kątowe

Wielkość
Size

z Δ maks.

[mm]

230SV3 0,6

260SV3 0,6

300SV3 0,6

360SV3 0,6

Tabela 3: Ustawienie kątowe – wymiary
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3.2.2. Ustawianie promieniowe
Ostrzeżenie!
Przed rozpoczęciem wszystkich prac przy sprzęgle wyłączyć silnik!
Zabezpieczyć silnik przed przypadkowym włączeniem!

• Zmierzyć na całym obrocie (360°). 
• Oznaczyć największe y1 i najmniejsze odchylenie y2.
• Obliczyć przesunięcie promieniowe Δy=0,5 x (y1 – y2).
• Przy ustawianiu przestrzegać maksymalnie dopuszczalnego przesunięcia kątowego 

Δy maks. wg tabeli 4 dla odpowiedniej wielkości sprzęgła.
• Wartości z tabeli 4 obowiązują do prędkości obrotowej odniesienia, wynoszącej 

1500 1/min.

Rys. 4: Ustawianie promieniowe

Wielkość
Size

Δy maks.

[mm]
230SV3 0,8

260SV3 0,9

300SV3 0,9

360SV3 1

Tabela 4: Ustawianie promieniowe – wymiary
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3.3.3. Ustawianie osiowe
Sprzęgło kłowe tz SV3 ze skrętno podatnymi właściwościami jest sprzęgłem zapewniającym 
kompensację wzdłużną.
Dopuszczalne tolerancje kompensacji wzdłużnej są podane w tabeli 1.

Wkładka elastyczna (3) musi na całej szerokości przylegać do kieszeni kłowych kołnierza 
przykręcanego (2).

Po osiowym ustawieniu sprzęgła nie mogą się stykać piasta sprzęgła (1) i pierścień kłowy 
kołnierza przykręcanego (2).

Piasta sprzęgła (1) musi być zabezpieczona przed przesunięciem osiowym. Można użyć do 
tego promieniowej śruby regulacyjnej lub pierścienia osadczego tz.

Rys. 5: Ustawianie osiowe
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3.4 Eksploatacja
Podczas eksploatacji sprzęgła należy przestrzegać jego parametrów (patrz rozdział 2. Dane 
techniczne). Bez uzyskania pisemnej zgody ze strony firmy T&Z nie wolno nigdy przekraczać 
podanych danych technicznych. Aby zapewnić trwałą i bezawaryjną pracę sprzęgła, musi być 
ono dobrane zgodnie z przepisami konstrukcyjnymi, np. DIN 740 część 2, z uwzględnieniem 
odpowiednich współczynników pracy, zależnych od warunków eksploatacyjnych.

Każda zmiana warunków eksploatacji lub parametrów roboczych wymaga bezwzględnie 
ponownego sprawdzenia prawidłowości doboru sprzęgła.

OSTRZEŻENIE!
• Przed uruchomieniem sprzęgła należy sprawdzić jego ustawienie oraz wymagany 

moment dokręcenia lub mocne osadzenie wszystkich połączeń śrubowych.
• Przed uruchomieniem zabezpieczyć wszystkie ruchome lub swobodnie dostępne 

części obrotowe za pomocą odpowiednich nieruchomych zabezpieczeń (obudów) 
przed możliwością przypadkowego dotknięcia oraz przed spadającymi przedmiotami!

• Osłony (obudowy) muszą spełniać co najmniej wymagania stopnia ochrony IP2X.
• Osłony należy zaprojektować w taki sposób, aby na sprzęgle nie mógł osiadać pył. 
• Jeżeli podczas eksploatacji sprzęgła zostaną stwierdzone nieprawidłowości, należy 

natychmiast wyłączyć napęd, gdyż może występować niebezpieczeństwo wybuchu.

Uwzględniając specjalne środki ostrożności ustalić przyczynę zakłócenia w oparciu 
o poniższą tabelę „Zakłócenia pracy i ich możliwe przyczyny” i usunąć ją.
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3.4.1 Zakłócenia pracy i ich możliwe przyczyny
UWAGA!
W razie zakłócenia w pracy natychmiast wyłączyć napędy! Natychmiast usunąć zakłócenie,
gdyż inaczej zachodzi niebezpieczeństwo zapłonu przez gorące powierzchnie i ew. iskrzenia.

Zakłócenie Przyczyna Usuwanie

Niespokojne 
odgłosy 
pracy, 
drgania

Błąd ustawienia • Usunąć przyczynę błędu ustawienia
• Ponownie ustawić sprzęgło
• Sprawdzić zużycie wkładki elastycznej

Zużyta wkładka elastyczna • Sprawdzić części sprzęgła, czy nie są uszkodzone – 
ewentualnie wymienić

• Wymienić wkładkę elastyczną

Niewyważenie • Sprawdzić stan wyważenia podzespołów urządzenia 
i ewentualnie skorygować

• Sprawdzić zużycie wkładki elastycznej

Odkręcone połączenia 
śrubowe 

• Sprawdzić części sprzęgła, czy nie są uszkodzone 
i ewentualnie wymienić

• Sprawdzić ustawienie sprzęgła
• Dokręcić śruby wymaganym momentem dokręcania i w razie 

potrzeby zabezpieczyć przed samoodkręcaniem
• Sprawdzić zużycie wkładki elastycznej

Przedwczesne 
zużycie wkładki 
elastycznej

Błąd ustawienia • Usunąć przyczynę błędu ustawienia
• Ponownie ustawić sprzęgło
• Sprawdzić zużycie wkładki elastycznej

Niedopuszczalna 
temperatura

• Wymienić wkładkę elastyczną
• Ponownie ustawić sprzęgło
• Wyregulować temperaturę otoczenia

Kontakt z agresywnymi 
mediami

• Sprawdzić części sprzęgła, czy nie są uszkodzone
• ewentualnie wymienić
• Wymienić wkładkę elastyczną
• Sprawdzić ustawienie sprzęgła
• Uniemożliwić kontakt z agresywnymi mediami

Drgania obrotowe w układzie 
napędowym

• Przeanalizować i usunąć przyczynę drgań obrotowych
• Sprawdzić części sprzęgła, czy nie są uszkodzone – 

ewentualnie wymienić
• Wymienić wkładkę elastyczną
• Ew. po sprawdzeniu przez tz wybrać inną twardość Shore´a
• Sprawdzić ustawienie sprzęgła

Zniszczenie 
kłów

Zużyta wkładka elastyczna 
=> kontakt z kłami

• Wymienić sprzęgło
• Skrócić odstępy pomiędzy kontrolami stanu zużycia

Obciążenie zbyt dużym 
momentem obrotowym

• We współpracy z tz sprawdzić dobór sprzęgła
• Wymienić sprzęgło
• Ewentualnie zamontować większe sprzęgło

Tabela 5: Usuwanie zakłóceń w pracy
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3.5 Konserwacja
Sprzęgło tz SV3 nie wymaga dużych nakładów konserwacyjnych podczas eksploatacji. Osiągnięcie granicy 
zużycia przez wkładkę elastyczną zależy od parametrów pracy i warunków eksploatacyjnych.

Podczas rutynowej kontroli napędu sprawdzić:
• ustawienie sprzęgła,
• stan wkładki elastycznej,
• usunąć osady pyłu ze sprzęgła i wkładki elastycznej,
• podczas prac związanych z utrzymaniem sprawności napędu, najpóźniej jednak po 

3 latach należy wymienić wkładkę elastyczną.

OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem wszystkich prac przy sprzęgle wyłączyć silnik!
Zabezpieczyć silnik przed przypadkowym włączeniem!

3.5.1 Sprawdzanie zużycia wkładek elastycznych
Przeprowadzić kontrolę wzrokową i kontrolę zużycia wkładki elastycznej po 200 h, najpóźniej 
po 14 dniach od pierwszego uruchomienia.

Jeżeli podczas pierwszego przeglądu nie zostanie stwierdzone zużycie wkładki elastycznej 
lub występujące zużycie będzie tylko nieznaczne, to przy niezmienionych warunkach 
eksploatacyjnych urządzenia można przeprowadzać następne przeglądy regularnie co 
2000 h, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.
Jeżeli już podczas pierwszego przeglądu stwierdzone zostanie nadmierne zużycie, należy 
sprawdzić, czy może to być spowodowane przyczyną ujętą w tabeli 5 „Zakłócenia pracy”.
Należy przy tym bezwzględnie dopasować okresy pomiędzy przeglądami do występujących 
warunków eksploatacyjnych. 
Przy szczególnych warunkach należy skrócić terminy wymiany i przeglądu.

Podczas prac utrzymania napędu w stanie sprawności, nie później jednak niż po 3 latach 
należy wymienić wkładkę elastyczną.

• Po osiągnięciu lub przekroczeniu granicy zużycia niezwłocznie wymienić wkładkę 
elastyczną, niezależnie od terminów przeglądu całego urządzenia.

• Usunąć osady pyłu ze sprzęgła i wkładki elastycznej.
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3.5.2 Sprawdzanie zużycia przy nieruchomym urządzeniu
• Do kontroli zużycia tak ustawić połówki sprzęgła przy wyłączonym urządzeniu bez 

obciążenia, aby kły bez luzu przylegały do podatnych elementów wkładki elastycznej.
• Zgodnie z rys. 6 zmierzyć odstęp kłów V po obwodzie nad odbojem, do którego 

obustronnie przylegają kły. Sąsiadujące odboje nie mają przy tym styku z kłami.
• Powtórzyć pomiar przy sąsiednich odbojach po przeciwsobnym przekręceniu części 

sprzęgła.
• Jeżeli zmierzony wymiar V jest równy lub mniejszy od wartości Vmin z tabeli 5, należy 

natychmiast wymienić wkładkę elastyczną.

Rys. 6: Kontrola zużycia

Wymiar odstępu V min do badania zużycia przy nieruchomym urządzeniu

Wielkość 230 260 300 360

V min [mm] 15,4 15,3 12,1 12,1

Tabela 6: Wymiary zużycia

Po zakończeniu sprawdzania zużycia ponownie zamontować wszystkie zabezpieczenia.
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3.6 Prace utrzymywania w stanie sprawności i transport
Prace utrzymywania w stanie sprawności powinien wykonywać wyłącznie zakład 
specjalistyczny.
Fachowa naprawa lub remont mogą być zapewnione wyłącznie przez firmę tz.
Obce ingerencje w urządzenie mogą ewentualnie zmienić jego właściwości i spowodować 
poważne usterki i błędy działania, za które firma tz nie ponosi odpowiedzialności.

Uwaga!
Jeżeli konieczne będą naprawy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, postępować 
w następujący sposób:

1. Personel, któremu zlecono pracę przy sprzęgle, musi przed rozpoczęciem pracy 
przeczytać instrukcję obsługi, a zwłaszcza rozdział 1. Zezwolenie na wykonywanie 
prace naprawczych zostanie wydane przez właściwą osobę dozoru po 
stwierdzeniu, że przy wykonywaniu prac nie występuje zagrożenie od atmosfery 
wybuchowej.

2. Wymieniane części sprzęgła przetransportować w odpowiednich pojemnikach 
transportowych aż do miejsca przeznaczenia. Można je wyjąć z pojemnika 
transportowego dopiero bezpośrednio przed użyciem. Po naprawie usunąć 
wymontowane części sprzęgła z obszaru zagrożenia.

3. Podczas transportu kompletnego sprzęgła lub zespołu sprzęgło-hamulec należy tak 
chronić elementy sprzęgła, aby nie mogły powodować zagrożenia w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem.

3.7 Składowanie wkładek elastycznych i części sprzęgła
Aby zachować odpowiednią jakość lub uzyskać możliwe długi okres użytkowania wymagane 
są następujące warunki składowania:

W suchym, zadaszonym miejscu w normalnej temperaturze pomieszczenia dostarczone 
części sprzęgła w standardowym stanie mogą być przechowywane przez okres do 6 
miesięcy. Dla dłuższego okresu przechowywania wymagana jest konserwacja i właściwe 
zabezpieczenie (w tym przypadku należy zwrócić się z zapytaniem do tz).
Wkładki elastyczne nie mogą być narażone na kontakt z atmosferą zawierającą duże ilości 
ozonu. Urządzenia wytwarzające ozon, jak np. wszystkie źródła światła promieniujące 
ultrafioletem oraz wszelkie urządzenia elektryczne wysokiego napięcia oddziałują negatywnie 
na wkładki elastyczne. Oświetlenie powinno być przytłumione. Pomieszczenia magazynowe 
nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z promieniowaniem słonecznym. Okna 
należy opatrzyć czerwoną lub pomarańczową (w żadnym przypadku niebieską) powłoką 
ochronną. Względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 65%. Przy prawidłowym 
przechowywaniu właściwości wkładek elastycznych pozostają zachowane praktycznie bez 
zmian przez okres do trzech lat.
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3.8 Wymiana wkładki elastycznej
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem wszystkich prac przy sprzęgle bezwzględnie wyłączyć silnik! 
Zabezpieczyć silnik przed przypadkowym włączeniem!

1. Zdemontować osłonę lub zabezpieczenie sprzęgła i zdjąć silnik razem z piastą 
sprzęgła (1).

2. Za pomocą odpowiedniego narzędzia wycisnąć wkładkę elastyczną (3) z kłów 
sprzęgła i wymontować.

3. Posmarować nową wkładkę elastyczną (3) odpowiednim środkiem antyadhezyjnym 
(np. talkiem do perbunanu Pb, ogólnodostępnym smarem do łożysk tocznych 
w przypadku poliuretanu Vk) i zamontować w odwrotnej kolejności.

4. Ponownie zamontować silnik włącznie z piastą sprzęgła (1) i osłoną lub 
zabezpieczeniem sprzęgła.

3.9 Części zamienne
Część zamienna Wielkość, 

wykonanie
Nr części zamiennej

Wkładka elastyczna VKB 230SV3 900 232 VB0 000

Wkładka elastyczna VKG 230SV3 900 232 VG0 000

Wkładka elastyczna VKR 230SV3 900 232 VR0 000

Wkładka elastyczna VKB 260SV3 900 260 VB0 000

Wkładka elastyczna VKG 260SV3 900 260 VG0 000

Wkładka elastyczna VKR 260SV3 900 260 VR0 000

Wkładka elastyczna VKB 300SV3 900 303 VB0 000

Wkładka elastyczna VKG 300SV3 900 303 VG0 000

Wkładka elastyczna VKR 300SV3 900 303 VR0 000

Wkładka elastyczna VKB 360SV3 900 363 VB0 000

Wkładka elastyczna VKG 360SV3 900 363 VG0 000

Wkładka elastyczna VKR 360SV3 900 363 VR0 000

Tabela 7: Części zamienne
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Serwis

4.0 Serwis
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałami 1.2 i 4.2 oraz ostrzeżeń 
w rozdziale 1.0.

4.1 Naprawy i przeglądy
Uwaga!
Naprawy i prace regulacyjne produktu, wykraczające poza zakres przeglądów, mogą być 
dokonywane wyłącznie u producenta. Fachowa naprawa lub remont mogą być zapewnione 
wyłącznie przez producenta. Obce ingerencje w urządzenie mogą ewentualnie zmienić jego 
właściwości i spowodować poważne usterki i błędy działania, za które firma tz nie ponosi 
odpowiedzialności.

4.2 Wskazówki bezpieczeństwa

4.2.1 Informacje ogólne
Uwaga!
Podczas prac przy produkcie należy zabezpieczyć przed ruszeniem następne w linii 
urządzenie. 

4.3 Utylizacja
Utylizacja opakowania i zużytych części musi spełniać wymagania kraju, w którym zostało 
zainstalowane urządzenie.
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