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1 Zasady bezpiecze ństwa . 
Instrukcja montażu i prowadzenia eksploatacji  są elementem składowym dostawy 
sprzęgła. Przechowywać instrukcję w dobrze dostępnym miejscu w pobliżu sprzęgła. 
Należy zatroszczyć się o to, aby wszystkie osoby, które będą związane z montażem, 
eksploatacją, konserwacją i utrzymywaniem sprzęgła w dobrym stanie przeczytały 
instrukcję ze zrozumieniem i fakt ten potwierdziły swoim podpisem. 
Ponadto, aby wzięły pod uwagę wszystkie inne zagrożenia wynikające z: 

- zagrożenia dla ciała i życia użytkowników, jak i osób trzecich, 
- bezpieczeństwa ruchu ( pewności ruchu) i zabezpieczeń, 
- stosowania nieodpowiednich zagrażających środowisku urządzeń i ich części.  

Przy transporcie ,montażu, demontażu i konserwacji należy wziąć pod uwagę              
i stosować właściwe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska. Sprzęgła powinny być tylko przez wyznaczone, uprawnione                          
i przeszkolone osoby montowane, demontowane, konserwowane i utrzymywane         
w dobrym stanie technicznym.. W interesie zachowania dalszego rozwoju, przed 
wprowadzeniem zmian należy wziąć pod uwagę czy zmiany służą technicznemu 
postępowi. Należy wziąć pod uwagę określone uwarunkowania dla urządzeń                
i maszyn pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. W przypadku użycie przez 



 

użytkownika nieoryginalnego wyposażenia i części zamiennych, które nie zostały 
wyprodukowane przez Tschan GmbH,  firma w momencie powstania szkody, nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie obowiązują przepisy dotyczące udzielonej 
rękojmi.  
2 Funkcja- działanie 
Sprzęgło TSCHAN® -S, S-St, S-LSt jest nierozłączalnym, obrotowym, elastycznym 
sprzęgłem kłowym. Wyrównuje ono kątowe, promieniowe i wzdłużne ustawienia 
wałów w obrębie określonego zakresu. Sprzęgło przenosi moment obrotowy przez 
obciążane elastyczne walcowe wkłady, wykonane z perbunanu (Pb) lub z poliuretanu 
(Vk), w standardzie VkR, które połączone są ze sobą w pierścień. Elastyczny 
pierścień – wkład może tłumić uderzenia i drgania obrotowe.  
Jest on wykonany z materiału olejoodpornego. Wkład z perbunnau (Pb) jest 
wykonany z materiału elektroprzewodzącego. 
Sprzęgło może pracować w każdym kierunku obrotów oraz zabudowane w każdym 
urządzeniu przystosowanym do takiego połączenia. 
 
2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 

• Sprzęgło może być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z 
dyrektywą Unijną 94/9/EG. Sprzęgło jest zakwalifikowane do grupy urządzeń    
I i II , w kategorii urządzeń 2 i 3  i w związku z tym przeznaczonych do użycia 
w strefach zagrożonych możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej  
gazu, par lub mieszaniny pyłu i gazu.  Klasa temperaturowa pracy jest 
uzależniona od maksymalnej dopuszczalnej temperatury występującej w 
bliskości sprzęgła i wynosi 800 C, 450C i 300c dla T4,T5 i T6 . Obowiązuje to 
pod warunkiem ,że także temperatura wałów maszyn nie przekroczy w pracy 
tej wartości. 

• Aby zabezpieczyć bezawaryjną, trwała pracę sprzęgła należy je tak dobierać 
w oparciu, o katalog Tschan (lub np. normę DIN 740 część 2) przyjmując do 
obliczeń odpowiednie współczynniki zależne od warunków pracy. 

• Bez zwrócenia uwagi na średnicę otworów piast oraz pasowanie wpustu                
           (patrz pkt. 7.2) nie może być  przeprowadzana wymiana sprzęgła.  

• Sprzęgło tylko w ramach określonych mocy i warunków ( określonych dla 
danego rozmiaru sprzęgła) powinno być wprowadzane do eksploatacji.  

• Każda zmiana warunków oraz parametrów pracy wymaga przed zabudową 
ponownego sprawdzenia i przeanalizowania parametrów sprzęgła. 0 - 4 - 

3. Oznakowanie. 
3.1. Oznakowanie wkładów elastycznych. 
Wkłady elastyczne są każdorazowo oznakowane na czołowej stronie : 
- rozmiar sprzęgła i rodzaj materiału  Vk w przypadku poliuretanu i Pb dla  
  perbunanu. 
-rok produkcji 
Dodatkowa informacja dotycząca twardości i koloru wkładów. 
PB-72-wkład elastyczny z perbunanu o twardości 720 Shore’a (A) czarny. 
Pb82-wkład elastyczny z perbunanu o twardości 820 Shore’a (A) czarny. 
VkB wkład elastyczny z poliuretanu o twardości 830 Shore’a (A) niebieski. 
VkR  wkład elastyczny z poliuretanu o twardości 930 Shore’a (A) czerwony. 
VkG wkład elastyczny z poliuretanu o twardości 94 Shore'a (A) zielony. 
Vk60D wkład elastyczny z poliuretanu o twardości 600 Shore’a (D) biało-beżowy. 
 



 

 

 

 

 

 

 
Rozmiar DA 

[mm] 
h 

[mm] 
Z 

50 48 12 4 
70 70 18 6 
85 82 18 6 

100 100 20 6 
125 121 25 6 
145 139 30 6 
170 166 30 8 
200 194 35 8 
230 222 35 10 
260 253 45 10 
300 294 50 10 
360 350 55 12 
400 393 55 14 

 
3.2. Oznakowanie sprz ęgieł. 
Sprzęgła TSCHAN® -S, S-St, S-LSt  dopuszczone do stosowania w strefach 
zagrożonych wybuchem, będą oznakowane fabrycznie nalepką.  

      X TSCHAN® -S Typ sprzęgła, -rozmiar, materiał wkładu 
elastycznego  Kalendarzowy tydzień / Rok produkcji AB-Nr. / Poz.-Nr. / Nr kolejny 

 X w tym oznaczeniu  jest przypisane dla: 
TSCHAN GmbH / D-66538 Neunkirchen 
II 2 G T4/T5/T6 –20°C δ Ta δ +80°C/+45°C/+30°C 
II 2 D T130°C 
I M 2 
Nalepka ma folię zabezpieczającą, którą musi zostać zdjęta po lakierowaniu 
sprzęgła, aby oznakowanie było widoczne.  
 
4 Przechowywanie  



 

Przy odbiorze towaru należy natychmiast skontrolować kompletność i prawidłowość 
dostawy. O ewentualnych uszkodzeniach wyrządzonych podczas transportu i lub 
brakujących częściach należy niezwłocznie pisemnie powiadomić dostawcę.  
Części sprzęgieł mogą być przechowywane w miejscu suchym, zadaszonym przy 
normalnej temperaturze pokojowej przy standardowej dostawie przez 6 miesięcy. Dla 
dłuższego okresu przechowywania wymagana jest konserwacja i właściwe 
zabezpieczenie. W tym przypadku należy się zwrócić z zapytaniem do TSCHAN 
GmbH. Elastyczne pierścienie (wkładki)  nie mogą być pozostawiane w atmosferze 
ozonu, bezpośrednio na słońcu lub podawane na działanie mocnego promieniowania 
UV. Rzeczywista wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 65%.Przy właściwym 
przechowywaniu, właściwości elastycznych wkładek nie zostaną zmienione przez 
okres prawie trzech la od daty produkcji. 
 
5. Budowa   55555. budowa  

 
1. Piasta kłowa  S-St część 200 
1L Wykonanie z długą piastą S- LSt część 210  
2. Wkład elastyczny  część 020 

Rys. 1 Budowa sprz ęgieł Tschan S, S-St, S-LSt. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Dane techniczne 
 



 

 
 
 
 
 

Rozmiar 
S-St 

S-LSt 

d1 
Max 
[mm] 

D1 
[mm] 

D2 
[mm] 

L 
mm 

I1 
[mm] 

l2 
[mm] 

S 
[mm] 

H 
[mm] 

M 
[kg] 

50 
50L 

25 50 41 
42 

75 
96 

30 
40,5 

23,5 
34,0 

1,5 12 0,8 
1,0 

70 38 70 55 100 38,5 31,5 2,5 18 1,8 
85 

85L 
40 85 60 110 

184 
43,5 
80,5 

35,0 
72,0 

2,5 18 2,6 
4,3 

100 
100L 

42 105 65 125 
187 

49,5 
80,5 

37,5 
68,5 

3 20 4,2 
5,8 

125 
125L 

55 126 85 145 
253 

56,5 
110,5 

44,0 
98,0 

3,5 25 7,5 
12,3 

145 
145L 

65 145 95 160 
259 

61,0 
110,5 

47,5 
97,0 

4,0 30 10,6 
16,1 

170 
170L 

85 170 120 190 
321 

75 
140,5 

60,5 
126 

5,0 30 18,0 
29,6 

200 
200L 

95 200 135 245 
328 

99,0 
140,0 

79,5 
124,0 

6,0 35 31,0 
39,6 

230 
230L 

105 230 150 270 
390 

110,0 
170,0 

88,5 
151,0 

7,0 35 43,5 
59,0 

260 
260L 

125 260 180 285 
400 

112,5 
170,0 

88,5 
146,0 

7,0 45 63,0 
85,3 

300 
300L 

140 300 200 330 131,5 107,5 7,0 50 91,5 

360 
360L 

150 360 210 417 172,0 140,0 8,0 55 146,2 

400 
400l 

160 400 225 400 
440 

163,5 
183,5 

137,0 
157,0 

7,5 55 160,4 
173,0 

 
PB-72-wkład elastyczny z perbunanu o twardości 720 Shore’a (A) czarny. 



 

Pb82-wkład elastyczny z perbunanu o twardości 820 Shore’a (A) czarny. 
VkB wkład elastyczny z poliuretanu o twardości 830 Shore’a (A) niebieski. 
VkR wkład elastyczny z poliuretanu o twardości 930 Shore’a (A) czerwony. 
Vk60D wkład elastyczny z poliuretanu o twardości 600 Shore’a (D) biało-beżowy. 
 
Momenty obrotowe TKn  i TKmax. są obowiązujące dla: 
- Temperatury otoczenia od – 30 ° C do + 30 ° C dla poliuretanu (Vk), 
- Temperatury otoczenia od – 30 ° C do + 60 ° C dla Perbunan (Pb), 
- Praca w zakresie wyznaczonej wartości regulacji ustawienia sprzęgła. 
 
Przy doborze sprzęgła wg DIN 740 części 2 (lub także katalogu TSCHAN ®-S), 
musimy uwzględnić różne współczynniki: 
- przy wyższych temperaturach odpowiednio współczynnik temperatury Sν 
- odpowiednio do częstości rozruchów współczynnik rozruchu Sz. 
- w zależności od dynamicznych warunków pracy współczynniki SA, SL. 

Przy prędkościach obwodowych większych niż 22 m / s, bez względu na rozmiar 
sprzęgła, zalecamy wyważać części stalowe sprzęgła.  
7 Monta ż. 

7.1 Postępowanie i ogólne zasady przed rozpocz ęciem monta żu. 

 
 

• Niebezpieczeństwo powstania obrażeń. 
• Przed przystąpieniem do wszelkich prac związanymi  ze sprzęgłem należy 

wyłączyć napęd.  
• Zabezpieczyć napęd przed przypadkowym załączeniem i uruchomieniem.  
• Przez złe dokręcenie śrub może dojść do ciężkiego uszkodzenia ciała lub 

szkody materialnej. 
• Należy zapewnić takie ustawienie sprzęgła, aby przy przewidzianej liczbie 

obrotów i momencie obrotowym jak również temperaturze otoczenia wartości 
ujęte w pkt. 6 Dane techniczne nie zostały przekroczone.  

• Maksymalna dopuszczalna średnica otworu piasty nie może być 
przekroczona.  

• Należy ponownie sprawdzić czy wały piasty i połączenie, występujący w 
układzie napędowym, bezpiecznie przenoszą moment obrotowy.  

• Dla firmy TSCHAN standardem tolerancji dla wykonania otworu jest tolerancja 
H7.  

• Standardowe wykonanie -rowka wpustowego odpowiednio wg DIN 6885 
arkusz 1. 

• Należy ponownie sprawdzić wymiary i tolerancję pomiędzy wałami i otworami 
piast, rowkami wpustowymi i wpustami.  

• Skontrolować śruby ustalające wg potrzeb. 

 



 

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zabezpieczyć urządzenie ( 
sprzęgło) przed niezamierzonym dotknięciem oraz swobodnie spadającymi 
przedmiotami.   

• Dla wyeliminowania (zabezpieczenia się od) zagrożenia od iskry należy w 
strefie zagrożenia wybuchem stosować osłony wykonane ze stali nierdzewnej. 

• Osłona musi spełniać przynajmniej żądany rodzaj ochrony IP2X.  
• Osłona sprzęgła powinno tak być ukształtowana, aby na sprzęgle nie mógł 

zalegać żaden pył. 
• Osłona sprzęgła musi chronić przed przypadkowym dotknięciem i 

wyrządzeniem krzywdy przez wirujące części.   
 

7.2 Przygotowanie otworów piast . 
W celu wykonania prawidłowego montażu sprzęgła  należy postępować w  
następujący sposób:  

• Oczyścić piastę sprzęgła ze środka konserwującego. 
•  Wziąć piastę sprzęgła i dokładnie piastę zmierzyć, następnie ustawić ją równo 

zgodnie z oznaczeniami Г na rysunku piasty kłowej i wprowadzić ją na wał.  
• W tabeli 1 podane są wartości d1max, dla których obowiązują połączenie 

wpustowe wykonane wg normy DIN 6885/1, które nie mogą zostać 
przekroczone.  

• Dobrać tak tolerancję otworu, żeby przy połączeniu wału z piastą otrzymać  
odpowiednie połączenie - pasowanie na przykład H7/m6.  

• Obejrzeć przez otwór śruby ustalającej piastę czy ustawienie otworu jest w osi 
wpustu i zabezpieczyć piastę kłową przed przemieszczaniem śrubą 
ustalającą. 

Przy innych połączeniach-pasowaniach wału z piastą wymagane jest porozumienie 
się z TSCHAN GmbH. 
 

Uwaga! 

 
• Maksymalne, wykonane średnice otworów w pia ście obowi ązują dla 

jednego poł ączenia wpustowego, wykonanego wg DIN 6885/1 i nie m ogą 
zosta ć przekroczone. 

• Przy przekroczeniu tej warto ści sprz ęgło mo że szarpać, drga ć i ulec 
zniszczeniu . 

• Może wtedy wyst ąpić zagro żenie dla życia od lec ących odłamków 
sprz ęgła.   

 
 
 
 



 

Piasta kłowa 
 

7.3 Zabudowa sprz ęgła 

 
Rys. 3 
 

• Wyjąc wkładkę elastyczną na zewnątrz (Rys 3, Poz. 1). 
• Wyczyścić otwory piast i wały przed rozpoczęciem montażu. Powierzchnie 

muszą być czyste, suche i wolne od środków smarnych.  
• Użyć przy większych sprzęgłach urządzenia pomocniczego i podnieść 

sprzęgło używając np. dźwigu lub wciągarki ręcznej. 
• Naciągnąć piastę sprzęgła do określonej pozycji na wale (Rys 3, Poz.2). 

 
Wskazówka: 



 

Dla łatwiejszego montażu można bez obawy piastę sprzęgła podgrzać równomiernie 
do temperatury 80 do 1200 C. Uważać trzeba przy tym żeby nalepka z oznaczeniem 
nie została zniszczona (patrz 3 „Oznakowanie sprzęgła“). 
Uwaga! 

  
 

• Należy wzi ąć pod uwag ę niebezpiecze ństwo zapalenia w strefach 
zagro żonych wybuchem. 

•  Ostrze żenie! 

 
 
Pracuj w r ękawicach dla bezpiecze ństwa i ochrony przed poparzeniem przez 
rozgrzane cz ęści sprz ęgła. 
 
 
 

 

 
 

Rys 4. 
 
 



 

• Piastę sprzęgła należy tak montować, żeby koniec wału z wewnętrznym 
otworem piasty dokładnie pokrywały się (Rys. 4). Należy wziąć pod uwagę 
również odmienne rozwiązania. 

• Aby zabezpieczyć się przed ewentualnym samoczynnym wykręceniem             
i wypadnięciem śrub ustalających należy dokręcać je po wcześniejszym 
posmarowaniu gwintów klejem np. Loctite 222. 

 
UWAGA! 
Nie należy zakładać wkładki elastycznej, zanim gorące piasty nie zostaną 
schłodzone do temperatury otoczenia. 
 
 
 

 
Rys 5 
 

• Dla lżejszego montażu elastycznego wkładu można go przed założeniem 
posmarować talkiem. 

• Wsadzić wkład elastyczny na jedną połówkę sprzęgła.  
• Przesunąć element zakończony połówką sprzęgła i połączyć dwie połówki  

sprzęgieł razem (Rys 5). 
• Ustawić sprzęgła zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 Regulacja ustawienia 

sprzęgła. 
 
 
 
 
 
 



 

8. Regulacja ustawienia sprz ęgła. 

 
• Niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń! 
• Przed przystąpieniem do wszelkich prac związanych ze sprzęgłem należy 

napęd wyłączyć.  
• Zabezpieczyć napęd przed przypadkowym załączeniem i uruchomieniem. 
 

 
 
WSKAZÓWKA. 
 
• Dokładne ustawienie sprzęgła zwiększa okres eksploatacji wkładów 

elastycznych i zmniejsza zagrożenie w przypadku stosowania urządzeń                 
w strefie zagrożenia wybuchem.  

• Nie można przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej wartości 
przemieszczenia.  Przekroczenie tej wartości spowoduje uszkodzenie 
sprzęgła i w następstwie zniszczenie sprzęgła. 

• Należy uwzględnić przy ustawianiu sprzęgieł przy zimnym urządzeniu,  
rozszerzalność termiczną przy rozgrzanych elementach, tak aby w napędzie 
nie zostały przekroczone maksymalne dopuszczalne wartości przemieszczeń.   

• Należy wziąć pod uwagę , że na skutek przemieszczenia, sprzęgło wytwarza 
drgania, które są przenoszone na sąsiedni wał i łożyska. Im większe 
przemieszczenia tym większe drgania. 

• W tabeli od 2 do 4 przedstawiono maksymalne dopuszczalne 
przemieszczenia, które są wskazówką dla użytkownika. My zalecamy te 
wartości przy ustawianiu nie w pełni wykorzystywać, mając na uwadze pracę 
urządzenia, pozostawiając rezerwę na rozszerzalność cieplną, osiadanie 
fundamentów itp. 

• W szczególnych przypadkach przy wysokich wymaganiach spokoju ruchu lub 
przy wysokich obrotach może być wymagane ustawienie płaszczyzn                 
δ 0,1 mm. 

• Kiedy sprzęgło zostanie w zamkniętej obudowie zamontowane, tak że 
jakiekolwiek późniejsze ustawienie nie jest więcej możliwe, wtedy musimy 
zabezpieczyć ustawienie tak, że geometria i dokładność pasowania 
płaszczyzn połączeń osłony w urządzeniu zagwarantuje dokładnie 
wspomnianą wcześniej tolerancje ustawienia wałów. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
8.1 Przemieszczenie k ątowe 

 
 
Rys 6. 

• Mierzyć należy jednostronnie z czoła przy pełnym obrocie sprzęgła o 3600 na 
zewnętrznej średnicy. Znaleźć przy tym największe odchylenie ∆kw1, jak         
i najmniejsze odchylenie ∆Kw2. ( rys. 6) Obliczyć przesunięcie kątowe        
∆Kw = ∆Kw1 – ∆Kw2. 

• Starać się nie przekraczać 50% maksymalnej dopuszczalnej wartości ujętej w 
tabeli 2. 

• Wartości wg tabeli 2 obowiązują dla ilości obrotów wynoszących 1500 min-1. 
 
Tabelle 2 Maksymalne dopuszczalne warto ści przemieszcze ń kątowych. 
 

Rozm 50 70 85 100 125 145 170 200 230 260 300 360 400 
∆Kwmax 
mm 

0,15 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
8.2 Przemieszczenie promieniowe 

 
Rys. 7 
 

• Mierzyć przy pełnym obrocie (360°). Znaleźć przy tym największe ∆kr1, jak                   
i najmniejsze odchylenie ∆Kr2 (Rys 7). Obliczyć promieniowe przemieszczenie 
∆Kr = 0,5 x (∆Kr1 – ∆Kr2 ). 

           Wziąć pod uwagę znaki zmierzonych wartości.  
• Starać się nie przekraczać 50% maksymalnej dopuszczalnej wartości ∆ Krmax 

ujętej w tabeli 3. 
• Wartości wg tabeli 3 obowiązują  dla ilości obrotów wynoszących 1500 min-1. 

 
 
 
Tabela nr 3 Maksymalne dopuszczalne wartości przemieszczenia promieniowego. 

Rozm 50 70 85 100 125 145 170 200 230 260 300 360 400 
∆Krmax 
mm 

0,2 0,25 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35 0,4 0,4 0,45 0,45 0,5 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
8.3 Przemieszczenie wzdłu żne osiowe. 

 

 
Rys 8 
• Zmierz zgodnie z rys 8 pokrycie kłów h.  
• Wymiar ten musi być utrzymywany pomiędzy hmax a hmin zgodnie z  tabelą 4  

Uwaga! 
Jeżeli będzie potrzebne w urz ądzeniu wi ększe przemieszczenie osiowe, wtedy 
należy porozumie ć się z TSCHAN GmbH. 
 
Tabelle 4 Zalecane warto ści przemieszcze ń osiowych: 

Rozm 50 70 85 100 125 145 170 200 230 260 300 360 400 
hmax 
mm 

12 18 18 20 25 30 30 35 35 45 50 55 55 

hmin 
[mm] 

11 16,5 16 18 22,5 27,5 27 32 31,5 41 46 51 51 

 
9 Eksploatacja. 
Przy zabudowie sprzęgła należy wziąć pod uwagę jego parametry techniczne.( patrz 
pkt. 6 dane techniczne) Które w żadnym wypadku nie mogą być przekroczone bez 
pisemnej zgody producenta tj. TSCHAN GmbH. 
Aby zapewnić bezawaryjną , długotrwałą pracę należy stosować się do zaleceń 
ujętych np. w normach oraz także katalogu sprzęgła Tschan S.  
Przy doborze sprzęgła należy uwzględnić wszystkie współczynnik wynikające z 
warunków pracy sprzęgła. Każda zmiana warunków pracy i parametrów wymaga 
ponownego przeanalizowania czy sprzęgło nadaje się do pracy. 
 



 

Podczas pracy przy sprzęgłach należy zwrócić uwagę na: 
 

• Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! 
• Wyłączenie napędu podczas wszystkich prac związanych ze sprzęgłem. 
• Zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem uruchomieniem  
• Możliwość wypadnięcia źle dokręconych śrub i stworzenie zagrożenia dla ludzi 

lub powstania szkody materialnej! 
• Przy kontroli przed oddaniem do ruchu sprzęgła w urządzeniu należy 

ponownie skontrolować stan dokręcenia śrub założonym momentem i 
potwierdzić prawidłowość połączenia. 

• Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy zabudować wszystkie 
osłony zabezpieczające, które chronią przed przypadkowym kontaktem osób z 
elementami wirującymi.  

 
• Dla uniknięcia powstania iskry z osłony, osłony powinny być wykonane w 

strefie zagrożonej wybuchem Ex ze stali nierdzewnej.  
• Osłony  muszą spełniać co najmniej sposób ochrony  IP2X. 
• Osłona powinna być tak ukształtowana, aby pył nie mógł zalegać na częściach 

sprzęgła. 
• Osłona nie może dotykać sprzęgła i szkodzić jego funkcji.  

Podczas pracy sprz ęgła nale ży zwróci ć uwage na: 
• Zmienny dobiegający hałas. 
• Występowanie drgań. 

Uwaga! 
• Przy stwierdzeniu dużej nieprawidłowości podczas pracy sprzęgła należy 

natychmiast wyłączyć urządzenie. 
• Ustalić na podstawie poniższej tabeli nr 5 " Zakłócenia w funkcjonowaniu, ich 

możliwe przyczyny” przyczynę usterek i ją usunąć. Podane usterki stanowią 
przykłady, które powinny ułatwić odnalezienie przyczyny. 

• Dla znalezienia przyczyn zaistniałych usterek oraz przy ich usuwaniu należy 
uwzględnić wszystkie elementy maszyny, a także warunki, w jakich jest 
eksploatowane urządzenie!  

 

 



 

Tabela  5     Zakłócenia funkcjonowania oraz możliwe przyczyny:  

Zakłócenie Przyczyna Wskazówki dot. zagrożeń Usuwanie 

Szumy w 
czasie pracy / 
wibracje 
 
 
 
 
 
 

Błąd 
ustawienia 

Silne przegrzanie 
sprzęgła. Natychmiast 
sprawdzić zużycie 
wkładów elastycznych. 
Zwiększone siły reakcji 
na połączone zespoły. 

-Wyłączyć napęd 
-Usunąć przyczynę wady ustawienia 
-Dokonać ponownej regulacji sprzęgła.  
-Sprawdzić zużycie wkładów 
elastycznych 

Zużycie  
wkładów  
elastycznych
. 

Wzajemne zderzanie 
się kłów możliwość 
powstania iskier, 
pęknięcia kłów, 
Zwiększone siły 
reakcji. 

-Wyłączyć napęd 
-Sprawdzić części sprzęgła ze względu 
na uszkodzenia, w razie potrzeby 
wymienić. 
-Wymienić elastyczne wkłady. 

Brak wyważenia Silne przegrzanie 
sprzęgła. 
Przyspieszone zużycie 
wkładów elastycznych. 
Zwiększone siły reakcji 
na połączone zespoły. 

-Wyłączyć napęd 
-Ponownie sprawdzić stan wyważenia 

elementów urządzenia oraz 
skorygować w danym przypadku 
stan wyważenia. 

-Sprawdzić zużycie wkładów 
elastycznych. 

Poluzowane 
połączenia 
śrubowe 

Odpadające części 
mogą mogą 
spowodować ciężkie  
szkody ( obrażenia). 

- Wyłączyć napęd 
- Sprawdzić części sprzęgła ze 

względu na uszkodzenia, w razie 
potrzeby wymienić. 

- Dokonać kontroli ustawień 
- Zabudować i dokręcić śruby z 

określonym momentem obrotowym  i 
zabezpieczyć  przed samoistnym 
luzowaniem. 

- Sprawdzić zużycie wkładów 
elastycznych 
 

Przedwczesne  
zużycie wkładów 
elastycznych 

Błąd 
ustawienia 

Silne przegrzanie 
sprzęgła. 
Zwiększone siły 
reakcji na połączone 
zespoły. 

- Wyłączyć napęd 
- Usunąć przyczynę wady ustawienia 
-      Dokonać ponownej regulacji 

ustawienia. 
- Sprawdzić zużycie wkładów 

elastycznych. 

  



 

Zakłócenie Przyczyna Wskazówki dot.  
zagrożeń 

Usuwanie 

Przedwczesne  
zużycie 
wkładów 
elastycznych 

Niedopuszczalna 
temperatura 

Zmiana właściwości 
materiałowych 
wkładów elastycznych 
Zdolność 
przenoszenia 
momentu została 
znacznie 
ograniczona.-  

Wyłączyć napęd 
 - Wymienić elastyczne wkłady 
 - Dokonać ponownej regulacji 
   ustawienia.  

- Dokonać regulacji temperatury 
  otoczenia. 

 Kontakt z 
agresywnymi   
mediami   

Zmiana właściwości 
materiałowych 
wkładów elastycznych 
Zdolność 
przenoszenia 
momentu została 
znacznie ograniczona 

- Wyłączyć napęd 
- Sprawdzić części sprzęgła ze 

względu na uszkodzenia, w razie 
potrzeby wymienić. 

-    Wymienić elastyczne wkłady. 
- Dokonać kontroli ustawień. 
- Uniemożliwić styczność z 

agresywnymi mediami. 

 
 

Zwiększone 
drgania w  
układzie 
napędu 

Silne przegrzanie 
sprzęgła. Natychmiast 
sprawdzić zużycie 
wkładów elastycznych. 
Zwiększone siły reakcji 
na połączone zespoły. 

- Wyłączyć napęd 
- Dokonać analizy przyczyny drgań 

obrotowych i usunąć przyczynę 
- Sprawdzić części sprzęgła ze 

względu na uszkodzenia, w razie 
potrzeby wymienić 

- Wymienić elastyczne wkłady, wzgl.  
po dokonaniu kontroli przez firmę  
Tschan wybrać inną twardość 
materiału wkładów wg Shore 

- Sprawdzić ustawienia sprzęgła 

Uszkodzone , 
pękniete kły 
sprzęgła. 

Przekroczenie 
granicy 
zużycia 
wkładów 
elastycznych 
===> Kontakt 
pomiędzy 
kłami 

Sprzęgło jest 
zniszczone. Połączone 
zespoły mogą być 
uszkodzone. 

- Wyłączyć napęd 
- Wymienić sprzęgło 
- Skrócić częstotliwość przeglądów 

 
 

Przeciążenie 
spowodowane 
zbyt wysokim 
momentem 
obrotowym 

Sprzęgło jest 
zniszczone. Połączone 
zespoły mogą być 
uszkodzone. 

-    Wyłączyć napęd 
- Dokonać kontroli ustawienia sprzęgła 

we współpracy z firmą TSCHAN  
-    Wymienić sprzęgło 
- W danym przypadku zabudować 

większe sprzęgło. 

 
 
 



 

10 Utrzymywanie sprz ęgła w dobrym stanie  
Elastyczne sprzęgło TSCHAN ®- S S - ST/ S - LSt podczas eksploatacji nie 
wymagają obsługi. 
Dotarcie do granicy zużycia się elastycznego wkładu oddzielającego połówki 
sprzęgła jest zależne od parametrów ruchu i warunkom eksploatacji. 
 Przy rutynowych pracach kontrolnych urządzenia należy sprawdzić: 
−  pracę sprzęgła  
- stan elastomeru- wkładu 
− należy  usunąć kurz ze sprzęgła i wkładu elastycznego.  
 
10.1 Kontrole i okresowe konserwacje. 

 
• Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!     
• Przed rozpoczęciem prac ze sprzęgłem należy wyłączyć napęd! 
• Zabezpieczyć napęd  przed przypadkowym włączeniem oraz uruchomieniem!. 

 

Kontrolę zużycia, przeglądy oraz prace konserwacyjne należy przeprowadzać 
zgodnie z terminami podanymi w tabeli 6. Jeśli Państwo przy pierwszym przeglądzie 
odnotują już nieproporcjonalnie wysokie zużycie, to należy sprawdzić najpierw, czy 
ma tutaj miejsce przyczyna podana w tabeli 6 "Zakłócenia w funkcjonowaniu". 
Terminy przeglądów należy koniecznie dopasować do panujących warunków 
eksploatacyjnych.  W szczególnie trudnych warunkach mogą być konieczne 
przeglądy oraz prace konserwacyjne, przeprowadzane w krótszych odstępach czasu. 

Tabela 6  Terminy przeprowadzania przegl ądów oraz konserwacji 
 

 Przemysł II 2 G / II 2 D 
1. Przegląd po 4 tygodniach Przegląd oraz kontrola zużycia części elastycznej 
1. Konserwacja po 6 miesiącach Przegląd oraz kontrola zużycia części elastycznej 
2. Konserwacja po 12 miesiącach Przegląd oraz kontrola zużycia części 

elastycznej Usunąć skupiska pyłu z części 
sprzęgła 

Każda inna  
konserwacja 

po 12 miesiącach Przegląd oraz kontrola zużycia części elastycznej 
Usunąć skupiska pylu z części sprzęgła 

 Kopalnia I M 2 
1. Przegląd po 4 tygodniach Przegląd oraz kontrola zużycia części elastycznej 
1. Konserwacja po 6 miesiącach Przegląd oraz kontrola zużycia części elastycznej 
2. Konserwacja po 6 miesiącach Przegląd oraz kontrola zużycia części 

elastycznej Usunąć skupiska pyłu z części 
sprzęgła 

Każda inna  
Konserwacja 

co 6 miesięcy Przegląd oraz kontrola zużycia części 
elastycznej Usunąć skupiska pyłu z części 

Przy dobrze utrzymanym napędzie, nie później jednak niż po 3 latach.  



 

• Należy wymienić wkłady elastyczne. 
• W przypadku osiągnięcia granicy zużycia bądź przekroczenia, należy 
wymienić wkłady elastyczne  w trybie natychmiastowym, niezależnie od 
częstotliwości przeglądów urządzenia. 
• Należy sprawdzić ustawienia sprzęgła. 

 
 
10.2 Kontrola zu życia przy stoj ącym urz ądzeniu 

 
 
Rys. 9 
Sprawdzenia zużycia dokonuje się przy wyłączonym i nie obciążonym napędzie. 
Jedną swobodną połówkę sprzęgła należy tak obracać, aby kły dolegały do wkładu 
elastycznego.  
 
Zmierzyć zgodnie z rys 9  odstęp "Vmin" pomiędzy kłami, przy którym obustronnie kły  
przylegają do sąsiednich elementów wkładu.  
Wielkości  zużycia dla różnych wielkości sprzęgła są różne i można je sprawdzić w 
tabeli 5. 
Tabela 5 Wartość odstępu Vmin  podczas sprawdzania zużycia wkładów przy  
zatrzymanym urządzeniu.  

Rozm 50 70 85 100 125 145 170 200 230 260 300 360 400 
Vmin 
mm 

11,4 11,7 8,0 11,4 12,7 13,8 13,6 14,3 15,4 15,3 12,1 12,1 15,4 

 
 
 
 
 



 

 10.3 Wymiana wkładu elastycznego 

 
• Niebezpieczeństwo zranienia ! 
• Przed przystąpieniem do wszelkich prac związanych ze sprzęgłem należy 

napęd wyłączyć.  
• Zabezpieczyć napęd przed przypadkowym załączeniem i uruchomieniem. 

 
 
 

 
Rys.10 
 

� Odciągnąć jedną stronę z połówką sprzęgła. 
�  Wyjąć elastyczny wkład. 
� Dla łatwiejszego montażu nowego wkładu można go przed założeniem pokryć 

talkiem w przypadku wkładu z perbunanu (Pb) lub smaru w przypadku 
poliuretanu (Vk) 

� Założyć nowy wkład elastyczny. 
� Połączyć sprzęgła razem. 
� Ustawić sprzęgło zgodnie z pkt. 8. 

 
 
 
 



 

Ostrze żenie! 

• 
przed uruchomieniem urz ądzenia nale ży 
zainstalowa ć urządzenia zabezpieczaj ące przed 

przypadkowym dotkni ęciem cz ęści ruchomych, wzgl ędnie 
obracaj ących si ę. 

• 
dla unikni ęcia powstania iskry z osłony, osłony powinny by ć 
wykonane w strefach zagro żonych wybuchem ze stali 
nierdzewnej.  
 
• 
osłony musz ą spełnia ć minimalne zabezpieczenie IP2X. 
• 
osłona musi by ć tak ukształtowana, aby uniemo żliwi ć 
odkładanie si ę pyłu na cz ęściach sprz ęgła. 
• 
osłona nie mo że styka ć się ze sprzęgłem b ądź wpływa ć 
ujemnie na jego funkcj ę. 

 
W przypadku zastosowania akcesoriów oraz części zamiennych, które nie są 
oryginalnymi częściami firmy TSCHAN GmbH, nie bierzemy na siebie żadnej 
odpowiedzialności bądź rękojmi za szkody powstałe z tego tytułu.   
 
11.  Usuwanie (utylizacja) odpadów   
Usuwanie odpadów należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
kraju, w którym zostało zastosowane sprzęgło. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


