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1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest integralną częścią dostarczanego sprzęgła. 

Proszę przechowywać instrukcję cały czas w miejscu dostępnym w pobliżu sprzęgła.  W Państwa gestii leży, 
aby personel odpowiedzialny za montaż, eksploatację, konserwację oraz utrzymanie ruchu zapoznał się 
z instrukcją, rozumiał ją oraz przestrzegał we wszystkich punktach w celu:
- zapobiegania zagrożenia życia i zdrowia użytkowników i osób trzecich,
- zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sprzęgła,
- wykluczenia przestojów w użytkowaniu i zagrożenia dla środowiska naturalnego spowodowanego   
  niewłaściwym użytkowaniem.

Podczas transportu, montażu, demontażu i konserwacji należy bezwzględnie przestrzegać właściwych 
przepisów bhp i  ochrony środowiska naturalnego.
Prosimy zabezpieczyć właściwy środek transportu podczas dostarczania sprzęgła na miejsce zabudowy.
Sprzęgło może być obsługiwane, montowane, konserwowane i utrzymywane tylko przez odpowiednio ku temu 
przeszkolony, upoważniony i wyposażony  w odpowiedni sprzęt personel.

W interesie ciągłego rozwoju produktu zastrzegamy sobie prawo dokonywanie zmian, które  będą służyć 
postępowi technicznemu. 
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W przypadku stosowania wyposażenia i części zamiennych, które nie są oryginalne i nie są wyprodukowane 
przez TSCHAN GmbH, firma Tschan nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za ewentualne powstałe 
szkody i nie obowiązują przepisy dotyczące gwarancji i rękojmi.  

2  Działanie

Sprzęgło TSCHAN®-S SDD-5, SDDL-5 jest elastycznie skrętnym, nierozłącznym sprzęgłem kłowym. z 
wyjmowalnym łącznikiem
Wyrównuje kątowe, promieniowe i osiowe przesunięcia wałów w określonych granicach. Sprzęgło przenosi 
moment obrotowy, za pośrednictwem odpornych na naprężenia ściskające, elastycznych wkładów 
z perbunanu (Pb) lub poliuretanu (Vk), w standardzie VkR. Elastyczne wkłady mogą tłumić uderzenia 
i drgania obrotowe, są olejoodporne, wkłady z perbunanu Pb są elektroprzewodzące. Obydwie połówki 
sprzęgła są dwudzielne, co umożliwia zabudowę i wybudowę łącznika ( dwóch pierścieni kłowych i wkładu) . 
Dzięki   czemu  jest możliwa wymiana elastycznego wkładu bez rozciągania agregatu. Po zdemontowaniu 
łącznika , bez problemu może zostać  przeprowadzone sprawdzenie kierunku obrotów napędu.
Sprzęgło można stosować w każdym kierunku obrotu i w każdym położeniu.

2.1. Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. .
● Sprzęgło powinno pracować tylko w normalnej przemysłowej atmosferze. 

Agresywne media mogą części sprzęgła, śruby i elastyczny wkłady nadwyrężać 
i stworzyć zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania sprzęgła. Taki przypadek 
pracy (w atmosferze agresywnych mediów) należy skonsultować z firmą Tschan 
GmbH.

● Aby zapewnić długotrwałą, bezawaryjną pracę sprzęgła, muszą zostać spełnione 
odpowiednie zapisy ujęte np. w DIN 740 część 2 (lub również w katalogu 
TSCHAN®-S...) z uwzględnieniem odpowiednich współczynników pracy zależnych 
od warunków eksploatacyjnych.

● Oprócz wykonania gotowych otworów z wpustem, w sprzęgle nie można 
dokonywać żadnych innych zmian.

● Sprzęgło może być stosowane i eksploatowane tylko w ramach określonej mocy, 
zgodnie z określonymi warunkami ujętymi w zamówieniu lub umowie. 

● Każda zmiana warunków lub parametrów eksploatacyjnych wymaga 
przeprowadzenia ponownego sprawdzenia możliwości zastosowania sprzęgła.
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3   Oznakowanie. 

3.1. Oznakowanie  elastycznych wkładów.

Elastyczne wkłady każdorazowo oznakowane są na czołowej stronie odbojów :

− wielkością (rozmiarem) sprzęgła i skrótem materiału ( Vk poliuretan lub Pb perbunan)

− rokiem produkcji.

− Pb22- wkład z perbunanu o twardości około 72 Shore  (A)- czarny

− Pb82- wkład z perbunanu o twardości około 82 Shore  (A)- czarny

− VkB- wkład z poliuretanu o twardości około 83 Shore (A) niebieski.

− VkR- wkład z Poliuretanu o twardości około 93 Shore (A)- czerwony,

− Vk60D – wkład Poliuretan o twardości około 60 Shore (D) - biało-beżowy

- ich wymiary i liczba "Z" podane są w tabeli przy wielkości sprzęgła.

4  Przechowywanie ( magazynowanie).

Odbierając towar, należy natychmiast skontrolować dostawę pod kątem kompletności. Ewentualne 
uszkodzenia wywołane transportem lub/i brakujące części należy niezwłocznie zgłaszać na piśmie.

Części sprzęgła mogą być składowane  w miejscu suchym i zadaszonym w normalniej temperaturze 
pomieszczenia, przy standardowym stanie dostawy, przez okres 6 miesięcy. Dla dłuższego okresu 
składowania wymagana jest konserwacja przewidziana dla dłuższych okresów składowania  (w tej sprawie 
proszę o konsultację z firmą TSCHAN GmbH). Wkłady elastyczne nie mogą  być narażone na działanie 
środowiska zawierającego ozon, na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i silne promieniowanie UV. 
Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 65%. Prawidłowe składowanie zapewnia utrzymanie własności 
elastycznych wkładów niemalże przez okres 3 lat.

baws007--pl-l   TSCHAN -S   SDD-5/ SDDL-5 - 4  -



5. Budowa  

   Rys. 1  Budowa sprzęgła Tschan -S SDD-5, SDDL-5

   1     Piasta kołnierzowa SDD-5 - część 361.
  1L   Piasta kołnierzowa wykonanie długie  SDDL-5 - cześć 368.

2.   Śruby z łbem cylindrycznym wg DIN 912
3    Pierścień kłowy -część 360.
4    Elastyczny wkład – część 020.

Wskazówka:

Piasty kołnierzowe i pierścienie kłowe zostaną  dostarczane skręcone ze sobą. Wyważone części mają 
oznakowane względem siebie położenia.         
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6   Dane techniczne  

Rys.  2   TSCHAN-S SDD-5, SDDL-5      

Tabela  3     Dane techniczne: 

− Pb22- wkład z perbunanu o twardości około 72 Shore  (A)- czarny

− Pb82- wkład z perbunanu o twardości około 82 Shore  (A)- czarny

− VkB- wkład z poliuretanu o twardości około 83 Shore (A) niebieski.

− VkR- wkład z Poliuretanu o twardości około 93 Shore (A)- czerwony,

− Vk60D – wkład Poliuretan o twardości około 60 Shore (D) - biało-beżowy      
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Momenty obrotowe TKznam. und TKmax. obowiązują dla:
-temperatur otoczenia od–30°C do +30°C dla poliuteranu (Vk),
-temperatur otoczenia od–30°C do +60°C dla perbunanu (Pb)
-pracy sprzęgła w przedziale zalecanych wartości przemieszczeń.

W przypadku doboru sprzęgła  według  DIN 740 cześć  2 (lub katalog TSCHAN®-B) trzeba uwzględnić 
różnego rodzaju współczynniki:
-w przypadku wysokich temperatur odpowiedni współczynnik temperatury Sυ.
-odpowiednio do  częstotliwości załączeń współczynnik rozruchów Sz.
-w zależności od warunków eksploatacji współczynnik ciężkości pracy SA, SL.

Zalecamy wyważanie piast s  przęgieł, w   przypadku prędkości obwodowych większej niż 22 m/s dla danej   
wielkości sprzęgła,    

baws007--pl-l   TSCHAN -S   SDD-5/ SDDL-5 - 7  -



7. Montaż

7.1   Wskazówki przed montażem

• Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
•Przed rozpoczęciem prac ze sprzęgłem należy wyłączyć napęd!
•Zabezpieczyć napęd przed przypadkowym włączeniem oraz uruchomieniem!
• Źle dokręcone śruby mogą być przyczyną powstania ciężkich obrażeń ciała i szkód 
materialnych!
• Montaż prosimy wykonywać poza zagrożoną strefą. Proszę zadbać o to, aby do 
dyspozycji znajdował się właściwy środek transportu oraz o to, aby trasa transportu była 
wolna była od przeszkód. 
• Zgodnie z przepisami o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom  wszystkie obracające 
się części muszą zostać zabezpieczone stacjonarnymi urządzeniami zabezpieczającymi 
przed niezamierzonym kontaktem osób oraz przed spadającymi przedmiotami.
•Dla uniknięcia powstawania iskier, osłony powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
• Osłony  muszą spełniać co najmniej wymagania  stopnia ochrony IP2X.
• Osłony powinny być tak skonstruowane, aby na sprzęgłach nie zbierał się pył.
• Osłona nie może stykać się ze sprzęgłem bądź wpływać ujemnie na jego funkcję.
                                               

•Proszę upewnić się, że przewidziane: liczba obrotów, momenty obrotowe jak również temperatury otoczenia 
nie przekraczają podanych wartości w punkcie „6 dane techniczne”.

•Maksymalne dopuszczalne wewnętrzne średnice otworów w piastach nie mogą zostać przekroczone.
•Należy sprawdzić, czy połączenia wał-piasta przenoszą  występujące eksploatacyjne momenty obrotowe w 

sposób pewny.
•Standardowa tolerancja według TSCHAN dla otworów to  H7.
•Standardowo  rowek wpustowy wykonany jest wg DIN 6885 karta 1.
•Należy sprawdzić wymiary i tolerancje wałów, średnicę otworów piast, wpusty i rowki wpustowe.
•Firma Tschan Gmbh  wg potrzeb klienta  dostarcza śruby ustalające oraz wykonuje otwory gwintowane w 

piastach sprzęgieł.
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7.2   Gotowy otwór.
Dla wykonania połączenia  gotowego otworu w piaście sprzęgła z wałem należy 
przestrzegać następujących kroków:
•Proszę oczyścić piastę sprzęgła ze środków konserwujących.
• Proszę naciągnąć piastę sprzęgła na wał od strony powierzchni oznaczonej 
oznakowaniem Г  i starannie wyregulować ustawienie piasty i wycentrować na średnicy 
ØD1.
•W tabeli 1 podane są wartości d1max, które nie mogą zostać przekroczone, dla których 
obowiązują połączenia wpustowe wykonane wg normy DIN 6885/1.  
•Wybrać taką tolerancję otworu, aby przy kojarzeniu z tolerancją wałka powstało 
pasowanie lekko wciskane lub pasowanie wciskane jak np. przy H7/m6.
•Przewidzieć śrubę ustalającą w piastach nad wpustem w celu zabezpieczenia przed 
osiowym przemieszczaniem się piast.

W przypadku innych połączeń (pasowań) wałek-piasta wymagany jest kontakt z firmą TSCHAN GmbH.

•Maksymalne, podane średnice otworów mają zastosowanie dla połączeń wpustów 
zgodnie z DIN 6885/1 i nie mogą zostać przekroczone.

•W przypadku przekroczenia tych wartości sprzęgło może zostać rozerwane.       

• Istnieje zagrożenie dla życia od  wolno lecących odłamków sprzęgła      
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7.3   Zabudowa sprzęgła

•Wyjąć na zewnątrz elastyczny wkład  (Rys. 3, Poz.  1).
•Wyczyścić przed montażem  otwory piast kołnierzowych 
oraz końcówki wałów. Powierzchnie muszą być czyste, suche 
i odtłuszczone.   
•Stosować w przypadku dużych sprzęgieł    odpowiednie 
urządzenia  pomocne przy  montażu oraz urządzenia 
dźwignicowe jak np. dźwigi lub wciągarki.           
•Naciągnąć połówki sprzęgła (piasty kołnierzowe z kołnierzami 
kłowymi) w przewidziane pozycje na końce wałów (rys. 3 , 
poz. 2)

                                                                                         Rys. 3
•Wskazówka:
W celu łatwiejszego montażu można podgrzać równomiernie piastę do temperatury 80°C - 120°C.

• Ostrzeżenie!

• Aby uniknąć poparzenia  przez gorące części sprzęgła należy pracować wyłącznie   

           w rękawicach!

• Piasty sprzęgieł montować, tak aby końce wałów   
     znajdowały się w wewnątrz otworu piasty. (Rys. 4). Wystające 
     końce wałów , będą przeszkadzały przy promieniowej 
     zabudowie i wybudowie pierścieni kłowych.

Można wziąć pod uwagę ewentualnie inne ustalenia – 
rozwiązania! 

•  Podczas dokręcania śrub ustalających położenie 

     pierścienia, użyć kleju np. Loctite 222.  w celu   

     zabezpieczenia   ich przed ewentualnym samoczynnym  

     poluzowaniem się i wypadnięciem.  

Rys. 4
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UWAGA!

Przed montażem elastycznego wkładu ,  gorące piasty  muszą być  schłodzone do temperatury 
otoczenia.  
•Dla łatwiejszego montażu  można  wkład przed 
zabudową pokryć środkiem smarnym( np. talkiem 
przy perbunanie  lub smarem łożyskowym przy 
poliuretanie.
•Wsadzić wkład do jednej połówki sprzęgła.
•Zsunąć ze sobą końce wałów  z zamontowanymi 
połówkami sprzęgła (Rys. 5).

• Wyregulować ustawienie sprzęgła zgodnie z 
danymi podanymi w par. 8 „Regulacja ustawienia 
sprzęgła  “.

Rys. 5
Wskazówka:
Jesli odst ęp końców wałów jest ju ż wyregulowany i ustawiony na wymiar wybudowy 
łącznika ( dwóch pier ścieni kłowych z wkładem) nale ży:

• Najpierw zdemontować pierścienie kłowe  z piast kołnierzowych.
• Naciagnąć piasty kołnierzowe oddzielnie na końce wałow.
• Istniejace śruby dociskowe , przed zabudową w piastach kołnierzowych i dokręceniem 

posmarować klejem np. Loctite 222 , w celu zabezpieczenia śrub dociskowych przed 
odkręcaniem i wypadaniem.

Uwaga!
Powierzchnie przylegania pier ścieni kłowych i piast kołnierzowych musza by ć czyste , 
suche i wolne od smaru (odtłuszczone)wywazone cz ęści maj ą wzgl ędem siebie 
oznakowane poło żenia.
• Wstawić pierścienie  kłowe w ich ozakowaną 

pozycję. Uważać przy tym na to, żeby podczas 
łaczenia części na pierścieniu centrujacym nie 
wystapiło przemieszczenie -skantowanie.

• Dociagnąc równomiernie lekko  śruby.
• Dociągnąć mocno śruby z momentem dokręcenia 

MA  określonym w tabeli 2.
• Wyregulować ustawienie sprzęgła zgodnie z 

informacjami zawartymi w rozdziale " 8  Regulacja 
ustwienia sprzęgła"

Rys. 6
Tabela 2 Moment obrotowy M A  doci ągnięcia poł ączenia śrubowego pier ścienia kłowego
Wielkość 100 124 145 170 200 230 260 300 360 400

DIN 912-8.8 M8 M10 M12 M12 M14 M14 M16 M20 M24 M24

MA   [Nm] 25 49 85 85 135 135 210 425 730 730
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8   Regulacja ustawienia sprz ęgła 

■   Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

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

•Wskazówka:
•Dokładnie wyregulowane sprzęgło zwiększa żywotność  wkładów  elastycznych.
• Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej wartości przemieszczeń. Przekroczenie 
    tej wartości może spowodować uszkodzenie oraz awarię sprzęgła!
• Pierścień zabezpieczający odboje na dużych pierścieniach kłowym podczas eksploatacji 
nie może mieć kontaktu z innymi pierścieniami kłowymi

•Przy regulacji zimnego sprzęgła należy uwzględnić oczekiwaną  rozszerzalność cieplną 
elementów składowych tak, aby nie zostały przekroczone podczas pracy urządzenia maksymalnie 
dopuszczalne wartości przemieszczenia sprzęgła.
•Należy wziąć pod uwagę, że każde przemieszczenie sprzęgła powoduje wytworzenie dodatkowych sił 
na wałach a tym samym na łożyskach układu napędowego. Im większe przemieszczenie tym większe 
siły występujące w układzie napędowym.
•W tabelach od 3 do 5 są podane  maksymalne dozwolone przemieszczenia . Zalecamy, aby nie 
wykorzystać w urządzeniu tych  wartości w pełnym wymiarze.  Podczas pracy urządzenia należy 
zachować wystarczająco duże rezerwy dla zmian wynikających z: rozszerzalności termicznej, zmian 
posadowienia fundamentów itp.
•W wypadkach odosobnionych, przy wysokich wymaganiach dotyczących stabilności biegu lub 
wyższych obrotach, może zaistnieć konieczność zachowania dokładności ustawienia w trzech 
płaszczyznach-  przemieszczeń < 0,1 mm.
•Jeżeli sprzęgło zostanie  zamontowane w zamkniętej obudowie ( osłonie), tak, że dodatkowe 
wyregulowanie nie jest już możliwe, wówczas należy upewnić się, czy jest  zachowana geometria 
oraz dokładność pasowania powierzchni styku elementów układu napędu( np silnik -osłona -osłona 
-przekładnia) tak, aby zapewnić ustawienie wałów według określonej tolerancji.
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8.1   Przemieszczenie  kątowe                              

•Mierzyć należy jednostronnie z czoła na zewnętrznej 
średnicy  przy pełnym obrocie sprzęgła o 3600. Znaleźć przy 
tym największe odchylenie Kw1jak i najmniejsze odchylenie 
Kw2. ( rys. 7)Obliczyć przesunięcie kątowe  ∆Kw = Kw1 – 
Kw2..

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

Rys. 7
Tabela  3     Dopuszczalne wartości przemieszczeń kątowych:

Rozmiar 
sprzęgła

100 125 145 170 200 230 260 300 360 400

∆Kwmax [mm] 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

8.2 Przemieszczenie promieniowe.

• Mierzyć przy pełnym obrocie (360°). 
Znaleźć przy tym największe ∆Kr1 jak i 
najmniejsze odchylenie ∆Kr2   (Rys 9).

      Obliczyć promieniowe przemieszczenie 
       ∆Kr = 0,5 x (Kr1 – Kr2 ).
       Wziąć pod uwagę znaki zmierzonych    
       wartości.
• Wartości wg tabeli 4 obowiązują  dla ilości 

obrotów wynoszących 1500 min-1.

  
  
Rys. 9

 Tabela  4. Maksymalne  dopuszczalne przemieszczenia promieniowe
Rozmiar 100 125 145 170 200 230 260 300 360 400

∆Kwmax [mm] 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1
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8.3 Przemieszczenie osiowe.

-Zmierzyć, zgodnie z rys 9, wielkość osiowego 
pokrycia się kłów h. 
-Wymiar  h musi  zgodnie z tabelą 5 leżeć pomiędzy 
hmin a hmax.

Uwaga!
Jeżeli wymiar  h zostanie przekroczony wtedy łącznik 
(dwa pierścienie kłowe z wkładem) nie zostanie wyjęty.
Jeżeli będzie potrzebne  w urządzeniu większe 
przemieszczenie osiowe, wtedy należy porozumieć się 
z TSCHAN GmbH.

  

Rys 9.
Tabela 5 Zalecane wartości podczas regulacji ustawienia osiowego
Rozmiar 
sprzęgła

100 125 145 170 200 230 260 300 360 400

Hmax [mm] 24 29 34 34 40 41 52 57 62 62

Hmin  [mm] 22 26,5 31,5 31 37 37,5 48 53 58 58
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9 Eksploatacja 
Przy wprowadzaniu sprzęgła do użycia ( przy doborze sprzęgła), należy wziąć pod uwagę jego parametry 
(patrz " Dane Techniczne 6").
Danych tych nie wolno w żadnym przypadku przekraczać bez pisemnej zgody wydanej przez firmę TSCHAN 
GmbH. Aby zapewnić bezawaryjne  i długotrwałe działanie sprzęgła, należy postępować zgodnie z 
zaleceniami norm DIN 740 część 2 (lub także  katalogu TSCHAN ®-S) z uwzględnieniem stosownych 
współczynników  eksploatacyjnych uzależnionych  do warunków pracy.

Każda zmiana warunków eksploatacyjnych,  bądź parametrów pracy  urządzenia wymaga   ponownego 
sprawdzenia możliwości zastosowania sprzęgła.

•Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

•Przed rozpoczęciem prac ze sprzęgłem należy wyłączyć napęd!
•Zabezpieczyć napęd  przed przypadkowym włączeniem oraz uruchomieniem!
•W przypadku źle dokręconych śrub może nastąpić odpadnięcie części oraz 
zranienie osób bądź uszkodzenia  maszyny!
•Przed uruchomieniem sprzęgła należy sprawdzić jego ustawienie  oraz wszystkie 
złącza śrubowe ze względu na momenty dokręcenia wzgl. mocne osadzenie śrub!
•Przed uruchomieniem urządzenia  należy zainstalować  elementy ochronne 
(osłony) zabezpieczające ludzi przed przypadkowym dotknięciem części 
ruchomych wzgl. obracających się.
• Dla uniknięcia powstawania iskier  osłony powinny być wykonane z nierdzewnej 
stali.
• Osłony  muszą spełniać co najmniej stopień ochrony  IP2X.
•Osłona musi być tak ukształtowana, aby uniemożliwić odkładanie się pyłu na 
częściach sprzęgła.
• Osłona nie może stykać się ze sprzęgłem bądź wpływać ujemnie na jego 
funkcję.

Podczas pracy sprzęgła należy zwrócić uwagę na:
■ Hałas o zmiennym natężeniu podczas pracy
■ Wibracje
■ Uszkodzenia zmęczeniowe części

Uwaga!

•Jeśli podczas pracy sprzęgła zostaną stwierdzone nieprawidłowości, to należy natychmiast wyłączyć 
napęd.
• Ustalić na podstawie poniższej tabeli  nr  6 "Zakłócenia w funkcjonowaniu, ich możliwe  
   przyczyny”  przyczynę usterek i ją usunąć .

    Podane usterki stanowią przykłady, które powinny ułatwić odnalezienie przyczyny.
• Odnośnie poszukiwania usterek oraz ich usuwania należy uwzględnić wszystkie elementy 

maszyny oraz warunki pracy urządzenia!
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Tabela  9     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.
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Zakłócenie Przyczyna Wskazówki dot. 
zagrożeń

Usuwanie

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 , 
pęknięte 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.
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9.1 Sprawdzanie kierunków obrotu.

• Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

• Przed rozpoczęciem prac ze sprzęgłem należy wyłączyć napęd!
• Zabezpieczyć napęd  przed przypadkowym włączeniem oraz uruchomieniem!
• W przypadku źle dokręconych śrub może nastąpić odpadnięcie części oraz 

zranienie osób bądź uszkodzenia  maszyny!
• Przed uruchomieniem sprzęgła należy sprawdzić jego ustawienie  oraz wszystkie złącza śrubowe 

ze względu na momenty dokręcenia względnie mocne osadzenie śrub!
• Przed uruchomieniem urządzenia  należy zainstalować  elementy ochronne (osłony) 

zabezpieczające ludzi przed przypadkowym dotknięciem części ruchomych wzgl. obracających 
się.

•  Dla uniknięcia powstawania iskier  osłony powinny być wykonane z nierdzewnej stali.
•  Osłony  muszą spełniać co najmniej stopień ochrony  IP2X.
• Osłona musi być tak ukształtowana, aby uniemożliwić odkładanie się pyłu na częściach 

sprzęgła.
•  Osłona nie może stykać się ze sprzęgłem bądź wpływać ujemnie na jego funkcję.

 

• Odkręcić śruby łączące piasty kołnierzowe 
z pierścieniami kłowymi 

• Zsunąć pierścienie kłowe (część 360) z 
pierścieni centrujących piast kołnierzowych

      (część 361 względnie 368)   (Rys.  10)  i    
      dosunąć do siebie.
• Wyciągnąć pierścienie kłowe razem z 

elastycznym wkładem na zewnątrz 
sprzęgła.                 
W przypadku dużych sprzęgieł używać 
pomocniczych  środków montażowych oraz 
urządzeń dźwignicowych takich  jak dźwigi i 
wciągarki ręczne. Rys. 10.

• UWAGA!
• Zabezpieczyć  tak, żeby podczas sprawdzania kierunku obrotu  końce wałów nie mogły    

             przemieszczać się osiowo.
• Obracająca się połówka sprzęgła nie powinna stykać się ze stojącą połówką.

• Po przeprowadzonej próbie kierunku obrotów wstawić nowy elastyczny wkład.
• Dla łatwiejszego montażu można przed wbudowaniem wkładu pokryć go środkiem smarnym (np. talkiem, 

smarem łożyskowym)
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UWAGA!
Powierzchnie przylegania pierścieni kłowych i piast kołnierzowych muszą być czyste , suche i odtłuszczone – 
wolne od smaru.

• Zamontować pierścienie kłowe w 
oznakowane pozycje.
Uważać przy tym, żeby części – 
pierścienie kłowe przy ponownym 
łączeniu nie były przemieszczone 
względem  pierścieni centrujących piast 
kołnierzowych.
Uważać przy tym, aby części miały swoje 
określone pozycje montażowe. 

• Dokręcić śruby lekko i równomiernie.
• Dociągnąć mocno śruby z 

momentem dokręcenia MA 
okreslonym w tabeli 7.

• Wyregulować ustawienie sprzęgła 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
rozdziale " 8  Regulacja ustawienia 
sprzęgła"

                                                                                               Rys.11

Tabela 7. Momentu dokręcenia MA   połączenia śrubowego pierścienia kłowego
Wielkość 
sprzęgła

100 125 145 170 200 230 260 300 360 400

DIN 912-8.8 M8 M10 M12 M12 M14 M14 M16 M20 M24 M24

MA      [Nm] 25 49 85 85 135 135 210 425 730 730
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10 Utrzymywanie  w dobrym stanie

Sprzęgło elastyczne TSCHAN®-S  SDD-5/SDDL-5  nie wymaga konserwacji podczas pracy. Wkłady 
elastyczne  ulegają zużyciu. Dojście do granicy zużycia elastycznych wkładów  jest zależne od parametrów 
roboczych oraz warunków eksploatacyjnych.

W przypadku rutynowych prac kontrolnych  w urządzeniu  należy sprawdzić:
•Ustawienia sprzęgła
•Stan wkładu elastycznego
• Trwałość połączenia wszystkich elementów połączeniowych
•Usunąć skupiska pyłu  z części sprzęgła oraz wkładów.
•

10.1Kontrola zużycia elastycznego wkładu.

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

Kontrolę wzrokową i sprawdzenie zużycia elastycznego wkładu przeprowadzić po 2000h, 
lecz nie później niż 3 miesiące po pierwszym oddaniu urządzenia do eksploatacji. Jeżeli 
przy tej pierwszej kontroli stwierdzimy małe bądź żadne zużycie wkładu elastycznego, to 
możemy, przy niezmienionych warunkach eksploatacyjnych urządzenia, przeprowadzać 
następne kontrole w regularnych odstępach co 4000h, jednakże nie rzadziej niż raz w 
roku. Jeżeli już przy pierwszej kontroli odnotujemy nieproporcjonalnie duże zużycia, to 
przede wszystkim należy sprawdzić czy mogło dojść tu do przyczyny występujące w tabeli 
5 „Zakłócenia eksploatacyjne w funkcjonowaniu. Odstępy pomiędzy kontrolami muszą 
zostać później bezwarunkowo dostosowane  do panujących warunków eksploatacyjnych

Przy dobrze utrzymanym napędzie,  nie później jednak niż po 3 latach 
•    Należy wymienić wkłady elastyczne.
•     W przypadku osiągnięcia granicy zużycia bądź przekroczenia, należy wymienić wkład         
      elastyczne  w trybie natychmiastowym, niezależnie od częstotliwości przeglądów urządzenia.
•     Należy sprawdzić ustawienia sprzęgła.
•     Usunąć z części sprzęgła i elastycznego wkładu zalegający pył.
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10.2 Sprawdzenie zu życia przy stoj ącym - zatrzymanym urz ądzeniu.

•Sprawdzenie zużycia dokonuje się przy 
wyłączonym i nie obciążonym urządzeniu. 
Jedną swobodną połówkę sprzęgła należy 
tak obracać, aby kły dolegały do odboju 
wkładu elastycznego.
•Zmierzyć nad odbojem po obwodzie 
zgodnie z rys. 9 odległość kłów „V“  przy 
przylegających obustronnie
kłach. Przy tym sąsiadujące odboje nie 
maja kontaktu z kłami.
•Powtórzyć pomiar przy sąsiednich 
odbojach, po tym jak części sprzęgła 
obrócimy w przeciwnym do siebie kierunku.
•Jeżeli przy pomiarze zostanie osiągnięty 
lub przekroczony wymiar „V“ , który dla 
wielkości sprzęgła w  tabeli 6 ma określoną 
wartość „Vmin“, wtedy natychmiast musi 
zostać wymieniony elastyczny wkład. 

Rys.  12

Tabelle 6  Odległo ść Vmin  do kontroli zu życia przy zatrzymanym urz ądzeniu.

Wielkość 100 125 145 170 200 230 260 300 360 400
Vmin [mm] 11,4 12,7 13,8 13,6 14,3 15,4 15,3 12,1 12,1 15,4

Po sprawdzeniu zużycia wkładu, ponownie zabudować wszystkie urządzenia 
zabezpieczające.
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10.3 Wymiana  wkładu.

•Niebezpiecze ństwo obra żeń!
•Wyłączyć napęd przed rozpocz ęciem wszelkich prac przy sprz ęgle!
•Zabezpieczy ć napęd przed przypadkowym zał ączeniem i 
uruchomieniem!

Przy dobrze utrzymanym napędzie,  nie później jednak niż po 3 latach 
•    Należy wymienić wkłady elastyczne.
•     W przypadku osiągnięcia granicy zużycia bądź przekroczenia, należy wymienić wkład         
      elastyczne  w trybie natychmiastowym, niezależnie od częstotliwości przeglądów urządzenia.
•     Należy sprawdzić ustawienia sprzęgła.
•     Usunąć z części sprzęgła i elastycznego wkładu zalegający pył.

• Odkręcić śruby łączące piasty 
kołnierzowe z pierścieniami kłowymi 

• Zsunąć pierścienie kłowe (część 
360) z pierścieni centrujących piast 
kołnierzowych (część 361 
względnie 368)   (Rys.  13)  i    

      dosunąć do siebie.
• Wyciągnąć pierścienie kłowe razem 

z elastycznym wkładem na zewnątrz 
sprzęgła.                 
W przypadku dużych sprzęgieł 
używać  pomocniczych  środków 
montażowych oraz urządzeń 
dźwignicowych takich  jak dźwigi i 
wciągarki ręczne.

Rys. 13
• Dla łatwiejszego montażu  można nowy wkład przed założeniem pokryć środkiem 

smarnym (np. Talkiem w przypadku perbunanu Pb oraz smarem łożyskowym w przypadku 
poliuretanu Vk).

• Zabudować nowy wklad elastyczny z odpowiedniego materiału i o odpowiedniej wielkości.

Uwaga!
Powierzchnie przylegania pierścieni kłowych i piast kołnierzowych musza być czyste , suche i 
wolne od smaru (odtłuszczone)wywazone części mają względem siebie  oznakowane położenia.
• Wstawić pierścienie  kłowe w ich ozakowaną pozycję. Uważać przy tym na to, żeby podczas 

łaczenia części na pierścieniu centrujacym nie wystapiło przemieszczenie -skantowanie.
• Dociagnąc równomiernie lekko  śruby.
• Dociągnąć mocno śruby z momentem dokręcenia MA  okreslonym w tabeli 2.
• Wyregulować ustawienie sprzęgła zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale " 8  Regulacja ustawienia 

sprzęgła"
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Ostrzeżenie!
• Przed oddanie do eksploatacji urządzenia   wszystkie obracające się części muszą 

zostać zabezpieczone osłonami chroniącymi przed niezamierzonym kontaktem osób 
oraz przed spadającymi przedmiotami.

• Dla uniknięcia powstawania iskier, osłony powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
•  Osłony  muszą spełniać co najmniej wymagania  stopnia ochrony IP2X.
• Osłony powinny być tak skonstruowane, aby na sprzęgłach nie zbierał się pył.
•  Osłona nie może stykać się ze sprzęgłem bądź wpływać ujemnie na jego funkcję.

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 odpadów.
Usuwanie odpadów należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju , w którym sprzęgło 
zostało zastosowane.
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