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1 Wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa

Instrukcja obsługi i montaŜu (zwana dalej instrukcją) jest elementem składowym dostawy 
sprzęgła. Podczas montaŜu i eksploatacji sprzęgła, musi być zachowany dostęp do instrukcji.
Niemieckie (polskie) wydanie instrukcji jest miarodajne i obowiązujące.
Wszystkie osoby, które będą zatrudniane podczas montaŜu, eksploatacji, konserwacji i na-
prawie muszą osobiście przeczytać ze zrozumieniem instrukcję oraz przestrzegać, ją we 
wszystkich punktach by:
- zapobiegać zagroŜeniu Ŝycia i zdrowia uŜytkowników i osób trzecich,
- zapewnić bezpieczną eksploatację sprzęgła,
- wykluczyć przestoje oraz zagroŜenia dla środowiska naturalnego spowodowane niewłaści-
wym uŜytkowaniem.

Podczas transportu, montaŜu, demontaŜu i konserwacji naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
właściwych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego.
Prosimy zabezpieczyć właściwy środek transportu podczas dostarczania sprzęgła na miejsce 
zabudowy.
Sprzęgło moŜe być obsługiwane, montowane, konserwowane i utrzymywane w dobrym stanie 
tylko przez odpowiednio ku temu, upowaŜniony przeszkolony i wyposaŜony w odpowiedni 
sprzęt personel.
UŜytkownik musi wziąć pod uwagę to, Ŝe połączenia śrubowe części sprzęgła poprzez na-
grzanie się tarczy hamulcowej / bębna hamulcowego, mogą być przyczyną uszkodzenia 
sprzęgła.
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Chcemy zapewnić, Ŝe z kontaktu materiału okładzin hamulcowych i materiału tarczy / bębna 
hamulcowego, przez tarcie, nie powstaną Ŝadne iskry i Ŝadne nadmierne nagrzanie. Tarcza 
hamulcowa z reguły jest wykonana ze stali, bęben hamulcowy z reguły jest wykonany z Ŝeliwa 
lanego ze wtrąceniami z grafitu sferycznego (Ŝeliwo sferoidalne). W przypadku wątpliwości 
naleŜy dowiadywać się u producenta!

W interesie ciągłego rozwoju produktu zastrzegamy sobie prawo dokonywanie zmian, które 
będą słuŜyć postępowi technicznemu. 

W przypadku zastosowania wyposaŜenia i części zamiennych, niebędących oryginalnymi 
częściami i które nie są wyprodukowane przez TSCHAN GmbH, firma Tschan GmbH nie po-
nosi w tym przypadku odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody i nie obowiązują 
przepisy dotyczące gwarancji-rękojmi.  

2 Funkcja

Sprzęgło Nor- Mex® E jest elastycznie skrętnym, nierozłącznym sprzęgłem kłowym.
Wyrównuje ono kątowe, promieniowe i osiowe przesunięcia wałów wewnątrz określonych za-
kresów. Sprzęgło przenosi moment obrotowy, za pośrednictwem odpornych na napręŜenia 
ściskające, elastycznych odbojów wykonanych z perbunanu (Pb), które połączone są ze sobą 
w pierścień oddzielający – wkład elastyczny.
Elastyczny pierścień oddzielający tłumi uderzenia i drgania obrotowe. Jest on olejoodporny 
i zdolny do przewodzenia prądu.
Sprzęgło moŜna zabudować dla kaŜdego kierunku obrotów i połoŜenia.

2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

• Aby zapewnić długotrwałą, bezawaryjną pracę sprzęgła, muszą zostać spełnione odpo-
wiednie zapisy ujęte np. w DIN 740 część 2 (albo takŜe w katalogu Nor-Mex ) 
z uwzględnieniem odpowiednich współczynników pracy zaleŜnych od warunków eksplo-
atacyjnych.

• Sprzęgło powinno pracować tylko w normalnej przemysłowej atmosferze. Agresywne me-
dia mogą części sprzęgła; śruby i elastyczny wkłady nadwyręŜać i stworzyć zagroŜenie dla 
bezpiecznego funkcjonowania sprzęgła. Taki przypadek pracy (w atmosferze agresywnych 
mediów) naleŜy skonsultować z firmą Tschan GmbH.

• Oprócz wykonania gotowego otworu z rowkiem wpustowym (patrz „7.2 Gotowe otwór”), w 
sprzęgle nie moŜna dokonywać Ŝadnych innych zmian.

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

• KaŜda zmiana warunków lub parametrów eksploatacyjnych (pracy) wymaga przeprowa-
dzenia ponownego sprawdzenia moŜliwości zastosowania sprzęgła.

3 Oznakowanie sprz ęgła

Na elastycznych wkładach typoszeregu Nor-Mex ® jest podawana jego twardość w stop-
niach Shore (A).
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4 Składowanie – magazynowanie
Przy odbiorze towaru naleŜy natychmiast skontrolować kompletność i prawidłowość dostawy.
O ewentualnych uszkodzeniach wyrządzonych podczas transportu i/oraz brakujących czę-
ściach naleŜy niezwłocznie pisemnie powiadomić dostawcę. Części sprzęgła mogą być skła-
dowane w miejscu suchym i zadaszonym w normalniej temperaturze pomieszczenia, przy 
standardowym stanie dostawy, przez okres 6 miesięcy. Dla dłuŜszego okresu składowania wy-
magana jest konserwacja przewidziana dla dłuŜszych okresów składowania (w tej sprawie pro-
simy o porozumienie się z firmą TSCHAN GmbH). Wkłady elastyczne nie mogą być naraŜone: 
na działanie środowiska zawierającego ozon, na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i sil-
ne promieniowanie UV. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 65%. Prawidłowe skła-
dowanie zapewnia utrzymanie własności elastycznych wkładów przez okres niemal 3lat.

5    Budowa

bawn001-deu-1   Nor-Mex E - 4 -

 Rys. 1 Budowa Nor-Mex ® E

1 Piasta sprzęgła część 101
2 Elastyczny wkład część 010



5 Dane techniczne 

Tabela 1 Dane techniczne:
Wielkość

No-
r-Mex E

TKnenn 

Pb72
[Nm]

TKmax 

Pb72
[Nm]

TKnenn 

Pb82
[Nm]

TKmax 

Pb82
[Nm]

nmax

[min-1]

d1 

max
[mm]

d3

[mm]

d5

[mm]

lE

[mm]

  LE

[mm]

  S1

[mm]

m
niewierc.

[kg]
50 13 27 20 45 12500 19 33 50 25   52,0 2,0 0,4
67 22 45 35 75 10000 28 46 67 30   62,5 2,5 1,0
82 48 100 75 160 8000 32 53 82 40   83,0 3,0 1,8
97 96 200 150 340 7000 42 69 97 50 103,0 3,0 3,4

112 150 310 230 540 6000 48 79 112 60 123,5 3,5 5,3
128 250 500 380 860 5000 55 90 128 70 143,5 3,5 8,2
148 390 800 600 1350 4500 65 107 148 80 163,5 3,5 12,7
168 630 1300 980 2250 4000 75 124 168 90 183,5 3,5 19,3
194 1050 2000 1650 3630 3500 85 140 194 100 203,5 3,5 27,8
214 1500 3100 2400 5400 3000 95 157 214 110 224,0 4,0 38,2
240 2400 4800 3700 8650 2750 110 179 240 120 244,0 4,0 53,4
265 3700 7500 5800 13500 2500 120 198 265 140 285,5 5,5 75,0
295 4900 10000 7550 18000 2250 130 214 295 150 308,0 8,0   95,7
330 6400 13000 9900 23400 2000 150 248 330 160 328,0 8,0 132,9
370 8900 18200 14000 32750 1750 170 278 370 180 368,0 8,0 187,7
415 13200 27000 20500 49000 1500 190 315 415 200 408,0 8,0 259,3
480 18000 36000 28000 66000 1400 210 315 480 220 448,0 8,0 328,7
575 27000 54000 41000 97500 1200 230 350 575 240 488,0 8,0 466,9

Momenty obrotowe TKnom i TKmax obowiązujące są:
−  dla wkładów elastycznych wykonanych z perbunanu Pb7 oraz. Pb 82,
−  w zakresie temperatur pracy od –40 do +600C, 
−  dla pracy sprzęgła w obrębie wyznaczonych wartości przemieszczeń wałów.

Przy doborze i analizie sprzęgła według DIN 740 część 2 (albo takŜe katalogu Nor-Mex ® 

muszą być uwzględnione róŜne współczynniki:
- przy wyŜszej temperaturze odpowiednio współczynnik temperatury Sν,
- odpowiednio współczynnik częstotliwości rozruchów Sz
- w zaleŜności od warunków pracy współczynnik SA. SL.

Przy prędkości obwodowej większej niŜ 22m/s  zalecamy wywaŜanie sprzęgieł. 
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6 Monta Ŝ
6.1 Uwagi i ogólne zasady post ępowania przed rozpocz ęciem monta Ŝu.

• Niebezpiecze ństwo wyst ąpienia obra Ŝeń!
• Wyłączyć napęd przed rozpocz ęciem wszystkich prac zwi ązanych 

ze sprzęgłem!
• Zabezpieczy ć napęd przed niezamierzonym zał ączeniem i urucho-

mieniem!
• Przez Ŝle dokr ęcone śruby, mo Ŝe dojść do ci ęŜkiego uszkodzenia 

ciała lub szkody materialnej!
• Zgodnie z przepisami (dotycz ącymi zapobieganiu wypadkom) bez-

pieczeństwa i higieny pracy wszystkie obracaj ące si ę części musz ą 
być zabezpieczone przez stałe urz ądzenia zabezpieczaj ące (osłony) 
przeciw niezamierzonemu dotkni ęciu i spadaj ącym przedmiotom. 

• Dla unikni ęcia powstawania iskier osłony powinno si ę wykonywa ć 
ze stali nierdzewnej! 

• Osłony musz ą spełnia ć co najmniej wymagania dotycz ące stopnia 
ochrony IP2X.

• Osłony powinny by ć tak ukształtowane, aby na sprz ęgle nie odkła-
dał si ę pył.

• Osłona nie mo Ŝe styka ć się ze sprzęgłem oraz wpływa ć ujemnie na 
jego funkcj ę.

• Proszę upewnić się, Ŝe przewidziane: liczba obrotów, momenty obrotowe jak równieŜ tem-
peratury otoczenia nie przekraczają podanych wartości w punkcie „6 Dane techniczne”.

• Maksymalne dopuszczalne wewnętrzne średnice otworów w piastach nie mogą zostać 
przekroczone.

• NaleŜy ponownie sprawdzić, czy połączenia wał-piasta przenoszą występujące eksploata-
cyjne momenty obrotowe w sposób pewny.

• Standardowa tolerancja według TSCHAN dla gotowych otworów to H7.
• Standardowo rowek wpustowy wykonany jest wg DIN 6885 karta 1.
• NaleŜy ponownie sprawdzić wymiary i tolerancje wałów, otworów piast, wpustów i rowków 

wpustowych.
• Śruby ustalające wg potrzeb (Firma Tschan GmbH według potrzeb klienta dostarcza śruby 

ustalające oraz wykonuje otwory gwintowane w piastach sprzęgieł).

6.2 Gotowy otwór. (Wykonanie poł ączenia gotowego otworu w pia ście sprz ęgła z wa-
łem)

W celu wykonania połączenia, wykonanego na gotowo otworu w piaście sprzęgła z wałem na-
leŜy przestrzegać następującego sposobu postępowania: 
• Proszę oczyścić piastę sprzęgła ze środków konserwujących.
• Proszę naciągać piastę sprzęgła na wał od strony powierzchni oznaczonej znakiem Г 
     i starannie wyregulować ustawienie. 
• W tabeli 1 podane są wartości d1max, które nie mogą zostać przekroczone, dla których     
     obowiązują połączenia wpustowych wg normy DIN 6885/1. 
• Wybrać tolerancję otworu, tak aby przy kojarzeniu z tolerancją wałka powstało pasowanie 
    mieszane (lekko wciskane lub wciskane), części są mocno osadzone jak np. przy H7/m6.
• Przewidzieć śrubę ustalającą na grzbiecie piasty nad wpustem, w celu zabezpieczenia 
   piasty przed osiowym przemieszczeniem.
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Rys. 3

W przypadku innych połączeń wał-piasta wymagany jest kontakt z firmą TSCHAN GmbH.

• Dla podanych maksymalnych średnic otworu, które nie mog ą zo-
stać przekroczone, obowi ązuje jedno poł ączenie wpustowe wg DIN 
6885/1. (Jedna maksymalna średnica – jedno poł ączenie wpustowe)

• Przy przekroczeniu tych warto ści, sprz ęgło mo Ŝe rozerwa ć.
• MoŜe wtedy wyst ąpić zagro Ŝenie dla Ŝycia od lec ących odłamków!

 

6.3 Zabudowa sprz ęgła

• Wyjąć wkład elastyczny (rys. 3, poz. 
1).

• Wyczyścić otwory w piastach sprzę-
gła i końce wałów przed montaŜem. 
Powierzchnie muszą być czyste, su-
che i wolne od środków konserwują-
cych.

• Przy montaŜu duŜych sprzęgieł po-
winny być stosowane urządzenia po-
mocnicze: dźwigi, podnośniki, wcią-
garki itp.

• Naciągnąć na końce wałów piasty 
sprzęgła zgodnie z przedstawioną 
pozycją.  (rys. 3. poz.2).

Wskazówka:
Niewątpliwie dla ułatwienia montaŜu, dobrze jest równomiernie podgrzać piastę do temperatury od 
80 °C do 120 °C.
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Rys. 5

Rys.  4

� Ostrze Ŝenie!

� Pracuj w r ękawicach dla bezpiecze ństwa i ochrony przed poparze-
niem przez rozgrzane cz ęści sprz ęgła!

• Piasty naleŜy tak montować, aby 
końce wałów całe były schowane 
wewnątrz otworów w piastach (Rys. 
4). NaleŜy wziąć pod uwagę równieŜ 
odmienne rozwiązania!

• Aby zabezpieczyć się przed ewentu-
alnym samoczynnym wykręcaniem 
i wypadaniem śrub ustalających, na-
leŜy dokręcać je po wcześniejszym 
posmarowaniu gwintów klejem np. 
Loctite 222.

UWAGA!
Przed wło Ŝeniem elastycznego wkładu nale Ŝy pozwoli ć na ostygni ęcie gor ącej piasty 
do temperatury otoczenia.

• Dla lŜejszego montaŜu elastycznego 
wkładu moŜna go przed załoŜeniem 
pokryć środkiem smarnym (np. tal-
kiem).

• WłoŜyć wkład elastyczny do jednej z 
połówek sprzęgła.

• Zsunąć razem zabudowane na koń-
cach wałów połówki sprzęgła (Rys 
5).

• Wyregulować sprzęgło zgodnie z in-
formacjami podanymi w rozdziale 8 
„Regulacja ustawienia sprzęgła”
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7 Regulacja ustawienia sprz ęgła

� Niebezpiecze ństwo obra Ŝeń !

� Przed przyst ąpieniem do wszelkich prac zwi ązanymi ze sprz ęgłem 
naleŜy wył ączyć napęd!

� Zabezpieczy ć napęd przed niezamierzonym zał ączeniem i urucho-
mieniem!

� Wskazówka:
� Dokładne ustawienie sprz ęgła zwi ększa Ŝywotno ść (okres eksplo-

atacji) wkładów elastycznych.
� Nie mo Ŝna przekroczy ć maksymalnych dopuszczalnych warto ści 

przemieszcze ń. Przekroczenie tych warto ści spowoduje 
uszkodzenie sprz ęgła i w nast ępstwie jego zniszczenie!

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

• NaleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe na skutek przemieszczenia, sprzęgło wytwarza drgania, 
które są przenoszone na sąsiedni wał i łoŜyska. Im większe przemieszczenia tym 
większe drgania.

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

• W szczególnych przypadkach przy wysokich wymaganiach spokoju ruchu lub przy wy-
sokich obrotach moŜe być wymagane ustawienie płaszczyzn ≤ 0,1 mm.

• Kiedy sprzęgło zostanie zamontowane w zamkniętej obudowie, tak Ŝe jakiekolwiek 
późniejsze ustawienie nie jest moŜliwe, wtedy musimy zabezpieczyć ustawienie tak, 
Ŝe geometria i dokładność pasowania płaszczyzn połączeń osłony w urządzeniu 
zagwarantuje dokładnie, wspomnianą wcześniej tolerancje ustawienia wałów.
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7.1 Przemieszczenie k ątowe ∆∆∆∆Kw

• Mierzyć naleŜy jednostronnie z czoła przy 
pełnym obrocie sprzęgła o 3600 na ze-
wnętrznej średnicy. Znaleźć przy tym naj-
większe odchylenie ∆kw1, jak równieŜ naj-
mniejsze odchylenie ∆Kw2 (Bild 6).

• Obliczyć przemieszczenie kątowe ∆Kw = 
∆Kw1 – ∆kw2.

• Wartości wg tabeli 2 obowiązują dla ilości 
obrotów wynoszących1500 min-1.

Tabela 2 Maksymalna dopuszczalna warto ść przemieszczenia k ątowego:

Wielkość 50 67 82 97 112 128 148 168 194 214 240 265 295 330 370 415 480 575
∆Kw max 

[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 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

7.2 Przemieszczenie promieniowe 
∆∆∆∆Kr

� Mierzyć przy pełnym obrocie (360°). 
Znaleźć przy tym największe odchy-
lenie ∆Kr1, jak i najmniejsze odchy-
lenie ∆Kr2 (Rys 7). 

� Obliczyć promieniowe przemiesz-
czenie ∆Kr = 0,5 x (∆Kr1 – ∆Kr2).

     Wziąć pod uwagę znaki zmierzonych 
     wartości. 
• Wartości wg tabeli 3 obowiązują dla 

ilości obrotów wynoszących1500 
min-1.

Tabela 3 Maksymalne  dopuszczalne przemieszczenia pr omieniowe:

Wielkość 50 67 82 97 112 128 148 168 194 214 240 265 295 330 370 415 480 575
∆Kr max 

[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 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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7.3 Przemieszczenie osiowe

•  Zmierz zgodnie z rys 8 osiową wiel-
kość szczeliny S. 

• Dopilnować podczas regulacji 
ustawiania, szczelinę S z dopusz-
czalnie maksymalną tolerancją X wg 
tabeli 4.

Uwaga!
JeŜeli będzie potrzebne w urządzeniu 
większe przemieszczenie osiowe, wte-
dy naleŜy porozumieć się z TSCHAN 
GmbH.

Tabela 4 Zalecane przemieszczenia osiowe - wzdłu Ŝne:
Wielkość 50 67 82 97 112 128 148 168 194 214 240 265 295 330 370 415 480 575
S [mm] 2 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 5,5 8 8 8 8 8 8
X [mm] ±0,5 ±0,5 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1,5 ±1,5 ±2 ±2 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2, 5 ±2,5 ±2,5 ±2,5
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8 Eksploatacja

Przy zabudowie sprzęgła naleŜy wziąć pod uwagę jego parametry techniczne (patrz pkt. 6 
Dane techniczne), które w Ŝadnym wypadku nie mogą być przekroczone bez pisemnej zgody 
producenta tj. TSCHAN GmbH.
Aby zapewnić bezawaryjną, długotrwałą pracę sprzęgła naleŜy stosować się do zaleceń uję-
tych w normach na przykład DIN 740 część 2 (albo takŜe w katalogu sprzęgła Nor-Mex ®) 
z uwzględnieniem wszystkie współczynników wynikających z warunków eksploatacyjnych 
sprzęgła. KaŜda zmiana warunków zabudowy i parametrów pracy wymaga ponownego 
sprawdzenia czy sprzęgło nadaje się do pracy w tych warunkach.

� Niebezpiecze ństwo obra Ŝeń!
� Przed przyst ąpieniem do wszelkich prac zwi ązanymi ze sprz ęgłem 

naleŜy wył ączyć napęd!
� Zabezpieczy ć napęd przed niezamierzonym, przypadkowym zał ą-

czeniem i uruchomieniem!
� Źle dokr ęcone śruby, mog ą doprowadzi ć, Ŝe wypadaj ące części, 

mogą spowodowa ć cięŜkie uszkodzenia ciała lub szkody material-
ne!

� Przed oddaniem sprz ęgła do eksploatacji nale Ŝy ponownie spraw-
dzić regulacj ę ustawienia sprz ęgła i czy wszystkie poł ączenia śru-
bowe s ą dokr ęcone okre ślonym momentem, czy s ą mocno osadzo-
ne!

� Przed oddaniem do eksploatacji urz ądzenia musz ą być zainstalo-
wane wszystkie urz ądzenia zabezpieczaj ące przed  niezamierzonym 
kontaktem ze swobodnie poruszaj ącymi si ę lub obracaj ącymi si ę 
częściami.

� Dla unikni ęcia powstawania iskier osłony powinno si ę wykonywa ć 
ze stali nierdzewnej!

� Osłony musz ą co najmniej spełnia ć wymagania dotycz ące stopnia 
ochrony IP2X.

� Osłona powinna by ć tak ukształtowana, aby na sprz ęgle nie mógł 
zalegać Ŝaden pył.

� Osłona nie mo Ŝe styka ć się ze sprzęgłem oraz ujemnie wpływa ć na 
jego funkcj ę.

Podczas pracy sprz ęgła nale Ŝy zwróci ć uwagę na:
• Zmienny dobiegający hałas.
• Występowanie drgań.
Uwaga!
• Przy stwierdzeniu du Ŝej nieprawidłowo ści podczas pracy sprz ęgła nale Ŝy natych-

miast wył ączyć napęd.
• Ustalić na podstawie poniŜszej tabeli nr 5 „Zakłócenia w funkcjonowaniu, ich moŜliwe 

przyczyny” przyczynę usterki i ją usunąć. Podane usterki stanowią przykłady, które po-
winny ułatwić odnalezienie przyczyny.

• Dla znalezienia przyczyn zaistniałych usterek oraz przy ich usuwaniu nale Ŝy 
uwzgl ędni ć wszystkie elementy maszyny, a tak Ŝe warunki, w jakich jest eksploato-
wane urz ądzenie!
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Tabela 5 Zakłócenia w funkcjonowaniu oraz ich mo Ŝliwe przyczyny:

Zakłócenie Przyczyna Wskazówki dotycz ące 
zagro Ŝeń

Usuwanie

Niespokojna 
głośna praca 
/ wibracje

Błąd usta-
wienia

Mocno nagrzane sprzęgło. 
Przyspieszone zuŜycie ela-
stycznych odbojów.  Zwięk-
szone siły reakcji na połączo-
ne zespoły.

-Wyłączyć napęd
-Usunąć przyczynę wady ustawienia
-Dokonać ponownej regulacji sprzęgła. 
-Przeprowadzić sprawdzenie zuŜycie ela-
stycznego wkładu.

ZuŜycie 
elastyczne-
go wkładu.

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

-Wyłączyć napęd
-Sprawdzić części sprzęgła czy nie uległy 
uszkodzeniu, w razie potrzeby wymienić.
-Wymienić elastyczny wkład.

NiewywaŜenie Mocno nagrzane sprzęgło. 
Przyspieszone zuŜycie ela-
stycznych odbojów. Zwiększo-
ne siły reakcji na połączone 
zespoły.

-  Wyłączyć napęd
–  Ponownie sprawdzić stan wywaŜenia ele-

mentów urządzenia oraz w określonym 
przypadku skorygować.

-  Sprawdzić zuŜycie elastycznego wkładu.

Poluzowane 
połączenia 
śrubowe

Odpadające części mogą 
spowodować powaŜne uszko-
dzenia (lub obraŜenia).

-   Wyłączyć napęd
-    Sprawdzić części sprzęgła ze względu 

na uszkodzenia, w razie potrzeby wy-
mienić.

- Ponownie dokonać kontroli ustawień
- Zabudować i dokręcić śruby z określo-

nym momentem obrotowym i zabezpie-
czyć przed samoistnym luzowaniem.

- Sprawdzić zuŜycie elastycznego wkła-
du.

Przedwczesne 
zuŜycie ela-
stycznego 
wkładu.

Błąd usta-
wienia

Mocno nagrzane sprzęgło. 
Zwiększone siły reakcji na 
połączone zespoły.

-   Wyłączyć napęd
-   Usunąć przyczynę wady ustawienia
-   Dokonać ponownej regulacji
    sprzęgła.
-    Sprawdzić zuŜycie  elastycznego wkła-

du.

Niedopuszczalna 
temperatura

Zmieniły się właściwości mate-

riału elastycznych odbojów.

Zdolność przeniesienia napędu 

została negatywnie obniŜona.

     -     Wyłączyć napęd.
     -     Wymienić wkład elastyczny.
     -     Na nowo dokonać regulacji ustawienia  
           sprzęgła.
     -     Dokonać regulacji temperatury 
           otoczenia.
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Zakłócenie Przyczyna Wskazówki dotycz ą-
ce zagro Ŝeń.

Usuwanie

Przedwcze-
sne zuŜycie 
elastycznego 
wkładu.

Kontakt z agre-
sywnymi mediami 

Zmiana właściwości ma-
teriałowych elastycznych 
odbojów.  Zdolność prze-
noszenia momentu zo-
stała znacznie ograniczo-
na.

-  Wyłączyć napęd
–    Sprawdzić części sprzęgła ze względu na 

uszkodzenia, w razie potrzeby wymienić.
-   Wymienić elastyczny  wkład.
-    Dokonać kontroli ustawień.
-    UniemoŜliwić styczność z agresywnymi 

mediami.

Zwiększone drga-
nia w układzie na-
pędowy.

Silne nagrzanie sprzęgła. 
Przyspieszone zuŜycie 
elastycznych odbojów. 
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 elastyczny wkład, względnie  po  
   sprawdzeniu przez firmę Tschan wybrać 
i   inną twardość materiału wkładu wg Shore
-  Sprawdzić ustawienia sprzęgła

Uszkodzone, 
pęknięte kły 
sprzęgła

Przekroczona gra-
nicy zuŜycia ela-
stycznego wkładu 
===> Kontakt po-
między kłami

Sprzęgło jest zniszczone. 
Połączone zespoły mogą 
być uszkodzone.

- Wyłączyć napęd
- Wymienić sprzęgło
- Skrócić częstotliwość przeglądów doty-

czących zuŜycia wkładu.

PrzeciąŜenie spo-
wodowane zbyt 
wysokim momen-
tem obrotowym

Sprzęgło jest zniszczone. 
Połączone zespoły mogą 
być uszkodzone.

-    Wyłączyć napęd.
- Dokonać ponownej kontroli doboru sprzę-

gła we współpracy z firmą TSCHAN 
GmbH. 

-    Wymienić sprzęgło
- W innym przypadku zabudować większe 

sprzęgło.
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9 Utrzymywanie w dobrym stanie

Sprzęgło elastyczne Nor- Mex® E nie wymaga konserwacji podczas pracy. Wkłady ela-
styczne ulegają zuŜyciu. Dojście do granicy zuŜycia elastycznych wkładów jest zaleŜne od pa-
rametrów eksploatacyjnych oraz warunków zabudowy.
W przypadku rutynowych prac kontrolnych w urządzeniu naleŜy zbadać:

• Ustawienia sprzęgła
• Stan wkładu elastycznego
• Usunąć skupiska pyłu z części sprzęgła oraz wkładów.

9.1 Sprawdzenie zu Ŝycia elastycznego wkładu

� Niebezpiecze ństwo  obra Ŝeń!
� Przed rozpocz ęciem wszelkich prac zwi ązanych ze sprz ęgłem nale-
Ŝy wył ączyć napęd!

� Zabezpieczy ć napęd przed przypadkowym wł ączeniem oraz uru-
chomieniem!

Kontrolę wzrokową i sprawdzenie zuŜycia elastycznego wkładu przepro-
wadzić po 2000h, lecz nie później niŜ 3 miesiące po pierwszym oddaniu 
urządzenia do eksploatacji. JeŜeli przy tej pierwszej kontroli stwierdzimy 
małe bądź Ŝadne zuŜycie wkładu elastycznego, to moŜemy, przy niezmie-
nionych warunkach eksploatacyjnych urządzenia, przeprowadzać następ-
ne kontrole w regularnych odstępach co 4000h, jednakŜe nie rzadziej niŜ 
raz w roku. JeŜeli juŜ przy pierwszej kontroli odnotujemy nieproporcjonal-
nie duŜe zuŜycia, to przede wszystkim naleŜy sprawdzić czy mogło dojść 
tu do przyczyny występujące w tabeli 5 „Zakłócenia eksploatacyjne w funk-
cjonowaniu. Odstępy pomiędzy kontrolami muszą zostać później bezwa-
runkowo dostosowane do panujących warunków eksploatacyjnych.

Przy pracach przy napędzie związanych z utrzymaniem go w dobrym stanie, nie później niŜ 
po trzech latach naleŜy:

� Wymienić elastyczny wkład
� Kiedy granica zuŜycia jest osiągana lub przekroczona naleŜy natychmiast wymienić 

wkład elastyczny niezaleŜnie od odstępów pomiędzy kontrolami urządzenia.
� Ponownie sprawdzić dokładność ustawienie sprzęgła.
� Usunąć nagromadzony pył z części sprzęgła i wkładu elastycznego.
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Rys. 9    Grubo ść odboju

9.2 Graniczne zu Ŝycie elastycznego odboju

Elastyczny wkład musi zostać wymieniony, je-
Ŝeli sprzęgło osiągnie wyraźny luz obrotowy lub 
została osiągnięta według tabeli 6 najmniejsza 
grubość odboju (PDmin Rys. 9).

Tabela 6  Najmniejsza grubo ści odbojów PD min :

Wielkość 50 67 82 97 112 128 148 168 194 214 240 265 295 330 370 415 480 575
PDmin 

[mm]
3,5 6 8 9 9 9 10 10 10 10 11 12 13 14 16 17 17 17
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Rys.  10

9.3 Wymiana elastycznego wkładu

� Niebezpiecze ństwo obra Ŝeń!
� Przed przyst ąpieniem do wszelkich prac zwi ązanych ze sprz ęgłem 

naleŜy wył ączyć napęd!
� Zabezpieczy ć napęd przed przypadkowym zał ączeniem i uruchomie-

niem!
 
•  Odsunąć jeden wał z zamontowaną 

piastą sprzęgła.
• Wyjąć elastyczny wkład na ze-

wnątrz.
• Dla lŜejszego montaŜu moŜna nowy 

elastyczny wkład przed zabudową 
pokryć środkiem smarnym (np. tal-
kiem). 

• Wsadzić nowy wkład. 
• Zsunąć ponownie połówki sprzęgieł. 
• Wyregulować sprzęgło zgodnie z in-

formacjami zawartymi w rozdziale „8 
Regulacja ustawienia sprzęgła“.

Ostrze Ŝenie!

� Przed uruchomieniem urz ądzenia nale Ŝy zainstalowa ć urządzenia 
zabezpieczaj ące przed przypadkowym dotkni ęciem swobodnie po-
ruszaj ących si ę części.

� Dla unikni ęcia powstania iskier osłony powinny by ć wykonane ze 
stali nierdzewnej. 

� Osłony  musz ą spełnia ć co najmniej sposób ochrony IP2X.n.
� Osłona musi by ć tak ukształtowana, aby uniemo Ŝliwi ć zaleganie 

pyłu na cz ęściach sprz ęgła..
� Osłona nie mo Ŝe styka ć się ze sprzęgłem oraz wpływa ć ujemnie na jego 

funkcj ę.

W przypadku zastosowania wyposaŜenia i części zamiennych, niebędących oryginalnymi 
częściami i które nie były wyprodukowane przez TSCHAN GmbH,  firma Tschan GmbH nie 
ponosi w tym przypadku odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody i nie obowiązują 
przepisy dotyczące rękojmi.

10 Utylizacja odpadów
Usuwanie odpadów naleŜy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, w 
którym sprzęgło zostało zastosowane.
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