Arkusz doboru sprzęgła kołnierzowego
typu RFK

wysłać mailem na
techniczny@radius-radpol.com.pl
lub na numer faxu: 61 814 38 43

Firma: ……………………………………………………. Wydział …..…………………………………………………
Adres ……………………………………………………. Osoba prowadząca .…….…………………………………
……………………………………………………. Data
……………………………………………………
Telefon ……………………………………………………. E-mail
Fax
……………………………………………………..
1. Gdzie będzie
zastosowane
sprzęgło
kołnierzowe?

……………………………………………………

Rodzaj maszyny, grupy maszyn lub
urządzenia:

Rysunek czopów wałów podlegających
łączeniu:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

2. Dane
eksploatacyjne
Moc napędu

P __________ kW

Maks. obroty wału

nmaks_________ min

-1

Warunki zabudowy sprzęgła:
 na zewnątrz
 w pomieszczeniu

Nominalny moment obr. MN _________ Nm

Zakres temperatury

_____-_____ °C

Maks. moment obr.

Mmaks ________ Nm

Maks. moment zginaj. Mb __________ Nm

Zwrotny obr. nomin.

Mzwr _________ Nm

Maks. siła promien.

Frad __________ N

Min. współczynnik bezp. f _________

Maks. siła osiowa

Fax __________ N

Wał 1/ kołnierz 1

Wał 2/ kołnierz 2

3. Wymiary

Średnica wału

d1 __________ mm

Średnica wału

d2 __________ mm

Materiał wału

__________

Materiał wału

__________

Tolerancja wału

T1W _________ mm

Średnia chropowatość RZ1 _________ µm

Tolerancja wału

T2W _________ mm

Średnia chropowatość RZ1 _________ µm

4. Planowane
zapotrzebowanie
_______ sztuk jednorazowo

______ sztuk/miesiąc

_______sztuk/rok

Arkusz doboru sprzęgła kołnierzowego
typu RFK
Uzupełnienie przy zastosowaniu zespołu silnik-przekładnia na wsporniku przegubowym

Firma: …………………………………………………….

Wydział …..…………………………………………………

Adres …………………………………………………….

Osoba prowadząca .…….…………………………………

…………………………………………………….
Telefon …………………………………………………….
Fax

Data

……………………………………………………

E-mail

……………………………………………………

……………………………………………………..

Sprzęgła kołnierzowe RFK stosowane
są głównie w przenośnikach, gdzie
jednostka napędowa umieszczona
jest na wsporniku przegubowym z
ramieniem reakcyjnym lub na
podobnych rozwiązaniach.

Przez to we wałach na obu stronach
sprzęgła działają momenty zginające.
Powstają one prze siły reakcji
momentu obrotowego napędu w
ramieniu reakcyjnym i przez siłę
ciężaru wspornika przegubowego.
Aby uniknąć

uszkodzenia tych wałów,
przeprowadzić należy odpowiednie
obliczenia, np. zgodnie z nowym
wydaniem z 2012 roku normy DIN
743. Możemy pomóc w obliczeniach,
jednak prosimy o wypełnienie
niniejszego arkusza.

5. Ustawienie
W przypadku innego usytuowania komponentów prosimy o przesłanie opisu wraz z rysunkami.
Dokonamy sprawdzenia i przedłożymy nasze propozycje.
6. Wymiary:

Odległość od ramienia reakc.: a ________ mm

Odległość od środka ciężkości b ________ mm

e ________ mm

c ________ mm

Odległość od łożyska

d ________ mm
Kąt γ ________°
Ciężar całkowity G_________ kg

