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Wi�cej ni� tylko sprz�gło  

Koncepcja sprz�gieł HELI-CAL
®

 Flexure 

Sprz�gła elastyczne do ł�czenia 

wałów HELICAL  s�
wykonywane z jednej cz��ci, z 

jednorodnego, 

wysokowytrzymałego materiału. 

Dobór materiału jest tu 

praktycznie dowolny. Koncepcja 

sprz�gieł HELICAL dopuszcza 

bardzo du�o mo�liwo�ci 

wykonania. W swej 

podstawowej formie sprz�gła 

HELICAL składaj� si� z 

cylindrycznego korpusu, w 

którym naci�ty jest �rubowo 

przebiegaj�cy rowek (szczelina). 

To �rubowe naci�cie stwarza 

wspaniał� elastyczn� stref�, 
której elastyczno�� mo�na 

dokładnie obliczy�. Sprz�gło nie 

posiada �adnych elementów 

gumowych b�d	 elastomerów. 

Centralne otwory z obu stron  

słu�� do zamocowania wałka. 

Istniej� dwa rodzaje mocowania 

sprz�gła na wale: poprzez 

zaci�ni�cie dwóch połówek 

naci�tej ko�cówki sprz�gła na 

wałku lub przez dokr�cenie 

promieniowo przebiegaj�cych 

�rub dwustronnych. 

Zasada wykonywania z „jednego 

kawałka”  zawiera szereg zalet i 

szczegółów tworz�c zwarte 

sprz�gło, zajmuj�ce bardzo mało 

miejsca. Zasadnicz� zalet�
sprz�gieł HELICAL jest to, �e 

nie posiadaj� �adnych 

ruchomych cz��ci, nie ma wi�c 

�adnego tarcia, zu�ycia 

elementów, a co za tym idzie – 

nie ma potrzeby konserwacji. 

Sprz�gła HELICAL daj�

dynamiczn� stabilno�� oraz s�
pozbawione wibracji, spokojnie 

oddziałuj� na obci��enie ło�ysk, 

nawet przy do�� du�ych 

przesuni�ciach współpracu-

j�cych osi wałków.  

Sprz�gła te stosowane s� w 

bardzo ró�nych zastosowaniach, 

np. w przemy�le petro-

chemicznym, w instrumentach, 

enkoderach, �rubach 

poci�gowych, podzespołach 

chłodzenia powietrza, pompach, 

obrabiarkach do narz�dzi, 

obrabiarkach CNC, sprz�cie 

komputerowym, elektrowniach 

wiatrowych itd. Wsz�dzie tam, 

gdzie ruch ma by� pod kontrol�
przekazywany dalej. 

Sprz�gła elastyczne � RINGSPANN  AG
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Dlaczego sprz�gło HELICAL? 

Charakterystyka sprz�gła 

Zakres zastosowania sprz�gieł 

HELICAL jest bardzo szeroki. 

Znajduj� zastosowanie przede 

wszystkim tam, gdzie wymagane 

jest precyzyjne przenoszenie 

momentu obrotowego z du��
dokładno�ci� k�ta obrotu, np. w 

urz�dzeniach pomiarowych, 

automatyce,  technice konstrukcji 

precyzyjnych, maszynach stero-

wanych numerycznie, maszynach 

biurowych, w całym zakresie 

maszyn elektronicznego przetwa-

rzania danych i wielu innych 

dziedzinach. Jako sprz�gło 

elastyczne, HELICAL jest w stanie 

jednocze�nie wyrównywa� ró�ne 

przemieszczenia (niedokładno�ci 

ustawienia) wałków, np. 

przesuni�cia równoległo�ci, k�towe 

i uko�ne (trójwymiarowe). 

Przemieszczenie równoległe 

Najtrudniejsze dla sprz�gieł jest 

wyrównywanie  przesuni�cia 

współosiowo�ci ł�czonych wałów. 

HELICAL  zamienia przesuni�cie 

równoległo�ci przez boczne 

przestawienie wewn�trz sprz�gła 

w stał� pr�dko�� k�tow�.  

W tej sytuacji przesuni�cie 

współosiowo�ci obu wałów staje 

si� przestawieniem k�towym w 

samym sprz�gle. Wyrównywane 

przestawienie mo�e si�ga� do 0,75 

mm, w cz��ciach specjalnych 

nawet wi�cej. 

Przemieszczenie k�towe 

Najcz�stszym i najłatwiejszym do 

zrekompensowania jest proste 

przesuni�cie k�towe wałków. W 

sprz�gle HELICAL osi�ga si�
przedłu�enie k�ta przez to, �e 

wewn�trzne zwoje zamykaj� si�, a 

zewn�trzne rozci�gaj�. Je�eli jest 

dosy� miejsca pomi�dzy 

poszczególnymi zwojami, mo�liwe 

jest wyrównywanie k�tów wałków 

do 20°. Dla wykona� specjalnych 

sprz�gła mo�e to by� nawet do 90° 

Przemieszczenia uko�ne (trójwymiarowe) 

W takim przypadku oba wałki nie 

maj� wspólnej płaszczyzny. 

Podobnie jak w poł�czonym 

przypadku przemieszczenia 

współosiowo�ci i k�towego, ale w 

trzecim wymiarze, sprz�gło 

HELICAL mo�e wyrówna� to 

przesuni�cie przez zastosowanie 

dłu�szego zwoju. 

Wszystkie trzy wy�ej wymienione 

mo�liwo�ci przemieszcze�
nast�puj� przy uwzgl�dnieniu 

kryteriów ruchu przedstawionych 

na nast�pnych stronach. 

Sprz�gło elastyczne HELICAL 
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Kryteria ruchu dla sprz�gieł HELICAL 

Optymalny moment obrotowy 

Na przenoszony moment obrotowy 

maj� wpływ takie czynniki jak np. 

obci��enia dynamiczne, drgania, 

uderzenia i dodatkowe prze-

mieszczenia wałków. Obliczenie 

momentu obrotowego odbywa si�
na bazie technicznych danych 

materiałowych w odniesieniu do 

wytrzymało�ci na rozci�ganie, 

granicy plastyczno�ci, 

wytrzymało�ci zm�czeniowej, 

elastyczno�ci, twardo�ci itp. Je�eli 

znane s� wszystkie warunki pracy i 

nie ró�ni� si� one od danych 

zawartych w katalogu, wówczas 

pod wzgl�dem przenoszenia 

momentu obrotowego sprz�gło 

HELICAL dobrane jest  na 

niesko�czon� �ywotno��. 

Kontrolowana sztywno��  

Je�eli zwykłe sprz�gło pracuje pod 

dynamicznym obci��eniem, 

wówczas sztywno�� skr�tna 

powoduje zmian� pr�dko�ci 

k�towej pomi�dzy obydwoma 

ko�cami sprz�gła. Je�eli znane s�

czynniki, na które mamy wpływ, 

jak moment drga�, przesuni�cie 

k�towe, obci��enie dynamiczne i 

elastyczno�� skr�tna, mo�na 

wówczas dokładnie dostosowa�
sztywno�� skr�tn� podanych 

obrotów sprz�gła HELICAL do 

danego przypadku zastosowania. 

Pewna elastyczno�� skr�tna istnieje 

w ka�dym poł�czeniu wałów. 

Łagodne obci��enie ło�ysk 

Obci��enie ło�ysk jest zasadniczo 

rezultatem sił bocznych 

wynikaj�cych z przestawionych 

wałów oraz oporu stawianego przez 

sprz�gło. Jest to niebezpieczne 

obci��enie dla sprz�gła jak i dla 

innych obracaj�cych si� cz��ci. 

Wska	nik sztywno�ci spr��yny dla 

sprz�gieł HELICAL jest jednakowy 

dla wszystkich punktów i zapewnia 

przez to stałe obci��enie ło�ysk 

zarówno przy niskich jak i 

wysokich obrotach. 

Stała pr�dko�� k�towa 

Pr�dko�� k�tow� w obracaj�cym si�
sprz�gle rozumie� nale�y jako 

dokładno�� identycznego obracania 

si� cz��ci nap�dzaj�cej i cz��ci 

nap�dzanej. Czynniki maj�ce 

wpływ na pr�dko�� k�tow� le�� w 

doborze sprz�gła i/lub w całym 

ci�gu nap�dowym i najwi�kszy 

wpływ na nie ma luz, 

przemieszczenie k�towe, sztywno��
obrotowa i współosiowo��. 
Sprz�gła HELICAL wykonane z 

jednego kawałka osi�gaj�
równomiern� pr�dko�� k�tow� z 

uwagi na minimalne tolerancje 

wykonania (współosiowo��
otworów). 

Sprz�gła elastyczne � RINGSPANN  AG
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Kryteria ruchu dla sprz�gieł HELICAL - c.d.

Dostosowanie pr�dko�ci 

Zdolno�� dostosowania si� zarówno 

do niskich jak i wysokich pr�dko�ci 

obrotowych to dalsza zaleta tych 

sprz�gieł.  

Polega ona na nast�puj�cych 

wła�ciwo�ciach: 

• stała pr�dko�� k�towa, 

• równomierne obci��enie ło�ysk, 

• brak ruchomych cz��ci 

wewn�trznych, 

• minimalna lub wr�cz �adna siła 

osiowa 

• brak cz��ci mi�kkich podlega-

j�cych sile od�rodkowej 

• brak luzów 

• wszystkie         �rednice       s�
koncentryczne  i w normalnym 

zakresie obrotów nie wykazuj�
nie wywa�enia 

Sprz�gło przekazuje ruchy 

równomiernie w ci�głej linii 

spiralnej na całej swej długo�ci. 

Obci��enie skr�caj�ce zmierza 

jakby do nawini�cia sprz�gła na o� , 
zmniejszaj�c przez to jakiekolwiek 

ruchy drgaj�ce, wyst�puj�ce w 

normalnej sytuacji przy 

obracaj�cym si� wale. 

Wyrównanie osiowe 

Luz osiowy w pewnych systemach 

jest po��dany lub powstaje przy ich 

monta�u na skutek ró�nych 

tolerancji poszczególnych cz��ci 

składowych, zmian temperatu-

rowych, przez obrót lub jeszcze 

inne powody. Sprz�gło HELICAL 

mo�e zosta� wyprodukowane na 

dowolnie dobrany luz osiowy. 

Nacisk osiowy wytwarzany przez 

moment obrotowy w sprz�gle 

HELICAL jest na tyle mały, �e 

mo�na go pomin��. 

Tłumienie drga


Dzi�ki �rubowemu, elastycznemu 

profilowi sprz�gła, znacznie 

zmniejszy� mo�na niepo��dane 

drgania skr�tne obracaj�cego si�
układu. Sprz�gła HELICAL pracuj�
bardzo cicho przy przenoszeniu 

momentu obrotowego i same nie 

wytwarzaj� drga� własnych. 

Cechy konstrukcyjne 

W zale�no�ci od zastosowania, 

sprz�gło HELICAL wykonane 

mo�e by� jako elastyczne sprz�gło 

do ł�czenia wałów, sprz�gło 

spr��ynowe, precyzyjna spr��yna 

lub – zgodnie z podanymi 

wymiarami – jako wykonanie 

specjalne. Poni�ej obja�niono 

krótko zagadnienie elastyczno�ci 

nie tylko sprz�gła, ale całej 

koncepcji sprz�gieł HELICAL, 

odpowiadaj�cych specyficznym 

wymaganiom klienta.  

Przedstawione zostan� krótko 

niektóre techniczne aspekty i cechy 

charakterystyczne. 

Na wielostronne zastosowanie i 

indywidualn� zdolno�� wydajno-

�ciow� sprz�gieł HELICAL 

zasadniczy wpływ ma sze�� poni�ej 

wymienionych czynników: 

• ukształtowanie rowka wzgl. 

zwoju 

• �rednica otworu 

• długo�� rowka wzgl. zwoju 

• ilo�� rowków wzgl. zwojów 

• ró�ne szeroko�ci rowka lub 

przekroju poprzecznego zwoju 

• dobór materiału 

Sprz�gło elastyczne HELICAL 
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Parametry doboru sprz�gieł HELICAL 

  Ukształtowanie rowka 

Poprzez zmian� k�ta pochylenia 

zwoju zmienia� mo�na 

zag�szczenia rowka, przez co 

osi�ga si� wpływ na moment 

obrotowy, sztywno�� i ruchy 

osiowe sprz�gła .

. 

	rednica otworu 

Ró�ne �rednice otworów – przy 

jednakowym ukształtowaniu 

rowka wzgl. zwoju i tej samej 

�rednicy zewn�trznej – powoduj�
zmian� momentu obrotowego, 

sztywno�ci obrotowej i skutecz-

no�ci spr��ynowania.  

Standardowe otwory wykonywanie 

s� zawsze z podtoczeniem. 

Długo�� rowka wzgl. zwoju 

Przy zmianie długo�ci rowka 

moment obrotowy pozostaje bez 

zmian, natomiast inne wła�ciwo�ci 

mog� ulec zmianie w zale�no�ci od 

wykonania.

Ilo�� rowków wzgl. zwojów 

W zale�no�ci od wymaga�
konstrukcyjnych wykona� mo�na 

równie� rowki wielozwojowe: 

 1. rowek jednokrotny –   

     wykonanie standardowe 

 2. rowek dwukrotny – wej�cie   

       zwoju przesuni�te wzgl�dem  

       siebie o 180° 

 3. rowek trzykrotny – wej�cie     

    zwoju przesuni�te wzgl�dem  

    siebie o 120° 

Przy zastosowaniu rowków 

wielokrotnych (dwu- lub 

trzyzwojowych) zwi�ksza si�
moment obrotowy, sztywno��
elastyczna i dokładno�� kołowo�ci 

przy jednoczesnym zmniejszeniu 

mo�liwo�ci wyrównywania bł�dów 

niewspółosiowo�ci ł�czonych 

wałów (w stosunku do rowka 

jednokrotnego). 

Materiał 

Sam wybór materiału ma wpływ 

na charakterystyk� sprz�gła. Na 

wła�ciwy dobór materiału 

oddziałuj� takie czynniki jak: 

elastyczno��, zm�czenie 

materiału, odporno�� na korozj�, 
ci��ar, przewodnio��, tempera-

tura i ostatecznie równie� cena. 

Precyzyjne sprz�gła do wałów 

produkowane s� z aluminiowego 

stopu 7075-T6 (ANSI) z matowo 

eloksalowan� powierzchni�
zewn�trzn� lub z wysoko 

ulepszanej cieplnie stali 

chromowo-niklowej 17-4 ph 

(ANSI), odpornej na korozj�. Na 

�yczenie klienta wykona� mo�na 

sprz�gła  z szeregu innych 

materiałów.  

Obowi�zuje jednak�e zało�enie, 

aby  materiał  był  mechanicznie 

obrabialny, jak np. delrin (rodzaj 

tworzywa), stopy tytanu i inne.

Sprz�gła elastyczne � RINGSPANN  AG
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Parametry doboru sprz�gieł HELICAL – c.d.

Ró�norodno�� typów 

Zasadniczo rozró�nia si� dwie 

podstawowe formy, czyli sprz�gła z 

przelotowym otworem 

wewn�trznym, przedstawione w 

ró�nych wariantach wykonania na 

rysunkach  od a do d  poni�ej oraz z 

otworem nieprzelotowym i 

elastycznym rdzeniem, jak na 

rysunku e. Wykonanie z otworem 

nieprzelotowym przenosi w 

stosunku do  pierwszego z otworem 

przelotowym wi�ksze momenty 

obrotowe  przy małej �rednicy 

zewn�trznej i małej długo�ci oraz 

wi�kszej odporno�ci na skr�canie. 

To wykonanie nie jest podatne 

osiowo. Sprz�gła z przelotowym 

otworem wewn�trznym posiadaj�

osiow� podatno��. Dzi�ki temu 

przej�te mog� by� nie tylko ruchy 

osiowe, ale sprz�gło mo�e ponadto 

by� zastosowane jako spr��yna. Ta 

godna uwagi wła�ciwo�� tego 

wielostronnego elementu maszyn 

wykorzystywana jest wielokrotnie 

w zastosowaniach specjalnych, 

których kilka przedstawimy poni�ej

  

	rednice wewn�trzne 

Ró�ne formy wykonania sprz�gieł 

HELICAL dotycz�ce ich �rednicy 

wewn�trznej: 

a) sprz�gło z zatoczeniem : 

wewn�trzna �rednica sprz�gła 

jest wi�ksza ni� �rednica wałka. 

Ł�czone wały mog� si�
wewn�trz dotyka�. 

b) Odsadzone wykonanie: �rednica 

wewn�trzna sprz�gła jest 

mniejsza od wi�kszej �rednicy 

wałka i wi�ksza od mniejszej 

�rednicy wałka. Wały mog� si�
dotyka�, je�eli krótszy si�gnie 

przez zwoje sprz�gła. 

c) Ograniczona długo�� wałków: 

�rednice otworów w sprz�gle i 

ł�czonych wałków s�

jednakowe. Długo�� wałka musi 

by� ograniczona do długo�ci 

piasty, wały nie mog� si�
styka�. Przy demonta�u 

sprz�gło mo�na nasun�� dalej 

na jeden z wałków 

d) Odsadzona �rednica wałka: 

wewn�trzna �rednica wałka jest 

mniejsza ni� �rednice wału. 

Wały nie maj� mo�liwo�ci 

zetkni�cia.  

W małych sprz�głach wyst�puje 

minimalna ilo�� zwojów. 

e) Wykonanie bez otworu 

�rodkowego: sprz�gło nie posia-

da przej�ciowego otworu, lecz 

elastyczny rdze�. Nie ma  mo�li-
wo�ci osiowego przesuni�cia. 

Obroty 

Małe momenty zamachowe 

umo�liwiaj� zastosowanie sprz�gieł 

w szerokim zakresie obrotów, w 

ruchu nawrotnym i przy szybkich 

zmianach kierunków. Ci��ar mo�e 

by� ograniczony do minimum, bo 

wytrzymało�� sprz�gła okre�lana 

jest przez przekrój �rodkowej cz��ci 

sprz�gła.  

Standardowo sprz�gła HELICAL 

przystosowane s� do pr�dko�ci 

maksymalnej 25 000 obr/min. 

Przy pr�dko�ciach powy�ej 6 000 

obr/min sprz�gła musz� by�
wywa�ane.  

Standardowe sprz�gła z trzeci�
�rub� mocuj�c� były ju� z 

powodzeniem stosowane przy 

obrotach 50 000 obr/min. 

Mocowanie 

Oprócz tych dwóch standardowych 

rodzajów mocowania – �ruby 

zaciskowej i �ruby ustalaj�cej –

mo�na zastosowa� inne u�yteczne 

rodzaje poł�czenia: 

• obustronna �ruba zaciskowa i 

ustalaj�ca 

• kołki, sworznie, czopy 

• kliny 

• kołnierze 

• czopy gwintowane 

• otwory gwintowane 

• otwory sto�kowe 

• otwory spłaszczone jedno- i 

dwustronnie 

• zawleczki 

Tarcie mocowania powstaj�ce przy 

poł�czeniu zaciskowym jest z 

reguły wystarczaj�ce dla 

przeniesienia momentu obrotowego 

odpowiedniego dla danej wielko�ci, 

nie s� wiec wymagane dodatkowe 

rowki wpustowe. Nawet wtedy, gdy 

przyspieszenia i opó	nienia liczone 

s� w milisekundach. 

Sprz�gło elastyczne HELICAL 
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Przegl�d standardowych sprz�gieł HELICAL  

Poni�sze zestawienie daje  przegl�d 

najwa�niejszych wła�ciwo�ci i cech 

charakterystycznych szerokiej 

palety produktów standardowych 

HELICAL. Tabela pomaga ułatwi�  

wybór odpowiedniego sprz�gła. 

Je�eli potrzebna jest konstrukcja 

specjalna, dobór wykonany mo�e 

by� przez wykwalifikowanych 

in�ynierów na podstawie symulacji 

komputerowej i programu 

obliczeniowego. W tym celu 

przesła� nale�y wypełniony 

formularz z przedostatniej strony. 

   

Seria A Seria W Seria DS Seria MC Seria PF Seria 

X Cechy 

charakteryst. AR ACR WA WAC W7 W7C DSR DSCR MCA MCAC MC7 MC7C PFA PFS XCA 

Wysoki 

moment obrot. • • •

Wysoka 

pr�dko�� obrot • • • • • • •

Du�a 

sztywno�� • • •

Bezluzowe  

(wykonanie w 

1 kawałku) 
• • • • • • • •       •

Du�e 

przesuni�cie 

równoległe osi 
        • • • • • •

Mała obci�-
�alno�� osiowa • • • •   • • • •      

Odporne na 

korozj� • • • • •

Anty 

magnetyczne • • • • • • • • • •

Odporne na 

�cieranie • • • • • •

Bezobsługowe • • • • • • • • • • • • • • •

Mocowanie 

zaciskowe • • • • • •   •

Mocowanie 

�rub� ustalaj. • • • • • •     

Mocowanie 

tulej� zacisk. 
            • •

Sprz�gło 

silnikowe • • • • • • •

Patrz strona 120 122 124 126 128 129 

Sztywne sprz�gło X 

Helical serii X 
patrz strona 129 

Ten specjalny typ sprz�gła posiada inne wła�ciwo�ci w stosunku do pozostałych. 

• bardzo du�a sztywno�� i precyzyjne przekazywanie ruchów przy du�ych przemieszczeniach wałów, 

• wykonane bez luzu i w jednym kawałku, 

• alternatywne sprz�gło do sprz�gła mieszkowego, 

• idealne dla ruchów start-stop i ruchów w jedn�- w drug� stron� jak i zmieniaj�cych si� cykli, 

• do zastosowa� z serwomotorem w systemach regulacji i pozycjonowania, 

• do wysokiej �ywotno�ci, mocy i obrotów. 
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Zastosowania specjalne 

Zadania i ich rozwi�zanie 

Standardowe typy sprz�gieł 

HELICAL nie wyczerpuj� w 

�adnym razie wielostronnych 

mo�liwo�ci zastosowania 

precyzyjnych poł�cze�. Poni�ej 

przedstawiamy kilka przykładów 

zastosowa� z praktyki, gdzie 

zastosowanie sprz�gła HELICAL 

do konstrukcji specjalnych stwarza 

dalsze mo�liwo�ci tych sprz�gieł. 

W przypadku zastosowa�
specjalnych cz�sto w tle stoi oprócz 

problemu technicznego równie�
aspekt ekonomiczny rozwi�zania. 

Przez zastosowanie sprz�gieł 

specjalnych HELICAL uproszczony 

mo�e zosta� proces produkcyjny 

u�ytkownika. Zmniejsza si� ilo��
potrzebnych cz��ci i obni�a si�
awaryjno��. W ten sposób specjalne 

sprz�gła HELICAL stwarzaj�
u�ytkownikowi zazwyczaj 

korzystne cenowo rozwi�zanie. 

Równie� najmniejsze wielko�ci 

sprz�gieł, montowane w mikro 

aparatach, implantowane do 

ludzkich organów s� dla in�ynierów 

HELICAL ch�tnie podejmowanym 

wyzwaniem!

Bezluzowa ko
cówka (A) 
W procesie rozruchu i 

przyspieszania samolotu na silnik 

oddziaływaj� ró�ne siły 

wymuszaj�ce ci�głe 

dostosowywanie si� sterowania 

pomp paliwowych. W tym 

przykładzie naszym zadaniem było 

stworzenie poł�czenia sterowania 

pomp paliwowych, które wyklucza 

osiowy luz ko�cowy i zapewnia 

jednocze�nie bezwzgl�dn�
zgodno�� zaz�bienia pomi�dzy 

wałkiem uz�bionym i przekładni�. 
Elastyczna cz��� po�rednia 

umo�liwia dostosowanie si� wału 

do wyst�puj�cych zmian k�ta, 

podczas gdy wałek uz�biony i 

przekładnia pozostaj� zaz�bione. 

Poniewa� sprz�gło posiada 

elastyczny rdze� i przelotowy 

otwór, nie jest mo�liwy ruch 

osiowy. Po stronie nap�dowej 

znajduje si� wał nap�dowy o 

przekroju kwadratowym.                                                                                                                                                                                                                        

Brak odrzutu (B) 
Dokładno�� odczytu sondy w 

urz�dzeniu komputerowym zale�na 

jest od odrzutu. Aby móc 

całkowicie wykluczy� to zjawisko, 

zastosowano w jednocz��ciowej 

spr��ynie precyzyjnej kołnierz 

zintegrowany w poło�eniu 

zamocowania ko�cowego. 

Mocowana ko�cówka sondy jest 

przez to idealnie współosiowa, 

dokładna i stabilna w poło�eniu. 

Problem zamocowania (C)  
Wydaje si� proste zadanie. 

Poł�czone maj� by� dwa czopy 

wałów, nie ma jednak miejsca, aby 

dokr�ci� wkr�ty poł�czenia 

zaciskowego lub ustalaj�cego. 

Zastosowane rozwi�zanie: sprz�gło 

mocowane b�dzie przed monta�em. 

Widlasta ko�cówka wsuni�ta 

zostanie w drug� cz���
współpracuj�c�, wyrównuj�c 

jednocze�nie na długo�ci czołowego 

wci�cia wi�ksze odchyłki 

współosiowo�ci. 

Ró�ne mo�liwo�ci poł�czenia  

(D, E i F) 
Oprócz dwóch wymienionych 

standardowych sposobów 

poł�czenia sprz�gła z wałem – 

�rub� zaciskow� i �rub� ustalaj�c�, 
istnieje jeszcze szereg innych 

sposobów. Rys. D przedstawia 

sprz�gło ze spłaszczonym  

otworem z obu stron pracuj�cym 

jako poł�czenie kształtowe, rysunek 

E przedstawia sprz�gło zabieraj�ce 

nap�d poprzez poprzeczne naci�cie, 

natomiast sprz�gło na rys. F 

wyposa�one jest w kły dostosowane 

do istniej�cego sprz�gła ł�czonego 

wału.

Sprz�gło elastyczne HELICAL 
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Niskie koszty produkcji (G) 
Nie dało si� dotrzyma� przepisów 

bezpiecze�stwa w urz�dzeniu, 

poniewa� koszty wyprodukowania 

spr��yny wielozwojowej z 

napi�ciem wst�pnym – przy tak 

małej ilo�ci – okazały si� zbyt du�e. 

Aby jednak dotrzyma� wymogów 

bezpiecze�stwa HELICAL stworzył 

tak� wła�nie spr��yn�. Poniewa�
nie wymagało to przygotowania 

specjalnych narz�dzi, udało si�
mimo niewielkiej ilo�ci spr��yn 

uzyska� korzystn� cen�, le��c�
znacznie poni�ej cen konkurentów. 

Krótkie elastyczne wykonanie (H) 
Je�eli z uwagi na miejsce 

wymagane jest bardzo krótkie 

wykonanie, mo�liwe jest wykona-

nie dwu- lub trzyzwojowych 

sprz�gieł precyzyjnych, których 

naci�cia (rowki) przebiegaj�
równolegle. Umo�liwia to 

długotrwaj�ce obci��anie, sprz�gło 

skrócone zostaje do minimum. 

Oznaczenie DS (double start czyli  

dwuzwojne) przed numerem 

modelu oznacza dwa rowki w 

sprz�gle; natomiast TS (tripple start

czyli trójzwojne) oznacza sprz�gło 

z trzema zwojami (rowkami).  

Specjalny materiał (I) 
Do obróbki skał w kopalniach i 

podczas dr��enia tuneli 

zastosowano specjaln� spr��yn� do 

sprz�gła chwytaka. Za pomoc�
spr��yny HELICAL wykonanej z 

wysokowarto�ciowej stali w�glowej 

udało si� to zadanie rozwi�za�. 
Spr��yna nie jest zwijana, ale 

nacinana z pełnego materiału. 

Dokładno�� przez małe 

tolerancje (K) 
Górna cz��� pracowała w głowicy 

steruj�cej lasera. Zast�piono j�
sprz�głem HELICAL o tej samej 

funkcji (poni�ej na rysunku K). 

Istotny jest zgrubny gwint po jednej  

i drobny gwint po drugiej stronie 

oraz element wyrównuj�cy 

znajduj�cy si� pomi�dzy. To 

specjalne sprz�gło HELICAL 

umo�liwia szybkie i dokładne 

wyregulowanie ł�czonych wałów 

jak i wysok� dokładno�� kołow�. 
Odpada klientowi du�y nakład 

pracy. 

Jednocz��ciowy  element (L) 
Pierwotnie zastosowana cz��� (na 

rys. L po lewej stronie) nale�y do 

wrzeciona przeka	nika. Składa si� z 

trzech osobnych cz��ci: spr��yny 

spiralnej, gwintu zewn�trznego i 

zabieraka. Rozwi�zanie zapropono-

wane przez HELICAL (poni�ej na 

rys. L) składa si� z jednej cz��ci i 

wykonuje te same funkcje. Klient 

u�ywa tylko jeden element, odpada 

czasochłonne składanie, wy�sza jest 

niezawodno�� cz��ci. 

Zmniejszenie awaryjno�ci (M) 
Ten element nie jest prawdziwym 

sprz�głem, ale oprawk� lampy z 

gwintem przył�czeniowym,  

spełniaj�cej specjalne wymagania  

termiczne i elektryczne. Cz���
oryginalna (po lewej stronie rys. M) 

była za sztywna i powodowała 

cz�ste awarie lamp. 

Zaproponowany element HELICAL 

mo�e przenosi� pr�d i daje 

jednocze�nie elastyczno��
dopasowuj�c si� do rozszerzalno�ci 

lampy. Znacznie zmniejszono przez 

to awaryjno��. 

Powy�sze przykłady przedstawiaj�
niezwykłe mo�liwo�ci zastosowania 

HELICALI jako sprz�gła, spr��yny 

b�d	 elementu specjalnego. Klucz 

do tego le�y w 

odpowiednim 

procesie produk-

cyjnym sprz�gieł 

HELICAL 

Ch�tnie pomo�emy 

Pa�stwu przez 

nasze rozwi�zania 

specjalne. 
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Sprz�gła HELICAL 

seria A
z aluminium 

    Wła�ciwo�ci 

• wysokowarto�ciowy stop 

aluminium 

małe sprz�gło do 

ró�norodnych lekkich 

zastosowa�, np. budowa 

instrumentów i przyrz�dów 

pomiarowych, technika 

medyczna, produkty 

mechaniki precyzyjnej. 

       

Sprz�gło elastyczne HELICAL 
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Dane techniczne i wymiary 

Typ Wymiary w mm Dane techniczne 

1) 2) 

D L l1 l2 S X d1/d2

min/maks 

3)

d1/d2

maks 

4)

d1/d2

stan-

dard

Md

[Nm] 

5)

Ct

[Nm/rad]

6)

J 
[x 10

-6
 kg⋅m

2
] 

7)

m 
[g] 

8)

AR 

037 9,5 9,4 2,3 1,6 M 2  1,6/2,4 6,35 
2,5 

3,0 
0,13 1,5 1,8 1,4 

2,6 2,0/2,4 3,68 ACR 

037*
9,5 14,3 3,8 1,8 M 1,4

3,1 3 3,68 

2,0 

2,5 

3,0 

0,15 

0,13 

0,13 

1,9 

1,5 

1,5 

2,8 2,4 

AR 

050
12,7 12,7 3,2 1,6 M 2  2,29/3,18 8,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

0,42 

0,40 

0,40 

0,40 

6,3 

4,8 

4,8 

4,8 

7,,8 3,7 

3,6 
ACR 

050 
12,7 19,1 4,8 1,6 M 1,6

4,5 
2,29/3,18 6,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

0,42 

0,40 

0,40 

0,40 

6,3 

4,8 

4,8 

4,8 

12,0 5,8 

* łeb �ruby wystaje poza �rednic� zewn�trzn� sprz�gła. 
ruba tylko w wymiarach calowych 

UWAGI 
1) wykonanie z mocowaniem �rub�

ustalaj�c� na 120° 

2) wykonanie  z poł�czeniem 

zaciskowym 

3) wszystkie �rednice otworów we 

wspomnianym przedziale 

posiadaj� odsadzone zatoczenie, 

tzn. d1/d2 + ok. 0,8 mm 

4) wszystkie �rednice otworów 

wi�ksze od maks. d1/d2  z punktu 

3) nie posiadaj� zatoczenia 

5)  wymienione warto�ci 

odpowiadaj�  maksymalnemu 

dopuszczalnemu momentowi. 

Redukuj� si� one o nast�puj�ce 

współczynniki: 

- przy normalnym zastosowaniu  

   z jednym kierunkiem obrotów  

   -  x 0,5 

- w przypadku eksploatacji przy 

obci��eniach  uderzeniowych i 

pracy nawrotnej – x 0,25 

6)  sztywno�� obrotowa Ct  

7) 8) momenty bezwładno�ci masy  

(J) i masa (m) podane s� dla 

najmniejszej �rednicy otworu 

standardowego. 

Standardowa tolerancja otworów:  

+0,05/ 0 

a w wykonaniach specjalnych: 

 +0,015 / 0 

Dopuszczalne przesuni�cie osi: 

- k�towe               5° 

- równoległe     0,25 mm 

- osiowe  ± 0,25 mm 

Przykład zamawiania:      Małe sprz�gła:

Oznaczenie podstawowe      mniejsze ni� D = 9,5  - na zamówienie

        | 

 AR  050   -  3 mm   -  2 mm 

           |               | 

          d1             d2

AR   poł�czenie za pomoc� �ruby ustalaj�cej, aluminium 

ACR poł�czenie zaciskowe, aluminium

Sprz�gła elastyczne � RINGSPANN  AG
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Sprz�gła HELICAL 

seria W
z aluminium lub stali nierdzewnej 

    Wła�ciwo�ci 

• wysokowarto�ciowy stop 

aluminium lub stal 

nierdzewna 

uniwersalne sprz�gło do 

ró�norodnych lekkich 

zastosowa�, przy 

niewielkim 

zapotrzebowaniu na 

moment obrotowy, np. 

enkodery, pr�dnice 

tachometryczne 

       

Sprz�gło elastyczne HELICAL 
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Dane techniczne i wymiary 

Typ 

stop aluminiowy 

Typ 

stal nierdzewna 
Wymiary w [mm] 

1) 2)

Md 

[Nm] 
  

5)

Ct 

[Nm/ rad]

6)  

J 

[x10-6

kgm2]

7)

m 

[g] 

8) 1) 2) 

Md 

[Nm]

5)

Ct 

[Nm/ 

rad] 

6)  

J 

[x10-6

kgm2]

7)

m 

[g] 

8)

D L l1 l2 S X

d1/d2
min/ maks

3)

d1/d2

maks

4)

d1/d2

stand.

WA 

15 
0,25 8 

W7 

15 
0,68 23 20 4,8 2,5 2xM3  3,0/5,0 9,0 

WAC 

15 

0,71 

0,66 

0,59 

11,2

5,7 0,27 9 
W7C 

15 

1,4 

1,3 

1,2 

  30,2

  22,0

  15,5 0,76 25 

15 

22 6,0 2,5 M2 4,3 3,0/5,9 7,3 

3 

4 

5 

WA 

20 
0,78 15 

W7 

20 
2,16 41 20 4,8 2,5 2xM3 4,0/6,35 14,0

WAC 

20 

1,3 

1,2 

1,1 

21,2

16,4

12,7 1,13 21 
W7C 

20 

2,6 

2,5 

2,3 

  57,9

  44,1

  35,8 3,14 58 

20 

28 8,6 3,7 M3 5,5 4,0/6,35 9,8 

4 

5 

6 

WA 

25 
2,33 28 

W7 

25 
6,47 78 24 5,9 3,0 2xM4  6,0/10,0 17,0

WAC 

25 

2,9 

2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

38,2

31,8

26,0

20,5

16,4
2,97 35 

W7C 

25 

5,7 

5,5 

5,1 

4,7 

4,3 

106,0

  87,8

  70,0

  57,2

  44,1
8,24 97 

25 

30 8,6 3,7 M3 7,7 6,0/10,0 14,5

6 

7 

8 

9 

10 

WA 

30 
5,98 47 

W7 

30 
16,6 132 30 6,8 3,5 2xM5 9,0/12,7 20,0

WAC 

30 

4,9 

4,6 

4,3 

4,0 

52,1

44,1

35,8

30,2 7,74 60 
W7C 

30 

9,5 

8,9 

8,3 

7,7 

143,3

119,4

  98,4

  81,8 21,5 167 

30 

38 11,0 5,0 M4 8,8 9,0/12,7 17,3

9 

10 

11 

12 

WA 

40 
33,0 135 

W7 

40 
92,0 375 50 17,0 6,7 2xM6  12 / 16 25,4

WAC 

40 

12 

11 

11 

10 

9,7 

127,3

112,4

97,1

85,5

73,5
33,0 145 

W7C 

40 

23 

22 

21 

20 

19 

258,2

301,6

272,9

238,8

204,7
92,0 375 

40 

50 15,5 5,8 M5 12,5 12 / 16 24,8

12 

13 

14 

15 

16 

WA 

50 
76,0 225 

W7 

50 
210 710 54 17,0 7,5 2xM6 14 / 20 38,1

WAC 

50 

19 

18 

17 

16 

15 

229,2

184,9

146,9

133,3

117,0
76,0 230 

W7C 

50 

37 

35 

33 

31 

30 

622,9

521,0

409,3

358,2

318,4
210 710 

50 

54 15,5 6,7 M6 16,3 14 / 20 32,1

14 

16 

18 

19 

20 

UWAGI 

1) wykonanie z mocowaniem 

�rub� ustalaj�c� na 120° 

2) wykonanie  z poł�czeniem 

zaciskowym 

3) wszystkie �rednice otworów 

we wspomnianym przedziale 

posiadaj� odsadzone 

zatoczenie, tzn. d1/d2 + ok. 0,8 

mm 

4) wszystkie �rednice otworów 

wi�ksze od maks. d1/d2  z 

punktu 3) nie posiadaj�
zatoczenia 

5) wymienione warto�ci 

odpowiadaj�  maksymalnemu 

dopuszczalnemu momentowi. 

Redukuj� si� one o nast�puj�ce 

współczynniki: 

- przy normalnym 

zastosowaniu z  

jednym kierunkiem obrotów –  

x 0,25 

- w przypadku eksploatacji 

przy obci��eniach  

uderzeniowych i pracy 

nawrotnej – x 0,5 

6) sztywno�� obrotowa Ct  

7) 8) momenty bezwładno�ci 

masy (J) i masa (m) podane s�
dla najmniejszej �rednicy 

otworu standardowego. 

Standardowa tolerancja otworów:  

+0,05/ 0 

a w wykonaniach specjalnych: 

 +0,015 / 0 

Dopuszczalne przesuni�cie osi: 

- k�towe               5° 

- równoległe     0,25 mm 

- osiowe  ± 0,25 mm 
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Sprz�gła HELICAL 

seria DS
z aluminium 

Wła�ciwo�ci 

• wysokowarto�ciowy stop 

aluminium  

sprz�gło posiada dwa 

dwuzwojowe rowki, dzi�ki 

czemu osi�gni�to wi�ksz�
sztywno��. Sprz�gło nadaje 

si� przez to doskonale do 

przekładni, konwerterów 

współrz�dno�ciowych i 

enkoderów. 

    

       

Sprz�gło elastyczne HELICAL 
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Dane techniczne i wymiary 

Typ Wymiary w mm Dane techniczne 

1) 2) 

D L l1 l2 S X d1/d2

min/maks

3)

d1/d2

maks 

4)

d1/d2

stan-

dard

Md

[Nm] 

5) 

Ct

[Nm/rad] 

6) 

J 

[10
-6

⋅kg⋅m
2
]

7)

m 
[g] 

8) 

DSR 

075 
19,1 19,1 4,6 2,4 2xM3 4,7 3 / 6 9,0 5,5 12 

DSCR 

075 
19,1 22,9 6,4 3,1 M2,5 4,7 3 / 6 9,0 

4 

5 

6 

1,8 

1,7 

1,5 

48 

38 

29 6,9 14 

DSR 

100 
25,4 25,4 6,6 3,8 2xM4 7,9 4 / 10 12,0 25 26 

DSCR 

100 
25,4 31,8 7,9 3,8 M3 7,9 4 / 10 12,0 

6 

7 

8 

10 

4,55 

4,36 

4,1 

3,48 

120 

100 

79 

51 
31 39 

DSR 

112 
28,6 28,6 7,0 3,6 2xM5 9,0 4 / 12 13,0 45 37 

DSCR 

112 
28,6 38,1 11,4 3,8 M3 9,0 4 / 12 13,0 

8 

9 

10 

11 

12 

7,0 

6,6 

6,2 

5,8 

5,3 

160 

130 

110 

87 

71 
62 57 

DSR 

125 
31,8 31,8 8,2 4,0 2xM5 9,7 4 / 12 15,0 77 55 

DSCR 

125 
31,8 38,1 10,2 5,0 M4 9,7 4 / 12 15,0 

9 

10 

11 

12 

10,3 

9,7 

9,2 

8,4 

220 

190 

160 

130 
95 68 

DSR 

150 
38,1 38,1 10,0 5,0 2xM6 13,0 5 / 15 18,0 200 100 

DSCR 

150 
38,1 41,3 12,0 5,9 M5 13,0 5 / 15 18,0 

10 

11 

12 

14 

15 

15,0 

14,6 

14,0 

12,7 

11,9 

360 

320 

270 

210 

180 
220 109 

DSR 

200 
50,8 50,8 13,7 7,0 2xM6 16,7 6 / 16 25,0 820 229 

DSCR 

200 
50,8 50,8 13,6 6,7 M6 16,7 6 / 16 25,0 

14 

15 

16 

41,2 

40,2 

39,0 

960 

870 

780 820 229 

UWAGI
1) wykonanie z mocowaniem �rub�

ustalaj�c� na 120° 

2) wykonanie  z poł�czeniem zacisk. 

3) wszystkie �rednice otworów we 

wspomnianym przedziale posiadaj�
odsadzone zatoczenie, tzn. d1/d2 + 

ok. 0,8 mm 

4) wszystkie �rednice otworów 

wi�ksze od maks. d1/d2  z punktu 3) 

nie posiadaj� zatoczenia 

5) wymienione warto�ci odpowiadaj�  
maksymalnemu dopuszczalnemu 

momentowi. Redukuj� si� one o 

nast�puj�ce współczynniki: 

- przy normalnym zastosowaniu z  

jednym kierunkiem obrotów –  x 0,5 

- w przypadku eksploatacji przy 

obci��eniach  uderzeniowych i 

pracy nawrotnej – x 0,25 

6) sztywno�� obrotowa Ct  

7) 8) momenty bezwładno�ci masy (J) 

i masa (m) podane s� dla 

najmniejszej �rednicy otworu 

standardowego. 

Standard. tolerancja otworów: +0,05/ 0 

a w wykonaniach specj.        +0,015 / 0 

Dopuszczalne przesuni�cie osi: 

- k�towe               3° 

- równoległe     0,15 mm 

- osiowe    ± 0,2 mm 

Przykład zamawiania:      

Oznaczenie podstawowe       

        | 

 DSR 100   -  8 mm   -  6,35 mm 
                    |       | 

             d1             d2

DSR   poł�czenie za pomoc� �ruby ustalaj�cej, aluminium 

DSCR poł�czenie zaciskowe, aluminium 
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Sprz�gła HELICAL 

seria MC
z aluminium lub stali nierdzewnej 

Wła�ciwo�ci 

• wysokowarto�ciowy stop 

aluminium lub stal 

nierdzewna  

Sprz�gło do du�ych przesuni��
nierównoległo�ci wału. Z uwagi 

na stosunkowo du�y zapas 

momentu obrotowego element 

ten nadaje si� do �rednich i 

ci��kich przypadków 

zastosowania w ogólnej 

budowie maszyn i urz�dze�, 
budowie pomp, nap�dów 

wrzecionowych itp. 

       

Sprz�gło elastyczne HELICAL 
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Dane techniczne i wymiary
Typ 

stop aluminiowy 

Typ 

stal nierdzewna 
Wymiary w [mm] 

Wielko�� Wielko��

1) 2) 

Md 

[Nm]

5)

Ct
[Nm/ 

rad] 

6)  

J 
[x10-6

kgm2]
7)

m
[g]

8) 1) 2) 

Md 

[Nm]

5)

Ct
[Nm/ 

rad]

6) 

J 
[x10-6

kgm2]

7)

m 

[g] 

8)

D L l1 l2 S X 

d1/d2

min/ maks.
3)

d1/d2

maks

4)

d1/d2

stand.

MCA 

100 
0,046 60 

MC7

 100
0,12 150 25,4 44,5 9,4 3,8 2xM5  3,96/10 16,0

MCAC 

100 

3,2 

3,0 

2,7 

2,3 

25,0

21,0

17,0

11,0
0,046 50 

MC7C 

100 

6,9 

6,8 

6,4 

5,9 

5,0 

85,0

70,0

57,0

47,0

30,0
0,12 140 25,4 44,5 9,4 3,8 M3 7,9 3,96/10 14,3

5 

6 

7 

8 

10 

MCA 

125 
0,15 110

MC7 

125
0,43 320 31,75 60,2 12,95 5,1 2xM6 7,95/ 13 19,05

MCAC 

125 

6,4 

5,5 

5,0 

4,1 

47,0

34,0

29,0

24,0

0,15 100
MC7C 

125 

14,2 

12,0 

9,6 

8,2 

6,4 

13,0

94,0

66,0

45,0

29,0
0,43 320 31,75 60,2 12,95 5,6 M4 9,7 7,95/ 13 16,98

8 

10 

11 

12 

14 

16 

MCA 

150 
0,36 190

MC7 

150
0,97 510 38,1 66,5 16,76 5,1 2xM6  7,95/ 13 25,4

MCAC 

150 

11,5 

12,2 

11,5 

10,3 

117,0

91,0

41,0

69,0
0,36 200

MC7C 

150 

27,6 

23,9 

20,7 

17,5

251 

190 

143 

105

0,97 500 38,1 66,5 16,76 5,6 M4 13,0 7,95/ 13 23,7

8 

10 

11 

12 

14 

16 

MCA 

200 
1,31 400

MC7 

200
3,6 1050 50,8 76,2 19,25 7,6 2xM6 9,53/ 16 38,1

MCAC 

200 

25,8 

23,0 

21,3 

19,5 

230,0

191,0

157,0

128,0

1,31 400
MC7C 

200 

54,2 

52,4 

48,8 

44,2 

40,5 

38,6

637 

530 

434 

356 

286 

258
3,6 1020 50,8 76,2 18,9 6,6 M4 16,7 9,53/ 16 38,18

10 

12 

14 

16 

18 

19 

MCA 

225 
2,48 600

MC7

 225
6,7 1540 57,15 88,9 21,84 10,2 2xM5

9,53/ 

22,23 
44,45

MCAC 

225 

35,0 

33,3 

28,7 

28,7 

281,0

258,0

196,0

178,0
2,48 580

MC7C 

225 

83,3 

83,3 

81,4 

78,7 

69,0 

62,1 

54,3 

51,1

1180

1000

848

708 

595 

494 

328 

295

6,7 1500 57,15 88,9 21,84 10,2 M6 20,0
9,53/ 

22,23 
38,73

10 

12 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

24 

25 

UWAGI 
1) wykonanie z mocowaniem �rub�

ustalaj�c� na 120° 

2) wykonanie  z poł�czeniem 

zaciskowym 

3) wszystkie �rednice otworów we 

wspomnianym przedziale posiadaj�
odsadzone zatoczenie, tzn. d1/d2 + 

ok. 0,8 mm 

4) wszystkie �rednice otworów 

wi�ksze od  d1/d2 maks. z punktu 3) 

nie posiadaj� zatoczenia 

5) wymienione warto�ci 

odpowiadaj�  maksymalnemu 

dopuszczalnemu momentowi. 

Redukuj� si� one o nast�puj�ce 

współczynniki: 

- przy normalnym zastosowaniu z  

jednym kierunkiem obrotów –  x 0,5 

- w przypadku eksploatacji przy 

obci��eniach  uderzeniowych i 

pracy nawrotnej – x 0,25 

6) sztywno�� obrotowa Ct  

7) 8) momenty bezwładno�ci masy 

(J) i masa (m) podane s� dla 

najmniejszej �rednicy otworu 

standardowego. 

  

Standard. tolerancja otworów: +0,05/ 0 

w wykonaniach specjalnych:+0,015 / 0 

Dopuszczalne przesuni�cie osi: 

- k�towe                5° 

- równoległe     0,25 mm 

- osiowe  ± 0,25 mm 

Przykład zamawiania:      

Oznaczenie podstawowe       

        |     MCA   poł�czenie za pomoc� �ruby ustalaj�cej, aluminium

 MCAC 150   - 12 mm   -  9,525 mm MCAC poł�czenie zaciskowe, aluminium

                          |          |  MC7   poł�czenie za pomoc� �ruby ustalaj�cej, stal nierdzewna

               d1             d2  MC7C poł�czenie zaciskowe, stal nierdzewna 
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Sprz�gła HELICAL 

seria PF
z aluminium lub stali nierdzewnej 

Wła�ciwo�ci 
�  moment obrotowy do 205 Nm  

�  wysoka sztywno�� skr�tna 

�  wysokie obroty do 6 000 obr./min

�  wyrównuje nierównoległo�ci  

    k�towe, równoległo�ci i  

    odchyłki  k�towe wałów 

�  bez luzów, bez obsługi 

�  wysokowarto�ciowy stop  

    aluminium lub wysoko  

    odporna stal nierdzewna 

�  w standardzie ze sto�kowymi  

   tulejkami  zaciskowymi do  

    szybkiego monta�u 

�  otwory metryczne lub calowe  

    do 1¾”   

Sposób monta�u 

1.  
ruby z łbem 6-k�tnym M6  

     (5 szt.),  lub �ruby z łbem 6- 

     k�tnym M5   (4 szt.) 

2. Wła�ciwe dokr�canie �rub:   

    dokr�ca� stopniowo metod� na     

    krzy� za pomoc� klucza  

    dynamometrycznego (warto�ci  

    podano w tabeli poni�ej).

Otwór standard. 
+0,05/-0,00 mm 

 (+0,002/-0,000 cal)

Dane eksploatacyjne Wymiary 	ruby mocuj�ceTyp

Maks.
z zato- 

czeniem

[mm]

[cal] 

Maks. z 

odsadz.

otworem

[mm] 

[cal]

Minim. 

[mm] 

[cal]

Md

[Nm] 

[lbin]

Sztywno��
skr�tna 

 Ct 

[Nm/rad] 

[lbin/rad]

Przesun.

równol.  

[mm] 

[cal]

OD 

[mm]

[cal]

L

[mm] 

[cal]

L1

[mm] 

[cal]

B 

[mm] 

[cal]

Wiel- 

ko��
Ilo

��
Mom. 

dokr�- 
cania 
[Nm] 

[lbin]

Ci��ar

[kg] 

[lb]
PFA 

200 

28 

(250) 

243 

(2150) 

0,65 

(0,025) 

6,2 

(55) 

0,39 

(0,87) 

PFS 

200 

22,2 

(0,875)

25,4 

(1,0) 

0,5 

(12,7) 60 

(530) 

672 

(5940) 

0,65 

(0,025) 

50,8 

(2,0)

101,6 

(4,0) 

79,2 

(3,12)

20,8 

(0,82)
M5 4 

7,3 

(65) 

1,05 

(2,31) 

PFA 

250 

55 

(480) 

460 

(4070) 

0,75 

(0,03) 

10 

(90) 

0,76 

(1,68) 

PFS 

250 

28,6 

(1,125)

34,9 

(1,375)

12,7 

(0,5) 115 

(1025)

1273 

(11270) 

0,75 

(0,03) 

63,5 

(2,5)

120,7 

(4,75)

94,0 

(3,7) 

25,4 

(1,0) 
M6 5 

12 

(110) 

2,02 

(4,46) 

PFA 

300 

95 

(840) 

797 

(7060) 

0,85 

(0,035) 

10 

(90) 

1,22 

(2,7) 

PFS 

300 

34,9 

(1,375)

44,5 

(1,750)

15,9 

(0,625)
205 

(1800)

2207 

(19530) 

0,85 

(0,035) 

76,2 

(3,0)

139,7 

(5,5) 

113,5 

(4,47)

28,7 

(1,13)
M6 5 

12 

(110) 

3,32 

(7,31) 
na szarym tle podano stal odporn� na korozj�

Wskazówki ogólne 

Dopuszczalne przesuni�cie wałów: 

- k�towe   4° 

- osiowe  0,5 mm 

Maksymalne obroty: 

6 000 obr/min 

1. Sprz�gła z otworem mniejszym od 

warto�ci podanej w drugiej 

kolumnie wykonane s� z 

zatoczeniem. W takim wypadku 

ko�ce wałów mog� si� praktycznie 

styka�. 

2. Sprz�gła o �rednicy wi�kszej od 

warto�ci z drugiej kolumny s�
stopniowane. 

3. Warto�ci z tabeli odpowiadaj�
maksymalnemu współczynnikowi 

0,5, przy uderzeniach i ruchu 

nawrotnym – 0,25 

Sprz�gło elastyczne HELICAL 

    OD 

tulejka  

sto�kowa

A1 z  odsadz. 

otworem

    B 

       L

        L1 

A2 z  zato- 

czeniem 
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Sprz�gła HELICAL 

seria X
sztywne sprz�gła do wałów 

Wła�ciwo�ci 

Korzystne cenowo, sztywne, wysokowydajne 

sprz�gło do wałów: 

• doskonałe do systemów steruj�cych 

• do 10 razy wi�ksza sztywno�� skr�tna od 

sprz�gieł nawrotnych 

• korzystna cenowo  alternatywa do sprz�gieł  

mieszkowych 

• nie ma ruchomych cz��ci, sprz�gło 

bezobsługowe 

• bez luzów, promieniowo naci�te 

• nie wymaga smarowania 

• doskonała jako��

Sprz�gła HELICAL serii X  ł�cz� w sobie 

techniczne wła�ciwo�ci wielostronnych sprz�gieł 

HELICAL i o wiele dro�szych sprz�gieł 

mieszkowych. Sprz�gła serii X doskonale nadaj�
si� do zastosowania w ruchu nawrotnym o du�ych 

wymaganiach dotycz�cych momentu obrotowego  i 

sztywno�ci skr�tnej. Sprz�gło nadaje si� do 

systemów steruj�cych o coraz szybszych cyklach 

start-stop. Nap�dy te wymagaj� nie tylko 

przeniesienia wi�kszych momentów obrotowych 

ale równie�  wi�ksze s� wymagania dotycz�ce 

sztywno�ci całego układu. Poniewa� w układach 

sterowniczych sprz�gła z reguły stanowi� element 

elastyczny, zaleca si� w takich wypadkach zasto-

sowanie sztywnych sprz�gieł  HELICAL serii X. 

	rednica otworu 
+0,5/-0,0 mm

Dane eksploatacyjne Wymiary 	ruby mocuj�ceTyp 

Minim. 

 [mm]

Maks. 

[mm]

Moment 

obrot. 
[Nm]

Sztywn. 

skr�tna 
[Nm/rad]

Przesun.

równol. 
[mm]

OD 

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Moment 

bezwl. 

masy
1)

x10
4  

[kgcm2]

Wielko��

[mm] 

Mom. 

dokr�c. 
[Nm]

Ci��ar

[g]

XCA 15   3   6,0   0,3 51 0,10 15* 24 3,0     0,028 M2,5-0,45 1,1     9,2 

XCA 20   4   8,0   0,5 125 0,10 20** 28 3,8   0,11 M3-0,5 2,0 20 

XCA 25   6 10,0   1,0 260 0,15 25 30 3,8   0,30 M3-0,5 2,0 33 

XCA 30   9 12,7   2,0 440 0,15 30 38 5,0   0,78 M4-0,7 4,7 60 

XCA 40 10 17,0   5,0 868 0,20 40 60 5,8 3,9 M5-0,8 9,5   177 

XCA 50 12 22,2 10,0 1976 0,20 50 65 6,7 10,5 M6-1,0 16   306 

Dopuszczalne przesuni�cie wałów     *  wolna przestrze� do �rub z gniazdem 6-k�tnym – 17,5 mm 

- k�towe  3° 

- osiowe  0,25 mm   **  wolna przestrze� do �rub z gniazdem 6-k�tnym 

 Maksymalne obroty:          dla otworu ponad 6,35 mm – 21,8 mm 

10 000 obr/min      

      
1)

  dane odno�nie momentu bezwładno�ci podane s� dla      

Dla XCA 40  i  XCA 50         najmniejszej �rednicy standardowej 

rowek wpustowy na �yczenie 

Sprz�gła elastyczne � RINGSPANN  AG

metryczny wkr�t z łbem 

2 pozycje 

otwór główny      otwór pomocniczy

podtoczenie 

 OD 

        L2 

  L


