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INFORMACJE OGÓLNE
Tendencja do zwiększania efektywności procesów technologicznych poprzez wzrost 
mocy, a tym samym i wydajności maszyn, przy jednoczesnej optymalizacji ich gabarytów 
i masy, często prowadzi do wzrostu wzajemnych oddziaływań dynamicznych poszczegól-
nych elementów składowych maszyn. Występujące w układach napędowych oddziaływa-
nia dynamiczne są zjawiskami niekorzystnymi. Jak wykazują szerokie analizy, nawet stosun-
kowo mała siła, stanowiąca oddziaływanie dynamiczne, może przyczynić się do pojawienia 
się w układzie znacznie większych sił wewnętrznych i przemieszczeń niż znacznie więk-
sza siła, ale działająca w sposób statyczny. Jednym z najważniejszych elementów układu 
napędowego, za pomocą którego można znacznie zredukować obciążenie dynamiczne 
w napędzie (pochodzące zarówno od czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych), jest 
sprzęgło. Zaproponowano rozwiązanie przenoszenia napędu w maszynach, pozwalające 
na ograniczanie występujących niekorzystnych obciążeń dynamicznych, poprzez zastoso-
wanie oryginalnego metalowego sprzęgła podatnego skrętnie (MSPS).

BUDOWA SPRZĘGŁA
Podstawowymi elementami sprzęgła, stanowiącymi jego człon czynny (wejściowy) są:
 ▪ wał sprzęgła z wykonanym na jego zewnętrznej powierzchni wielozwojowym gwintem 

niesamohamownym o odpowiednio dużym kącie pochylenia linii śrubowej, co jest wa-
runkiem poprawnego funkcjonowania sprzęgła,
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 ▪ tuleja przesuwna, która posiada wykonany na swojej powierzchni wewnętrznej gwint 
wielozwojowy; gwint ten współpracuje z gwintem wykonanym na wale sprzęgła, sta-
nowiąc ruchowe połączenie gwintowe. Tuleja ta posiada również wykonane na swojej 
powierzchni zewnętrznej wielowypusty,

 ▪ zestaw odpowiednio dobranych sprężyn talerzowych, stanowiący element podatno-
-sprężysty sprzęgła.

Natomiast do elementów członu biernego (wyjściowego) można zaliczyć:
 ▪ obudowę sprzęgła z naciętymi na swojej wewnętrznej powierzchni wielowypustami, 

które współpracują z wielowypustami wykonanymi na zewnętrznej powierzchni tulei 
przesuwnej, tworząc ruchowe połączenie wielowypustowe,

 ▪ pokrywę zamykającą, która uszczelnia wewnętrzną przestrzeń sprzęgła za pomocą pier-
ścienia uszczelniającego, a zarazem stanowi węzeł łożyskowy wału,

 ▪ piastę sprzęgła, stanowiącą element przyłączeniowy kolejnego zespołu układu napędo-
wego maszyny, np. za pomocą połączenia wpustowego. 

ZASADA DZIAŁANIA
Zasada działania metalowego sprzęgła podatnego skrętnie polega na tym, że roboczy 
moment obrotowy oddziałuje na stronę czynną sprzęgła bezpośrednio poprzez wał, a na-
stępnie przekazywany jest na tuleję przesuwną za pomocą wielozwojowego mechanizmu 
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gwintowego. Wzrastająca wartość momentu powoduje obrót wału względem tulei, a za-
razem i obudowy sprzęgła. Powstająca siła osiowa w mechanizmie gwintowym zapocząt-
kowuje ruch posuwisty tulei wzdłuż osi wału (osi sprzęgła). Ograniczenie ruchu tulei tylko 
do posuwistego zrealizowane jest przez ruchowe połączenie wielowypustowe wykonane 
między tuleją i obudową sprzęgła. Ruch posuwisty tulei przesuwnej powoduje jednocze-
śnie ściskanie, odpowiednio dobranego do założonej charakterystyki sprzęgła, zestawu 
sprężyn talerzowych. Ściskanie sprężyn powoduje wytworzenie wewnętrznej siły odkształ-
cenia sprężystego tego zestawu sprężyn. Siła ta w każdym chwilowym ustalonym położe-
niu tulei przesuwnej równoważy siłę osiową powstającą w mechanizmie gwintowym, któ-
ra jest wynikiem działania zewnętrznego momentu roboczego. Zaistniałą równowagę sił 
w mechanizmie gwintowym sprzęgła, zdefiniowaną chwilowym, ustalonym położeniem 
tulei przesuwnej względem wału i obudowy, definiuje także kąt względnego obrotu czło-
nów sprzęgła – czynnego i biernego, przy którym to kącie następuje „przeniesienie” chwi-
lowej wartości momentu roboczego ze strony czynnej na bierną sprzęgła. Każde chwilowe 
przeciążenie napędu momentem roboczym powoduje dodatkowe ściskanie elementów 
sprężystych sprzęgła, a zmniejszenie obciążania ich odprężanie. Po całkowitym odciążeniu 
układu napędowego tuleja przesuwna, naciskana przez odprężający się zestaw sprężyny, 
wraca do położenia początkowego ustalonego konstrukcyjnie względem osi wału sprzęgła.

ZASTOSOWANIE
 ▪ maszyny, których obciążenie ma charakter dynamiczny (np. przenośniki zgrzebłowe, 

kruszarki itp.) zarówno podczas rozruchu jak i podczas pracy ustalonej,
 ▪ maszyny, charakteryzujące się znacznym momentem obrotowym obciążającym układ 

napędowy podczas rozruchu (tzw. „ciężki rozruch”),
 ▪ przy znacznych przeciążeniach układów napędowych 

ZALETY
 ▪ zmniejszenie obciążeń dynamicznych napędu i tłumienie zmian momentu obrotowego,
 ▪ łagodzenie rozruchu napędu silnie obciążonego,
 ▪ bardzo duże, projektowane indywidualnie, kąty względnego obrotu członów sprzęgła 

(ponad kilkaset stopni),
 ▪ bardzo szeroki zakres wartości podatności skrętnej i tłumienia,
 ▪ indywidualny dobór parametrów dynamicznych, geometrycznych oraz regulowanej 

charakterystyki sprzęgła do danego zastosowania (każdorazowo sprzęgło jest projekto-
wane i „dopasowywane” do zastosowania w danym, konkretnym układzie napędowym),

 ▪ duża trwałość całego sprzęgła i poszczególnych jego elementów, wykonanych z metalu,
 ▪ w połączeniu np. ze sprzęgłem wkładkowym, zapewnia kompensację niewspółosiowo-

ści wałów.
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