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SPRZĘGŁA PNEUMATYCZNE APN
system regulacji płynnego strojenia układów mechanicznych 

STRESZCZENIE
Na zamieszczonym rysunku w schematyczny sposób przedstawiono układ mechaniczny 
drgający skrętnie odpowiedni do przeprowadzenia płynnego strojenia za pomocą sprzęgła 
pneumatycznego (2) oraz dodatkowego systemu regulacji (5). 

DOTYCHCZASOWY STAN DOSTROJENIA UKŁADÓW MECHANICZNYCH
DRGAJĄCYCH SKRĘTNIE
Z powodu nadmiernego drgania skrętnego układów mechanicznych należy przeprowa-
dzić ich odpowiednią zmianę lub dostroić je. Celem dostrojenia jest dostosowanie para-
metrów sztywności oraz tłumienia zastosowanych sprzęgieł pneumatycznych tak, aby 
podczas cyklu pracy nie powstało niebezpieczne drganie skrętne. Wszystkie obecnie prze-
prowadzane strojenia układów mechanicznych są ingerencjami w ich dynamikę w stanie 
spoczynku, tj. przed ich uruchomieniem. Następnie układ pracuje z dostrojonymi (wcze-
śniej dostosowanymi) charakterystycznymi właściwościami sprzęgła elastycznego, które 
jednak podczas jego eksploatacji są stałe i niezmienne, oczywiście jeśli nie uwzględniamy 
starzenia się i zmęczenia jego elementów elastycznych. W wyniku starzenia się i zmęczenia 
sprzęgło pneumatyczne stopniowo traci swoje pierwotne pozytywne właściwości, w wyni-
ku czego wcześniej dostrojony układ mechaniczny zaczyna być rozstrojony. Wynika z tego, 
że strojenie układu mechanicznego powinno być przeprowadzane w nowy sposób – spo-
sób płynny, tj. strojenia układu mechanicznego podczas jego pracy. Konstrukcje obecnie 
stosowanych układów mechanicznych nie spełniają wymagań koniecznych do przeprowa-
dzenia płynnego strojenia. 

PODSTAWA PŁYNNEGO STROJENIA UKŁADÓW MECHANICZNYCH
DRGAJĄCYCH SKRĘTNIE
Wspomniane niedoskonałości zostały usunięte w przedstawionym na rysunku układzie me-
chanicznym drgającym skrętnie, który spełnia wymagania konieczne do przeprowadzenia 
płynnego strojenia. Podstawą wynalazku jest to, że udoskonalony przez nas układ mecha-
niczny drgający skrętnie zawiera sprzęgło pneumatyczne sterowane przez dodatkowy sys-
tem regulacji. Podstawą teoretyczną płynnego strojenia układu mechanicznego drgające-
go skrętnie jest możliwość przeprowadzenia płynnej zmiany ciśnienia medium gazowego 
p (patrz tabela) w sprzęgle pneumatycznym podczas jego pracy. Poprzez płynną zmianę ci-
śnienia medium gazowego w sprzęgle zapewnimy zmianę jego podstawowej właściwości 
dynamicznej, tj. dynamiczną sztywność skrętną kd (patrz tabela). Poprzez zmianę dynamicz-
nej sztywności skrętnej zmieniamy częstotliwość drgań własnych układu mechanicznego 
tak, aby w pełnym zakresie roboczym częstotliwości obrotu nie pojawił się stan rezonansu. 
Regulacja płynnej zmiany ciśnienia medium gazowego w danym sprzęgle zapewniona 
jest przez dodatkowy system regulacji, który stanowi nieodłączną część skonstruowanego 

układu mechanicznego. Ponadto udoskonalony przez nas układ mechaniczny, w porówna-
niu z obecnie stosowanymi układami mechanicznymi, ma przewagę polegającą na tym, że 
poprzez zastosowanie sprzęgła pneumatycznego i dodatkowego systemu regulacji jeste-
śmy w stanie przeprowadzić płynne strojenie, tj. strojenie układu mechanicznego podczas 
jego pracy. 

PRZYKŁAD PRZEPROWADZENIA PŁYNNEGO STROJENIA UKŁADÓW
MECHANICZNYCH DRGAJĄCYCH SKRĘTNIE
Część napędowa (1) złożona na przykład z silnika elektrycznego uruchamia za pomocą 
sprzęgła pneumatycznego (2) napędzaną (obciążaną) część (3) układu mechanicznego 
drgającego skrętnie, złożonego na przykład z dowolnego urządzenia tłokowego. Zmiana 
ciśnienia medium gazowego w sprzęgle (2) regulowana jest przez dodatkowy system re-
gulacji (5), a sam dopływ medium gazowego do danego sprzęgła jest zapewniany dzięki 
systemowi dopływu, składającemu się z przewodu (6), przyłącza rotacyjnego (4) oraz od-
wracalnego tłoku silnika elektrycznego (1). Podczas pracy układu mechanicznego w nieko-
rzystnej fazie jego cyklu roboczego, tj. gdy częstotliwość przenoszonego obciążenia jest 
równa lub bliska częstotliwości drgań własnych układu, czyli mówimy, że układ znajduje 
się w zakresie drgań rezonansowych lub drgań zbliżonych do stanu rezonansu, dochodzi 
do rozedrgania całego układu. Rozedrganie całego układu charakteryzuje odbierany sygnał 
Sn, regulowany i sterowany przez system regulacji (5), co oznacza natychmiastową zmianę 
ciśnienia medium gazowego „p” w sprzęgle pneumatycznym podczas pracy urządzenia. 
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Poprzez płynną zmianę ciśnienia medium gazowego w sprzęgle płynnie zmieniamy czę-
stotliwość drgań własnych układu, czyli dostosowujemy ją do częstotliwości przenoszone-
go urządzenia tak, aby podczas cyklu pracy układ mechaniczny nie znalazł się w stanie 
rezonansu.

ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE
Udoskonalenie obecnie istniejących układów mechanicznych tak, aby spełniały wymagania 
konieczne do przeprowadzenia płynnego strojenia  przy pomocy sprzęgieł pneumatycz-
nych oraz dodatkowego systemu regulacji, podnosi poziom techniczny i niezawodność 
funkcjonowania wszystkich układów mechanicznych drgających skrętnie. Dzięki strojeniu 
układu mechanicznego drgającego skrętnie podczas pracy zapewniamy, aby podczas cy-
klu pracy nie pojawił się stan rezonansu lub bliski rezonansowi i równocześnie powstające 
w wyniku tego stanu niebezpieczne drgania skrętne. Problematyka płynnego dostrojenia 
układu mechanicznego jest zaliczana do dziedziny dowolnych układów mechanicznych 
drgających skrętnie, najczęściej do dziedziny układów mechanicznych z tłokowym urządze-
niem napędzającym lub napędzanym.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA
Sprzęgło składa się z części napędowej i napędzanej, między którymi znajduje się komora 
sprężania. Komora sprężania tworzona jest poprzez elementy pneumatyczno-elastyczne 
rozmieszczone stycznie na obwodzie. Element pneumatyczny to mieszek gumowo-kor-
dowy wypełniony sprężonym powietrzem. W zależności od rozwiązania konstrukcyj-
nego sprzęgło może być przeznaczone do pracy w jednym kierunku (jednostronne) lub 
w dwu kierunkach (dwustronne). Podczas przenoszenia momentu obrotowego w sprzęgle 
jednostronnym wszystkie mieszki są ściskane, natomiast w sprzęgle dwustronnym połowa 
mieszków jest ściskana, a połowa rozciągana. Po zamontowaniu sprzęgła komora spręża-
nia zostaje napełniona sprężonym powietrzem. W celu zapewnienia jego jednakowego 
ciśnienia we wszystkich mieszkach mogą być one połączone przewodami. W zależności 
od ciśnienia uzyskuje się odpowiednią charakterystykę sprzęgła dla określonej wielkości 
momentu obrotowego. Może być ono regulowane w zakresie od 100 do 800 kPa. Sprzęgło 
może być także wyposażone w regulator, kontrolujący i sterujący ciśnieniem w komorze 
sprężania w trakcie pracy. Umożliwia on dostosowywanie parametrów sprzęgła do zmie-
niających się warunków pracy.

ZALETY 
 ▪ łagodzenie przebiegu zmian momentu obrotowego,
 ▪ tłumienie drgań,
 ▪ regulowana charakterystyka sprzęgła umożliwiająca dostosowanie własności dynamicz-

nych sprzęgła do dynamiki układu (funkcja tzw. pneumatycznych dostrajaczy drgań 
skrętnych),

 ▪ bardzo duża trwałość elementów elastycznych (brak zjawiska starzenia elementów ela-
stycznych),

 ▪ stałość parametrów podczas całego okresu eksploatacji,
 ▪ moment obrotowy do 6000 Nm,
 ▪ kąt skręcenia (w zależności od wykonania i ciśnienia sprężonego powietrza) do 10°,
 ▪ kompensacja niewspółosiowości czopów.

TYPOWE OZNACZENIE SPRZĘGIEŁ PNEUMATYCZNYCH:

4, 3 – liczba tangencjalnie rozmieszczonych elementów pneumatyczno-elastycznych
1/70 (114, 152) – jednofalowy element pneumatyczno-elastyczny o rozmiarze zewnętrz-
nym 70, 110 lub 153 mm
T – tangencjalne rozmieszczenie elementów pneumatyczno-elastycznych
C – łączne wzajemne połączenie elementów pneumatyczno-elastycznych

1/70 1/70T T4 3C C
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SPRZĘGŁA PNEUMATYCZNE APN
system regulacji płynnego strojenia układów mechanicznych 

ELASTYCZNE SPRZĘGŁA PNEUMATYCZNE TANGENCJALNE
 ▪ 4 – 1/70 – T – C
 ▪ 4 – 1/110 – T – C
 ▪ 4 – 1/153 – T – C

WYMIARY SPRZĘGŁA

Typ sprzęgła 
pneumatycznego 

Typ elementy
elastycznego

Średnica
podziałowa

 Dr

Średnica
maksymalna

 Dmax

Szerokość 
sprzęgła

 H

Wymiary
przyłączenio-

we

D1 d i

– – [mm] – –
4–1/70–T–C PM/31021 148 237 128 100 M8 6

4–1/110–T–C PM/31041 196 318 184 120 M12 6

4–1/153–T–C PM/31061 259,5 426 246 150 M14 6

PARAMETRY ROBOCZE SPRZĘGŁA

Typ sprzęgła 
pneumatycznego 

Ciśnienie  
robocze

p

Kąt skrętu 
φk

25%÷100%

Moment 
skrętny MK

25%÷100%

Moc
P

25%÷100%

Obroty
n

– [MPa] [°] [N.m] [kW] [min–1]
4–1/70–T–C 100÷800 1,9÷7,5 10÷367 1,57÷57,6 1500

4–1/110–T–C 100÷800 2,75÷9 33÷992 5,2÷155,7 1500

4–1/153–T–C 100÷800 3÷10 96÷2639 15,1÷414,3 1500

PARAMETRY STATYCZNE I DYNAMICZNE SPRZĘGŁA

Typ sprzęgła 
pneumatycznego 

Masa
Moment  

bezwładności 
masy

Statyczna 
sztywność 

skrętna 
ks

25%÷100%

Dynamiczna  
sztywność 

skrętna 
kd

25%÷100%

Współczynnik 
tłumienia

ψ

– [kg] [kg.m2] [N.m.rad–1] [N.m.rad–1] [min–1]
4–1/70–T–C 9,4 0,071 322÷3317 399÷4113 0,82

4–1/110–T–C 25,9 0,345 719÷8369 892÷10378 0,82

4–1/153–T–C 69,5 1,622 1938÷16626 2404÷20616 0,82

Dr

D 1 d
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SPRZĘGŁA PNEUMATYCZNE APN

system regulacji płynnego strojenia układów mechanicznych 

ELASTYCZNE SPRZĘGŁA PNEUMATYCZNE TANGENCJALNE
 ▪ 3 – 1/70 – T – C
 ▪ 3 – 1/110 – T – C
 ▪ 3 – 1/153 – T – C

WYMIARY SPRZĘGŁA

Typ sprzęgła 
pneumatycznego 

Typ elementy
elastycznego

Średnica
podziałowa

 Dr

Średnica
maksymalna

 Dmax

Szerokość 
sprzęgła

 H

Wymiary
przyłączenio-

we

D1 d i

– – [mm] – –
3–1/70–T–C PM/31021 150 260 128 100 M8 6

3–1/110–T–C PM/31041 195 339 184 120 M12 6

3–1/153–T–C PM/31061 255 445 246 150 M14 6

PARAMETRY ROBOCZE SPRZĘGŁA

Typ sprzęgła 
pneumatycznego 

Ciśnienie  
robocze

p

Kąt skrętu 
φk

25%÷100%

Moment 
skrętny MK

25%÷100%

Moc
P

25%÷100%

Obroty
n

– [MPa] [°] [N.m] [kW] [min–1]
3–1/70–T–C 100÷800 1,9÷7 54÷793 8,5÷124,5 1500

3–1/110–T–C 100÷800 1,9÷7,5 126÷1850 19,8÷290 1500

3–1/153–T–C 100÷800 1,9÷7,5 405÷5900 63,6÷926 1500

PARAMETRY STATYCZNE I DYNAMICZNE SPRZĘGŁA

Typ sprzęgła 
pneumatycznego 

Masa
Moment  

bezwładności 
masy

Statyczna 
sztywność 

skrętna 
ks

25%÷100%

Dynamiczna  
sztywność 

skrętna 
kd

25%÷100%

Współczynnik 
tłumienia

ψ

– [kg] [kg.m2] [N.m.rad–1] [N.m.rad–1] [min–1]
3–1/70–T–C 8,5 0,116 470÷6640,5 583÷8234 0,7

3–1/110–T–C 21,5 0,502 970÷13570 1203÷16827 0,7

3–1/153–T–C 49,5 2,070 3338÷41119 4140÷50990 0,7

Dr

D
1

d
Dmax H
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