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BoWex® jest sprz�głem z z�bami łukowymi. Umo�liwia kompensacj� odchyłek poło�enia 
wałów, wynikaj�cych np. z niedokładno�ci produkcji, rozszerzalno�ci cieplnej, itp. 
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1 Dane techniczne 
 

  
rysunek 1: BoWex® junior sprz�gło dwucz��ciowe rysunek 2: BoWex® junior M sprz�gło 3-cz��ciowe 

 
 
Tabela 1: 

BoWex® junior sprz�gło dwucz��ciowe oraz sprz�gło BoWex® junior M 

moment obrotowy 
[Nm] 

�rednica otworu 
[mm] 

wkr�t ustalaj�cy 
[mm] BoWex® 

rozmiar 
TKN TK max. 

piasta 
element 1b 

d1 
D1 

tulejopiasta  
element 2b 

d2 
D2 G1 t1 t2 

TA 
[Nm] 

max. 
pr�dko�� 
obrotowa  
[1/min] 

Ø6, Ø7, Ø8, Ø9 22 
Ø10, Ø11 25 

Ø10, Ø11 25 14 5 10 
Ø12, Ø14 26 Ø12, Ø14 26 

M5 6 8 1,4 6000 

Ø12, Ø14 27 
Ø16 30 

Ø14, Ø15 29 19 8 16 
Ø19 32 Ø19 35 

M5 6 10 1,4 6000 

Ø10, Ø11, Ø12 26 
Ø14, Ø15, Ø16 32 

Ø14 32 

Ø18, Ø19, Ø20 36 Ø19, Ø20 36 
24 12 24 

Ø24 38 Ø24 40 

M5 6 10 1,4 6000 

 
 
Tabela 2: 

BoWex® junior sprz�gło dwucz��ciowe oraz sprz�gło BoWex® junior M 

wymiary 
[mm] BoWex® 

rozmiar 
DH l1 / l2 E E1 M / N M1 F G L L1 LH LH1 

14 40 23 4 2 6,5 8 23 17 50 48 37 40 
19 48 25 4 2 8,5 10 23 19 54 52 37 42 
24 52 26 4 2 7,5 9 25 20 56 54 41 45 
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1 Dane techniczne 
 

  
rysunek 3: BoWex® wykonanie M rysunek 4: BoWex® wykonanie I 

 
 
Tabela 3: 

BoWex® wykonanie M oraz wykonanie I 

rozwiert wst�pny wymiary 
[mm] 

wkr�t ustalaj�cy 2) 
[mm] BoWex® 

rozmiar  
brak jest 

max. 
�rednica 
otworu 
d1 / d2 

DH D l1 / l2 l3 E M / N L LH DZ 
1) G t TA 

[Nm] 
M-14 x - 15 40 25 23 10 4 6,5 50 37 33 M5 6 2 
M-19 x - 20 48 32 25 10 4 8,5 54 37 39 M5 6 2 
M-24 x - 24 52 36 26 14 4 7,5 56 41 45 M5 6 2 
M-28 x - 28 66 44 40 13 4 19 84 46 54 M8 10 10 
M-32 x - 32 76 50 40 13 4 18 84 48 63 M8 10 10 
M-38 x - 38 83 58 40 13 4 18 84 48 69 M8 10 10 
M-42 x - 42 92 65 42 13 4 19 88 50 78 M8 10 10 
M-48 x - 48 95 68 50 13 4 27 104 50 78 M8 10 10 

M-65 x 27 
70 dł. 65 132 96 55 16 4 23 114 68 110 M10 15 / 

20 3) 17 

I-80 - 25 80 175 124 90 20 6 46,5 186 93 145 M10 20 17 
I-100 - 35 100 210 152 110 22 8 63 228 102 176 M12 30 40 
I-125 - 45 125 270 192 140 30 10 78 290 134 225 M16 40 80 

1)  �rednica zewn�trzna piasty mierzona po szczytach z�bów 
2)  wkr�t dociskowy dla sprz�gła BoWex M-14 to M-24 po przeciwnej stronie ni� rowek wpustowy, dla BoWex M-28 do I-125 na rowku 

wpustowym 
3)  dla długo�ci piasty 55 mm  t = 15 mm, dla 70 mm  t = 20 mm 
 
2 Wskazówki 
 
2.1 Oznaczenia dotycz�ce bezpiecze�stwa 
 
Prosz� zapozna� z niniejsz� instrukcj� przed zamontowaniem sprz�gła. Prosz� zwróci� szczególn� uwag� na 
uwagi dotycz�ce bezpiecze�stwa monta�u i u�ytkowania! 

 
Sprz�gło BoWex® jest dopuszczone do stosowania w strefach zagro�enia. 
Podczas u�ywania sprz�gła w strefach zagro�enia, prosz� stosowa� si� do wskazówek dotycz�cych 
bezbiecze�stwa zamieszczonych w zał�czniku A. 

Instrukcja monta�u jest elementem wyrobu. Prosz� przechowywa� j� przez cały czas u�ytkowania sprz�gła. 
Prawa autorskie niniejszej instrukcji zastrze�one przez KTR Kupplungstechnik GmbH. 
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2 Wskazówki 
 
2.2 Oznaczenia dotycz�ce bezpiecze�stwa 
 

STOP
 

N I E B E Z P I E C Z E� S T W O  !  Niebezpiecze�stwo uszkodzenia ciała i utraty 
zdrowia. 

!  
O S T R O �N I E  !  Mo�liwe uszkodzenie maszyny / urz�dzenia. 

� U W A G A  !  Szczególnie wa�na informacja. 

 R O Z W A �N I E  !  Wskazówki dotycz�ce ochrony przeciwwybuchowej. 

 
2.3 Wskazówki dotycz�ce bezpiecze�stwa 
 

STOP
 

N I E B E Z P I E C Z E� S T W O  !  
Podczas monta�u, regulacji oraz czynno�ci konserwacyjnych sprz�gła nale�y bezwzgl�dnie 
upewni� si�, �e cały nap�d jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. 
Wiruj�ce cz��ci sprz�gła nios� ze sob� powa�ne zagro�enie uszkodzenia ciała. Nale�y 
bezwzgl�dnie zapozna� si� z cało�ci� niniejszej instrukcji. 

• Wszystkie czynno�ci zwi�zane ze sprz�głem musz� by� wykonane zgodnie z zasad� - „Po pierwsze - 
bezpiecznie“. 

• Przed przyst�pieniem do prac zwi�zanych z monta�em, konserwacj� lub regulacj� sprz�gła nale�y upewni� 
si� czy został odł�czony nap�d oraz współpracuj�ce urz�dzenia. 

• Nale�y zabezpieczy� nap�d przed przypadkowym wł�czeniem - na przykład poprzez umieszczenie informacji 
w miejscu pracy lub poprzez usuni�cie bezpiecznika z układu zasilania. 

• Nie dotyka� sprz�gła podczas jego pracy. 

• Nale�y zabezpieczy� sprz�gło przed przypadkowym dotkni�ciem. Nale�y zapewni� odpowiednie urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce oraz osłony. 

 
2.4 Wła�ciwe u�ytkowanie 
 
Do monta�u, konserwacji oraz regulacji sprz�gła, mo�e przyst�pi� osoba która: 

• dokładnie przeczytała i zrozumiała niniejsz� instrukcj�, 

• posiada odpowiednie kwalifikacje, 

• została upowa�niona i jest do tego uprawniona. 

Sprz�gło mo�e by� u�ywane jedynie zgodnie z danymi technicznymi (patrz tabela 1 do 3 w rozdziale 1). Nie 
autoryzowane modyfikacje w wykonaniu sprz�gła s� niedopuszczalne. Nie ponosimy �adnej odpowiedzialno�ci 
za wprowadzone zmiany jak i ich skutki. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia technicznych modyfikacji 
sprz�gła prowadz�cych do jego ulepszania. 
Sprz�gło BoWex® okre�lone w niniejszej instrukcji, odpowiada stanowi technicznemu w chwili drukowania 
niniejszej instrukcji. 
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3 Przechowywanie 
 
Sprz�gło jest dostarczane w stanie pozwalaj�cym na przechowywanie w suchym i zadaszonym miejscu przez 
okres 6 do 9 miesi�cy. 
W sprzyjaj�cych warunkach magazynowania, wła�ciwo�ci tuleji sprz�gła pozostaj� niezmienione a� przez 5 lat. 
 

!  

O S T R O �N I E  !  
W pomieszczeniach magazynowych nie mog� znajdowa� si� urz�dzenia wytwarzaj�ce ozon 
np. lampy fluorescencyjne, rt�ciowe lub elektryczne urz�dzenia wysokiego napi�cia. 
Pomieszczenia z wilgoci� nie s� odpowiednie do przechowywania sprz�gieł. Nale�y 
upewni� si�, �e nie wyst�puje równie� skraplanie pary wodnej. Odpowiedni� wilgotno�ci� 
wzgl�dn� jest warto�� poni�ej 65%. 

 
4 Monta� 
 
Dostarczane sprz�gło jest zwykle niezło�one. Przed monta�em nale�y sprawdzi� kompletno�� wszystkich cz��ci 
składowych. 
 
4.1 Elementy składowe sprz�gieł 
 
Wykonanie z poliamidu 
 
Elementy sprz�gła BoWex® junior, wykonanie nr 001 
 

element liczba opis 
1 1 piasta 
2 1 tulejopiasta 
3 2 wkr�t ustalaj�cy DIN 916 

   

 

rysunek 5: BoWex® junior 
 
 
Elementy sprz�gła BoWex® junior M, wykonanie nr 002 
 

element liczba opis 
1 2 piasta 
2 1 tuleja 
3 2 wkr�t ustalaj�cy DIN 916 

   

 

rysunek 6: BoWex® junior M 
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4 Monta� 
 
4.1 Elementy składowe sprz�gieł 
 
Wykonanie ze stali i poliamidu 
 
Elementy sprz�gła BoWex® M (rozmiar 14 - 65) wykonanie nr 003 

element liczba opis 
1 2 piasta 
2 1 tuleja M 
3 2 wkr�t ustalaj�cy DIN 916 

   

 

 

rysunek 7: BoWex® M 
 
Elementy sprz�gła BoWex® I (rozmiar 80 - 125) wykonanie nr 006 

element liczba opis 
1 2 piasta 
2 1 tuleja I 1) 
3 2 pier�cie� osadczy 1) 

 2 wkr�t ustalaj�cy DIN 916 
1)  Pier�cienie oraz tuleja dostarczane s� zmontowane. 

 

rysunek 8: BoWex® I 
 
4.2 Wskazówki dotycz�ce rozwiertu 
 

STOP
 

N I E B E Z P I E C Z E� S T W O  !  
Nie wolno przekroczy� maksymalnej dopuszczalnej 
�rednicy otworu (patrz tabela 1 do 3 w rozdziale 1 - Dane 
techniczne). Wskutek niezastosowania si� do powy�szej 
uwagi, sprz�gło mo�e ulec rozerwaniu. Wiruj�ce cz��ci 
rozerwanego sprz�gła stanowi� powa�ne 
niebezpiecze�stwo. 
 

• Przy wykonywaniu otworów na wałki (piasty stalowe), nale�y 
zachowa� odpowiedni� współ�rodkowo�� i osiowo�� 
podczas obróbki mechanicznej (patrz rysunek 9). 

• Nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� warto�ci dmax. 
• Dokładnie wyrówna� piasty podczas monta�u na wałkach. 
• Piasty nale�y zabezpieczy� przed przesuni�ciem poprzez 

wkr�ty ustalaj�ce lub mocowanie od czoła piast. 
 

rysunek 9: współ�rodkowo�� i 
osiowo�� obróbki 

 
Tabela 4: wkr�ty ustalaj�ce 

BoWex® rozmiar 14 1) 19 1) 24 1) 28 32 38 42 48 65 80 100 125 
rozmiar wkr�ta M5 M5 M5 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M12 M16 

moment dokr�caniaTA [Nm] 2 2 2 10 10 10 10 10 17 17 40 80 
1)  moment dokr�cania dla sprz�gła BoWex® junior oraz BoWex® junior M  TA = 1,4 Nm 
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4 Monta� 
 
4.3 Monta� piast 
 

� U W A G A  !  
Zaleca si� sprawdzenie wymiarów otworów, wałków, rowków wpustowych i wpustów przed 
przyst�pieniem do monta�u. 

 
Podgrzanie piast (do około 80 °C) umo�liwia łatwiejszy ich monta� na wałkach. 
 

 
R O Z W A �N I E  !  
Nale�y zwróci� uwag� na niebezpiecze�stwo zapłonu w strefach zagro�enia. 

 

STOP
 

N I E B E Z P I E C Z E� S T W O  !  
Dotykanie rozgrzanych piast grozi poparzeniem. 
Zaleca si� stosowanie specjalnych r�kawic. 

 

!  

O S T R O �N I E  !  
Podczas monta�u nale�y upewni� si� �e wymiar E (patrz tabela 2 i 3) został zachowany, aby 
tuleja mogła przemieszcza� si� osiowo.  
Niezastosowanie si� do powy�szej uwagi grozi zniszczeniem sprz�gła. 

 
• Nało�y� piasty na wałki strony nap�dzaj�cej i nap�dzanej. 

• Ustawi� maszyny tak aby został uzyskany wymiar E mi�dzy piastami sprz�gła. 

• Je�li maszyny s� przytwierdzone do podło�a, uzyskanie wymiaru E mo�na zapewni� poprzez przesuwanie 
piast na wałkach maszyn. 

• Dokr�ci� wkr�ty ustalaj�ce (DIN 916) blokuj�c poło�enie piasty na wałku. 
 
4.4 Odchyłki - ustawienie sprz�gieł 
 
Warto�ci odchyłek z tabeli 5 i 6 zapewniaj� odpowiednie bezpiecze�stwo oraz kompensowanie odchyłek 
wynikaj�cych z wpływów �rodowiskowych np.: rozszerzalno�ci cieplnej, osiadania podło�a. 
 

!  

 

O S T R O �N I E  !  
W celu zapewnienia długiej �ywotno�ci sprz�gła lub unikni�cia zagro�e� wynikaj�cych ze 
stosowania w strefach zagro�enia, wałki maszyn musz� by� dokładnie wyosiowane. Nale�y 
bezwzgl�dnie stosowa� sie do zalecanych warto�ci odchyłek (patrz tabele 5 i 6). Je�li 
warto�ci te zostan� przekroczone, sprz�gło ulegnie zniszczeniu. W przypadku stosowania w 
strefach zagro�enia wybuchem grupa IIC (oznaczenie II 2G c IIC T4), dopuszczalne odchyłki 
s� tylko połow� przedstawionych warto�ci (patrz tabele 5 i 6). 

 
Obja�nienie: 

• Warto�ci odchyłek przedstawione w tabelach 5 i 6 s� warto�ciami maksymalnymi, które nie mog� wyst�powa� 
jednocze�nie. Je�li wyst�puje jednocze�nie odchyłka promieniowa i k�towa, dopuszczaln� warto�� odchyłki 
promieniowej połówek sprz�gła, nale�y przyj�� wg nast�puj�cego wzoru: 

Ww
Kw
Kr

KrKrdop ∆•
∆
∆−∆=∆

2
.  

∆Ww = k�towa odchyłka wału 

• Przedstawione warto�ci odchyłek dotycz� pracy w temperaturze 80 °C, zapewniaj�c odpowiedni� �ywotno�� 
sprz�gła BoWex®. 
Warto�ci odchyłek dla pomini�tych pr�dko�ci nale�y odpowiednio zinterpolowa�. Je�li to konieczne nale�y 
odnie�� si� do odchyłek sprz�gła podobnego typu. 

• Nale�y sprawdzi� czujnikiem zegarowym, suwmiark� lub szczelinomierzem czy warto�ci odchyłek z tabeli 5 i 
6 nie zostały przekroczone. 
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4 Monta� 
 
4.4 Odchyłki - ustawienie sprz�gieł 
 

    
odchyłka k�towa odchyłka promieniowa odchyłka osiowa odchyłki promieniowa i k�towa 

 
rysunek 10: odchyłki 

 

Przykład dla odchyłek pokazanych na rysunku 11: 
 
Przykład 1: 
∆KR = 30% 
∆KW = 70% 
 
Przykład 2: 
∆KR = 60% 
∆KW = 40% 

 

∆Kcałk. = ∆KR + ∆KW ≤ 100 % rysunek 11: poł�czenie odchyłek 

 
Tabela 5: Warto�ci odchyłek 

BoWex® junior oraz BoWex® junior M 

rozmiar sprz�gła 14 19 24 
max. odchyłka osiowa ∆Ka [mm] ±1 ±1 ±1 

max. odchyłka promieniowa dla n=1500 1/min ∆Kr [mm] 0,1 0,1 0,1 
max. odchyłka promieniowa dla n=3000 1/min ∆Kr [mm] 0,1 0,1 0,1 
∆Kw max. odchyłka k�towa dla n=1500 1/min [stopnie] 1,0 1,0 0,9 
∆Kw max. odchyłka k�towa dla n=3000 1/min [stopnie] 0,7 0,7 0,6 

 
 
Tabela 6: Warto�ci odchyłek 

BoWex® wykonanie M oraz wykonanie I 

rozmiar sprz�gła 14 19 24 28 32 38 42 48 65 80 100 125 
max. odchyłka osiowa ∆Ka [mm] ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
max. odchyłka promieniowa dla 

n=1500 1/min ∆Kr [mm] 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 

max. odchyłka promieniowa dla 
n=3000 1/min ∆Kr [mm] 0,20 0,20 0,23 0,23 0,23 0,25 0,25 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 

∆Kw max. odchyłka k�towa dla 
n=1500 1/min [stopnie] 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 

∆Kw max. odchyłka k�towa dla 
n=3000 1/min [stopnie] 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 
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5 Zał�cznik A 

Wskazówki i instrukcje dotycz�ce u�ywania sprz�gieł w strefach zagro�enia  
 
wykonanie 003: piasta / tuleja / piasta 
 
Zał�cznik A ma zastosowanie wył�cznie do sprz�gła BoWex M (wykonanie nr 003). 
 

5.1 Okresy przegl�dów sprz�gieł w strefach zagro�enia  
 

grupa 
wybuchowo�ci przegl�dy 

II 2G c IIB T4 

Kontrola luzu obwodowego oraz kontrola wzrokowa tuleji po 3000 godzin pracy od 
pierwszego uruchomienia, nie pó�niej ni� po 6 miesi�cach. 
Przy nieznacznym lub braku zu�ycia tuleji stwierdzonym podczas pierwszej kontroli, 
kolejne przegl�dy dla niezmienionych warunków pracy sprz�gła, odpowiednio po 6000 
godzin pracy, nie pó�niej ni� po 18 miesi�cach. 
Przy znacznym zu�yciu tuleji stwierdzonym podczas pierwszej kontroli, zaleca si� wymian� 
tuleji na now�, nale�y znale�� przyczyn� zu�ywania si� tuleji i post�powa� zgodnie z 
zaleceniami z tabeli „Usterki“. 
Okresy mi�dzy przegl�dami musz� by� dostosowane do zmieniaj�cych si� warunków 
pracy sprz�gła. 

II 2G c IIC T4 

Kontrola luzu obwodowego oraz kontrola wzrokowa tuleji po 2000 godzin pracy od 
pierwszego uruchomienia, nie pó�niej ni� po 3 miesi�cach. 
Przy nieznacznym lub braku zu�ycia tuleji stwierdzonym podczas pierwszej kontroli, 
kolejne przegl�dy dla niezmienionych warunków pracy sprz�gła, odpowiednio po 4000 
godzin pracy, nie pó�niej ni� po 12 miesi�cach. 
Przy znacznym zu�yciu tuleji stwierdzonym podczas pierwszej kontroli, zaleca si� wymian� 
tuleji na nowy, nale�y znale�� przyczyn� zu�ywania si� tuleji i post�powa� zgodnie z 
zaleceniami z tabeli „Usterki“. 
Okresy mi�dzy przegl�dami musz� by� dostosowane do zmieniaj�cych si� warunków 
pracy sprz�gła. 

 
sprz�gło BoWex® 

 
rysunek 12: sprz�gło BoWex® 

 
Luz pomi�dzy piast� a z�bami tuleji poliamidowej nale�y sprawdza� poprzez kontrol� luzu obwodowego, 
oddzielnie dla strony nap�dzanej i nap�dzaj�cej. 
Przy zaobserwowaniu dopuszczalnego zu�ycia Xmax. z�bów tuleji, nale�y j� natychmiast wymieni� na now�. 
Przy zaobserwowaniu dopuszczalnego luzu obwodowego ∆Smax, tulej� nale�y natychmiast wymieni� na now� 
bez wzgl�du na odst�p mi�dzy przegl�dami okresowymi. 
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5.2 Kontrola luzu obwodowego 
 

!  

O S T R O �N I E  !  
Aby sprawdzi� luz obwodowy sprz�gła nale�y wył�czy� urz�dzenie nap�dzaj�ce, a tak�e 
zabezpieczy� je przed przypadkowym zał�czeniem. 

 
strona nap�dzaj�ca 

• Obróci� piast� w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów podczas normalnej pracy. 
 

!  

O S T R O �N I E  !  
Podczas tej czynno�ci nie nale�y tuleji przemieszcza� osiowo. 

 
• Oznaczy� tulej� oraz piast� (patrz rysunek 13). 

• Obróci� piast� w kierunku zgodnym z obrotami podczas pracy nap�du i zmierzy� luz obwodowy ∆Smax. 

• Przy zaobserwowaniu dopuszczalnego luzu obwodowego ∆Smax, tulej� nale�y natychmiast wymieni� na 
now�. 

 
 
strona nap�dzana 

• Obróci� piast� w kierunku obrotów podczas normalnej pracy. 
 

!  

O S T R O �N I E  !  
Podczas tej czynno�ci nie nale�y tuleji przemieszcza� osiowo. 

 
• Oznaczy� tulej� oraz piast� (patrz rysunek 13). 

• Obróci� piast� w kierunku przeciwnym do obrotów podczas pracy nap�du i zmierzy� luz obwodowy ∆Smax. 

• Przy zaobserwowaniu dopuszczalnego luzu obwodowego ∆Smax, tulej� nale�y natychmiast wymieni� na 
now�. 

 

 
rysunek 13: oznaczanie tuleji oraz piasty 
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5.3 Szacunkowe dane dotycz�ce zu�ycia 
 
Je�li luz obwodowy jest równy lub przekracza warto�� ∆Smax. [mm] lub zu�ycie ≥ Xmax. [mm], tulej� nale�y 
natychmiast wymieni� na now�. 
 
Osi�gni�cie granicznych warto�ci zu�ycia tuleji zale�y od warunków pracy sprz�gła oraz od jego parametrów. 
 

!  

O S T R O �N I E  !  
W celu zapewnienia długiej �ywotno�ci sprz�gła oraz unikni�cia zagro�e� wynikaj�cych ze 
stosowania w strefach zagro�enia, wałki maszyn musz� by� dokładnie wyosiowane. 
Nale�y bezwzgl�dnie stosowa� sie do zalecanych warto�ci odchyłek (patrz tabele 5 i 6). 
Je�li warto�ci te zostan� przekroczone, sprz�gło ulegnie zniszczeniu. 

 

  
rysunek 14: nowa tuleja rysunek 15: zu�ycie tuleji 

 
Tabela 7: 

dopuszczalne zu�ycie dla jednej piasty dopuszczalne zu�ycie dla jednej piasty BoWex® 
rozmiar zu�ycie 

Xmax. [mm] 
luz obwodowy 

∆Smax. [mm] 

BoWex® 
rozmiar zu�ycie 

Xmax. [mm] 
luz obwodowy 

∆Smax. [mm] 
14 0,8 1,3 45 1,0 1,8 
19 0,8 1,4 48 1,0 1,8 
24 1,0 1,5 65 1,4 2,5 
28 1,0 1,6 80 1,6 2,7 
32 1,0 1,7 100 1,8 3,1 
38 1,0 1,7 125 2,0 3,5 
42 1,0 1,7    

 

5.4 Dopuszczalne materiały na sprz�gła w strefach zagro�enia  
 

grupa wybuchowo�ci dopuszczalne materiały tuleji / rozmiar 

IIB BoWex M14 do M65 tuleja z materiału PA (tuleja jasna) 

IIC BoWex M14 do M19 tuleja z materiału PA (tuleja jasna) 
BoWex M14 do M65 tuleja z materiału PA12CF15 (tuleja ciemna) 

 
Dla grup wybuchowo�ci  IIB oraz IIC dopuszczalne s� wył�cznie poni�sze zestawienia materiałów: 

stal -   stal 
stal nierdzewna -   stal nierdzewna 

 
Aluminium jako materiał piast sprz�gieł jest wył�czony ze stosowania w strefach zagro�onych wybuchem. 
 
 
 
 
 



KTR Kupplungstechnik 
GmbH 

D-48407 Rheine 

B o W e x ®  
Instrukcja monta�u sprz�gła w 
wykonaniu 001, 002, 003, 006 

KTR-N 
strona: 
wydanie: 

40110 P 
12 
1 

 

Gezeichnet: 08.09.03 Sha Ersatz für:  Schutzvermerk 
ISO 16016 beachten. Geprüft: 20.02.04 Sha Ersetzt durch:  

 

5 Zał�cznik A 

Wskazówki i instrukcje dotycz�ce u�ywania sprz�gieł w strefach zagro�enia  
 

5.5 Oznaczanie sprzegła w strefach zagro�enia  
 
Sprz�gło przeznaczone do pracy w strefach zagro�enia oznaczone jest odpowiednio do dozwolonych warunków. 
 
Grupa wybuchowo�ci IIC: 

 
II 2G c IIC T4/T5/T6 -20°C ≤Ta≤ +80/60/45°C 
II 2D c T110°C/I M2 c -20°C ≤Ta≤ +80°C 

 
W oznaczeniu II 2G c IIC T4 zawiera si� równie� grupa wybuchowo�ci IIB. 
 
5.6 Uruchamianie 
 
Przed uruchomieniem sprz�gła nale�y sprawdzi� dokr�cenie wkr�tów ustalaj�cych, wyosiowanie oraz wymiar E 
je�li to konieczne, nale�y równie� sprawdzi� wszystkie poł�czenia �rubami odno�nie momentów dokr�cania, w 
zale�no�ci od rodzaju sprz�gła. 
 

 
W przypadku stosowania w strefach zagro�enia wkr�t ustalaj�cy musi by� dodatkowo 
zabezpieczony przed samoistnym wykr�ceniem np. klejem Loctite (o �redniej sile klejenia). 

 
Bezwzgl�dnie nale�y zapewni� ochron� przed nieumy�lnym dotkni�ciem sprz�gła. 
 

 
Ochrona sprz�gła w strefach zagro�enia. 
Osłona sprz�gła 
Sprz�gła musz� by� montowane z mocnymi osłonami (je�li mo�liwe, ze stali nierdzewnej) 
ochraniaj�cymi przed spadaj�cymi przedmiotami. W osłonach mo�na wykona� otwory rewizyjne, 
nie przekraczaj�ce warto�ci z poni�szej tabeli: 

 
 okr�gły otwór rewizyjny 

�rednica w mm 
prostok�tny otwór rewizyjny 

długo�� boku w mm 
górna cz��� osłony 4 4 
boczna cz��� osłony 8 8 

 
Odległo�� pomi�dzy osłon� a cz��ciami wiruj�cymi musi wynosi� minimum 5 mm. 
Osłona musi przewodzi� elektryczno�� i by� uziemiona. Aluminiowe ł�czniki pompa-silnik oraz pier�cienie 
tłumi�ce (z materiału NBR) mo�na u�y� jako elementy ł�cz�ce silnik z pomp�, je�li zawarto�� magnezu jest 
poni�ej 7,5 %. Osłona mo�e by� zdj�ta wył�cznie po zatrzymaniu cz��ci b�d�cych w ruchu. 
 
Podczas pracy sprz�gła nale�y zwraca� uwag� na: 
• dziwne odgłosy 
• wyst�puj�ce drgania. 
 

!  

O S T R O �N I E  !  
Je�li podczas pracy sprz�gła zostan� zauwa�one jakiekolwiek nieprawidłowo�ci, nap�d 
nale�y natychmiast wył�czy�. Nale�y znale	� przyczyn� usterki i zgodnie z tabel� „Usterki“ 
spróbowa� usun�� usterk� wg zalece�. Wymienione w tabeli przyczyny usterek mog� 
słu�y� wył�cznie jako wskazówki. Aby ustali� przyczyn� usterki nale�y uwzgl�dni� 
wszystkie czynniki maj�ce wpływ na prac� sprz�gła. 
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5.7 Usterki - przyczyny oraz usuwanie 
 

usterki przyczyny wskazówki dotycz�ce 
stref zagro�enia usuwanie 

niewspółosiowo�� 
mikrotarcie z�bów 
tuleji poliamidowej 

niebezpiecze�stwo 
zapłonu wskutek 

wysokiej temperatury 

1) wył�czy� maszyn� 
2) usun�� przyczyn� niewspółosiowo�ci 

(np. usun�� mocowanie do podło�a, 
wyeliminowa� rozszerzalno�� ciepln� 
elementów maszyny, zmieni� wymiar E 
sprz�gła) 

3) sprawdzi� zu�ycie tuleji zgodnie z 
punktem „kontrola“ 

zmienny hałas 
podczas pracy 
sprz�gła lub/i 
wyst�puj�ce 

drgania 
utrata wkr�tów 
ustalaj�cych 

poło�enie piast na 
wałkach 

niebezpiecze�stwo 
zapłonu wskutek 

wysokiej temperatury 

1) wył�czy� maszyn� 
2) sprawdzi� osiowanie 
3) dokr�ci� wkr�ty ustalaj�ce i 

zabezpieczy� przed samoistnym 
wykr�ceniem 

4) sprawdzi� zu�ycie tuleji zgodnie z 
punktem „kontrola“ 

zniszczenie tuleji / 
uz�bienia tuleji 
wskutek udaru / 

przeci��enia 

--- 

1) wył�czy� maszyn� 
2) rozmontowa� sprz�gło i usun�� resztki 

tuleji 
3) sprawdzi� sprz�gło i wymieni� 

zniszczone cz��ci 
4) wło�y� tulej�, zmontowa� sprz�gło 
5) znale�� przyczyn� przeci��enia 

nieodpowiednie 
dobranie sprz�gła --- 

1) wył�czy� maszyn� 
2) sprawdzi� parametry pracy, dobra� 

wi�ksze sprz�gło (wzi�� pod uwag� 
przestrze� monta�ow�) 

3) zamontowa� nowe sprz�gło 
4) sprawdzi� osiowanie 

zniszczenie tuleji / 
uz�bienia tuleji 

pomyłka w obsłudze 
maszyny --- 

1) wył�czy� maszyn� 
2) rozmontowa� sprz�gło i usun�� resztki 

tuleji 
3) sprawdzi� sprz�gło i wymieni� 

zniszczone cz��ci 
4) wło�y� tulej�, zmontowa� sprz�gło 
5) przeszkoli� obsług� 
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5.7 Usterki - przyczyny oraz usuwanie 
 

usterki przyczyny wskazówki dotycz�ce 
stref zagro�enia usuwanie 

drgania nap�du 
niebezpiecze�stwo 
zapłonu wskutek 

wysokiej temperatury 

1) wył�czy� maszyn� 
2) rozmontowa� sprz�gło i usun�� resztki 

tuleji 
3) sprawdzi� sprz�gło i wymieni� 

zniszczone cz��ci 
4) wło�y� tulej�, zmontowa� sprz�gło 
5) sprawdzi� i poprawi� osiowanie 
6) ustali� przyczyn� drga� 

zbyt wysoka 
temperatura 

otoczenia / styku dla 
tuleji dopuszczalny 

zakres 
-20 °C / +80 °C 

niebezpiecze�stwo 
zapłonu wskutek 

wysokiej temperatury 

1) wył�czy� maszyn� 
2) rozmontowa� sprz�gło i usun�� resztki 

tuleji 
3) sprawdzi� sprz�gło i wymieni� 

zniszczone cz��ci 
4) wło�y� tulej�, zmontowa� sprz�gło 
5) sprawdzi� i poprawi� osiowanie 
6) sprawdzi� i wyregulowa� temperatur� 

nadmierne zu�ycie 
uz�bienia piasty 

np. kontakt z 
agresywnymi 

cieczami / olejami, 
wpływy ozonu, zbyt 
wysoka temperatura 

otoczenia itp. 
skutkuj�ce 

fizycznymi zmianami 
tuleji 

--- 

1) wył�czy� maszyn� 
2) rozmontowa� sprz�gło i usun�� resztki 

tuleji 
3) sprawdzi� sprz�gło i wymieni� 

zniszczone cz��ci 
4) wło�y� tulej�, zmontowa� sprz�gło 
5) sprawdzi� i poprawi� osiowanie 
6) zabezpieczy� sprz�gło  przed 

szkodliwymi dla ł�cznika czynnikami 
 
 
 

� U W A G A  !  
KTR nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci w przypadku stosowania nieoryginalnych cz��ci 
zamiennych i osprz�tu oraz wszelkich szkód powstałych z tego powodu. 
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5.8 Deklaracja Zgodno�ci 
 

Deklaracja Zgodno�ci 

odpowiadaj�ca normie 94/9/EG z dnia 23 marca 1994 
oraz innym regulacjom prawnym 
 
Producent - KTR Kupplungstechnik GmbH, D-48432 Rheine - o�wiadcza, �e 
 

Sprz�gła z z�bami łukowymi BoWex���� 
 
opisane w niniejszej instrukcji w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnie z artykułem 1 (3) b) normy 
94/9/EG, spełniaj� ogólne Wymogi Bezpiecze�stwa i Zdrowia zgodnie z zał�cznikiem II normy 
94/9/EG. 
 
Sprz�gła zostały atestowane zgodnie z certyfikatem IBExU02ATEXB002 X. 
 
Zgodnie z artykułem 8 (1) normy 94/9/EG dokumentacja techniczna została zdeponowana w: 
 

IBExU 
Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Fuchsmühlenweg 7 
 
09599 Freiberg 

 

Rheine, 08.09.03 ppa.    

 

i. V.    

 

 Data Dr. Norbert Partmann 
Szef Działu Technicznego 
 

 Josef Schürhörster 
Szef Produktu 

 

 
 


