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MN    1,5 · Mmáx. [Nm]
MN     Torque nominal do acoplamento

Mmáx.   Torque máximo do motor

Indicação técnica para acoplamentos

Comparação Acoplamentos sanfonados Acoplamentos de 
elastômero

Acoplamentos flexíveis de eixo

Características 
funcionais 
importantes

–  Resistência a torção 
muito elevada e, 
consequentemente, 
transferência do ângulo de 
rotação exata

–  Momento de inércia 
reduzido

–  Versão completamente em 
metal

–  Forças de retorno mínimas 
sobre o rolamento

–  encaixáveis (possível 
montagem cega)

–  amortecedores de 
vibrações

–  sem folgas, devido à 
pré-tensão da coroa 
dentada nas garras

–  23021 conforme a  
DIN 69002 indicado para 
rotações muito elevadas

–  Formato compacto
–  Sem folgas, paralelismo 

completo
–  Elevada resistência a torção
–  Momento de inércia reduzido
–  Versão completamente em 

metal
–  Versões em alumínio e aço 

inoxidável

Elemento de ligação 
ou compensação

–  Fole de metal em aço 
inoxidável

–  Encaixe de elastômero 
em poliuretano

–  Versão completamente 
em metal com estrutura 
ranhurada

Versão do cubo –  Cubo de aperto de 
montagem fácil 
(fechamento por força, sem 
folgas)

–  Cubo de aperto de 
montagem fácil 
(fechamento por força, 
sem folgas)

–  Conexão cônica com 
acoplamento elástico

–  Cubo de aperto de montagem 
fácil, fixo ou removível 
(fechamento por força, sem 
folgas)

Faixa de 
temperatura

até 200 °C -30 °C a + 90 °C -50 °C a + 150 °C

Rotações Os acoplamentos são pré-
calibrados.
Para rotações acima 
das aprox. 5000 rpm 
é recomendável uma 
calibragem adicional.

A versão com 
acoplamento elático de 
código (23021) é indicada 
para rotações muito 
elevadas de até  
20.000 rpm.

Dependendo da versão, 
adequado para rotações de até 
10000 rpm.

Indicação:
Livres de folgas e flexíveis, os 
acoplamentos de foles metálicos, de 
elastômero e compensadores de eixo 
são adequados especialmente para 
acionamentos altamente precisos 
com torques pequenos a médios. 
Eles oferecem a solução ideal para 
a junção de duas ponteiras de eixo 
com exatidão e precisão de ângulos. 
Dentro de limites definidos, podem 
ser compensados deslocamentos 
axiais, radiais e angulares entre 
duas extremidades de eixos. Através 
das pequenas forças de retorno, 
não ocorrem cargas significativas 
no rolamento. Uma união eixo-cubo 
por fechamento de força garante 
uma transmissão de torque segura 
e sem folgas, mesmo sem rasgo de 
chaveta adicional. Baixos momentos 
de inércia e uma alta qualidade 
de balanceamento garantem um 
excelente desempenho dinâmico, 
mesmo com altas rotações. Os 
acoplamentos são praticamente 
livres de manutenção e desgaste. 
As possibilidades de aplicação 
compreendem desde exigentes 
sistemas de acionamento na 
engenharia mecânica geral, passando 
por aplicações na tecnologia 
de medição e regulagem, até 
acionamentos de fusos e de eixos em 
máquinas-ferramentas.
Outros exemplos de aplicação típicos 
são encontrados em máquinas da 
indústria têxtil, de embalagens e de 
usinagem em madeira, bem como 
robôs industriais para cabeçotes 
múltiplos de furação.

Dimensionamento

Cálculo estimado:

Para um dimensionamento preciso, devem ser calculados os torques efetivamente exercidos pelas forças de corte e de 
aceleração. Em casos excepcionais, como por ex. colisões, é possível atingir cargas elevadas de até 2 vezes mais do 
que o valor do torque nominal por um curto período.

Desalinhamento do eixo
Desalinhamentos axiais e angulares geralmente não representam 
problemas e, além disso, são fáceis de verificar. Contrariamente, 
o desalinhamento radial, isto é, o deslocamento paralelo lateral 
dos eixos rotativos, merece atenção especial. Este erro não pode 
exceder os valores especificados na tabela.
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