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Osiowanie sprzęgieł wielkogabarytowych, takich jak sprzęgła hydro-
dynamiczne, jest w praktyce stosunkowo proste dzięki zastosowaniu 
odpowiedniego sprzętu. PRUFTECHNIK, światowy lider w zakresie la-
serowo-optycznych urządzeń do osiowania wałów i maszyn, produkuje 
odpowiedni sprzęt do osiowania sprzęgieł hydrodynamicznych. Kon-
wencjonalny sprzęt do osiowania wałów oparty na urządzeniach z łań-

cuchem spinającym i mocowaniach magnetycznych w tym konkretnym 
przypadku ma ograniczone zastosowanie lub nie działa. Zacisk sześcio-
kątny PRUFTECHNIK rozwiązuje wszystkie problemy dzięki sprytnemu 
połączeniu między czujnikiem urządzenia pomiarowego a obudową 
sprzęgła.

Sprzęgło hydrodynamiczne ma stosunko-

wo duże wymiary. Jego średnica może być w 

niektórych przypadkach nawet większa niż 

stojan silnika. Ze względu na wagę i przestrzeń 

jest ono umieszczone bardzo blisko silnika. 

OSIOWANIE SPRZĘGIEŁ WIELKOGABARYTOWYCH:  
SPRZĘGŁO HYDRODYNAMICZNE
Jak umiejętnie osiować sprzęgła hydrodynamiczne za pomocą  
odpowiedniego sprzętu i fachowej wiedzy



Załóżmy, że silnik „M” jest inicjatorem siły obrotowej do napędzania 
maszyny „X”. Maszyna „X” musi zostać ostrożnie uruchomiona z wolno 
rosnącym momentem obrotowym i podczas pracy – nawet przy niskich 
prędkościach – może w dowolnym momencie dojść do jej gwałtowne-
go i niezamierzonego mechanicznego zatrzymania. Jeżeli silnik „M” był-
by złączony z maszyną „X” za pomocą stałego połączenia, np. sprzęgła 
wielopłytkowego lub kłowego, gwałtowne zatrzymanie mogłoby za 
każdym razem spowodować poważne konsekwencje w przypadku silni-
ka, sprzęgła, wszystkich mocowań silnika, a nawet fundamentów silnika 
i maszyny. Aby uniknąć takich uszkodzeń mechanicznych przez spontan-
iczne, nagłe wyłączenie i mimo to efektywnie wykorzystywać maszynę 
„X”, zostaje zainstalowane sprzęgło hydrodynamiczne (lat. turbare = 
kręcić) pomiędzy silnikiem „M” a maszyną „X”.

Sprzęgło hydrodynamiczne jest skonstruowane w taki sposób, że prze-

niesienie siły napędu pomiędzy wałem wlotowym i wałem wyjściowym 
jest przenoszone przez dynamikę płynów. Dokładniej przedstawiając: Sil-
nik napędza koło łopatkowe, które przenosi ciecz za pomocą siły odśrod-
kowej na przeciwległe koło łopatkowe. Energia kinetyczna płynu sprzęgła 
napędza drugie koło łopatkowe, przenosząc w ten sposób siłę silnika na 
wał napędowy silnika zamontowany na drugim kole łopatkowym. Prze-
niesienie siły napędu następuje poprzez płyn w sprzęgle hydrodynam-
icznym.

Jeśli maszyna „X” nagle zatrzyma się, sprzęgnięte koło łopatkowe zatrzy-
muje się co prawda równie szybko, nie dotyczy to jednak koła łopatkowe-
go z boku wału silnika – powstała energia jest tak silnie pochłaniana przez 
płyn sprzęgła, że sprzęgło lub silnik i jego komponenty nie mogą zostać 
uszkodzone. Zaraz po zwolnieniu blokady na maszynie, silnik „M” może 
ponownie zostać uruchomiony i napędzać maszynę „X” poprzez sprzęgło 

hydrodynamiczne.

Sprzęgło hydrodynamiczne dobrze funkcjonuje w różnych typach 
maszyn, jednak jego osiowanie może być skomplikowane. Sprzęgła hy-
drodynamiczne mają zwykle dużą średnicę (od d = około 40 cm). Kon-
wencjonalne urządzenia do osiowania laserowego są w praktyce zacis-
kane wokół wału za pomocą urządzenia z łańcuchem spinającym w celu 
zamontowania. Przy tak ogromnym obwodzie sprzęgła wiele łańcuchów 

spinających szybko osiąga swoje granice. Ogólnie obowiązuje: Jedna 
trzecia długości łańcucha odpowiada maksymalnemu wałkowi lub śred-
nicy sprzęgła. Co prawda można produkować i używać dłuższych łań-
cuchów, należy również wziąć pod uwagę drugą stronę: Odpowiednik 
laserowego układu pomiarowego również musi być zamontowany na 
znacznie niżej położonym wale napędowym. W związku z tym należało-
by zastosować bardzo długie pręty pomiarowe i bardzo długie łańcuchy 
specjalne. Oprócz skomplikowanego i długotrwałego montażu pojawia 

Dwuczęściowa obudowa masywnego sprzęgła 

hydrodynamicznego wykonana jest z alumi-

nium. Magnetyczne uchwyty nie przyczepią się 

do niej. Mocowanie łańcuchów spinających jest 

bardzo czasochłonne przy tak dużej średnicy. 



się kolejny problem, tym razem z przestrzenią.

Sprzęgła hydrodynamiczne mają duże wymiary. W związku z tym muszą 
zostać zainstalowane w sposób oszczędzający przestrzeń. Dodatkowe 
miejsce dla stosowanych systemów laserowego osiowania nie jest 
zapewnione. Dlatego urządzenia pomiarowe (laser i czujnik) muszą być 
zamontowane w sposób inteligentny i bezpieczny na obudowie sprzęgła. 
Firma PRUFTECHNIK opracowała specjalną metodę mocowania urządzeń 
laserowych / czujników do tego specjalnego typu sprzęgła.

Przedni obszar sprzęgła jest wyposażony w wiele połączeń śrubowych 
obudowy w obszarze kołnierza. Jednostka pomiarowa PRUFTECHNIK 
może być bezpiecznie zamontowana na łbie śruby obudowy za pomocą 
tak zwanego sześciokątnego zacisku (ALI BV 26.x). Czujnik urządzenia 
pomiarowego (ALI.BV 26) można dzięki temu zamontować bezpiecznie 
na przedniej stronie sprzęgła hydrodynamicznego, oszczędzając przede 
wszystkim przestrzeń. Odpowiednik jednostki pomiarowej może być 
zamontowany jak zwykle na odpowiednim wale za pomocą urządzenia 
z łańcuchem spinającym. Należy jednak uważać, aby łącznik czujnika 
urządzenia pomiarowego był wystarczająco długi, co umożliwia ustawie-
nie lasera i czujnika na tej samej wysokości. Co to oznacza: Im mniejsza 
średnica wału, tym dłuższy musi być łącznik czujnika urządzenia pomiar-
owego, aby mógł „komunikować się” z odpowiednikiem urządzenia po-
miarowego za pomocą wiązki laserowej.

Kluczową kwestią dla dobrego pomiaru, który może być również 
wdrożony w praktyce – co w końcu ma zasadnicze znaczenie – jest to, 
że czujnik urządzenia pomiarowego na sprzęgle jest utrzymywany na jak 
najniższym poziomie i nie zwiększa niepotrzebnie średnicy sprzęgła. Ze 
względu na olbrzymią średnicę sprzęgła nie można przyczepić urządzeń z 
łańcuchem spinającym lub są one niewystarczające. Nie można również 
stosować systemów magnetycznych, ponieważ obudowa sprzęgła wyko-
nana jest z niemagnetycznego aluminium. Tylko sześciokątny zacisk 
PRUFTECHNIK (ALI BV 26.x) w połączeniu z czujnikiem urządzenia po-
miarowego (ALI.BV 26) spełnia wszystkie wymagania dotyczące bez-
piecznego i zorientowanego na potrzeby osiowania sprzęgieł hydrody-
namicznych. Sześciokątny zacisk jest dostępny w różnych rozmiarach dla 
odpowiedniego rozmiaru klucza łba śruby: 19, 24, 30, 36, 46 und 55 mm. 
(„x” w nazwie produktu oznacza odpowiedni rozmiar klucza!)

Sześciokątny zacisk ALI BV 26.x jest po prostu podłączany do jednego z wielu połączeń śru-

bowych obudowy i mocowany za pomocą zawleczki blokującej. Łącznik pomiarowy (po le-

wej) jest jak zwykle przymocowany do wału za pomocą urządzenia z łańcuchem spinającym. 

Kompletny zestaw pomiarowy, w tym laser i czujnik, wystaje tylko kilka centymetrów poza 

sprzęgło hydrodynamiczne. Dzięki własnej technologii pojedynczego lasera  

PRUFTECHNIK odległość między laserem a czujnikiem nie ma wpływu na wynik pomiaru.



Mimo że sprzęgła hydrodynamiczne o częściowo bardzo dużych rozmi-
arach wyglądają masywnie, w stanie spoczynku nie następuje przeniesie-
nie siły napędu pomiędzy wałem silnika „M” a wałem maszyny, przeka-
zującym siłę do maszyny „X”. W związku z tym tryb pomiaru musi być 
wybrany na komputerze osiującym. Można tutaj korzystać zarówno z 
trybu „SWEEP”, jak i „Trybu wielopunktowego”. 

Sześciokątny zacisk ALI BV 26.x jest idealny do uzyskania absolutnie 
pewnych i niezawodnych danych pomiarowych w wąskich przestrzeni-
ach. Łatwy w instalacji system może być stosowany na wszystkich typach 
sprzęgieł, a nie tylko w sprzęgach hydrodynamicznych. To rozwiązanie 
jest bardzo często stosowane nawet do sprzęgieł używanych w silnikach 
spalinowych!

Oprócz idealnego systemu osiowania PRUFTECHNIK dostarcza również 
odpowiednie akcesoria, aby móc wyrównać wszystkie typy wałów przy 
niewielkim wysiłku i maksymalnej dokładności. Więcej informacji o 
sześciokątnym zacisku ALI BV 26.x oraz o naszych laserowych urządzeni-
ach osiujących znajdziesz tutaj:

Zacisk sześciokątny ALI BV 26.x
PRUFTECHNIK Laserowe urządzenia do osiowania
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Nie zawsze musi to być sprzęgło hydrodynamiczne. Sześciokątny zacisk ALI BV 26.x ma 

uniwersalne zastosowanie i może być wykorzystywany tak samo na wszystkich maszynach. 

Wszystkie urządzenia do osiowania ROTALIGN® i OPTALIGN® firmy PRUFTECHNIK oferu-

ją tak zwany „tryb SWEEP” do ukierunkowanego i precyzyjnego ustawiania wałów. Ten 

tryb pomiaru stosowany jest również w sprzęgach hydrodynamicznych.

https://www.pruftechnik.com/pl-PL/Kontakt/Sprzeda%C5%BCy-Kontakt/Contact-form/
https://www.pruftechnik.com/pl-PL/Produkty-i-us%C5%82ugi/Systemy-wyr%C3%B3wnania-dla-maszyn-wiruj%C4%85cych/Wyr%C3%B3wnanie-wa%C5%82u/

