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SprzęgłA elASTyczNe TOp-M HW

zAprOJeKTOWANe  z  Myślą 
O  NAJTrudNIeJSzycH  WAruNKAcH  prAcy

 Sprzęgła elastyczne 
 TOp-M wykonane 
 w technologii HW 

•	  Większa odporność na siły skręcające
•	 Podniesiona odporność na rozrywanie
•	 Zwiększona odporność na odkształcenia trwałe
•	 Podwyższona odporność na oleje i kwasy mineralne
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Dane układu:
N = 400 [kW]
n = 1000 obr/min
Uwaga:
Szkic poglądowy

Rys. 3 Rys. 4

TOp-M TH/OKS TOp-MB/AMB

UWAGA:
Zwalniak narysowany w pozycji 
maksymalnego
wysunięcia tłoka.
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Dane napędu:
przenośnik taśmowy
Silnik:
  N=320 [kW]
  n=991 [obr/min]
Hamulec
  MHmax=6100 [Nm]
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SprzęgłA elASTyczNe Typu TOp-M



pOdSTAWOWe pArAMeTry TecHNIczNe  
I WAruNKI prAcy SprzegIeł TOp-M

Wielkość 
wkładki

Moment obrotowy Maksy-
malna 

prędkość 
obroto-

wa

Dopuszczalne odchyłki  
montazowe Wymiary przyłączeniowe

TKN TKmax Poosiowe Promienio-
we Kątowe L min D H d1 d2 

max

Nm obr/min mm mm o mm mm mm mm

M 2 
MD 2 28 56 7 500 4,7 1,6 4 78

146 95 62
119 28

M 3 
MD 3 51 102 7 500 4,7 1,6 4 78

184 110 62
159 34

M 4 
MD 4 75 150 7 500 4,7 1,6 4 78

184 125 64
159 42

M5 
MD 5 128 256 7 500 6,3 1,6 4 97

184 142 77
159 48

M 10 
MD 10 198 396 7 500 6,3 1,6 4 97

184 172 77
159 55

M 20 
MD 20 330 660 6 600

4 800 6,3 2,4 3 108
238 190 87,5

199 60

M 30 
MD 30 490 980 5 800

4 200 6,3 2,4 3 116
238 218 96

199 75

M 40 
MD 40 740 1 480 5 000

3 600 6,3 2,4 3 124
238 250 104

199 85

M 50 
MD 50 990 1 980 4 200

3 100 6,3 2,4 3 140
238 295 120

199 90

M 60 
MD 60 1 610 3 220 3 800

2 800 9,5 3,2 2 160
318 327 133

275 105

M 70 
MD 70 2 790 5 580 3 600

2 600 9,5 3,2 2 175
318 370 148

275 120

M 80 
MD 80 4 960 9 920 2 000

1 800 9,5 3,2 2 235
318 420 195

275 155

M 100 10 200 20 400 1 900 9,5 4,8 1,5 248 550 207 170

M 120 20 600 41 200 1 800 9,5 4,8 1,5 294 654 238 190

M 140 39 400 78 800 1 500 9,5 4,8 1,5 352 780 275 230

TKN   Moment nominalny przenoszony przez sprzegło podczas pracy ciągłej
TKmax   Moment maksymalny
L   Minimalna długość sprzęgła dla wersji krótkiej i długiej
D   Średnica zewnętrzna sprzęgła (wkładki typu TOP)
H   Odległość montażowa
d1, d2  Maksymalne średnice otworów w piastach



przyKłAdOWe AplIKAcJe
Napęd przenośnika taśmowego 

TOp-M70      18,5kW/270 obr/min
zespół sprzęgłowo-hamulcowy 

TOp-M120BH        700kW/740 obr/min

przenośnik ślimakowy 
TOp-MB120        7,5kW/6,3 obr/min

Wentylator BAB 120
 TOp-M120        850kW/745 obr/min

Młyn kulowy  MKM 25 
TOp-MB80/AMB         200kW/740 obr/min

Napęd pompy 
TOp-M70      160kW/1485 obr/min



SprzęgłA elASTyczNe Typu TOp-M
Sprzęgła elastyczne TOp-M są elementem przenoszącym moment obrotowy w układzie napędowym. Skła-
dają się z dwóch piast skonstruowanych i wyprodukowanych indywidualnie dla określonej konfiguracji ukła-
du oraz z dwudzielnej wkładki elastomerowej (wielkość katalogowa).

Prawidłowo dobrane, a także właściwie zamontowane sprzęgło zapewnia optymalną wzajemną współpracę 
urządzeń oraz wieloletnią bezawaryjność.

Poosiowa dwudzielność wkładki pozwala na zasprzęglanie i rosprzęglanie łączonych urządzeń bez koniecz-
ności ich przesuwania.

Sprzęgło jest przeznaczone do pracy w temperaturze od -30 °C do +85 °C.

Sprzęgła występują w dwóch podstawowych wersjach długościowych z zastosowaniem wkładki krótkiej TOP-
-M (rys. 1) oraz wkładki długiej TOP-MD (rys. 2) Odmianę krótką stosujemy przy niewielkiej odległości pomię-
dzy czopami, natomiast w sytuacji znacznej odległości pomiędzy łączonymi urządzeniami stosujemy wkładkę 
długą TOP-MD. Jednakże ze względu na konstrukcję wkładki sprzęgła w wersji długiej występują do wielkości 
TOP-MD80.

W układach napędowych w których występują nagłe i częste przeciążenia stosujemy dwa rozwiązania w za-
leżności od charakterystyki pracy urządzenia. Jednym z nich jest zastosowany OKS (ograniczony kąt skrętu) 
(rys. 3) – brak możliwości rozprzęglenia układu po zerwaniu awaryjnym wkładki. Drugim rozwiązaniem jest 
zastosowanie sprzęgła posiadającego w swojej konstrukcji bezpieczniki zrywalne (rys. 4) Tego typu rozwią-
zania stosuje się w napędach przenośników taśmowych, młynach wentylatorowych i kulowych, kruszarkach.
Sprzęgła TOP-M mogą być wyposażone w elementy dodatkowe jak bęben lub tarczę hamulcową tworząc 
zespoły sprzęgłowo-hamulcowe z zabudowanym hamulcem (rys. 5).

Wielkość sprzęgła określona jest w zależności od przenoszonego momentu obrotowego oraz dodatkowych 
parametrów pracy tj. temperatura, zmienność momentu w czasie, odchyłki geometryczne, charakterystyka 
układu napędowego itp.

W przypadku konieczności połączenia urządzeń w znacznej odległości od siebie - przekraczającej zastoso-
wanie wkładek długich TOP-MD - stosuje się rozwiązania hybrydowe tj. połączenie sprzęgła TOP-M z wałem 
pośrednim i drugim sprzęgłem np. wielopłytkowym (rys. 6).

zalety sprzęgła:                                                                                                                  
•		 prosta	konstrukcja																																																																																																												
•		 bezobsługowa	praca																																																																																																								
•		 łatwy	montaż	i	demontaż	 
 (wymiana wkładki bez konieczności rozsuwania współpracujących urządzeń)  
•		 tłumienie	drgań		(około	30%)																																																																																																													
•		 znaczna	kompensacja	niewspółosiowości	wałów

W przypadku konieczności zasprzęglenia urządzeń charakteryzujących się ciężkimi warunkami pracy, oraz 
dla napędów o znacznych obciążeniach stosuje się sprzęgła z zastosowaniem wkładki TOp-M o podwyższo-
nych parametrach pracy w wykonaniu HW (kolor niebieski)
 
Wkładki elastyczne TOp-M wykonane w technologii HW charakteryzują się:
•	 Zwiększoną odpornością na siły skręcające
•	 Zwiększoną odpornością na rozrywanie
•	 Zwiększoną odpornością na odkształcenia trwałe
•	 Podwyższoną odpornością na oleje i kwasy mineralne



BAdANIA dyNAMIczNe WKłAdKI 
WySOKOelASTyczNeJ TOp-M

Stanowisko pomiarowe

zakres badań obejmował:
MN   pomiar momentu nominalnego wkładki
MP    pomiar momentu pośredniego wkładki 
MMax    pomiar momentu maksymalnego wkładki 
MZ    moment zerwania wkładki

Instytut technIkI GórnIczej

ul. pszczyńska 37, 44-101 Gliwice



WyNIKI BAdAŃ

Wykres momentu obciążenia podczas pracy wkładki wysokoelastycznej

Wykres momentu obciążenia do zerwania wkładki wysokoelastycznej

WNIOSKI  
z przeprOWAdzONycH
BAdAŃ:

Dla wkładki wysokoelastycznej  TOP-M, 
podczas badań niszczących, zerwanie 
nastąpiło na części elastycznej po 
przekroczeniu maksymalnego momentu 
przenoszonego przez wkładkę.

gdzie:
p1 - praca podczas obciążenia momentem nominalnym, MN = 258 ÷ 262 [Nm]
p2 - praca podczas obciążenia momentem pośrednim, MP= 356 ÷ 458 [Nm]
p3 - praca podczas obciążania momentem maksymalnym, MMAX= 517 ÷ 521 [Nm]



SprzęgłA BezpOdpOrOWe TOp-dg

Bezpodporowe sprzęgła TOp-dg produkowane są na bazie kompozytów zbrojonych włóknem wę-
glowym. Standardowo stosowane w wentylatorowych chłodniach wody – zaprojektowane w celu prze-
niesienia momentu z silnika na przekładnię wentylatora.

Własności użytych materiałów pozwalają na zastosowanie ich w warunkach gdzie panuje wilgotność 
100%	i	niekorzystna	atmosfera	chemiczna.

podstawowe cechy sprzęgła:
•	 przenoszone moce: od 22 do 250 kW
•	 dostępne długości: od 1000 do 5000 mm
•	 odporne na działanie trudnego środowiska zewnętrznego
•	 sprzęgła membranowe z wkładkami elastycznymi ze stali nierdzewnej
•	 ultralekkie łatwe w transporcie i montażu
•	 niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
•	 praktycznie bezobsługowe

zalety sprzęgła:
•	 brak gumowych elementów podlegających naturalnemu starzeniu
•	 eliminacja problemu z zacierającymi się łożyskami wałów stalowych
•	 łatwy i szybki montaż bez udziału dźwigu
•	 odciążenie części maszyn w szczególności ich łożysk
•	 odciążenie i uproszczenie całej konstrukcji układów napędowych
•	 sprzęgła membranowe kompensują brak osiowości układu napędowego



Typ

Maksymalna 
odległość  
pomiędzy  

końcami wałów 
A*

[mm]

Moment  
nominalny**

[Nm]

Średnica 
zewnętrzna piasty 

D
[mm]

Maksymalna 
średnica 

przyłączeniowa d
[mm]

Materiał piast

DG.100.SS 3500 900 105 75
Stal nierdzewna

SS304DG.120.SS 4000 1400 119 85

DG.140.SS 5000 2500 134 100
* Maksymalna długość A uzależniona od prędkości obrotowej silnika.
** Dla chłodni wentylatorowych zalecany współczynnik bezpieczeństwa wynosi 2,0.

pOdSTAWOWe pArAMeTry TecHNIczNe

Kompletne sprzęgło składa się z: 
2 sztuk piast wykonanych ze stali nierdzewnej, 2 sztuk wkładek elastycznych, kompletu 12 śrub
pasowanych oraz 1 sztuki kompozytowego wału napędowego.

Pozycja Opis

1.1 Piasta 1

1.2 Piasta 2

2 Rura wału wykonana z kompozytu na bazie włókna węglowego

3 Pakiet blach (element podatny)

4 Śruby montażowe z nakrętkami



SprzęgłA FleNder
N-eupeX BIpeX rupeX elpeX

elpeX-S zApeX ArpeX FludeX

•  silnik – sprzęgło – przekładnia – sprzęgło
•  motoreduktor – sprzęgło
•  sprzęgło – hamulec

Napęd kruszarki
TKN = 260.000 Nm

KOMpleKSOWA dOSTAWA 
uKłAdÓW NApędOWycH:



przeKłAdNIe FleNder

MOTOreduKTOry SIeMeNS

Przekładnie planetarne 

Wielkości od 9 do 36

Ilość stopni 2 i 3 stopniowe oraz kombinacje przekładni

Moce nominalne do 14.500 kW

Przełożenia do i = 4.000

Momenty nominalne do 4.700.000 Nm

Przekładnie walcowe i kątowo-walcowe

Wielkości 3 do 28

Ilość stopni 1 do 4

Moce nominalne do 4.500 kW

Przełożenia i = 1 … 450

Momenty nominalne do 1.400.000 Nm

Pozycja zabudowy Poziomo lub pionowo

Oferujemy	szeroką	gamę	motoreduktorów	w	zakresie	ni-
skich i średnich mocy do niemal każdej branży przemysło-
wej.

Nasza	 oferta	 zawiera	 wszystkie	 ogólnie	 stosowane	 typy	
przekładni mające zastosowanie w wielu aplikacjach na-
pędowych.

zakres momentowy:
od 50 – 20 000 Nm



eleMeNTy elASTOMerOWe
Na bazie wieloletniego doświadczenia w zakresie przetwórstwa poliuretanu firma gasket Sp. z o.o. opraco-
wała i wdrożyła technologię pokrywania rur (od wewnątrz i/lub zewnątrz) oraz innych powierzchni powłoką 
trudnościeralną pugA®.

Kompozyt poliuretanowy pugA® stanowi doskonałą warstwę ochronną w instalacjach do transportu grawi-
tacyjnego, pneumatycznego oraz hydrotransportu agresywnych mediów takich jak węgiel, rudy metali, mine-
rały, zboże, gaz, ropa i jej pochodne, woda, podsadzka, piasek, żwir, itp.

podstawowe zalety 
powłoki poliuretanowej pugA®: 

•	 Wysoka odporność na ścieranie  
(Kilkukrotnie zwiększenie żywotności  
rurociągu) 

•	 Redukcja	masy	rury	(nawet	o	50%)	
•	 Skuteczna powłoka antykorozyjna 
•	 Wysoka odporność na uszkodzenia  

mechaniczne 
•	 Wysoka odporność na czynniki chemiczne, 

wilgoć oraz działanie UV 
•	 Duża elastyczność materiału PUGA®,  

tłumi	falę	uderzenia	hydraulicznego	
•	 Doskonała adhezja do ochranianej  

powierzchni 
•	 Zapobiega zjawisku zarastania 
•	 Neutralność wobec środowiska  

naturalnego 
•	 Bezobsługowość 
•	 Tłumienie hałasu 
•	 Redukcja oporu liniowego przepływu

Nasze rury wykonywane są w dowolnym syste-
mie połączeń oraz z zastosowaniem innowa-
cyjnej technologii uszczelek zintegrowanych 
zewnętrzną powłoką PUGA®



przyKłAdOWe AplIKAcJe:
Hydrotransport
•	 Rury wysokociśnieniowe i armatura  

do transportu podsadzki górniczej
•	 Rury wysokociśnieniowe do transportu wody 

i zawiesin w systemach odwadniania w tym  
o niskich prędkościach przepływu i zmiennym 
natężeniu

•	 Rury wysokociśnieniowe do transportu ropy 
surowej i produktów ropo podobnych

•	 Rury do Transportu cieczy o agresywnych  
i/lub ściernych właściwościach

•	 Rury wysokociśnieniowe do transportu  
odpadów poprodukcyjnych powstałych  
w zakładach przeróbczych

•	 Rury do systemów ppoż.
•	 Rury wysokociśnieniowe do transportu  

wody czystej chemicznie w instalacjach  
technologicznych

•	 Rury do systemów wody pitnej w tym  
uzdatnianej ozonowo.

Transport pneumatyczny / wentylacja
•	 Rury do transportu materiałów sypkich
•	 Rury wentylacyjne
•	 Rury w systemach odpylania
•	 Transport grawitacyjny
•	 Rury dla przemysłu rolno – spożywczego
•	 Rury do transportu innych materiałów  

sypkich
•	 Redlery, zsypy, zsuwnie, zgarniacze itp.

W przypadku indywidualnych projektów służymy doradztwem 
w zakresie możliwych rozwiązań technologicznych.



Wielkość łańcucha 
dxt(p) [mm]

d 
[mm]

p=t 
[mm]

b1** min. 
[mm]

b2** max. 
[mm]

~Masa 
[kg/m]

14x50 14±0,4 50±0,5 17 48 4,0

18x64 18±0,5 64±0,6 21 60 6,6

24x86 24±0,7 86±0,9 28 79 11,6

26x92 26±0,8 92±0,9 30 85 13,7

łAŃcucHy OKrągłe OgNIWOWe

zAMKI dO TrAS dWu- I TrÓJłAŃcucHOWycH

Oferujemy również łańcuchy ogniwowe o podwyższonych  własnościach klasy:  
PW9, C-SUPER,  D-3, D3-EXTRA, E-FASING

Wymiar zamka 
[mm] b t c d e i m n p f g ~Masa 

[kg]

14x50* 15 50 78 17 78 19 15 32 17 51 29 0,7

18x64* 19 64 100 21 100 22 19 43 37 55 40 1,25

24x86 25 86 136 25 133 28 25 53 44 78 55 2,8

26x92 27 92 147 28 141 30 27 58 44 85 56 3,8



HAMulce przeMySłOWe
Hamulec szczękowy bębnowy AHH 

Hamulec szczękowy bębnowy ze zwalniakiem elektrohydraulicznym 
jest przystosowany do współpracy z bębnem hamulcowym na jego 
powierzchni zewnętrznej. Moment hamowania jest wywoływany 
sprężyną zabudowaną w korpusie zwalniaka bądź w układzie dźwig-
niowym (sprężyna na zewnątrz), która poprzez układ dźwigni po-
woduje dociskanie szczęk hamulcowych z okładzinami ciernymi do 
powierzchni ciernej bębna hamulcowego.

zakres momentowy:  100÷8500 Nm
średnice bębnów: 100÷800 mm

Hamulec trzymający AHT 

Hamulec szczękowy bębnowy o działaniu odwrotnym niż AHH-sprę-
żyna zwalniaka odhamowuje hamulec, a włączenie i podtrzymywa-
nie zasilania zwalniaka powoduje zahamowanie hamulca.

zakres momentowy: 250÷2500 Nm
średnice bębnów: 250÷500 mm

Hamulec tarczowy ATz 

Hamulec tarczowy ze zwalniakiem elektrohydraulicznym jest przy-
stosowany do współpracy z tarczą hamulcową na jej powierzchni 
bocznej. Moment hamowania jest wywoływany sprężyną zabudo-
waną w korpusie zwalniaka bądź w układzie dźwigniowym (spręży-
na na zewnątrz), która poprzez układ dźwigni powoduje dociskanie 
szczęk hamulcowych z okładzinami ciernymi do powierzchni ciernej 
tarczy hamulcowej.

zakres momentowy: 200÷15000 Nm
średnice tarcz: 320÷1000 mm

ręczny zacisk hamulcowy rzH 

Ręczny zacisk hamulcowy jest stosowany do zablokowania i unie-
możliwienia obrotu zatrzymanego wcześniej napędu lub do napina-
nia łańcucha w przenośniku zgrzebłowym.



Specjalizujemy się w: napędach hydraulicz-
nych maszyn i urządzeń, układach smaro-
wania, filtracji i  chłodzenia mediów. Ponad-
to dobieramy, projektujemy i produkujemy: 
agregaty hydrauliczne, smarne, filtracyjne, 
oraz inne układy z dziedziny hydrauliki.

Projektując agregaty hydrauliczne kierujemy 
się posiadaną wiedzą i doświadczeniem wyko-
rzystującpodzespoły najlepszych światowych
marek (Parker, Voac, Olaer, Denison, Tema, 
Rectus, Snap-Tite, KTR)

 
Nasze urządzenia pracują jako układy smaro-
wania łożysk tocznych i ślizgowych w wen-
tylatorach, sprężarkach czy młynach. Wyko-
nane realizacje z powodzeniem stosowane 
są w energetyce, przemyśle metalurgicznym, 
przetwórstwa drzewnego i innych.Wszystkie 
produkowane urządzenia konfigurujemy wg 
indywidualnego zapotrzebowania klienta.

Z powodzeniem wykonujemy serwis, napra-
wę lub modernizację również produktów in-
nych firm. Dotychczasowe realizacje spełniły 
wszystkie oczekiwania klientów co utwierdza 
nas w  przekonaniu o ciągłym doskonaleniu 
i rozwijaniu tego kierunku działalności.

AgregATy HydrAulIczNe OrAz SMArNe





W	swojej	ofercie		posiada	szeroką	gamę	produktów	w	tym	kompletne	
układy napędowe oraz części zamienne:

•		 silnik	–	sprzęgło	–	przekładnia	–	sprzęgło
•		 motoreduktor	–	sprzęgło	
•		 silnik	–	sprzęgło	–	hamulec	–	przekładnia	–	sprzęgło

dostarczamy również:
•		 łańcuchy	ogniwowe	
•		 trasy	łańcuchowe
•		 ogniwa	złączne
•		 zgrzebła,	zamki,	szybkozłącza
•		 agregaty	hydrauliczne
•		 sprzęt	wiertniczy,	młotki	pneumatyczne
•		 łańcuchy	rolkowe	Galla

TOp Marko dostarcza wyroby dla: 
•		 przemysłu	energetycznego
•		 przemysłu	cementowo	–	wapienniczego
•		 górnictwa	węgla	kamiennego	i	brunatnego
•		 kopalni	metali	nieżelaznych
•		 przemysłu	metalurgicznego
•		 przemysłu	chemicznego	i	papierniczego

Zaopatrujemy	fabryki	wentylatorów,	pomp,	sprężarek,	przenośników	
taśmowych, młynów kulowych i wentylatorowych.  Współpracujemy 
z  wieloma uczelniami technicznymi oraz renomowanymi biurami pro-
jektowymi w Polsce.

Zainteresowanym	 przesyłamy	 bliższe	 dane	 dotyczące	 oferowanych	
przez nas wyrobów oraz udzielamy porad i konsultacji związanych 
z ich właściwym doborem.

Więcej	 informacji	 na	naszej	 stronie	 internetowej	www.topmarko.pl

Firma TOp MArKO Sp. z o.o.  
powstała w 1999 roku. 


