
Acoplamentos de pneu Fenaflex de 24 a 
14.675Nm, variante espaçadora normalizada, 
aprovação ATEX          e versão para volantes de 
inércia.
HRC, acoplamentos elásticos de 30 a 
3.150Nm, disponíveis nas variantes 
Taper- Lock™ e furo piloto.

Acoplamentos de mandíbula (Essex) de 0,5 a 
280Nm com capacidade de desalinhamento 
casuais e variante espaçadora de rápida 
montagem.
Acoplamentos rígidos para Taper-Lock™ em 
8 tamanhos até 10.500Nm

Secção 5: 
Acoplamentos

SECÇÃO : 5

A gama Fenner de acoplamentos de veios 
desde muito elásticos a totalmente 
rígidos e todos são  fabricados com 
elevada precisão usando materiais 
ferrosos de elevada qualidade e a última 
tecnologia em polimeros.

ACOPLAMENTOS

Acoplamentos: Dados Requeridos

Tipo de máquina motriz

Tipo de arranque do motor

Inércia do motor ou compressor (MR2 or GD2)

Velocidade de rotação da máquina motriz

Potência motriz

Tipo de máquina mandada

Potência absorvida pela máquina movida 

Serviço: horas/dia e frequência de arranque/paragem

Diâmetros dos dois veios (motriz e mandado)

Distância entre topos dos veios

Qualidade provável do alinhamento dos veios >  angular
>  paralelo
>  axial

Visite www.fptgroup.com 
para o Assistente de 
Desenho de Transmissões
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Os acoplamentos de mandíbula Fenner (ESSEX) oferecem uma gama de variantes de cubos e elementos para satisfazer a procura de acoplamentos flexíveis de baixo 
custo, para aplicações gerais e espaçadoras. Admitem desalinhamentos acidentais, absorvem choques (são elásticos) e amortecem vibrações de pequena amplitude.

CUBOS E ESPAÇADORES

DIMENSÕES: SX, QF E QFS

Código de cubo 
furo piloto* Tamanho

A B
C E F G Ponto

Massa 
aprox.†

(kg)

Velocidade
máxima

(rpm)Piloto Máximo SX QF

968G0099 035 3 9 16.0 —. 27 13 16.0 3.0 M3 0.03 31000

968A0099 050  6 14 27.5 —. 44 16 27.5 6.5 M6 0.10 18000

968B0099 070  9 19 35.0 —. 51 19 35.0 9.5 M6 0.25 14000

968C0099 075  9 24 44.5 —. 54 21 44.5 8.0 M6 0.45 11000

968H0099 090  9 24 54.0 —. 54 21 54.0 8.7 M6 0.55 9000

968D0099 095  9 28 54.0 64 64 25 54.0 11.5 M6 0.65 9000

968E0099 100 12 35 65.0 77 89 35 65.0 12.5 M8 1.55 7000

968F0099 110 15 42 84.0 97 108 43 84.0 20.5 M10 3.00 5000

968J0099 150 15 48 96.0 112 115 45 96.0 22.5 M10 4.85 4000

968K0099 190 19 55 115.0 130 133 54 102.0 22.5 M12 7.00 3600

968L0099 225 19 60 127.0 143 153 64 108.0 25.5 M12 9.00 3600

VARIANTES DE MONTAGEM - VER DIAGRAMA À DIREITA

SX Acoplamento simples para dois veios próximos usando 2 cubos SX e um elemento de estrela.
As pontas da estrela são ligadas por um anel interior mara manter a localização entre os dentes dos cubos. Para 
melhorar a capacidade do acoplamento estão disponíveis elementos de estrela em uretano e Hytrel® (ver página 
119).

QF Nos tamanhos 95 e acima, os cubos SX são furados e roscados para fixação de um anel de aço.
O anel retém o elemento de nitrilo tipo QF no qual as pontas são unidas por uma banda.
Retirando os parafusos e deslocando o anel o elemento pode ser removido e substituído sem mexer nos cubos. O anel 
de retenção e elemento são fornecidos em conjunto como "kit de anel".

QFS Usado quando os veios da máquina a ligar estão afastados de uma certa distância entre topos (DBSE=distance between shafts ends) de 100 ou 
140mm.Esta montagem é comum em aplicações com bombas centrifugas.
É usado um acoplamento QF com espaçador de liga leve, que é fornecido completo com um segundo kit de anel, para criar um acoplamento espaçador 
que é facilmente desmontável removendo os dois elementos elásticos.

SECÇÃO : 5ACOPLAMENTOS

Acoplamentos Essex

Dimensões em milímetros a menos que indicado.
Cubos em ferro fundido de alta qualidade. Espaçadores em alumínio. DBSE= distância entre topos de veios 
†   Massa de um acoplamento completo SX ou QF com furo piloto.
* A pedido podem ser fornecidos furados e escatelados.

(2 cubos mais um elemento de estrela) (2 cubos mais um kit de anel QF)

    DBSE - 100mm ou 140mm 

(2 cubos mais um kit de anel QF 

mais um kit espaçador QFS)
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Acoplamentos Essex

ACOPLAMENTOSSECÇÃO : 5

SELECÇÃO
a) Encontrar o Factor de serviço adequado na tabela à direita

b) Multiplicar a potência nominal pelo factor de serviço

c) Seleccionar o tamanho do acoplamento com elemento standard de nitrilo a partir da tabela de Potências 
Nominais abaixo lendo através da linha de velocidade adequada até à potência igual ou superior à 
desenhada. O acoplamento certo está no topo da coluna correspondente.

d) Para elementos alternativos dividir a potência desenhada do passo (b) pelo Factor de Potência do Elemento 
na tabela acima e repetir o passo (c) com a nova potência desenhada.

e) Para velocidades diferentes das listadas usar o binário nominal da tabela abaixo. Binário 

requerido (Nm) =      Potência desenhada (kW) x 9550
rpm

f) Nas tabelas dimensionais verificar que os cubos permitem as furações necessárias.

Carga movida
Máquina motriz

Motor eléctrico

Carga uniforme 1,0

Choques moderados 1,5

Choques pesados 2,0

Código Tipo Gama de 
temperatura (OC)

Desalinhamento máximo Factor de
potênciaAngular (º) Par. (mm)

968*9000 Nitrilo (estrela)
(preto)

–40 a 100 1 0,38 1

968*9900 Nitrilo (kit anel QF) 
(preto)

–40 a 100 1 0,38 1

968*9500 Uretano (azul) –35 a 70 1 0,38 1,5

968*9400 Hytrel®   (branco) –50 a 120 1/2 0,38 3

Velocidade
rpm

Tamanho do acoplamento

035 050 070 075 090 095 100 110 150 190 225
100 0.05 0.037 0.06 0.12 0.20 0.27 0.58 1.10 1.56 2.09 2.93
720 0.04 0.260 0.43 0.90 1.44 1.95 4.18 7.94 11.23 15.07 21.09
960 0.05 0.350 0.58 1.20 1.93 2.59 5.58 10.59 14.98 20.09 28.13
1440 0.07 0.530 0.87 1.80 2.89 3.89 8.36 15.88 22.46 30.14 42.20
2880 0.15 1.730 3.61 5.78 7.78 16.73 31.77 44.93 60.28 84.40 84.40
3600 0.19 2.170 4.51 7.22 9.73 20.91 39.71 56.16 75.35 105.50 105.50

Binário Nominal (Nm) 0.50 3.510 5.77 11.90 19.20 25.80 55.4 105.00 150.00 200.00 280.00

FACTORES DE SERVIÇO

 POTÊNCIAS NOMINAIS (KW) – NITRILO 

ELEMENTS

ESPAÇADORES E ANEIS DE RETENÇÃO QF – CÓDIGOS
Primeiros 4 dígitos de todos os códigos: 968–
4º dígito: caracter alfa para o tamanho do acoplamento, ver tabela dimensional na página 121
5º e 6º dígitos: kit espaçador = 33; kit de anel de retenção = 99
7º e 8º dígitos: kit de anel de retenção = 00; kit espaçador 100mm = 10; kit espaçador 140mm = 14

ELEMENTOS

* 4º dígito = caracter alfa para o tamanho do acoplamento, ver tabela na página 121
Nota: os tamanhos 90 e 95 SX usam o mesmo elemento de estrela.

Nota: as encomendas de acoplamentos completos devem incluir em separado os cubos, elementos, kits de anéis e kits espaçadores.

cubo SX kit espaçador QFS (kit de anel QF + espaçador) kit de anel QF          cubo SX
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ALINHAMENTO DE VEIOS
O alinhamento de veios adequado é um requerimento fundamental em qualquer 
instalação de acoplamentos de veios.
Os três tipos básicos de desalinhamento são os mostrados à direita.
Os acoplamentos permitem, de forma geral, desalinhamentos de mais que um 
tipo ao mesmo tempo.
Estão disponíveis neste manual os detalhes acerca dos tipos de graus de 
desalinhamentos possíveis.
Em alguns acoplamentos o desalinhamento axial (distância entre topos de 
veios) não é crítico, mas o afastamento entre componentes pode ser (como o 
caso da dimensão M nos Fenaflex).

Deve-se recordar que desalinhamentos podem provocar cargas extra nos 
rolamentos dos veios ligados e pode reduzir a vida dos acoplamentos. Assim é 
preferível que os veios estejam alinhados o melhor possível.
Os acoplamentos rígidos não permitem qualquer desalinhamento.

Pode ser fornecido equipamento de alinhamento laser, ver página 85.

Fenaflex – intervalo entre os topos rasgados do pneu e o assentamento do 
pneu nas flanges. Binário de aperto dos parafusos nos aros.

TAPER LOCK

DESALINHAMENTO ANGULAR – os veios estão em ângulo um com o outro

DESALINHAMENTO PARALELO – os veios estão em linha mas descentrados

DESALINHAMENTO AXIAL – refere-se a erros no espaçamento axial de cubos/flanges, mas inclui 
também a flutuação dos topos dos veios em que estes se movem axialmente aumentando ou diminuindo a 
distância entre topos dos veios (DBSE)

Instalação de Acoplamentos 

ACOPLAMENTOSSECÇÃO : 5

Veja o vídeo on-line de instalação 
dos acoplamentos Fenaflex

OUTROS CRITÉRIOS

Todas as aplicações - assegurar que as tolerâncias dos diâmetros dos veios  
são correctas. Exemplo, as buchas Taper-Lock funcionam melhor em veios  
com tolerância h9.

HRC - não montar em equipamentos suportados individualmente por apoios  
amortecedores.

Todos os acoplamentos elásticos - considerar condições ambientais (podem  
ser necessários elementos FRAS).

Todos os acoplamentos Taper-Lock - lembrar que a bucha aperta primeiro  
ao veio e puxa para si o cubo. Isto pode influenciar o alinhamento axial.

Nota: os pneus e elementos para volantes de inércia são acompanhados de 
informação detalhada de instalação.

A maioria dos acoplamentos Fenaflex e HRC e todos os acoplamentos 
rígidos mostrados neste manual usam as buchas de fixação Taper-Lock.
Para informações detalhadas de montagem e desmontagem dos produtos 
Taper-Lock, veja a página 132.

Nota: quando montar flanges de acoplamentos com Taper-Lock deve 
notar que as buchas agarram primeiro ao veio e puxam para si as flanges.
Isto pode ter um pequeno efeito no posicionamento axial final das flanges 
nos veios da máquina e na distância resultante entre as flanges a ligar 
onde isto é importante para a montagem e funcionamento dos elementos 
dos acoplamentos.

Veja o vídeo on-line de instalação  
das buchas Taper-Lock

Instruções de instalação das buchas Taper-Lock

Instruções de instalação dos acoplamentos HRC

Instruções de instalação dos acoplamentos Essex

Instruções de instalação dos acoplamentos Fenaflex




