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ROTEX® 
 
 

Acoplamento elástico de garras 
côncavas 

No. 001 – Acoplamento eixo a eixo, 
No. 018 – DKM duplo cardã, 

com luva cônica 
e suas combinações 

 
De acordo com Standard 94/9/EC 

(ATEX 95) para furos usinados, furos 
guia e acoplamentos sem furo. design No. 001 – acoplamento eixo a eixo 

 
 
 

design No. 018 – DKM 
acoplamento duplo cardã 

 
 
 

design com bucha tipo grampo 
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ROTEX® é um acoplamento torcionalmente flexível de garras côncavas. Ele é apropriado para 
compensar desalinhamentos de eixos causados, como por exemplo, inexatidões no 
alinhamento de eixos durante a montagem, expansões devido ao calor e etc… 
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1 Dados técnicos 
 

figura 1: ROTEX® (material: Al-D) figura 2: ROTEX® (material: EN-GJL-250/EN-GJS-400-15) 
 
 
Tabela 1: material Al-D 

tamanho 
compo- 
nentes 

elastômero 1) (componente 2)
Torque Nominal [Nm] 

dimensões [mm] 3) 
furação 2) 

d (min-max) 
general 

92 Sh A 98 Sh A 64 Sh D L l1; l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH D;D1 N 

14 1a 7,5 12,5 - 6 - 16 35 11 13 10 1,5 30 - - 10 30 - 

19 
1 

10 17 - 
6 - 19 

66 25 16 12 2 41 - - 18 
32 

20 
1a 19 - 24 41 

24 
1 

35 60 - 
9 - 24 

78 30 18 14 2 56 - - 27 
40 

24 
1a 22 - 28 56 

28 
1 

95 160 - 
10 - 28 

90 35 20 15 2,5 67 - - 30 
48 

28 
1a 28 - 38 67 

 
 
Tabela 2: material EN-GJL-250 (GG 25)/EN-GJS-400-15 (GGG 40) 

tamanho 
compo- 
nentes 

elastômero 1) (componente 2)
Torque Nominal [Nm] 

dimensões [mm] 3) 
furação 2) 

d (min-max) 
geral 

92 Sh A 98 Sh A 64 Sh D L l1; l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH D;D1 N 

cast iron EN-GJL-250 

38 
1 

190 325 405 
12 - 40 

114 45 
24 18 3 80 - - 38 

66 
37 

1a 38 - 48 
78 

1b 12 - 48 164 70 62 

42 
1 

265 450 560 
14 - 45 

126 50 
26 20 3 95 - - 46 

75 
40 

1a 42 - 55 
94 

1b 14 - 55 176 75 65 

48 
1 

310 525 655 
15 - 52 

140 56 
28 21 3,5 105 - - 51 

85 
45 

1a 48 - 62 
104 

1b 15 - 62 188 80 69 

55 
1 

410 685 825 
20 - 60 

160 65 30 22 4 120 - - 60 
98 

52 
1a 55 - 74 118 

65 1 625 940 1175 22 - 70 185 75 35 26 4,5 135 - - 68 115 61 
75 1 1280 1920 2400 30 - 80 210 85 40 30 5 160 - - 80 135 69 
90 1 2400 3600 4500 40 - 97 245 100 45 34 5,5 200 218 230 100 160 81 

nodular iron EN-GJS-400-15 
100 1 3300 4950 6185 50 - 115 270 110 50 38 6 225 246 260 113 180 89 
110 1 4800 7200 9000 60 - 125 295 120 55 42 6,5 255 276 290 127 200 96 
125 1 6650 10000 12500 60 - 145 340 140 60 46 7 290 315 330 147 230 112 
140 1 8550 12800 16000 60 - 160 375 155 65 50 7,5 320 345 360 165 255 124 
160 1 12800 19200 24000 80 - 185 425 175 75 57 9 370 400 415 190 290 140 
180 1 18650 28000 35000 85 - 200 475 185 85 64 10,5 420 450 465 220 325 156 

1) Torque máximo do acoplamento TKmax. = torque nominal do acoplamento TK nom. x 2 
2) Furo H7 chaveta DIN 6885 folha 1 [JS9] com parafuso de fixação 
3) Dimensões G e t ver tabela 6; parafusos opostos a chaveta no caso de material Al-D e em cima da chaveta quando material for  

EN-GJL-250/EN-GJS-400-15 
4) DZ1 = diâmetro interno do flange conector 
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1 Dados técnicos 
 

figura 3: ROTEX® (material: aço) figura 4: ROTEX®, design DKM 
 
Tabela 3: material aço 

tamanho 
compo- 
nentes 

spider 1) (component 2) 
rated torque [Nm] 

dimensões [mm] 3) 
furação 2) 

d (min-max) 
geral 

92 Sh A 98 Sh A 64 Sh D L l1; l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH D N 

14 
1a 

7,5 12,5 16 0 - 16 
35 11 

13 10 1,5 30 - - 10 30 - 
1b 50 18,5

19 
1a 

10 17 21 0 - 25 
66 25 

16 12 2 40 - - 18 40 - 
1b 90 37 

24 
1a 

35 60 75 0 - 35 
78 30 

18 14 2 55 - - 27 55 - 
1b 118 50 

28 
1a 

95 160 200 0 - 40 
90 35 

20 15 2,5 65 - - 30 65 - 
1b 140 60 

38 
1 

190 325 405 0 - 48 
114 45 

24 18 3 80 - - 38 
70 27 

1b 164 70 80 - 

42 
1 

265 450 560 0 - 55 
126 50 

26 20 3 95 - - 46 
85 28 

1b 176 75 95 - 

48 
1 

310 525 655 0 - 62 
140 56 

28 21 3,5 105 - - 51 
95 32 

1b 188 80 105 - 

55 
1 

410 685 825 0 - 74 
160 65 

30 22 4 120 - - 60 
110 37 

1b 210 90 120 - 

65 
1 

625 940 1175 0 - 80 
185 75 

35 26 4,5 135 - - 68 
115 47 

1b 235 100 135 - 

75 
1 

1280 1920 2400 0 - 95 
210 85 

40 30 5 160 - - 80 
135 53 

1b 260 110 160 - 

90 
1 

2400 3600 4500 0 - 110 
245 100 

45 34 5,5 200 218 230 100 
160 62 

1b 295 125 200 - 

 
 
Tabela 4: design DKM 5) 

tamanho 
elastômero 1) (componente 2) 

torque nominal [Nm] 
dimensões [mm] 3) 

medida 
d, D, D1 

geral 
92 Sh A 98 Sh A LDKM l1; l2 E b s DH dH l11 l12 

19 10 17 

V
er

 ta
be

la
1 

a 
3

 

92 25 16 12 2 40 18 10 42 
24 35 60 112 30 18 14 2 55 27 16 52 
28 95 160 128 35 20 15 2,5 65 30 18 58 
38 190 325 158 45 24 18 3 80 38 20 68 
42 265 450 174 50 26 20 3 95 46 22 74 
48 310 525 192 56 28 21 3,5 105 51 24 80 
55 410 685 218 65 30 22 4 120 60 28 88 
65 625 940 252 75 35 26 4,5 135 68 32 102 
75 1280 1920 286 85 40 30 5 160 80 36 116 
90 2400 3600 330 100 45 34 5,5 200 100 40 130 

1) Torque máximo do acoplamento TKmax. = torque nominal do acoplamento TK Non. x 2 
2) Furo H7 chaveta DIN 6885 folha 1 [JS9] com parafuso de fixação 
3) Dimensões G e t ver tabela 6; parafusos opostos a chaveta no caso de material Al-D e em cima da chaveta quando material for  

EN-GJL-250/EN-GJS-400-15 
4) DZ1 = diâmetro interno do flange conector 
5) Tipo DKM não é disponibilizado com elastómeros do tipo DZ. 
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1 Dados técnicos 
 

Design do acoplamento: 
 
TB1 Aperto pelo lado dos dentes 
TB2 Aperto pelo lado oposto aos dentes 
 
 
Diferentes combinações dos tipos TB1 e TB2 
são possíveis. 

figura 5: ROTEX®, design com luva cônica  
 
 
Table 5: design com luva cônica 

tamanho 
compo- 
nentes 

elastômero 1) 
(componente 2) 

torque nominal [Nm] 

dimensões [mm] 
Bucha 

grampo 
furação 
d (min-
max) 

geral 

92 Sh A 98 Sh A L l1; l2 E b s DH DZ DZ1 
2) dH D1 N 

24 1a 35 60 10 - 25 64 23 18 14 2,0 55 - - 27 - - 1008 
28 1a 95 160 10 - 25 66 23 20 15 2,5 65 - - 30 - - 1108 
38 1a 190 325 10 - 25 70 23 24 18 3,0 80 - - 38 78 15 1108 
42 1a 265 450 14 - 25 78 26 26 20 3,0 95 - - 46 94 16 1610 
48 1a 310 525 14 - 40 106 39 28 21 3,5 105 - - 51 104 28 1615 
55 1a 410 685 14 - 50 96 33 30 22 4,0 120 - - 60 118 20 2012 
65 1 625 940 14 - 50 101 33 35 26 4,5 135 - - 68 115 5 2012 

75 1 1280 1920 
16 - 60 

144 52 40 30 5,0 160 - - 80 158 36 
2517 

25 - 75 3020 3) 
90 1 2400 3600 25 - 75 149 52 45 34 5,5 200 218 230 100 160 14 3020 

125 1 6650 10000 
35 - 90 240 90 

60 46 7,0 290 315 330 147 230
62 3535 

55 - 110 288 114 86 4545 

1) Torque máximo do acoplamento TKmax. = torque nominal do acoplamento TK Non. x 2 
2) DZ1 = diâmetro interno do flange conector. 
3) Disponível para luva cônica tipo TB 2 somente. 
 
 
 

 

Acoplamentos ROTEX® com as partes metálicas encostadas podem gerar calor, faíscas e 
carregamento estático. (Exemplos de combinações com discos de freio, tambor de freio, 
sistemas de sobrecarga como limitadores de torque, empulsionadores e etc…) não são 
permitidos em áreas de risco. Deve ser feito um estudo separadamente. 
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2 Avisos 
 

2.1 Seleção de acoplamento 
 

! 
 

A T E N Ç Ã O !  
Para uso contínuo e sem problemas, o acoplamento deve ser desenvolvido conforme as 
instruções de seleção (de acordo com a DIN 740 parte2) para aplicações particulares (ver 
catálogo do ROTEX®). 
Se as condições de operação (performance, velocidade, mudanças no motor e na máquina) 
mudarem, a seleção do acoplamento deve ser checada novamente. 
Favor certificar-se que os dados de torque se referem apenas ao elastômero. O torque 
transmissível da conexão eixo/cubo deve ser checado pelo solicitante, e ele é responsável 
por esta informação. 

 
Para aplicações sujeitas a vibração torcional (aplicações com cargas periódicas em vibração torcional) é 
necessário fazer um cálculo de vibração torcional para confirmar a perfeita seleção. Aplicações típicas sujeitas a 
vibração torcional são, por exemplo, aplicações com motor a diesel, bombas de pistão, compressores de pistão e 
etc... Quando necessário, favor solicitar a KTR a seleção do acoplamento e o cálculo de vibração torcional. 
 
 

2.2 Avisos gerais 
 
Favor ler atentamente estas instruções de montagem antes de instalar e colocar o acoplamento para funcionar.  
Favor ter uma atenção especial com as instruções de segurança. 

 
O acoplamento ROTEX® é apropriado e aprovado para uso em áreas de risco. Quando o 
acoplamento é usado em áreas de risco, favor observar os avisos especiais e instruções sobre 
segurança no anexo A. 

As instruções de montagem são parte integrante de nosso produto. Favor mantê-las cuidadosamente e perto do 
acoplamento.  
Os direitos de cópia destas instruções de montagem pertencem a KTR Kupplungstechnik GmbH. 
 
 

2.3 Avisos de segurança e prevenção 
 

STOP 

 
P E R I G O !  Perigo de machucar pessoas. 

! 
 

C U I D A D O !  Danos na máquina são possíveis. 

 A T E N Ç Ã O !  Prestar atenção nos itens importantes. 

 
P R E C A U Ç Ã O !  Aviso sobre proteção contra explosão. 
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2 Avisos 
 

2.4 Avisos gerais de risco 
 

STOP 

 

P E R I G O !  
Quando montados, na operação e manutenção do acoplamento, deve-se ter certeza que 
todo o acionamento está protegido contra contatos não intencionais. Você pode machucar-
se seriamente por partes que estão rodando. Tenha certeza que foram lidas, observadas e 
seguidas todas as instruções de segurança. 

 Em todas as operações com acoplamentos, deve ser levada em conta a segurança primeiramente. 

 Favor ter certeza de que os motores estão desligados antes de começar seu trabalho. 

 Não tocar áreas de operação enquanto o acoplamento estiver trabalhando. 

 Favor proteger o acoplamento contra toques não intencionais. Providenciar tudo que for necessário para 
proteção. 

 
 

2.5 Uso adequado 
 
Apenas monte, opere e faça manutenção no acoplamento se: 

 Ler cuidadosamente e entender as instruções de montagem 

 Ter um treinamento técnico 

 Ser autorizado pela sua companhia a fazer isso 

O acoplamento deve apenas ser usado de acordo com dados técnicos (ver tabela 1 a 5 no capítulo 1). Mudanças 
não autorizadas no acoplamento não são admissíveis, neste caso não garantimos possíveis danos ou estragos. 
Em desenvolvimentos de produto, nós nos reservamos os direitos para modificações técnicas.  
O ROTEX® descrito aqui corresponde a data desta instrução de montagem. 
 
 
 

3 Estocagem 
 
Os cubos dos acoplamentos são fornecidos em perfeitas condições e podem ser estocados num lugar seco e 
coberto num prazo de 6 a 9 meses. 
As características dos elastômeros permanecem inalteradas por até 5 anos em condições favoráveis de 
armazenamento. 
 
 

! 
 

C U I D A D O !  
Os locais de estocagem não devem conter fontes geradoras de ozônio, como lâmpadas 
fluorescentes, lâmpadas de mercúrio-vapor ou equipamentos de alta voltagem. 
Não estocar os materiais em locais úmidos. 
Favor ter certeza que não há condensação.  A umidade relativa do ar deve estar abaixo de 
65%. 

 
 
 

4 Montagem 
 
Basicamente o acoplamento é fornecido em partes individuais. Antes da montagem o acoplamento deve ser 
supervisionado por completo. 
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4 Montagem 
 

4.1 Componentes dos acoplamentos 
 
Componentes do ROTEX®, acoplamento design No. 001 
 

compo- 
nent 

quantidade designação 

figura 6: 
ROTEX® 

1 2 Cubo 
2 1 Elastômero 1) 
3 5 2) Elementos DZ 1) 

4 2 
Parafuso 
DIN EN ISO 4029 

1) Elastômero tipo DZ opcional 
2) Para tamanho 180 quantidade = 6 peças 

 
Componentes do ROTEX®, DKM 1) 
 

compo- 
nent 

quantidade designação 

 
figura 7: ROTEX® DKM 

1 2 Cubo 
2 2 Elastômero 
3 1 DKM - espaçador 

4 2 
Parafuso  
DIN EN ISO 4029 

1) Tipo DKM não é disponibilizado com elastómeros do 
tipo DZ. 

 
Components of ROTEX®, design with taper clamping sleeve 
 

compo- 
nent 

quantidade descrição 

figura 8: 
ROTEX® 
design com 
luva cônica 

TB1/TB2 2 
Cubo para bucha 
grampo 

1 2 Luva cônica 
2 1 Elastômero der 1) 
3 5 2) Elementos DZ 1) 

4 4 
Parafuso  
DIN EN ISO 4029 

1) Elastômero tipo DZ opcional 
2) Para tamanho 180 quantidade = 6 peças 

 
Características dos elastômeros padrão 

Dureza do 
elastômero 

(Shore) 

92 Shore-A 95/98 Shore-A 64 Shore-D 
T-PUR® 
(laranja) 

PUR 
(amarelo) 

T-PUR® 
(roxo) 

PUR 
(vermelho) 

T-PUR® 
(verde claro) 

PUR 
(branco1)) 

Marcação  
(cor) 

      

1)  Branco com marca verde no dente 
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4 Montagem 
 

4.2 Avisos a respeito da usinagem de furos 
 

STOP 

 

P E R I G O !  
O furo máximo permitido d (ver tabela 1 a 5 no capítulo 
1 – Dados técnicos) não deve ser excedido. Se estes 
dados não forem obedecidos o acoplamento pode 
trincar. Partes rotativas podem causar sérios danos. 
 
 Furos feitos em cubos, pelo cliente, devem obedecer a 

tolerâncias de concentricidade (veja figura 9). 
 Favor ter certeza que o dmax foi respeitado. 
 Checar cuidadosamente a medida do furo e a 

concentricidade. 
 Favor usar o parafuso de fixação de acordo com a  

DIN EN ISO 4029 com ponta cônica recartilhada para 
prender os cubos axialmente. 

 
figura 9: concentricidade em relação a rotação

 

! 
 

 

C U I D A D O !  
O comprador é responsável por todas as usinagens feitas em cubos brutos, com furo guia, 
e em usinagens finais de componentes anexos do acoplamento. A KTR não aceita 
reclamações de garantia resultantes de reusinagens insuficientes. 

 

 
P R E C A U Ç Ã O !  
A KTR fornece cubos não furados ou com furo guia com alterações exigidas pelo cliente, 
quando isto for feito estas partes vêm etiquetadas com o símbolo . 

 
 
Tabela 6: parafusos DIN EN ISO 4029 

tamanho 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180
dimensão G M4 M5 M5 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20 M20
dimensão t 5 10 10 15 15 20 20 20 20 25 30 30 35 40 45 50 50 
torque de 

aperto TA [Nm] 
1,5 2 2 10 10 10 10 17 17 17 40 40 80 80 140 140 140

 
 
Tabela 7: Combinações recomendadas de ajuste para DIN 748/1 

Furo [mm] 
Tolerancia do eixo Tolerancia do furo 

acima até 
 50 k6 H7 

(KTR-padrão) 50  m6 

 
Se o cubo é com chaveta, que deve corresponder à tolerância ISO JS9 (KTR-padrão) com condições normais de 
operação ou ISO P9 com condições de operação pesada (freqüentemente alternando direção de torção, cargas 
de choque, etc.) De preferência a chaveta deve ser posicionado entre os cames. Para a fixação axial dos cubos 
o parafuso allen sem cabeça deve ser posicionado sob a chaveta, con exceção dos cubos em alumínio (Al-D) 
que deverão ter o parafuso no lado oposto a chaveta (180°). 
 
O torque transmissível da ligação eixo / cubo deve ser verificada pelo comprapor, e ele é responsável pela 
mesma. 
 
 
 
 
 
 
 



KTR Kupplungstechnik 
GmbH 

D-48407 Rheine 

ROTEX® 
Instruções de Operação/Montagem 

KTR-N 
Página: 
Edição: 

40210 PT 
10 de 21 
17 

 

Please note protection 
mark ISO 16016. 

Drawn: 21.02.13 Pz Replaced for: KTR-N valid from 26.03.09 
Verified: 05.06.13 Pz Replaced by:  

 

4 Montagem 
 

4.3 Montagem dos cubos 
 

 
A T E N Ç Ã O !  
Nós recomendados checar os furos, eixos, chavetas e rasgos de chaveta para melhor 
precisão dimensional antes da montagem. 

 
Aquecer os cubos levemente (aprox. 80 °C) permite uma instalação mais fácil no eixo. 
 

 

P R E C A U Ç Ã O !  
Favor prestar atenção em ignições nas áreas de perigo. 

 

STOP 

 

P E R I G O !  
Tocar cubos aquecidos pode causar queimaduras. 
Nós recomendamos usar luvas de segurança. 

 

! 
 

C U I D A D O !  
Para a montagem, favor confirmar a medida E (veja tabela 1 a 5) e ter certeza que o 
elastômero pode mover-se axialmente. 
A não verificação deste aviso pode causar estragos no acoplamento. 

 
 Montagem dos cubos no lado motor e lado movido (veja figura 10). 

 Posicionar os elementos tipo DZ nas garras do cubo do lado acionador ou acionado. 

 Mova o lado motor ou lado movido até que a dimensão E seja encontrada (veja figura 11). 

 Se as partes motoras e movidas estiverem firmemente fixadas, movimente os cubos nos eixos para ajustar a 
medida E. 

 Prenda os cubos através do torque do parafuso de fixação DIN EN ISO 4029 com ponta cônica (torque de 
aperto veja tabela 6) 

 

 
A T E N Ç Ã O !  
Se os diâmetros de eixo com a chaveta forem menores que a dimensão DH (veja tabela 1 a 
5) do elastômero, um dois eixos, ou ambos podem entrar dentro do elastômero.  

 
 

 

figura 10: montagem dos cubos figura 11: montagem do acoplamento 
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4 Montagem 
 

4.4 Montagem da luva cônica 
 
Montagem da luva cônica: 

Limpar as superficies de contato da luva cônica, do cubo e do eixo, então aplicar levente óleo lubrificante (e. g. 
Ballistol Universal Öl or Klüber Quietsch-Ex). 
A luva cônica possui roscas externas cilindricas e posicionadas simetricamente. Somente metade destas roscas 
estão posicionadas nas luvas, a outra metade nos cubos ROTEX. Por favor alinha-las no momento da 
montagem. 
Ajustar acoplamento e a bucha cônica de fixação em si, certifique-se que os furos cobriram um ao outro e aperte 
os parafusos ligeiramente. Coloque o elemento de ligação com a bucha cônica de fixação no eixo e aperte os 
parafusos com o torque indicado na tabela 8. 
Durante o processo de parafusar o cubo é empurrado na bucha cônica é pressionado. A bucha cônica de fixação 
tem que ser dirigido mais para o cone de luz furo com o marreta por meio de uma bucha adequada. Depois os 
parafusos de ajuste tem que ser reapertados com o torque indicado na tabela 8. Este processo tem de ser 
realizada pelo menos uma vez. 
Depois que a unidade foi operada sob carga durante um curto período de tempo, deve ser revisto se o parafusos 
pode ter soltado. 
Fixação axial do cubo trava (cubo do acoplamento com bucha de fixação) só pode ser realizado por uma 
montagem adequada. 
 

! 
 

 

C U I D A D O !  
Ao usar o cola parafusos para fixação do cone da bucha de aperto em áreas explosivas,  
por favor, adicionalmente, protegê-los contra a auto-afrouxamento, e. g. w. Loctite (médio-
força).  
Bucha de fixação sem a utilização de uma chave não são permitidos em áreas explosivas. 

 

! 
 

C U I D A D O !  
Óleo e graxa com dissulfeto de molibdênio ou aditivos de alta-pressão como TEFLON e 
Silicone ou qualquer outra graxa que reduz coeficiente de atrito não deverá ser utilizado. 

 
 

 
figura 12: ROTEX® design com bucha grampo 

 
 
Desmontagem da luva cônica: 

Removendo os parafusos de fixação você pode destacar a luva cônica. Feito isso, você coloca um dos parafusos 
na rosca de remoção e da um torque, a parte destacada do cubo pode ser manualmente retirada. 
 
Tabela 8: 

bucha grampo 
dimensões do parafuso 

quantidade 

 

figura 13: parafuso sem cabeça (BSW) 

G 
[inch] 

L 
[inch] 

SW 
[mm] 

TA 
[Nm] 

1008 1/4 1/2 3 5,7 2 
1108 1/4 1/2 3 5,7 2 
1610 3/8 5/8 5 20 2 
1615 3/8 5/8 5 20 2 
2012 7/16 7/8 6 31 2 
2517 1/2 7/8 6 49 2 
3020 5/8 1  1/4 8 92 2 
3535 1/2 1  1/2 10 115 3 
4545 3/4 1  3/4 12 170 3 
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4 Montagem 
 

4.5 Desalinhamentos – Alinhamento dos acoplamentos 
 
Os desalinhamentos mostrados nas tabelas 9 a 11 oferecem segurança suficiente para compensar influências do 
meio, como por exemplo, expansão por calor ou redução por resfriamento. 
 

! 
 

 

C U I D A D O !  
Para garantir um longo uso do acoplamento e para maior segurança em áreas de risco, os 
eixos devem ser precisamente alinhados. 
Favor observar os dados de desalinhamento indicados (tabelas 9 a 11). Se os valores 
excederem os valores tabelados o acoplamento será danificado.  
O perfeito alinhamento do acoplamento aumenta sua vida útil. 
No caso de áreas de perigo para explosão grupo IIC (marking II 2GD c IIC T X), os dados de 
desalinhamento aceitáveis são metade dos valores tabelados (veja tabela 9 a 11). 

 
Nota: 

 Se os desalinhamentos mencionados nas tabelas 9 a 11 forem máximos, estes não devem acontecer ao 
mesmo tempo. Se o desalinhamento radial e/ou angular for máximo ao mesmo tempo, os desalinhamentos 
permissíveis devem ser reduzidos em parte (veja figura 15). 

 Favor checar com régua, medidor de folga ou paquímetro se os desalinhamentos estão dentro dos valores 
tabelados (tabelas 9 a 11). 

 

  

Desalinhamento angular Desalinhamento radial Desalinhamento axial  
 

Kw = L1max. - L1min.   [mm]  Lmax = L + Ka [mm] 

figura 14: desalinhamentos 
 
 

Exemplo para desalinhamentos mostrados 
na figura 15: 
 
Exemplo 1: 
Kr = 30 % 
Kw = 70 % 
 
Exemplo 2: 
Kr = 60 % 
Kw = 40 % 

figura 15:
combinações de 

desalinhamentos 

 Ktotal = Kr + Kw  100 % 
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4 Montagem 
 

4.5 Desalinhamentos – Alinhamento dos acoplamentos 
 
Tabela 9: dados de desalinhamento para elastômeros 92 e 95/98 Shore-A 

ROTEX® tamanho 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180
desalinhamentos max. axial 

Ka [mm] 
-0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,5 -3,0 
+1,0 +1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,2 +4,6 +5,0 +5,7 +6,4

desalinha-
mentos max. 

radial Kr 
[mm] com 

1500 1/min 0,17 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36 0,38 0,42 0,48 0,50 0,52 0,55 0,60 0,62 0,64 0,68

3000 1/min 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,25 0,26 0,28 0,32 0,34 0,36 0,38 - - - - 

Kw [grau] 
desalinhamentos max. 

angular com n = 1500 1/min 
Kw [mm] 

1,2 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

0,67 0,82 0,85 1,05 1,35 1,70 2,00 2,30 2,70 3,30 4,30 4,80 5,60 6,50 6,60 7,60 9,00

Kw [grau] 
desalinhamentos max. 

angular com n = 3000 1/min 
Kw [mm] 

1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 - - - - 

0,60 0,70 0,75 0,85 1,10 1,40 1,60 2,00 2,30 2,90 3,80 4,20 5,00 - - - - 

 
 
Tabela 10: dados de desalinhamento para elastômeros 64 Shore-D 

ROTEX® tamanho 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180
desalinhamentos max. axial 

Ka [mm] 
-0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,5 -3,0 
+1,0 +1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,2 +4,6 +5,0 +5,7 +6,4

desalinha-
mentos max. 

radial Kr 
[mm] com 

1500 rpm 0,11 0,13 0,15 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,34 0,36 0,37 0,40 0,43 0,45 0,46 0,49

3000 rpm 0,08 0,09 0,1 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,24 0,25 0,26 0,28 - - - - 

Kw [grau] 
desalinhamentos max. 

angular com n = 1500 1/min 
Kw [mm] 

1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

0,57 0,77 0,77 0,90 1,25 1,40 1,80 2,00 2,50 3,00 3,80 4,30 5,30 6,00 6,10 7,10 8,00

Kw [grau] 
desalinhamentos max. 

angular com n = 3000 1/min 
Kw [mm] 

1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 - - - - 

0,52 0,7 0,67 0,80 1,00 1,30 1,60 1,80 2,20 2,70 3,50 4,00 4,90 - - - - 

 
 
Tabela 11: dados de desalinhamento para tipo DKM 

ROTEX® tamanho 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 

desalinhamentos max. axial Ka [mm] 
+1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 
-1,0 -1,0 -1,4 -1,4 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -3,0 -3,0 

desalinhamentos max. radial  
Kr [mm] com n = 

1500 1/min 0,45 0,59 0,66 0,77 0,84 0,91 1,01 1,17 1,33 1,48 
3000 1/min 0,40 0,53 0,60 0,70 0,75 0,82 0,81 1,05 1,19 1,33 

Kw [grau] Desalinhamento 
max. angular com n = 

1500 1/min 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
3000 1/min 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 
 
 

4.6 Estoque de reposição, Endereços de serviço ao cliente 
 
Para garantir uma prontidão na entrega das peças de reposição, temos um grande número destas em estoque. 
 
Contate os endereços dos parceiros da KTR para peças de reposição e também pedidos podem ser feitos no 
website da KTR, www.ktr.com. 
 

 
A T E N Ç Ã O !  
KTR não assume nenhuma confiabilidade ou garantia em itens de reposição e acessórios 
que não provêm da KTR e estão com problemas de fabricação. 
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5 Anexo A 

Avisos e instruções lembrando o uso em  áreas de risco
 
design 001: cubo / elastômero / cubo   ou   cubo / elementos DZ / cubo 
design 018: cubo / elastômero / espaçador DKM / elastômero / cubo 
design com luva cônica: cubo / luva cônica / elastômero / luva cônica / cubo   ou 

cubo / luva cônica / elementos DZ / luva cônica / cubo 
(O uso da luva cônica apenas quando se tem rasgo de chaveta!) 

 
ROTEX® DKM e ROTEX® ZS-DKM apenas com espaçador de aço ou alumínio semi-acabado com uma 
rugosidade de Rp0,2 ≥ 250 N/mm2. 
 
 
 

5.1 Uso em  áreas de risco de acordo com as regulamentações 
 

Condições de operação em  áreas de risco 
 
Acoplamentos ROTEX® estão de acordo com o EC Standard 94/9/EC. 
 
 
1. Indústrias (com exceção de mineração) 

 device class II of category 2 and 3 (acoplamento não é aprovado para  device class 1) 
 media class G (gases, fumaça, vapores), zone 1 and 2 (acoplamento não é aprovado para  zone 0) 
 media class D (dusts), zone 21 and 22 (acoplamento não é aprovado para  zone 20) 
 explosion class IIC (explosion class IIA and IIB estão inclusas em IIC) 

 
Classe de temperatura: 

T-PUR® PUR 

Classe de 
temperaturas 

Temperatura 
ambiente ou de 

operação Ta 

Temperatura 
máxima da 
superfície 

Classe de 
temperaturas 

Temperatura 
ambiente ou de 

operação Ta 

Temperatura 
máxima da 
superfície 

T3, T2, T1 
- 50 °C a  

+ 120 °C 1) 
+ 140 °C 2) T4, T3, T2, T1 

- 30 °C a  
+ 90 °C 1) 

110 °C 2) 

T4 
- 50 °C a 
+ 115 °C 

+ 135 °C T5 
- 30 °C a 
+ 80 °C 

100 °C 

T5 
- 50 °C a 
+ 80 °C 

+ 100 °C T6 
- 30 °C a 
+ 65 °C 

85 °C 

T6 
- 50 °C a 
+ 65 °C 

+ 85 °C    

 
Explicação: 
A temperatura máxima na superfície resulta de cada temperatura máxima permissível ou temperatura de operação Ta mais o 
acréscimo máximo de temperatura T de 20 K que tem que ser levado em conta. 
1) A temperatura ambiente ou de operação Ta é limitada para +90 °C (válido para T-PUR® somente: + 120 °C) devido a 

permanente temperatura de operação usada pelo elastômero. 
2) A temperatura máxima da superfície de 110 °C (válido para T-PUR® somente: + 140 °C) é aplicada para uso em locais 

potencialmente sujeitos a explosão de minérios de ferro, também.  
 
 
2. Mineração 

Device class I of category M2 (acoplamento não é aprovado para categoria de equipamentos M1). 
Temperatura ambiente permissível - 30 °C a + 90 °C (válido para T-PUR® somente: - 50 °C to + 120 °C). 
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5 Anexo A 

Avisos e instruções lembrando o uso em  áreas de risco
 

5.2 Intervalos de controle para acoplamentos em  áreas de risco 
 

Grupo de 
explosão 

Intervalos de controle 

3G 
3D 

Para acoplamentos que são classificados na categoria 3G ou 3D as instruções de operação e 
montagem são para operações usuais. Durante uma operação padrão a qual tem que ser sujeita a 
uma análise de riscos de ignição, os acoplamentos estão livres de qualquer fonte de ignição. 
Somente o aumento de temperatura produzido pelo próprio aquecimento deve ser levado em conta, 
ainda assim, dependendo do tipo de acoplamento.  

Considerar para ROTEX® T = 20 K. 

II 2GD c IIB 
T4, T5, T6 

Uma checagem da folga circunferencial e uma checagem visual da flexibilidade do elastômero/ 
elementos DZ devem ser feitas após 3000 horas de operação em primeiro momento, após 6 meses 
ao menos. 
Caso não ocorram modificações nem danos no elastômero/elementos DZ, após a primeira inspeção, 
e ecaso os parâmetros de trabalho continuem os mesmos, a próxima inspeção pode ser feita após 
6000 horas de operação ou 18 meses no mínimo. 
Caso você note uma deformação no elastômero durante a primeira inspeção, a troca do 
elastômero/elementos DZ é recomendada, favor analisar o motivo do dano de acordo com a tabela 
“Quebras”, o mais rápido possível. 
Os intervalos de manutenção devem ser ajustados de acordo com as mudanças dos parâmetros de 
operação. 

II 2GD c IIC 
T4, T5, T6 

Uma inspeção da folga circunferencial e uma inspeção visual da flexibilidade do elastômero/ 
elementos DZ devem ser feitas após 2000 horas de operação no primeiro momento, após 3 meses 
no mínimo. 
Caso não ocorram modificações nem danos no elastômero/elementos DZ, após a primeira inspeção, 
e caso os parâmetros de trabalho continuem os mesmos, a próxima inspeção pode ser feita após 
4000 horas de operação ou 12 meses no mínimo. 
Caso você note uma deformação no elastômero durante a primeira inspeção, a troca do 
elastômero/elementos DZ é recomendada. Favor analisar o motivo do dano de acordo com a tabela 
“Quebras”, o mais rápido possível. 
Os intervalos de manutenção devem ser ajustados de acordo com as mudanças dos parâmetros de 
operação. 

 
ROTEX® coupling 

 

figura 17.1:
ROTEX®

elementos DZ

figura 17.2:
elastômero ROTEX®

figura 16: acoplamento ROTEX® 

 
Aqui entre os dentes do acoplamento e a flexibilidade do elastômero/elemento DZ podem ser checadas por um 
medidor de folga.  
Quando se atinge o limite máximo de deformação pela máxima fricção, o elastômero/elemento DZ deve ser 
substituido imediatamente, independente dos intervalos de inspeção. 
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5 Anexo A 

Avisos e instruções lembrando o uso em  áreas de risco
 

5.3 Valores aproximados para uso 
 
No caso da folga ser maior do que X mm, o elastômero/elementos DZ deve ser trocado. 
 
O momento para troca do elastômero depende das condições de operação e dos parâmetros da aplicação.  
 

! 
 

C U I D A D O !  
Para ter certeza da maior durabilidade do elastômero e prevenção de acidentes quando 
usados em áreas de risco, os eixos devem estar muito bem alinhados. 
Favor sempre observar os desalinhamentos permissíveis indicados (tabela 9 a 11). Se os 
valores forem excedidos o acoplamento esta danificado. 

 

figura 18: inspecionando a folga do acoplamento figura 19: deformação do elastômero 
 
Tabela 12: 

ROTEX® 
tamanho 

limites de deformação (fricção) ROTEX® 
tamanho 

limites de deformação (fricção)
Xmax.  [mm] Xmax.  [mm] 

9 2 65 5 
14 2 75 6 
19 3 90 8 
24 3 100 9 
28 3 110 9 
38 3 125 10 
42 4 140 12 
48 4 160 14 
55 5 180 14 

 
 

5.4 Materiais de acoplamentos permitidos em  áreas de risco 
 
Nos grupos de explosão IIA, IIB e IIC os seguintes materiais podem ser combinados: 

EN-GJL-250 (GG 25) 
EN-GJS-400-15 (GGG 40) 
Aço 
Aço INOX 

 
Produtos semi-acabados de alumínio com percentual de magnésio até 7,5% e rugosidade de Rp0,2 ≥ 250 N/mm2 
são permitidos para uso em áreas de perigo. 
Alumínio fundido geralmente não é usado em áreas de risco. 
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5 Anexo A 

Avisos e instruções lembrando o uso em  áreas de risco
 

5.5  Marca nos acoplamentos para áreas de risco 
 
Acoplamentos para uso em áreas de risco são marcados em ao menos um dos componentes. Marca-se o 
diâmetro externo ou a frente do cubo com a etiqueta  tendo assim a permissão para uso. Os elastômeros or 
elementos DZ não são marcados neste caso. Por razão de espaço esta etiqueta é usada até o tamanho 19. 
 
Marcação pequena: 
(padrão)  

II 2GD c IIC T X/I M2 c X 

 
Marcação completa: 
(válido para T-PUR® somente)  

II 2G c IIC T6, T5, T4 bzw. T3 - 50 °C  Ta  + 65°C, + 80 °C, + 115 °C 
bzw. + 120 °C 
II 2D c T 140 °C/I M2 c - 50 °C  Ta  + 120 °C 

 
Marcação completa: 
(válido para PUR somente)  

II 2G c IIC T6, T5 bzw. T4 - 30 °C  Ta  + 65°C, + 80 °C bzw. +90 °C 
II 2D c T 110 °C/I M2 c - 30 °C  Ta  + 90 °C 

 
A marcação com o grupo de explosão IIC inclui o grupo de explosão IIA e IIB. 
 
Se alguma parte do acoplamento não estiver etiquetada com  e também , a KTR forneceu isso sem furo ou 
com furo guia. 
 
 
 

5.6 Inicando o acionamento 
 
Antes de colocar o acoplamento em funcionamento, checar o aperto dos parafusos de fixação nos cubos, o 
alinhamento e a distancia E correta, se necessário, e também checar se todas as conexões com parafusos estão 
com os torques de apertos correto. 
 

 

Se forem usados em áreas de risco os parafusos que fixam o cubo, assim como as outras 
conexões com parafuso, devem estar travados contra o desrosqueamento, exemplo cola Loctite 
(força média). 

 
Por último, a proteção do acoplamento contra contato não intencional deve estar fixada. 
 
A tampa deve ser condutora de eletricidade e está incluso uma trava equipotencial. Flanges de ligação (com 
7,5% de magnésio), feitas de alumínio, e coxim (NBR) podem ser usados como conexão entre o motor e a 
bomba. A tampa não pode ser retirada antes que a unidade esteja parada. 
 
Durante a operação prestar a atenção em: 

 Estranhos ruidos 
 Vibrações 
 
Se o acoplamento estiver sendo usado em áreas com pós de mineração explosivos, o usuário deve ter certeza 
que não há acúmulo deste pó de mineração entre a tampa e o acoplamento. O acoplamento não deve operar em 
áreas de acúmulo de pó de mineração. 
 
Para tampas com travas na parte de cima, metais leves não devem ser usados se os acoplamentos são usados 
de acordo com o grupo de aplicação II (se possível usar Aço INOX). 
Se os acoplamentos são usados em mineração (grupo de aplicação II), a tampa não deve ser feita de metal leve. 
Ela deve ser resistente a grandes cargas mecânicas se for usada no grupo de aplicação II. 
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5 Anexo A 

Avisos e instruções lembrando o uso em  áreas de risco
 

5.6 Inicando o acionamento 
 
A distância minima „Sr“ entre o protetor do acoplamento e as peças rotativas devem obedecer os dados abaixo. 
 
Se a proteção do equipamento é usada como uma tampa, a abertura da tampa regularmente e uso de proteções 
contra explosões podem ser feitos, porém não podem exceder as medidas que seguem: 
 

Dimensões 
Protetor [mm] 

Superior Lateral Dimensão „Sr“ 
Circular - diâmetro máximo 4 8  10 
Retangular - distância máxima lateral 4 8  10 
Ranhurada reta ou curva - 
dimensões máximas 

proibido 8  20 

 

! 
 

C U I D A D O !  
Se você notar alguma irregularidade na duração do acoplamento, o motor deve ser 
desligado imediatamente. A “causa da quebra deve ser encontrada na tabela „Quebras” e 
se possível, deve ser eliminada de acordo com a causa. As possíveis causas de quebra 
devem ser mencionadas como aviso apenas. Para encontrar a causa da quebra todos os 
fatores de operação e componentes da máquina devem ser considerados.  

 
Superfície do acoplamento: 

 

Para acoplamentos tratados superficialmente (pintura, endurecimento e etc.) usados em áreas de 
risco a condutividade e a espessura da camada devem ser levadas em conta. No caso de 
pinturas até 200 µm não é esperado carregamento eletrostático. Múltiplas camadas que tiverem 
espessuras maiores que 200 µm são proibidas no grupo de explosão IIC. 

 
 
 

5.7 Quebras, causas e soluções 
 
Os erros mencionados abaixo podem levar ao uso incorreto do acoplamento ROTEX®. Além disso, as 
estipulações feitas nessas instruções de operação e montagem são relevantes, então tenha certeza que estes 
erros estão sendo prevenidos.  
A lista de erros abaixo pode apenas guiar para o erro exato. Quando procuramos os erros, os componentes 
integrantes geralmente estão inclusos.  
 

 

O uso incorreto do acoplamento pode dar início a ignição do acoplamento. 
EC Standard 94/9/EC requer um cuidado especial do fabricante e do usuário. 

 
Erros gerais do uso incorreto: 

 Importante dado de seleção do acoplamento não foi informado. 

 O cálculo da conexão eixo/cubo não foi considerado. 

 Partes do acoplamento danificadas durante o transporte são montadas. 

 Quando o cubo for aquecido, a temperatura permitida para isso foi excedida. 

 As partes a serem montadas não se encaixam. 

 Os torques de aperto estão acima ou abaixo da especificação. 

 Componentes são trocados ou colocados erroneamente. 

 Um elastômero errado ou não elastômero montado no acoplamento. 

 O uso de produtos que não são originais da KTR em combinação com os originais. 

 Elastômero/elementos DZ usados, desgastados ou armazenados por muito tempo. 
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5 Anexo A 

Avisos e instruções lembrando o uso em  áreas de perigo
 

5.7 Quebras, causas e soluções 
 
Continuação: 
 
 O acoplamento usado ou a proteção do acoplamento não atendem as normas de uso em áreas de perigo 

como a EC Standard 94/9/EC. 

 Os intervalos de manutenção não são observados. 
 
 

quebras causas 
perigos em áreas  

de risco 
solução 

mudanças nos 
ruidos e ocorrência 

de vibrações 

desalinhamentos 

aumento da 
temperatura na face do 
elastômero; perigo de 

ignição devido a 
superfícies muito 

quentes. 

1) desligar a máquina 
2) eliminar a razão do desalinhamento (ex. 

furos muito grandes, quebra do suporte 
do motor, expansão do aquecimento 
dos componentes, mudança na medida 
E do acoplamento) 

3) checar o desgaste do elastômero  

desgaste do 
elastômero, curto 

período de 
transmissão de 

torque com contato 
de metal 

perigo de ignição 
combinado com faíscas

1) desligar a máquina 
2) desmontagem do acoplamento e 

remoção dos restos do elastômero 
3) checar as partes do acoplamento e 

substituir as partes danificadas 
4) inserir o elastômero e montar as outras 

partes 
5) checar o alinhamento e corrigir se 

necessário 

falta de aperto dos 
parafusos de 

fixação 

perigo de ignição 
combinado com faíscas 
e superfícies quentes 

1) desligar a máquina 
2) checar o alinhamento do acoplamento 
3) apertar os parafusos de fixação e ter 

certeza de que eles não irão 
desparafusar 

4) checar o desgaste do elastômero sob 
ponto de controle 

quebra de dentes 

desgaste do 
elastômero, 

transmissão do 
torque combinado 
com o contato do 

metal. 

perigo de ignição 
combinado com faísca 

1) desligar a máquina 
2) trocar o acoplamento 
3) checar o alinhamento 

quebra dos dentes 
combinados com 
altos choques de 

energia/carga 

perigo de ignição 
combinado com faísca 

1) desligar a máquina 
2) trocar o acoplamento 
3) checar o alinhamento  
4) procurar a razão da sobrecarga 

parâmetros de 
operação não 

correspondem a 
performance do 

acoplamento 

perigo de ignição 
combinado com faísca 

1) desligar a máquina 
2) checar os parâmetros de operação e 

selecionar um acoplamento maior 
(considerar o espaço útil para isso) 

3) montar o novo tamanho de acoplamento
4) checar o alinhamento 

engano no serviço 
da unidade 

perigo de ignição 
combinado com faísca 

1) desligar a máquina 
2) trocar o acoplamento 
3) checar o alinhamento 
4) instruir e treinar os operadores 
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5 Anexo A 

Avisos e instruções lembrando o uso em  áreas de perigo
 

5.7 Quebras, causas e soluções 
 

quebras causas 
perigos em áreas de 

risco 
solução 

desgaste 
prematuro do 
elastômero 

desalinhamento 

aumento da 
temperatura na face do 
elastômero; perigo de 

ignição devido a 
superfícies muito 

quentes 

1) desligar a máquina 
2) eliminar a razão do desalinhamento (ex. 

furos muito grandes, quebra do suporte 
do motor, expansão do aquecimento 
dos componentes, mudança na medida 
E do acoplamento) 

3) checar o desgaste do elastômero 

ex.: contato com 
líquidos agressivos, 
óleos influência do 
ozônio, muito alta 

ou baixa 
temperatura e etc. 
causam mudanças 

físicas no 
elastômero 

perigo de ignição 
devido ao contato entre 

os dentes metálicos, 
causando faíscas 

1) desligar a máquina 
2) desmontagem do acoplamento e 

remoção dos restos do elastômero 
3) checar as partes do acoplamento e 

substituir as partes danificadas 
4) inserir o elastômero e montar as outras 

partes 
5) checar o alinhamento e corrigir se 

necessário  
6) ter certeza de que futuros danos físicos 

no elastômero foram prevenidos 

temperatura 
ambiente e de 

contato que são 
muito altas para o 
elastômero, max. 

permissível 
ex.: com T-PUR® 

T4 = - 50 °C/ 
+ 120 °C 

perigo de ignição 
devido ao contato entre 

os dentes metálicos, 
causando faíscas 

1) desligar a máquina 
2) desmontagem do acoplamento e 

remoção dos restos do elastômero 
3) checar as partes do acoplamento e 

substituir as partes danificadas 
4) inserir o elastômero e montar as outras 

partes 
5) checar o alinhamento e corrigir se 

necessário  
6) checar e regular a temperatura 

ambiente e de contato (eventualmente 
este problema pode ser resolvido com a 
troca do material do elastômero) 

prematuro 
desgaste do 
elastômero 

(liquefação do 
material no dente 
do elastômero)  

vibrações do 
sistema 

perigo de ignição 
devido ao contato entre 

os dentes metálicos, 
causando faíscas 

1) desligar a máquina 
2) desmontagem do acoplamento e 

remoção dos restos do elastômero 
3) checar as partes do acoplamento e 

substituir as partes danificadas 
4) inserir o elastômero e montar as outras 

partes 
5) checar o alinhamento e corrigir se 

necessário  
6) descobrir a causa da vibração 

(eventualmente apenas com a mudança 
de dureza do elastômero será resolvido)

 
 

 

O uso de elastômeros/elementos DZ usados (veja item 5.2) e o subsequente contato dos dentes 
metálicos não é garantido pela norma Standard 94/9/EC. 
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5 Anexo A 

Avisos e instruções lembrando o uso em  áreas de risco
 

5.8 EC Certificado de conformidade 
 

Certificado de Conformidade EC 

Correspondente as Normas EC 94/9/EC datada 23 de março 1994  
e aos seus regulamentos legais 
 
O Fabricante - KTR Kupplungstechnik GmbH, D-48432 Rheine – confirma que 
 

Acoplamentos flexíveis ROTEX®  
 
descrito nesta instrução de montagem com projeto contra explosão corresponde ao Artigo 1 (3) b) da 
Norma 94/9/EC e cumpre os requerimentos gerais de segurança e saúde em acordo com artigo II da 
Norma 94/9/EC. 
 
O acoplamento de lâminas em aço ROTEX® está de acordo com a Norma 94/9/EC. Alguns artigos 
desta Norma, correspondentes ao certificado de teste IBExU02ATEXB001_05 X foram repostos em 
novas versões. 
KTR Kupplungstechnik GmbH como fabricante confirma que o produto mencionado acima cumpre 
também as especificações da nova Norma. 
 
De acordo com artigo 8 (1) da Norma 94/9/EC os documentos técnicos estão em arquivos no seguinte 
estabelecimento: 
 

IBExU 
Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Fuchsmühlenweg 7 
 
09599 Freiberg 

 

Rheine, 21.02.2013 i. V.    

 

i. V.    

 

 Data Reinhard Wibbeling 
Gerente de Engenharia 
 

 Michael Brüning 
Gerente de Produto 

 

 


