
ПУЛВИС  СПОЈКИ 

 

 

1. Намена 

 

Се користи за пренос на снага помеѓу погонската и работната машина  кои работат  со минимална 

брзина на ротација  од 500min ¹ во рамките на опсегот на снаги  од  1-4.000 KW  со меко 

залетување при полно оптоварување и елстично балансирање на дисконтинуитетот  во 

оптоварувањето. 

 

2. Начин  на  работа:  

 

Пулвис спојките  пренесуваат  енергија  со помош на челична  прашина без цврста - механичка 

врска меѓу погонската  и работната  машина.  

 

Се состои од три главни делови:  

 

· Куќиште  со капак  

· Работно коло  

· Челична  прав  

 

Работното  коло  поставено  на вратилото на погонската  машина при  стартување ја расфрла 

челичната  прашина  по  ободот на  куќиштето   создавајки  два дела од прашина  кои прво ги  

исполнуват  жлебовите. Потоа, како резултат на делувањето на центрифугалната сила двaта дела 

од прашина стануваат поголеми и така постепено се воспоставува  контакт помеѓу работното коло 

и куќиштето, и на тој начин  се врши на пренесување на енергијата.  

 

3. Предност на примена  

 

· Едноставна монтажа и демонтажа  

· Растеретен  залет на моторот  со благо забрзување на масата на работната  машина  

· Димензионирање на снагата на моторот спрема  номиналното  оптоварување 

· Пригушување на  осцилациите на  оптоварувањето  

· Лесно синхронизирање на  работата на повеќе мотори, на  еден  уред 

· Можности на регулација не  времето на покренување  

· Примена на  поевтини кафезни  мотори  

 .Заштита на работните  машини од преоптоварување  и хаварија  

 .Обезбедува  сигурен  и  растеретен залет  на моторот  при пренесување на снагата на работната                

машина  

 

· Примена на  поевтини мотори (мотори со кратко споени  ротори)  



 

4. Заштита на спојката 

 

Ако спојките  како резултат на блокирање на работната  машина  пролизгуваат  подолго време, 

тогаш греењето  кое при тоа  се јавува  може да ги оштети лежиштата на пулвис споката. 

Пролизгувањето на спојката претставува разлика на броевите на вртежи на работното коло и на 

куќиштето  и се изразува во проценти.  

 

Заштита на спојката  се изведува на два начина:  

 

· Со  контрола на температурата на куќиштето  на спојката  (до  180 ° C)  

· Контрола на пролизгуваето  (до S = 10%)  

 

5. Монтажа и пуштањето во работа 

 

Спојката се монтира на ракавците на погонската и  работната  машина. Пред монтирањето  е 

потребно  да се  очисти  заштитниот  слој  на антикорозивното  средство  од налегнувачката 

површина  и да се проверат  приклучните димензии. При навлекување на спојкта  на ракавецот да 

се користат  соодветни алатки и аксиално  осигурување се врши преку притегнување на плочата 

преку  навојот на средишното гнездо во централниот дел на ракавецот.  

 

Koаксиалноста на  оските на вратилата  и зазорите се врши со помош на  упатството  за монтажа  и 

одржување на спојката, кое е  дадено со придружната  документација  при испорака. Контрола на  

точност на центрирање и зазори  помеѓу  полутките на спојката  треба да биде направено во 

согласност со инструкциите на производителот при  погонска  температура на постројката.  

 

После завршената монтажа  спојката  да се подмачка со маст со висока температура на топење 

(180 ° C),со приклучување на мазалицата на рачна преса се додека маста не почне да излегува од 

двете страни помеѓу лежиштата и главчината.  

  

За да се ослободат  заптивките, потребно е пред полнењето со челична прашина  спојката  

неколку секунди да се пушти во работа на празно.  

 

Спојката е правилно монтирана  ако не се јавува  прекумерно  затоплување,  и покривката за 

спојката  не е се врти во празен од.Потоа се полни спојката  со соодветен износ на челична  

прашина преку отворот  за полнење. Во текот на работата  може да се  

врши фино  регулирање на количеството на полнење на спојкта према погонските карактеристики 

(додавање или одземање на количината на полнење).  

 

Во нормални услови пулвис спојкта не смее да се загрева. Затоплување на спојкта покажува дека 

доаѓа до трајно  пролизгување  и потсетува на  високо оптоварување или чести преоптоварувања. 

Овој недостаток  треба да се елиминира со додавање на полнењето. Ако се пролизгувањето се 



јавува про поголема снага од посакуваната тогаш полнењето треба да се намали.  

 

6. Можности на примена  

Пулвис спојките имаат многу широка примена благодарејки на предностите кои ги имат при 

пренос на енергија.Се применуват на погоните : 

· Дробилици  и дробилични постројки 

· Транспортери со гумена лента 

· Млинови 

· Челични и грабуљасти  транспортери  

· Mешалици и дозатори 

· Сепаратори и таложници  

· Извозни постројки  во рударството  

· Машини  во прехранбената индустрија 

 

7. Избор и означување на Пулвис спојките 

Големината  на спојкта се бира према енергијата која треба да ја пренесе а типот на спојката 

зависи од условите на монтирање.На располагање се 15 големини на спојки(види табела) со 

лизгачки и тркалачки лежишта  и 4 типа. 

Означувањето и нарачки се вршат со комбинација на слова и бројки како следи: 

КL – со лизгачки лежишта ,  КО – со тркалачки лежишта 

Ознака на големина  190  до  850 

Тип на спојкта:Кd–добош за кочница,Gp–гумен прстен,Ps–перифлекс спојка,Re–клинаста ременица 

Пример на ознака: Спојка со тркалачки лежишта и надворешен пречник Ф500 и со гумени прстени 

КО-500-Gp 

Покрај ознаката потребно е да се наведат пречниците на ракавците и димензиите на клиновите.Во 

спротивно спојкaта сe испорачува на пред мера со минимални пречници за ракавци. 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 


