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Características

Areas de aplicação

Faixa de torque

Super flexível em todas direções

Flexibilidade torcional adaptável

Permite reversão

Livre de folgas e desgaste

CENTAFLEX-FO - Um acoplamento torcionalmente super elástico 
desenvolvido especialmente para aplicações em moendas de cana 
de açúcar.

CENTAFLEX-FO - Com seu design único e patenteado este acoplamen-
to permite um grande desalinhamento radial de até 30mm, além de 
grandes desalinhamentos axiais e angulares.

Por possuir elementos elásticos o CENTAFLEX-FO permite um grande 
ângulo de torção, absorvendo todas as vibrações e choques 
resultantes das variações contínuas de torque da moenda, evitando 
assim o desgaste excessivo das engrenagens dos redutores.

Sua forma construtiva transmite o torque livre de folgas, além de 
eliminar o desgaste das pontas de eixo.

CENTAFLEX-FO permite dar reversão por um breve período de tempo 
em caso de engaste da moenda.

Moendas de
cana de açúcar

1200 a 4400 kNm
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Os elementos elásticos do 
CENTAFLEX-FO estão dis-
poníveis em várias durezas 
Shore A.
Isto permite que a flexibi-
lidade torcional do aco-
plamento seja adaptada a 
variação de torque de cada 
moenda. 
As vibrações torcionais e 
impactos são realmente 
absorvidos.  
Possui um ângulo de torção 
de 5º a 7º no torque nomi-
nal. 

Os acoplamentos da série 
CENTAFLEX-FO com-
pensão grandes desalin-
hamentos axias, radias e 
angulares.
A pr inc ipa l  caracter ís t i -
ca deste acoplamento é 
sua grande capac idade 
de permit i r  um desa-
l inhamento rad ia l  de 
até 30mm em traba lho 
constante.

Sua forma construtiva trans-
mite o torque livre de folgas, 
além de eliminar o desgaste 
das pontas de eixo.

Com seu design único, a 
garra de fixação dos cubos 
faz com que o acoplamento 
seja livre de folgas e evita 
o desgaste das pontas de 
eixo, trazendo um ótimo 
beneficio ao longo do tempo.

Permite a troca axial dos 
elementos elásticos.
Tempo reduzido, extrema-
mente simples, e sem des-
locamento dos equipamen-
tos ou uso de ferramentas 
especiais

Quando as coisas ficam 
difíceis, a qualidade não 
tem preço. Com um geren-
ciamento de qualidade 
exemplar, a CENTA garante 
produtos que resistem às 
tarefas mais difíceis.
Os sistemas de acoplamen-
to da CENTA são mais do 
que a soma de suas par-
tes. A CENTA compartilha 
a visão de produtos inte-
ligentes que atendem aos 
mais altos requisitos em 
termos de design e quali-
dade.

COMPENSA GRANDES 
DESALINHAMENTOS PINÇA DE FIXAÇÃO MANUTENÇÃO QUALIDADE

FLEXIBILIDADE 
TORCIONAL
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DADOS TÉCNICOS  FO 19  FO 22-26

39”x66” 1200 2400 19100 13 ±30 ±25 1°

39”x67” 1200 2400 19100 13 ±30 ±25 1°

42”x78” 1700 3400 26600 13 ±30 ±25 1°

*valores primários

1 3 4 7 9 10 12 14
Tamanho 

da 
Moenda

Torque Nominal
TKN

[kNm]

Torque Máximo
TKMAX

[kNm]

Rigidez torsional
dinâmica

CTdyn

[kNm/rad]

Rotação
nmax
[rpm]

Desalinhamento Axial
∆Ka

[mm]

Desalinhamento Radial
∆Kr

[mm]

Desalinhamento Ângular
∆Kw

[°]
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TECHNICAL DATA  FO 22  FO 26

45”x78” 1800 3600 28000 10 ±30 ±25 1°

46”x84” 2200 4400 34400 10 ±30 ±25 1°

46’x84’ 2200 4400 34400 10 ±30 ±25 1°

46”x86” 2300 4600 39000 10 ±30 ±25 1°

46”x90” 2800 5600 44700 10 ±30 ±25 1°

*valores primários

1 3 4 7 9 10 12 14
Tamanho 

da 
Moenda

Torque Nominal
TKN

[kNm]

Torque Máximo
TKMAX

[kNm]

Rigidez torsional
dinâmica

CTdyn

[kNm/rad]

Rotação
nmax
[rpm]

Desalinhamento Axial
∆Ka

[mm]

Desalinhamento Radial
∆Kr

[mm]

Desalinhamento Ângular
∆Kw

[°]
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TECHNICAL DATA  FO 26 ß FO 19-22

54”x90” 3200 6400 48600 8 ±30 ±25 1°

54”x96” 3400 6800 51600 8 ±30 ±25 1°

57”x100” 3900 7800 56800 8 ±30 ±25 1°

59”x104” 4400 8800 64000 8 ±30 ±25 1°

*valores primários

1 3 4 7 9 10 12 14
Tamanho 

da 
Moenda

Torque Nominal
TKN

[kNm]

Torque Máximo
TKMAX

[kNm]

Rigidez torsional
dinâmica

CTdyn

[kNm/rad]

Rotação
nmax
[rpm]

Desalinhamento Axial
∆Ka

[mm]

Desalinhamento Radial
∆Kr

[mm]

Desalinhamento Ângular
∆Kw

[°]
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DIMENSÕES  FO 19-22-26

FO
Dimensões

A B D1max D2max DA DB DC L1 L2 L3 N1 N2

19 735 190 490 490 1900 1790 1050 * * * 860 860

22 870 225 600 600 2200 2110 1240 * * * 1000 1000

26 1155 275 700 700 2600 2570 1510 * * * 1200 1200

* conforme especificação do cliente
Medidas N1 e N2 podem ser fornecidas com tamanhos maiores
Para momento de inércia e massas favor consultar.
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Este anexo detalha os dados técnicos de todos os produtos CENTA.
Os dados marcados de verde são relevantes para este catálogo:

Tamanho              Pag. 111 

Torque nominal               Pag. 113 

Qualidade da borracha             Pag. 112 

Torque máximo               Pag. 114 

Vibração contínua de torque           Pag. 115 

Perda de energia admissível           Pag. 116 

Rigidez torcional dinâmica           Pag. 127 

Amortecimento relativo            Pag. 128 

Rotação              Pag. 129 

Desalinhamento axial permitido          Pag. 1210 

Rigidez axial             Page 1311 

Desalinhamento radial permitido          Pag. 1312 

Rigidez radial             Pag. 1313 

Desalinhamento ângular permitido          Pag. 1314 

Rigidez ângular              Pag. 1315 
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DETALHAMENTO DOS DADOS TÉCNICOS

1

Tamanho

2
Qualidade da borracha

Shore A

4
Torque máximo

[kNm]

5
Vibração contínua de torque

TKW [kNm]

6
Perda de energia admissível

PKV [kW]

Indica o tamanho do acoplamento a 
ser aplicado.

Indica a dureza shore nominal do ele-
mento elástico.
O valor nominal e o efetivo valor po-
dem variar devido a faixas de tolerân-
cias fornecidas.

3

Torque nominal

TKN [kNm]

Torque médio que pode ser transmiti-
do continuamente em toda a faixa de 
rotação.

Este é o torque que pode ocor-
rer ocasionalmente e por um 
período curto de até 1.000 ve-
zes e não pode conduzir a um 
aumento de temperatura subs-
tancial no elemento de borracha.

TKmax

Adicionalmente, podem ocorrer os 
seguintes torques máximos:

Faixa máxima de torque 
(pico a pico) entre o torque 
máximo e torque mínimo, 
ex. operação intermitente.

∆TKmax =

1,8xTKN

Torque de pico temporário (ex. 
passando através de resso-
nâncias).
ΔTkmax ou TKmax1 pode 
ocorrer 50.000 vezes alter-
nando ou 100.000 em um úni-
co sentido.

∆TKmax1 =

1,5xTKN

Valor de torque transitório 
para condições excepcio-
nais (ex. curtos-circuitos).

∆TKmax2 =

4,5xTKN

Amplitude da oscilação contínua de 
torque admissível, com uma carga de 
base até ao valor TKN.
A frequência da amplitude não in-
fluencia na oscilação contínua de tor-
que admissível. Sua principal influên-
cia na temperatura do acoplamento é 
levada em consideração no cálculo da 
perda de energia.

Torque de operação

TBmax [kNm]

Os resultados de torque máximo ope-
racional de TKN e TKW.

O amortecimento de vibrações e o de-
salinhamento resultam em perda de 
energia dentro do elemento de borra-
cha.
A perda de energia admissível é o ca-
lor máximo (trabalho de amortecimento 
convertido em calor), que o elemento 
de borracha pode dissipar continua-
mente para o ambiente (isto é, sem 
limite de tempo) sem exceder a tempe-
ratura máxima admissível.
A perda de energia admissível dada re-
fere-se a uma temperatura ambiente de 
30 ° C.
Se o acoplamento for operado a uma 
temperatura ambiente mais alta, o fator 
de temperatura St PKV deve ser levado 
em consideração no cálculo.
O acoplamento pode suportar momen-
taneamente um aumento da perda de 
energia admissível durante um curto 
período sob certos modos de operação 
(ex. falha de ignição).

PKV30 [kW]
Durante um período máximo de 30 minutos é 
permitida a dupla perda de potência PKV 30.
A CENTA mantém registro dos parâmetros exa-
tos para outros modos de operação.
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DETALHAMENTO DOS DADOS TÉCNICOS

7 8
Amortecimento relativo

ψ

9
Rotação

[min-1]

10
Desalinhamento axial permitido

[mm]

A rigidez torcional dinâmica é a relação do torque com o ângulo de torção sob carga di-
nâmica.
A rigidez torcional pode ser linear ou progressiva, dependendo do desenho do acoplamento 
e do material.
O valor fornecido para acoplamentos com rigidez torcional linear considera os seguintes termos:
• Pré-carga:    50% de TKN
• Amplitude do torque vibratório:  25% da TKN
• Temperatura ambiente:   20 ° C
• Frequência:    10 Hz

Para acoplamentos com rigidez torcional progressiva apenas o valor de pré-carga muda 
conforme indicado.
A tolerância da rigidez à torção é de ± 15% se não indicado o contrário.

As seguintes influências precisam ser consideradas se a rigidez torcional for necessária 
para outros modos de operação:
• Temperatura

Uma temperatura mais alta reduz a rigidez torcional dinâmica.
O fator de temperatura St CTdyn tem de ser levado em consideração no cálculo.

• Freqüência de vibração
Freqüências mais altas aumentam a rigidez torcional.
Pela experiência a rigidez torcional dinâmica é 30% mais elevada do que a rigidez es-
tática.
A CENTA mantém registro de parâmetros exatos.

• Amplitude do torque vibratório
Maiores amplitudes reduzem a rigidez torcional, portanto, pequenas amplitudes resultam 
em maior rigidez dinâmica. A CENTA mantém registro de parâmetros exatos.

O amortecimento relativo é a relação do tra-
balho de amortecimento com a deformação 
elástica durante um ciclo de vibração.
Quanto maior este valor [ψ], menor é o au-
mento do torque vibratório contínuo dentro 
ou próximo à ressonância.
A tolerância do amortecimento relativo é de 
± 20%, se não indicado de outra forma.
O amortecimento relativo é reduzido a tem-
peraturas mais elevadas.
O fator de temperatura St Ψ tem de ser le-
vado em consideração no cálculo.
A amplitude e a frequência da vibração ape-
nas têm efeito marginal sobre o amorteci-
mento relativo.

Rotação máxima do elemento 
elástico do acoplamento, por 
um curto período (ex., velocida-
de excessiva).
As características dos compo-
nentes podem requerer uma re-
dução da rotação máxima (ex., 
diâmetro exterior ou material 
do disco de freio).

nmax

A rotação máxima admissível 
dos elementos elásticos dos 
acoplamentos altamente flexí-
veis é normalmente de 90%.

nd

O deslocamento axial permitido 
continuamente do acoplamen-
to.
Esta é a soma do deslocamento 
por montagem, bem como des-
locamentos estáticos e dinâmi-
cos durante a operação.

ΔKa

O deslocamento axial máxi-
mo do acoplamento, que pode 
ocorrer ocasionalmente por 
um curto período (ex., carga 
extrema).
A ocorrência simultânea de di-
ferentes tipos de deslocamen-
tos é tratada em documentos 
técnicos (diagramas de deslo-
camento, folhas de dados, ins-
truções de montagem).

ΔKa max

Rigidez torcional dinâmica

CTdyn [kNm/rad]
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DETALHAMENTO DOS DADOS TÉCNICOS

11
Rigidez axial

[kN/mm]

12
Desalinhamento radial permitido

[mm]

13
Rigidez radial

[kN/mm]

14
Desalinhamento angular permitido

[<°]

15
Rigidez angular

[kNm/°]

A rigidez radial determina a for-
ça de reação radial nos lados de 
entrada e saída no desalinha-
mento radial.

Cr

A rigidez axial determina a força 
de reação axial nos lados de en-
trada e saída no deslocamento 
axial.

Ca

Pela experiência a rigidez di-
nâmica é mais alta do que a 
estática. O fator depende da 
série de acoplamento.

Ca dyn 

Desalinhamento radial permi-
tido contínuo do acoplamento.
Esta é a soma do desalinha-
mento por montagem, bem 
como desalinhamentos está-
ticos e dinâmicos durante a 
operação.
O desalinhamento radial per-
mitido contínuo depende da 
velocidade de operação e pode 
requerer ajustes (ver diagra-
mas Sn da série de acoplamen-
to).

ΔKr

O desalinhamento radial máxi-
mo do acoplamento, que pode 
ocorrer ocasionalmente e por 
um curto período de tempo 
sem considerar a velocidade 
de operação (ex. sobrecarga 
extrema).
A ocorrência simultânea de 
diferentes tipos de desalinha-
mentos é tratada em docu-
mentos técnicos (diagramas 
de deslocamento, folhas de 
dados, instruções de monta-
gem).

ΔKr max 

Pela experiência a rigidez dinâ-
mica é mais alta do que a estáti-
ca. O fator depende da série de 
acoplamento.

Crdyn

Desalinhamento angular per-
mitido contínuo do acoplamen-
to.
Esta é a soma do desalinha-
mento por montagem, bem 
como desalinhamentos está-
ticos e dinâmicos durante a 
operação.
O desalinhamento angular per-
missível contínuo depende da 
velocidade de operação e pode 
requerer ajuste (ver diagramas 
Sn da série de acoplamento).

ΔKw

O desalinhamento angular 
máximo do acoplamento, que 
pode ocorrer ocasionalmente 
e por um curto período sem 
consideração da velocidade 
de operação (ex., sobrecarga 
extrema).
A ocorrência simultânea de 
diferentes tipos de desalinha-
mentos é tratada em docu-
mentos técnicos (diagramas 
de deslocamento, folhas de 
dados, instruções de monta-
gem).

ΔKw max 

A rigidez angular determina o 
momento de restauração da 
flexão nos lados de entrada 
e de saída no desalinhamento 
angular.

Cw

Pela experiência a rigidez dinâ-
mica é mais alta do que a estáti-
ca. O fator depende da série de 
acoplamento.

Cwdyn
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1. Este catálogo substitui edições anteriores.
Este catálogo mostra a extensão da nossa gama de acoplamento no momento da impressão. Este programa ainda está 
sendo estendido com outros tamanhos e séries. Quaisquer alterações devidas ao progresso tecnológico são reservadas.
Reservamo-nos o direito de alterar quaisquer dimensões ou detalhes especificados ou ilustrados nesta publicação sem 
aviso prévio e sem incorrer em qualquer obrigação de fornecer tais modificações aos acoplamentos entregues anterior-

mente. Solicite um desenho de aplicação e dados atuais antes de fazer uma seleção detalhada de acoplamento.

2. Gostaríamos de chamar a sua atenção para a necessidade de prevenir acidentes ou ferimentos. Nenhum protetor de 
segurança está incluído no nosso fornecimento.

3. MARCAS REGISTRADAS
CENTA, o logo CENTA, Centacone, CENTADISC, CENTAFIT, Centaflex, CENTALINK, Centalock, Centaloc, Centamax, Cen-
tastart, CENTAX e HYFLEX são marcas registradas da CENTA Antriebe Kirschey GmbH na Alemanha e em outros países.
Outros nomes de produtos e empresas aqui mencionados podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

4. Responsabilidade torsional
A responsabilidade de assegurar a compatibilidade de vibração torcional do sistema de acionamento completo, não é 
de nosso mérito. Como fornecedor de componentes, a CENTA não é responsável por tais cálculos e não pode aceitar 
qualquer responsabilidade por ruído de engrenagem / danificação ou danos no acoplamento causados por vibrações 
torcionais.
A CENTA recomenda que uma análise de vibração de torcional (TVA) seja realizada em todo o sistema de acionamento 
antes da partida da máquina.
Em geral a análise de vibração torcional pode ser realizada por fabricantes de motores, consultores ou sociedades de 
classicificação.
A CENTA pode auxiliar com tais cálculos usando ampla experiência em aplicações de acoplamentos e análises de vibra-
ção torcional.

5. Os direitos autorais deste documento técnico são detidos pela CENTA Antriebe Kirschey GmbH e CENTA Transmissões Ltda.

6. As dimensões do flange do acoplamento do lado do motor são baseadas nas especificações dadas pelo comprador. A 
responsabilidade de assegurar a compatibilidade dimensional cabe ao montador do sistema de acionamento. A CENTA 
não se responsabiliza por interferências entre o acoplamento e o volante ou o reversor ou por danos causados por tal 
interferência.

7. Todos os dados técnicos neste catálogo estão de acordo com o sistema métrico SI. Todas as dimensões estão em mm. 
Todas as dimensões do cubo (N, N1 e N2) podem variar, dependendo do furo final necessário. Todas as dimensões para 
massas (m), inércias (J) e centros de gravidade (S) referem-se ao diâmetro máximo do furo.
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+49-2129-2790 Fax

info@centa.de

www.centa.info

HEAD OFFICE

A CENTA é líder mundial no fornecimento de aco-
plamentos flexíveis para aplicações ferroviárias, 
industriais, marítimas e de geração de energia.

Os acoplamentos CENTA são produzidos e distribuidos no Brasil e América do sul exclusivamente por:

CENTA Transmissões Ltda.

R. Dr. José A. C. Bahia, 199 
32210-130 - Contagem - MG - Brasil

+55-31-3333-5363 Phone
+55-31-3333-1046 Phone/Fax

comercial@centa.com.br


