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1. BEVEZETÉS 

 

 A hengeres fogaskerékpárok méretezési eljárásait sokszor már 

újdonságot nem igazán rejtő témakörként emlegetik. Valójában 

azonban a mai napig több ipari alkalmazás szempontjából meghatározó 

fejlesztési területnek számít. Más gépelemekhez hasonlóan a fejlesztési 

verseny következtében folyamatosan növekvő elvárások itt is a 

tervezési módszerek állandó felülvizsgálatát teszik szükségessé. Ezen 

változtatások természetesen nem a szabványos módszerek teljes 

reformját jelentik, hanem olyan ajánlások és új figyelembeveendő 

kiegészítések rögzítését, amelyek a nem konvencionális kérdésekben 

támpontot nyújthatnak a fejlesztő mérnök számára. 

 

 

1.1. TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK 

 

 Az idők folyamán számos megoldás született az evolvens, 

külső fogazatú, hengeres fogaskerékpárok kontakt- és 

fogtőfeszültségének illetve egyfogpármerevségének leírására. Ezek 

közül kerültek ki a mára meghatározó, több esetben szabványosított 

analitikus méretezési eljárások. Ezen módszerek jól tükrözik az adott 

tématerületeken rendelkezésre álló kutatási eredmények általános 

formában történő, átfogó összefoglalását. 

 Mind az európai DIN 3990 [DIN3990II], ISO 6336 

[ISO6336II] mind az amerikai AGMA 2001 [AGMA2001] 

szabványosított számítási módszerek a Hertz-feszültség [Hertz81] 

értékét tekintik mérvadó kritériumnak a fogaskerékpárok fogfelületi 

teherbírásának meghatározására során. Itt mindenképpen meg kell 

említenünk Vidéky Emil nevét, aki az elsők között javasolta a Hertz-

feszültséget a fogfelület terherbírásra történő méretezés alapjaként. 

 Természetesen a fogfelületi terhelhetőséget számos jellemző 

befolyásolhatja. A legfontosabb tényezők számbavételének céljából, 

adott anyagú fogaskerékpárok esetén, célzott járatási vizsgálatok 

kerültek végrehajtásra. Az így kapott eredmények segítségével a 

szabványosított számítások lehetővé teszik a meghatározott Hertz-

feszültség kritérium alkalmazását eltérő méretű és működési 

tartományú fogaskerékpárokra. A fellépő névleges fogfelületi 

nyomófeszültség nagysága - pontosabban a hibamentes fogazatok 
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statikus érintkezési feszültsége – ennek köszönhetően már egyértelmű 

tervezési kritériumként alkalmazható. 

 Az évek folyamán az evolvens, külső fogazatú, hengeres 

fogaskerékpárok fogtőteherbírás szempontjából történő ellenőrzésére 

számos – több esetben szabványosított – módszer született. Ilyenek az 

ISO 6336 [ISO6336III], DIN 3990 [DIN3990III], AGMA 2001 

[AGMA2001], FVA 264 [FVA264] és ÖNORM M6740 

[ÖNORM6740] eljárásai. Ezen számítások a hibamentes fogazatok 

érintkezésekor, statikus névleges terhelőnyomaték következtében a 

terhelt oldali fogtőben fellépő maximális névleges fogtőfeszültség 

meghatározásán alapulnak. 

 Az előző megoldások mind a választott keresztmetszet 

kitüntetett határpontjában vett feszültség értéken keresztül igyekeznek 

meghatározni az adott fogaskerék fogtő kiterheltségét. Születtek 

azonban olyan ajánlások is, amelyek igyekeztek felülvizsgálni ezt a 

konvencionális megközelítést. Egy ilyen lehetőséget kínált az egykori 

VDI 2226 [VDI2226] számítási irányelv is, amely ez előző 

eljárásokhoz hasonlóan szintén tisztán lüktetű feszültségingást 

feltételezett. A módszer különlegessége, hogy a veszélyes 

keresztmetszet húzott oldali maximális redukált feszültségét nem 

rendelte egyértelműen a fogtőgörbén lévő határponthoz és egy előre 

kitüntetett kapcsolódási helyzethez. 

 A szomszédos nyomott oldali fogtőben ébredő feszültség 

húzott oldali fogtő teherbírására gyakorolt hatása – ezáltal a 

fogtőfeszültség lengő voltának figyelmbevétele – többek között Linke 

és Börner [Linke,H.94] valamint Linke és társai [Linke,H.12] 

[Linke,H.16] munkáiban lelhető fel. Fontos, hogy ezen számítások 

során a megengedhető határfeszültség értékét is módosítanunk kell a 

terhelés jellegétől függően. 

 A fogaskerékpárok tervezése során kiemelt jelentőséggel bír a 

kapcsolódás során fellépő deformációs viszonyok minél pontosabb 

leképezése. Ezen számítások alapvető kritériuma az elempárok 

egyfogpármerevségének minél pontosabb meghatározása, amely az 

érintkező fogaskerékpár egy 1 mm szélesnek feltételezett hibamentes 

fogpárjának 1 µm nagyságú normális irányú deformációjának 

erőszükségletét fejezi ki. Az idők folyamán több analitikus modell is 

született a hengeres fogaskerékpárok deformációjának közelítésére. 

Ezek közül Európában a Weber és Banaschek [Weber,C.55] által leírt 
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mechanikai modell valamint az ISO 6336 [ISO6336I] és DIN 3990 

[DIN3990I] szabványokban egyaránt megtalálható szabványosított 

módszer a leginkább meghatározóak. Fontos megemlíteni, hogy a két 

eljárás története egyáltalán nem független egymástól, hiszen a 

szabványban szereplő elméleti maximális egyfogpármerevségre 

vonatkozó formulát Schäfer [Schäfer,W.F.71] éppen a Weber és 

Banaschek szerinti megoldás sorbafejtéssel történő közelítéseként 

állította elő. 

 Az analitikusan számított egyfogpármerevség méréseken 

keresztüli validálása Winter és Podlesnik munkáiban [Winter,H.83I], 

[Winter,H.83II], [Winter,H.84] található meg az összesített valamint a 

részdeformációk együttes vizsgálatán keresztül. A szerzők a kapott 

eredmények alapján módosító tényezőket fogalmaztak meg a Schäfer 

által leírt összefüggés kiterjesztésére. A különböző tényezők 

segítségével a kapott megoldás a fogazat geometriai jellemzőinek 

figyelembe vétele mellett, alkalmas fogaskeréktest alakjának és a 

fellépő vonalnyomás hatásának kezelésére is. Mindemellett a mérési és 

analitikus eredmények közti különbségek módosító tényezőkön 

keresztüli kiküszöbölését is elvégezték, amely eltérés leginkább 

kontaktzónabeli deformáció számítások soráni jelentős alábecsléséből 

ered. Az így definiált tényezők, ha nem is minden esetben azonos 

formában, de az ISO 6336 és DIN 3990 szabványokban is megjelennek. 

 A modern a teljesítményhajtások elemeivel szembeni általános 

igény az azonos méretek mellett átvihető nyomaték folyamatos 

növelése. A egyre növekvő követelmények egyes esetekben a fogazott 

elempárok forgásirány szerinti optimálásához vezettek, ami az 

aszimmetrikus profilok több területen történő megjelenését 

eredményezte. Ezen elempárok szimmetrikus társaikkal szembeni 

előnyeinek kísérleti és szimulációs úton történő vizsgálatával, valamint 

ezeknek a kialakításoknak a szabványosított számítási eljárásokba 

történő integrálásával több kutatás is foglalkozik. 

 Az aszimmetrikus elempárok tulajdonságainak vizsgálatát célzó 

kísérletei eredmények többek között Brecher és Schäfer 

[Brecher,C.05], Ekwaro-Osire és társai [Ekwaro,S.09], Brown és társai 

[Brown,F.W.10], Sanders [Sanders,A.A.10]  Gacka és társai 

[FVA484I] valamint Demet és Ersoyoǧlu [Demet,S.M.18] munkáiban 

lelhetők fel. 
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 Mindenképpen külön figyelmet érdemelnek az ezen profilok 

különböző szabványosított eljárásokba történő illesztését célzó 

kutatások. Erre irányulú törtékvéseket találunk mind Mohammad és 

Mushin [Mohamm.,Q.A.12], Moya és társai [Moya,J.L.10], Cavdar és 

társai [Cavdar,K.05],  Karpat és társai [Karpat,F.05],  Singh és 

Senthilvelan [Singh,V.07], mind pedig Prabhu Sekar és 

Muthuveerappan [Sekar,R.15] munkáiban. Az Európában elterjedt 

analitikus számítások aszimmetrikus esetre történő kiterjesztésének 

témakörében  különösen nagy jelentőségű Langheinrich 

[Langheinr.,A.14] disszertációja. Langheinrich részletesen áttekinti 

geometriai korlátait, mérési lehetőségeit, kitérve a fellépő játék 

matematikai leírására is. A szerző mindemellett sikeresen átvezeti az 

ISO 6336 [ISO6336III], FVA 264 [FVA264] külső fogazatok 

fogtőfeszültségére, ISO 6336 [ISO6336I] valamint Weber és 

Banaschek [Weber,C.55] egyfogpármerevségre érvényes formuláit az 

aszimmetrikus estekre. 

 

 

1.2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 A jelenlegi munka a külső, evolvens fogazatú hengeres 

fogaskerékpárok egyfogpármerevségének és fogtőfeszültségképének 

geometria függésével foglalkozik. Az értekezés vizsgálatai két nagyobb 

csoportba sorolhatók. Az első a szimmetrikus profilú kerekek 

végeselemes eredményeinek analitikus módszerekkel való 

korrelációjának feltárása, a második a fogalak aszimmetrikus 

kialakításának vizsgált jellemzőkre gyakorolt hatásának elemzése. 

 A szimmetrikus profilú elempárok mérvadó 

fogtőfeszültségének analízise mellett, külön hangsúlyt kap a veszélyes 

keresztmetszet helyzetének, valamint a kapcsolódás során fellépő 

terhelés lengő jellegének feltérképezése. A numerikus számítások során 

az ISO 6336 és az AGMA 2001-D04 szabványok szolgáltatnak 

viszonyítási alapot. Az elvégzett számítások célja rávilágítani a 

numerikus és a szabványosított analitikus módszerek közti 

különbségekre, illetve az utóbbiak által használt elhanyagolások 

súlyára. Az átfogó vizsgálatok feladata bemutatni, hogy a gyakorlatban 

oly meghatározó szabványosított megoldások egyszerűsített közelítései 
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miként állnak össze egy egymást kompenzáló, jól és kellő pontossággal 

alkalmazható, kiforrott méretezési eljárássá. 

A szimmetrikus fogazatú fogaskerékpárok egyfogpármerev-

ségének vizsgálatakor az ISO 6336 szabvány számítási algoritmusa 

valamint a Weber és Banaschek analitikus modellje szolgáltatnak 

viszonyítási alapot. Ezen eljárások azonban a kerékagyak korlátozott 

tartományainak deformációját veszik figyelembe. Továbbá a 

keréktestek torzulását – az ISO által használt kerékagy tényezőt 

leszámítva – pusztán a profilalak függvényeként értelmezik. A két 

analitikus módszer ezenfelül – származási kapcsolatuk dacára – nem 

felétélen azonos abszolút értékű egyfogpármerevséget prognosztizál. 

Az ebben a munkában ismertetett numerikus számítások esetén 

nem cél az analitikus megoldások minél pontosabb, mesterséges 

geometriai határok alkalmazásával történő leképezése. A végeselemes 

szimulációk során minden esetben a teljes fogkoszorú 

figyelembevételre kerül. A kapott eredmények kiértékelése a 

különböző geometriai paraméterek megváltozásának 

egyfogpármerevségre gyakorolt százalékos hatásaként történik. Az így 

elvégzett számítások jó áttekintést adnak a különböző 

koszorúvastagságú numerikus modellek geometria érzékenységének 

analitikus módszerekéhez képesti eltéréseiről. 

Az egyfogpármerevség meghatározásának másik vizsgált 

kérdésköre a teljes koszorújú elempárok abszolút 

egyfogpármerevségének részben analitikus, részben végeselemes úton 

történő reprezentálása. Ennek oka, hogy az érintkező koszorúk – 

analitikus eljárások esetén ezek figyelembe vett területei – valamint a 

kerékagyak sorba kapcsolt rugókként kezelhetők a kapcsolódás 

merevségének leírásakor. A koszorúvastagság megfelelő 

megválasztása esetén a keréktestek deformációja jó közelítéssel 

függetlennek tekinthető a használt profilalaktól. Ebből eredően az 

abszolút merevségváltozás a koszorúk merevségváltozásának tükrében 

meghatározható. A vizsgált kérdés tehát az, hogy a kapcsolódó fogak 

illetve azok határszegmenseinek torzulását leíró ISO valamint Weber 

és Banaschek eljárások – az egyes kerékagyak merevségének 

ismertében – milyen pontossággal használhatók az abszolút 

egyfogpármerevség leírására. 

A korábban felsorolt számítások mellett az egyes elempárok 

numerikus kontaktfeszültsége is elemzésre került. Az itt kapott 
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eredmények Hertz-féle analitikus kontaktmodellel kerültek 

összevetésre. A tématerület megfelelő mélységű tárgyalásához fontos a 

fogfelületi teherbírás analitikus modellezésében rejlő elhanyagolások 

ismerete. Az itt tett megállapítások szerepet játszanak mind a 

végeselemes modellek felépítésénél mind a kapott analitikus és 

numerikus eredmények közti különbségek tisztázásánál. A nyert 

korreláció a végeselem modellek helyes beállításinak igazolásánál 

kiemelt jelentőségű. A de Saint-Venant elv értelmében ugyanis a 

szimulációk során magának az erőátadás közvetlen környezetének a 

pontos leképezése jelenti a legnagyobb nehézséget. 

 A szimmetrikus profilú változatok vizsgálatát követően, a 

fogprofil aszimmetrikus kialakításának tárgyalt jellemzőkre gyakorolt 

hatásai is kiértékelésre kerültek. Az elvégzett irodalomkutatás jó 

áttekintést ad a korábban elvégzett vizsgálatokról és az eredmények 

szabványosított módszerekbe történő felhasználhatóságáról. A jelenlegi 

kutatás ide tartozó számításai már kizárólag numerikus úton kerülnek 

elvégzésre. A cél az aszimmetriában rejlő lehetőségek dokumentálása a 

különböző esetekben történő alkalmazás célravezetőségének eldöntése 

érdekében. 

Az elvégzett vizsgálatok, a technika jelenlegi állásának 

összefoglalása mellett, átfogó képet adnak az evolvens, külső fogazatú, 

hengeres fogaskerékpárok egyfogpármerevségének illetve 

fogtőfeszültségének meghatározásáról. A számítások rávilágítanak a 

szimmetrikus esetekben elterjedten használt analitikus módszerek 

végeselemes modellekkel való korrelációjára, miközben feltárják az 

aszimmetrikus profilokban rejlő lehetőségek dimenzióit is. 

 

 

2. FELADAT MEGOLDÁSÁNAK MÓDSZERE 

 

 A fogazott elempárok numerikus számítások révén történő 

vizsgálatának alapfeltétele a fogkoszorúk profilgeometriájának 

gyártáshelyes modellezése. A profilgeometria származtatása során 

Maag vagy Pfauter típusú megmunkálás feltételezett. A vizsgálatokhoz 

használt profilgeometriák gyártáshelyes származtatása egy saját 

készítésű MATLAB program segítségével történt. 

A jelenlegi kutatás keretében elvégzett szimulációkhoz az 

Abaqus szoftver került felhasználásra. A számítások szempontjából a 
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fogtőfeszültség illetve az egyfogpármerevség analízisére használt 

modelleket érdemes megkülönböztetni. A kapcsolódás során fellépő – 

méretezés szempontjából mérvadó – Hertz-feszültség meghatározása a 

merevség számítására alkalmazott modellekkel történik. 

A jelenlegi kutatás során használt vizsgálati módszer 

meghatározásakor az elsődleges szempontot a minél átfogóbb 

gyakorlati felhasználhatóság jelenti. Ennek érdekében az alkalmazott 

modelleknek teljes mértékben meg kell felelniük a szabványosított 

eljárásokba történő integrálhatósághoz szükséges konvencióknak. A 

tárgyalási mód így lehetővé teszi a mindennapokban használt 

eljárásokkal történő összevetést. 

Az elvégzett numerikus számítások minden esetben – a 

gyakorlatban leginkább meghatározó analitikus módszerekkel 

összhangban – síkbeli deformációs állapotra vonatkoznak. Ennek oka 

többek között abban keresendő, hogy egy adott fogaskerékpár 

kapcsolódásbeli terheléseloszlása csakis egymáshoz viszonyított térbeli 

helyzetük és mikrogeometriai módosításaik ismeretében állapítható 

meg. Ez a tervezési lépcső azonban már a teljes hajtómű merevségének 

és az így nyert terhelés alatti deformációs állapotának fényében 

végezhető el. Éppen ezért az egyes elempárok teherbírásra történő 

megfelelősségét a gyakorlatban elsődlegesen a szabványosított 

eljárásokban használt síkbeli deformációs számításokkal szokás 

biztosítani. 

A kapott eredmények az egyenes fogazatú elempárokon túl a 

ferde fogazatokra is alkalmazhatóak. A szabványosított analitikus 

eljárások ugyanis az úgynevezett helyettesítő egyenes fogazatok 

alkalmazásán és célzott módosító tényezők bevezetésén keresztül 

kezelik a fogferdeségből fakadó változásokat. 

A kapcsolódó fogaskerekek geometriája minden esetben 

identikus. Ez a megközelítés az egyfogpármerevség számításánál 

használt modellek esetén bír kiemelt jelentőséggel. A numerikus 

számítások során minden esetben egy terhelt és egy terhelő 

fogaskereket különböztethetünk meg. A terhelt kerék a fogkoszorú 

belső furatátmérőjén mereven rögzített, míg a terhelő kerék ugyanezen 

átmérőjén adott – a kívánt vonalnyomásnak megfelelő – nyomatékkal 

terhelt. Az így nyert modell általános formáját a 2.1. ábra szemlélteti. 

Az elrendezés megfeleltethető a gyakorlatban – többek között Winter 

és Podlesnik [Winter,H.83II] által is alkalmazott – statikus 
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pulzátorteszteknek, amennyiben elhanyagoljuk a mérőgép és 

mérőtengelyek deformációját valamint tökéletesen egyenletes és merev 

erőátadást tételezünk fel a kerekagyak és a mérőtengelyek között. 

 

 

2.1. ábra: Végeselemes modellek általános felépítése 

 

A jelenlegi kutatás keretében elvégzett valamennyi szimuláció 

acél-acél elempárra vonatkozik. Az elempárok érintkezése – a 

gyakorlati szabványoknak megfelelően – Hertz-féle vagyis 

súrlódásmentes kontaktként definiált. 

A szimuláció során fellépő feszültségek kiértékelése – az ISO 

[ISO6336II], [ISO6336III] és AGMA [AGMA2001], [AGMA218] 

szabványokkal összhangban – a mérvadó főfeszültség alapján történik. 

Az egyfogpármerevség a terhelő kerék elfordulási szögéhez tartozó 

alapköri ívhosszának meghatárosán keresztül valósul meg. 

 A végeselemes modellek felépítéséről az értekezés 3.2. fejezete 

ad részletes áttekintést. Az értekezés külön részletezi a fogtőfeszültség 

meghatározásánál illetve az egyfogpármerevség és kontaktfeszültség 

vizsgálatánál használt modellek jellemzőit. 

 

 

3. EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 

 

Az evolvens, külső fogazatú, hengeres fogaskerékpárok 

numerikus és analitikus névleges kontaktfeszültség értékeinek 

összevetése kiemelt jelentőségű a modellek pontosságának ellenőrzése 

szempontjából. Hiszen a de Saint-Venant elv értelmében a szimulációk 
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során magának az erőátadás közvetlen környezetének a pontos 

leképezése jelenti a legnagyobb nehézséget. A 3.1. ábrán átható, hogy 

az alkalmazott beállításokkal a kapott értékek igen jól közelítik egymást 

mind a szimmetrikus mind az aszimmetrikus elempárok esetén. Az itt 

használt modelleket az értékezés 4.1.1. táblázata foglalja össze. 
 

 
3.1. ábra: Kontaktfeszültség értékek korrelációja 

 

Az alkalmazott modellek esetén a teljes profilkontúron azonos 

átlagos elemnagyság kerül rögzítésre, így a fogtőgörbe hálófinomsága 

azonos az érintkezési zónában lévővel. A használt elemméret 

függvényében mind kontakt- és fogtőfeszültség mind az 

egyfogpármerevség konvergenciája kiértékelésre került A célszerű 

hálóméret meghatározására irányuló vizsgálatok eredményeit az 

értekezés 4.1. fejezete mutatja be. 

A fogaskerékpárok fogtőfeszültségének vizsgálata során mind 

a névleges fogtőfeszültség nagysága, a veszélyes keresztmetszet 

elhelyezkedése, az itt tapasztalható kapcsolódás alatti 

feszültségváltozás alakulása valamint a választott aszimmetria 

kiértékelésre került. A számítások során használt fogaskerékpár 

változatok jellemzőit és az alkalmazott jelölések nomenklatúráját az 

értekezés 4.2.1. táblázata részletezi. Az alábbi diagramok célja 

kiragadott példákon keresztül betekintést adni a kapott eredmények 

kiértékelési formáira. 

A 3.2. diagram a kiválasztott elempárok különböző eljárások 

szerinti névleges fogtőfeszültségek százalékos eltéréseit szemlélteti. A 

kiértékelés a maximális numerikus fogtőfeszültség mellett az ISO által 
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definiált – fogközépvonallal 30°-ot bezáró fogtőgörbe-érintők szerinti 

– veszélyes keresztmetszethez tartozó numerikus főfeszültséget is 

ábrázolja. 
 

 

3.2. ábra: Mérvadó főfeszültségek százalékos eltérési 

 

Az egyfogpár-kapcsolódás külső B határpontjához illetve a 

fejköri kapcsolódás A pontjához tartozó  veszélyes keresztmetszetek 

fogtőgörbe-érintőinek fogközépvonallal bezárt szögértékeit a 3.3. ábra 

mutatja be. 
 

 

3.3. ábra: Különböző eljárások szerinti veszélyes keresztmetszetek 

érintője 
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Aszimmetrikus elempárok esetén a nyomott oldali profilszög 

hatásának kiértékelésénél a támasztó fogoldal profilszögét érdemes a 

húzott fél függvényében kifejezni. Ennek következtében olyan 

profilsorokat nyerünk, amelyek segítségével az egyes jellemzők 

változásának hatása jól áttekinthető formában ábrázolható. A 

diagramok abszcisszáján így mindig a nyomott oldali profilszög húzott 

oldalihoz képesti növekménye jelenik meg. A 0 pozíció minden esetben 

a szimmetrikus elempárt jelöli. 
 

 

3.4. ábra: Fogtőfeszültség változása az aszimmetria függvényében 
 

 
3.5. ábra: Aszimmetria hatása a kritikus keresztmetszet érintőjére 
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 A támasztó oldali profilszög változásának húzott oldali 

fogtőfeszültségre gyakorolt, szimmetrikus elempárokhoz képesti, 

százalékos hatátását a 3.4. ábra szemlélteti. Az egyfogpár-kapcsolódás 

külső B határpontjához tartozó veszélyes keresztmetszetek 3.3. ábra 

szerinti szögértékeinek alakulását a 3.5. ábra mutatja be. 

 Az elvégzett vizsgálatok során a végeselemes és analitikus 

eljárások összehasonlítása a  számított maximális egyfogpármerevség 

geometria megváltoztatásával szemben mutatott érzékenysége szerint 

történik. Ennek oka az eljárások közötti – az értekezésben részletesen 

is bemutatott – teoretikus különbségek. Ezen vizsgálati módszer alól 

csak az értekezés 4.3.9. táblázatában szereplő minimális 

koszorúvastagságú végeselemes modellek képeznek kivételt. Az ide 

vonatkozó eredményeket a 3.6. ábra összegzi. 
 

 

3.6. ábra: Egyfogpármerevség abszolút értékek szerinti összevetése 
 

 A különböző megoldások paraméter-érzékenységének feltárása 

módszeresen az egyes jellemzők külön-külön történő tárgyalásával 

történt. Erre szolgál példaként a szimmetrikus elempárok 

profilszögének megválasztására vonatkozó 3.7. ábra. A kutatásban 

vizsgált jellemzők között szerepel ezenkívül a választott modul, 

fogszám, fogtőgörbe, lábmagasság tényező, terhelés és az alkalmazott 

aszimmetria hatása is. 
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 A koszorúvastagság SRX jelölése az adott kerék 35 fogú 

esethez viszonyított fogszám arányának normál modullal való – (3.1.) 

összefüggés szerinti – szorzatára értendő. Erre utal az értekezés 

diagramjainak abszcisszáján többször is szereplő [x*m] dimenzió: 
 

SR9 = 9 m z/35 . (3.1.)
 

 

 

3.7. ábra: Egyfogpármerevség változása a profilszög függvényében 

 

 Már a 3.7. ábrán is megfigyelhető, hogy a végeselemes 

eredmények kiértékelése csakis a választott koszorúvastagság fényében 

értékelhetőek ki egyértelmű formában. A keréktestek kiterjedése 

ugyanis egyértelműen befolyásolja a végső egyfogpármerevség 

részdeformációk megváltozásától való százalékos függését. A 

koszorúvastagság egyfogpármerevségre gyakorolt hatása ezért 

mindenképp külön figyelmet érdemel. A 3.8. ábra ezen paraméter 

egyfogpármerevségre gyakorolt százalékos hatásának jellemtő 

alakulását mutatja be. 

 Az aszimmetria hatására vonatkozó eredmények a 3.9. ábrán 

láthatóak. Az egyes változatok jelölésének értelmezése megegyezik az 

3.4. és 3.5. ábráknál leírtakkal. A számítások során mind a terhelt mind 

pedig a támasztó oldali profilszög külön-külön történő 

megváltoztatásának hatását reprezentáló elempár sorozatok elemzésre 

kerültek. A vizsgálatok jó korrelációt mutatnak a két profilszög 
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hatásának Langheinrich [Langheinr.,A.14] által leírt arányával. 

Miszerint a külső fogazatok terhelt oldali profilszögének egységnyi 

megváltoztatása mintegy 2,5-ször nagyobb intenzitás változást 

eredményez támasztó oldal hasonló mértékű módosításához képest. 
 

 

3.8. ábra: Egyfogpármerevség jellemző változása a koszorúvastagság 

függvényében 
 

 

3.9. ábra: Terhelt és támasztó oldali profilszögek külön-külön történő 

megválasztásának hatása az egyfogpármerevség alakulására 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

1) Az általam meghatározott numerikus veszélyes keresztmetszet 

eltérést mutat az ISO 6336 és AGMA 2001 szerinti 

elhelyezkedéshez képest. 

a. Vizsgálataimmal rámutattam, hogy a numerikus számítások 

értelmében a veszélyes keresztmetszet helyzete nem rendelhető 

egy kijelölt fogtőgörbe érintőhöz, mivel elhelyezkedése erősen 

geometria és kapcsolódási pont függő. Pozíciója jellemzően az 

ISO és AGMA szabványokhoz képest lejjebb tolódik. A fogszám 

és a profilszög növelése a veszélyes keresztmetszet lábkör, a 

választott alapprofil fogtőgörbületi rádiuszának növelése annak 

fejkör irányába történő eltolódását eredményezi. 

(Az elvégzett végeselemes számításaim során külső egyfogpár-

kapcsolódási határponthoz tartozó veszélyes keresztmetszet a fog 

középvonalával 35-50°-ot bezáró, míg a fejköri kapcsolódáshoz 

tartozó a 25-45°-ot bezáró fogtőgörbe érintők szerinti 

tartományban helyezkedik el.) 

b. A numerikus számításaim igazolták a veszélyes keresztmetszet 

vándorlását. Az egyfogpár-kapcsolódás külső határpontjának (B 

pont) valamint a fejköri kapcsolódásnak (A pont) veszélyes 

keresztmetszete között a numerikus számításaim azonban az 

AGMA által prognosztizált értékeknél lényegesen kisebb 

elmozdulást mutattak. Vizzgálataim alapján a vándorlás mértéke 

a profilszög növekedésével mindkét eljárás szerint csökkenő 

tendenciájú. 

(Az általam vizsgált esetekben a végeselemes modelleknél 5-11° 

közti keresztmetszet vándorlás volt megfigyelhető az A és B ponti 

érintkezések között.)  
 

2) Az általam meghatározott, – egyfogpár-kapcsolódás külső 

határpontjához tartozó – numerikus veszélyes keresztmetszet ISO 

6336 definíciójához képesti lefelé tolódása a legördülés során a 

mérvadó keresztmetszetben ébredő feszültséglengés növekedést 

eredményezi. 

a. A vizsgált numerikus modelljeim veszélyes keresztmetszetében 

fellépő feszültséglengés egyes esetekben lényegesen meghaladta 

a Hirt [Hirt,M.74] által prognosztizált – ISO keresztmetszetre 

vonatkoztatott – maximális 6%-ot. Számításaim során 
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rámutattam, hogy a lengő jelleg a profilszög nevelésével 

egyértelműen fokozódik, ami a numerikus számítások szerinti 

maximális főfeszültség fokozatos csökkenésével párosul az ISO 

szabvány által prognosztizált értékhez képest. Igazoltam 

továbbá, hogy a Hirt által is vizsgált ISO 6336 szerinti 

keresztmetszetben ez az érték bőven a megnevezett határértéken 

belül mozog. 

b. A numerikus számításaim során nyert veszélyes 

keresztmetszetbeli igénybevétel lengő jellegének erősödése 

egyértelműen prognosztizálható a kapcsolódás során fellépő 

nyomott oldali minimális és húzott oldalon fellépő maximális 

főfeszültségek különbségének mérvadó főfeszültségre 

vonatkoztatott százalékos arányának vizsgálatával. Vizsgálataim 

szerint az utóbbi jellemző növekedése ugyanis a lengő jelleg 

erősödését vonja maga után. Ezen arány nagysága továbbá 

terhelésfüggetlennek tekinthető mennyiség. 

c. A numerikus számításaim során fellépő maximális – numerikus 

számítások szerinti veszélyes keresztmetszetben vett – névleges 

húzófeszültség az ISO 6336 szabvánnyal lényegesen jobb 

korrelációt mutat az AGMA 2001-D04 módszeréhez képest. 

Ebből fakadóan – vizsgálataim szerint – az európai szabvány 

jobb lehetőséget biztosít a végeselemes számítások során nyert 

maximális mérvadó fogtőfeszültség értékek integrálására. 

(Az ISO és AGMA szabványok alkalmazott megengedett 

határfeszültségei jelentős eltéréseket mutatnak. A két eljárás 

egymáshoz képesti jóságának eldöntése nem képezi az elvégzett 

vizsgálatok tárgyát.) 

d. Bemutattam, hogy az ISO 6336 által kijelölt – AGMA 2001-D04 

által az egyfogpár-kapcsolódás külső határpontjában igen jól 

közelített – veszélyes keresztmetszetekben tapasztalt numerikus 

főfeszültség értékek nem mutatnak egyértelműen jobb 

tendenciózus közelítést egyik analitikus eljárás irányában sem. 

 

3) Vizsgálataimmal igazoltam, hogy a kapcsolódó fogprofilok 

támasztó oldali profilszögének növelése közel lineáris csökkenést 

eredményez a fellépő névleges fogtőfeszültségben. 

a. Megállapítottam, hogy a várható névleges fogtőfeszültség a 

választott támasztó profilszög-növekmény függvényében történő 
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megváltozása a húzott oldali profilszög abszolút nagyságától 

függetlennek tekinthető. 

b. Igazoltam, hogy a választott alapprofil fogtőgörbületének hatása 

– a szélsőséges esetektől eltekintve – elhanyagolható az 

aszimmetria hatásának becslésekor. 

c. Rámutattam, hogy a 1,25-ös lábmagasság tényezőjű, 0 

profileltolású, hézagmentes fogazatok mérvadó fogtőfeszültség 

csökkenése – a támasztó oldali profilszög függvényében – a 

vizsgált 35 és 105 közötti fogszámú esetekben – figyelembe véve 

a fogtő görbületének befolyását valamint az aszimmetria 

hatásának nem tökéletesen lineáris jellegét – az 1%/°-os 

közelítéssel jó pontossággal leírható. 

d. Bemutattam, hogy a 3/c) pontban ismertetett tendencia 

különböző lábmagasságú profilokra történő kiterjesztése jó 

közelítéssel elvégezhető a lábmagassági tényezők alábbi 

összefüggés szerinti figyelembevételével: 

∆𝜎𝐹0[%]ℎ𝑓𝑌 = ∆𝜎𝐹0[%]ℎ𝑓𝑋

ℎ𝑓𝑌

ℎ𝑓𝑋
 . 

Rámutattam, hogy az egyfogpár-kapcsolódás külső 

határpontjának tengelytáv változás következtében lévő 

eltolódása szintén hasonlóan kezelhető. 

 

4) Vizsgálataimmal igazoltam, hogy kapcsolódó fogprofilok 

aszimmetrikus kiképzése hatással van a veszélyes 

keresztmetszetben fellépő igénybevétel lengésére. 

a. Rávilágítottam, hogy a támasztó profilszög növelése ugyan 

elenyésző mértékben a húzott oldali kritikus pont lábkör felé 

történő vándorlását eredményezi, azonban a változás a gyakorlat 

számára elhanyagolható mértékű. Következésképpen az 

aszimmetrikus változatok veszélyes pontjának helyzete 

megegyezőnek tekinthető az aktív oldali profilszögnek 

megfelelő szimmetrikus elempáréval. 

b. Igazoltam, hogy támasztó oldali profilszög megválasztása a 

veszélyes keresztmetszet eltolódása nélkül is befolyásolja a fogtő 

mérvadó igénybevételét. Növelése ugyanis mérsékli a 

kapcsolódás 2/b) pontban leírt arányát, ami kedvező a fogprofil 

fárasztó igénybevétellel szembeni teherbírása szempontjából. 
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5) Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy Weber és Banaschek 

[Weber,C.55] egyenletei – méréseknek megfelelően módosított 

kontaktzónabeli deformáció [Winter,H.83II] és tényleges 

fogtőgörbe alak figyelembevétele mellett – vagy az ISO6336 

[ISO6336I] alapján nyert egyfogpármerevség értékeknek a 

numerikusan meghatározott kerékagymerevségekkel történő 

együttes használata tendenciózusan alulbecsli az elempár 

tényleges egyfogpármerevségét. 

(Az ezen analitikus és numerikus eljárások vegyítése tehát jelen 

formájukban nem alkalmazható célszerűen a hajtóművek 

rezgőrendszerként történő modellezésére.) 

 

6) Bemutattam, hogy a tömör kerékagyú elempárok esetén a kis 

koszorúvastagságok tartományában a vastagság növelése jó 

közelítéssel lineárisnak tekinthető egyfogpármerevség-változást 

eredményez. Rámutattam arra is, hogy a változás tendenciája 

azonban szélesebb koszorújú változatok felé haladva egyre inkább 

progresszívvé válik. 

a. Megállapítottam, hogy a kisebb normál modulú, nagyobb 

profilszöggel rendelkező fogaskerékpárok reagálnak a 

legérzékenyebben a koszorúvastagság megváltoztatására. 

b. Bemutattam, hogy különböző fogszámú fogaskerékpárok 

egyfogpármerevség változásának fogszámarányos 

koszorúvastagság függvénye a kisebb fogszámok irányába mutat 

intenzitásnövekedést. 

c. Rámutattam, hogy az eltérű fogszámú elempárok 

fogszámarányos koszorúvastagság függvényeink meredekség-

különbsége nagy kerékagy vastagságok esetén a legjelentősebb. 

 

7) Megállapítottam, hogy a különböző koszorúvastagságokra 

vonatkozó numerikus számítások szerinti egyfogpármerevségek 

profilszög, modul és terhelés változtatásával szembeni százalékos 

érzékenysége jellemzően az ISO 6336 és a Weber és Banaschek 

[Weber,C.55] – fogtő konkrét geometriájának figyelembevételével 

valamint a kontaktzónabeli merevség Winter és Podlesnik 

[Winter,H.83II] kísérletei szerinti korrigálásával – kibővített 

egyenletei által határolt érzékenységi tartományban mozog. 
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Mindemellett rámutattam, hogy a numerikus egyfogpármerevség 

lábmagasság tényezővel valamint referencia profil fogtőrádiusz 

tényezővel szembeni százalékos érzékenysége nem 

koncentrálódik a két analitikus módszer által határolt tartományra. 

a. A végeselemes számításaim tükrében a kis koszorúvastagságú 

elempárok profilszögfüggésének analitikus leírására a Weber és 

Banaschek szerinti számítások adják a jobb közelítést. 

b. A végeselemes számításaim értelmében a tengely 

keresztmetszettel együtt számított elempárok 

profilszögfüggésének analitikus leírására az ISO 6336 egyenletei 

adják  a jobb közelítést. 

c. A végeselemes számításaim tükrében a kis koszorúvastagságú 

elempárok modul és terhelés függésének analitikus leírására a 

Weber és Banaschek szerinti számítások adnak jobb közelítést. 

d. Bemutattam, hogy modul és terhelés – 100 N/mm vonalterhelés 

felett – egyfogpármerevségre gyakorolt hatásának ISO 6336 

szerinti elhanyagolása a tengely keresztmetszettel együtt 

számított elempárok esetén szolgáltat pontosabb tendenciát. 

e. Megállapítottam, hogy a kis koszorúvastagságú végeselemes 

modellek lábmagasság tényezővel szembeni százalékos 

érzékenysége jellemzően mindkét analitikus eljárás segítségével 

hatékonyan becsülhető. 

f. A numerikus számításaim szerinti egyfogpármerevség 

százalékos érzékenysége az alkalmazott referencia profil 

fogtőrádiusz-tényezőjének megváltoztatásával szemben 

jellemzően meghaladja a Weber és Banaschek [Weber,C.55] – 

fogtő konkrét geometriájának figyelembevételével valamint a 

kontaktzónabeli merevség Winter és Podlesnik [Winter,H.83II] 

kísérletei szerinti korrigálásával – kibővített egyenleteiét. 

(Az ISO 6336 eljárása érzéketlen erre a paraméterre.) 

i. Rámutattam, hogy a tendencia különbség a vékony 

koszorújú, kis fogszámú, kis profilszögű elempárok esetén 

a legjelentősebb. 

ii. Igazoltam, hogy a két eljárás közti eltérés nagyságával 

csakis drasztikus – általánosságban legalább 0,1 rádiusz 

tényezőt elérő – fogtőgörbe módosítás esetén érdemes 

foglalkozni. 
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5. EREDMÉNYEK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 

 

A modern hajtóművekkel kapcsolatban, a teljesítményhajtások 

további elemeihez hasonlóan, átalános igény az átvihető 

teljesítménysűrűség folyamatos növelése. A fokozódó elvárásokhoz 

igazodó fogaskerékpárok tervezésekor a szabványosított definíciók 

mellett jelenetős segítséget nyújthatnak a tervezőt segítő egyéb 

ajánlások. 

 Egy ilyen tipikus kérdéskör a mérvadó – külső egyfogpár-

kapcsolódási ponthoz rendelt – veszélyes keresztmetszet pozíciójának 

vizsgálata. Pontos helyzetének ismerete többek között előtérbe kerülhet 

a fogtőbeli anyagkeménység és fogtőteherbírás növelését célzó, szórás 

általi maradó feszültség kiértékelésekor. Az ezen vizsgálatokhoz 

tartozó méréseket ugyanis jellemzően a várt veszélyes 

keresztmetszethez viszonyítva szokás elvégezni, így meghatározva az 

elért minőségi osztályt. Az elvégzett végeselemes szimulációk 

eredményei lehetővé teszik a mérési pontok pontosabb felvételét, 

ezáltal elősegítve körültekintőbb ellenőrzését. 

Egy másik érdekes kérdés a veszélyes keresztmetszet 

kapcsolódás soráni vándorlásából eredő legmagasabb helyzete. Ezen 

jellemző például a finommegmukálási (köszörülés, hónolás stb.) 

szerszám bemerülés előírásakor szolgálhat viszonyítási pontként, 

elkerülve egy esetleges kritikus feszültséggyűjtő hely kialakulását. 

Teljesítményhajtások esetén ugyanis többször előfordul az 

előmegmunkálás soráni alámetszés minimális vagy a 

finommegmunkálás alatt már nem teljesen tiszta szerszámkifutást 

biztosító előírása. Ezzel igyekezve maximalizálni az elérhető 

fogtőteherbírást. A fogláb ilyen jellegű előírásakor az elvégzett 

végeselemes számítások jó támpontot adnak a maximális 

finommegmunkálás alatti szerszám bemerülés előírásához. 

A mérvadó veszélyes keresztmetszet helyzetének minél 

pontosabb leírása az itt ébredő kapcsolódás alatti terhelésváltozás 

jellegének és nagyságának pontosabb meghatározását is lehetővé teszi. 

A jelenlegi kutatás fárasztó igénybevétel formájára vonatkozó 

eredményei segítséget nyújtanak a tervezőnek a szabványosított 

eljárások ezirányú közelítéseinek behatóbb figyelembevételében. 

 A hengeres fogaskerékpárok fejlesztésének egy másik aktuális 

kihívása az autóiparban gyorsan terjedő elektromos hajtásláncokhoz 
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kötődik. Az itt használt hajtóművek fogaskerék-párjainak ugyanis 

kiemelkedő akusztikai jellemzőkkel kell rendelkezniük. Ezen cél 

elérése érdekében kulcsfontosságú a különböző módszerek korlátainak 

ismerte és az alternatív megoldások alkalmazhatóságának feltárása. 

Az egyes kapcsolatok rezgésgerjesztési szintjének analitikus 

eljárásokkal történő közelítésekor a fogaskeréktestek deformációja 

jellemzően csak korlátozott formában kerül figyelembevételre. Ezen 

módszerek jól reprezentálják az egyes fogak relatív deformációját, 

mivel hűen visszaadják maguknak a fogaknak és a keréktest foggal 

érintkező szegmensének relatív torzulását. Ebből adódóan, ha a 

fogaskeréktest esetleges kihajlása a fogazatok egymáshoz viszonyított 

térbeli helyzetének meghatározásakor megfelelően figyelembevételre 

kerül, az analitikus módszerek megfelelő eszközt nyújtanak a 

kapcsolódási jellemzők legördülés soráni változásának 

feltérképezésére. Az így elvégzett analitikus kontaktanalízis során a 

fogaskeréktestek további deformációjának egzaktabb modellezése nem 

bír különösebb jelentőséggel, mivel az nem gyakorol különösebb hatást 

érintkező fogoldalak érintkezési vonalainak helyzetére és az ezek 

mentén való terheléseloszlásra. 

Az abszolút egyfogpármerevség leírásakor azonban – a már 

említett elhanyagolásoknak köszönhetően – még a legegyszerűbb 

kerékagyak esetén sem lehet tisztán a tárgyalt analitikus eljárásokra 

hagyatkozni. Az utóbbiak ugyanis mindamellett hogy jellemzően nem 

szolgáltatnak azonos abszolút értékű merevséget, az egyes profil 

geometria jellemzőkkel szemben is eltérő érzékenységet mutatnak. Az 

elvégezett végeselemes vizsgálatok rávilágítanak, hogy a különböző 

vastagságú fogaskerék-koszorúk merevségváltozása a különböző 

geometriai jellemzők függvényében milyen pontossággal becsülhetőek 

az ISO 6336 valamint a jelenlegi gyakorlati alkalmazásoknak 

megfelelően kibővített Weber és Banaschek féle módszer 

alkalmazásával. 

Az elvégzett vizsgálatok mindemellett támpontot nyújtanak az 

egyes fogaskerék-kapcsolatok abszolút egyfogpármerevségének 

modellezéséhez is. A kerékagyak és az érintkező koszorúk ugyanis a 

kapcsolódás merevségének leírásakor sorba kapcsolt rugókként 

kezelhetőek. A tárgyalt analitikus számítások a terhelt fog relatív 

deformációs állapotát igyekeznek leírni, figyelmen kívül hagyva a 

teljes koszorú elcsavarodását. Az abszolút egyfogpármerevség 
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meghatározásakor a fogkoszorúk elcsavarodással szembeni – például 

végeselemes úton nyert – merevségének ismeretében kézenfekvőnek 

tűnik ezen megoldások felhasználása. Az elvégzett végeselemes 

számítások azonban rávilágítottak, hogy a vizsgált analitikus 

számítások ezirányú alkalmazása – jelenlegi formájukban – az 

egyfogpármerevség alulbecsléséhez vezet. 

 Az egyes hajtóművek méretének csökkentése iránti folyamatos 

igény egyes esetekben a fogazott elempárok forgásirány szerinti, 

drasztikus optimálásához is vezethet. Ez indokolja az aszimmetrikus 

profilok alkalmazási lehetőségének vizsgálatát. Az így kialakított 

kerekek azonos beépítési méretek mellett merevebb, nagyobb 

nyomaték átvitelére képes kapcsolódást eredményezhetnek, ami 

egyértelmű gyakorlati potenciált hordoz magában. Az elvégzett 

vizsgálatok eredményei hasznos támpontot nyújtanak a tervezőnek az 

alkalmazott aszimmetria várható hatásának előzetes becslésére mind a 

fogtőteherbírás mind az egyfogpármerevség vonatkozásában. 

 A felsorolt alkalmazási lehetőségek jól érzékeltetik az 

ismertetett eredmények gyakorlati jelentőségét. Látható, hogy ezeknek, 

a hétköznapokban már megszokottnak vélt gépelemeknek esetén is 

folyamatos igény van az alkalmazhatósági határok kiterjesztésére. A 

növekvő elvárások pedig új kihívások elé állítják a fejlesztő 

mérnököket. 
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