
A síkkerekes hullámhajtás kinematikai vizsgálata dörzs-
hullámhajtómű példáján 
 

A síkkerekes hullámhajtás alapvető kinematikai összefüggéseinek és áttételének 

vizsgálatához először a síkkerekes dörzs-hullámhajtás, mint a legegyszerűbb síkkerekes 

hullámhajtómű vizsgálatát választottam. Ebben az esetben a hajtás kinematikai viszonyainak 

vizsgálatát egyszerűbbé teszi, hogy – a fogkapcsolódástól eltérően – a csúszásmentesen 

legördülő felületek valóságos anyagi felületek. Mivel nincsenek fogak, a rugalmasan 

deformálódó hullámkerék alakváltozási állapotának vizsgálata egyszerűbb. Ezáltal lehetőség 

van arra, hogy egyszerűbb mechanikai modell alkotásával az analitikusan kapott 

eredményeket összehasonlítsam egy végeselemes analízis eredményeivel, valamint a kísérleti 

vizsgálatok adataival. 

 

1. A kísérleti dörzs-hullámhajtómű 

 

1. ábra: A vizsgált síkkerekes dörzs-hullámhajtómű rajza  

 
A dörzs-hullámhajtómű tervezésekor elsődleges szempont volt, hogy azon kísérleti 

vizsgálatokat, méréseket lehessen végezni. A szerkezeti kialakítás és a főméretek 

megválasztásánál alapvető követelmény volt, hogy a hajtómű többféle hullámgenerátorral is 

működtethető legyen, sőt a hullámkerék és a merev kerék cseréjét elvégezve a dörzshajtást a 



jövőben fogaskerekes hajtóművé alakíthassam. A tervezés célja tehát nem egy ipari célra 

felhasználható, szerkezetileg optimális kialakítású, hosszú élettartamú hullámhajtómű volt, 

hanem egy olyan működőképes hullámhajtómű előállítása, amely kísérleti vizsgálatokra, 

tapasztalatszerzésre ad lehetőséget. Ezért nem az átvihető forgatónyomaték (amely várhatóan 

alacsony, mivel dörzshajtásról van szó) és a hajtómű teljesítmény-sűrűségének 

maximalizálására, hanem a hullámhajtás kinematikájának laboratóriumi vizsgálati 

feltételeinek megteremtésére törekedtem. 

A síkkerekes dörzs-hullámhajtómű metszeti képe az 1. ábrán, az alapelemek fényképe 

a 2. ábrán látható. A bemenő tengely reteszkötéssel van a görgős hullámgenerátor (g) agyához 

rögzítve. Ehhez csavarkötéssel, illesztő peremmel csatlakozik a generátor tárcsája. Utóbbiba 

csavarokkal rögzítettek a 6001-es mélyhornyú golyóscsapágyból és azokra kis túlfedéssel 

szerelt gyűrűkből álló görgők tengelyei. A hullámgenerátor agyának kiesztergált részébe 

illeszkedik egy 51118-as axiális csapágy, amely a hajtóműház fedelére támaszkodik, ez 

támasztja a hullámgenerátort. A hullámkerék (1), amely körlemezből és agyból áll, a kihajtó 

tengely belső végére van erősítve, elfordulását két csap gátolja meg. Ezek a csapok viszik át a 

nyomatékot a hullámkerékről a kihajtó tengelyre. A hajtás harmadik alapeleme, a merev kerék 

(2) a hajtóműházhoz illesztett és rögzített, vagyis a hajtáselemek közül ez a rögzített tag.  

 

 

2. ábra: A vizsgált síkkerekes dörzs-hullámhajtómű alapelemeinek fényképe 

 

A hullámgenerátorral átadott összeszorító erő szabályozhatóságát menettel és 

tányérrugó oszloppal oldottam meg. A hajtóműház fedelében 20 mm hosszú M60x2 menet 

készült, amelyhez egy állítócsavar csatlakozik. Ezzel a csavarral feszíthető össze 4 db sorosan 

kapcsolt tányérrugó, amely az erőátadó tárcsán támaszkodik. Az erőátadó tárcsa a 



hajtóműházban van illesztve úgy, hogy axiális irányban elmozdulhat és közvetlenül a 

hullámgenerátor axiális csapágyára továbbítja a tányérrugók által kifejtett axiális irányú erőt. 

A tányérrugókat nem hitelesítettem, a gyártó által megadott karakterisztikával számoltam. 

A vizsgált dörzs-hullámhajtómű hullámkerekének jellemző méretei a fogaskerekes 

hullámhajtóművekre vonatkozó szakirodalmi ajánlások alapján kerültek megállapításra: D = 

180 mm – külső átmérő, d0 = 45 mm – belső átmérő, v = 1 mm – a hullámkerék vastagsága, 

w0 = 3,5 mm – a hullámkerék axiális irányú deformációja.  

 

2. A síkkerekes dörzs-hullámhajtás származtatása, kinematikai 
áttétele 
 

A síkkerekes dörzs-hullámhajtás vázlata a 3. ábrán látható, származtatását jó 

közelítéssel szemlélteti a 4/a,b,c ábra. A hullámkerék gördülőfelületéről feltételezzük, hogy a 

hullámgenerátorral történő deformálás közben nem nyúlik meg. Ebben az esetben a 4/b ábrán 

egytengelyűnek rajzolt gördülőfelületek gördülnek le egymáson csúszásmentesen a 4/c ábrán 

felrajzolt deformált állapotban is. A hajlékony és a merev gördülőfelületek pillanatnyi 

érintkezéseinek létrehozása a hullámgenerátor feladata. Ezt a hullámgenerátor a körlapra 

merőleges erő- illetve elmozdulás-kényszerrel létrehozott ívhajlítással [23] valósítja meg. 

    

      3. ábra: A hajtás vázlata     4. ábra: A síkkerekes hullámhajtás származtatása 

A 4/a ábra egy merev síkkerékből és kúpkerékből álló dörzshajtás egymáson 

csúszásmentesen legördülő felületeit mutatja. A merev axoidok, a gördülőfelületek 

forgásszimmetrikus felületek. A síkkerék axoidja sík körlap (δS = π / 2), a kúpkeréké pedig δk 

félkúpszöggel jellemzett kúp. A csúszásmentes legördülés feltétele alapján az áttételre 

felírható a következő összefüggés: 
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A síkkerék és a kúpkerék peremén a csúszásmentesen legördülő körök átmérői közötti 

geometriai összefüggés: 

βcos12 ⋅= dd ,     (4) 

amely a (3) felhasználásával az alábbi alakban is felírható: 

kdd δsin12 ⋅= .     (5) 

Az „ideálisan hajlékony”-nak feltételezett síkkerék gördülőfelületének érintkezéséhez 

szükséges legnagyobb lehajlásra a 4/c ábra alapján felírható, hogy 
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Rögzített generátor (g) esetén a csúszásmentes érintkezés alapján felírható a kinematikai 

áttétel, mint az érintkezési pontok által leírt ívhosszok (s1, s2) hányadosa: 
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Ha a kúpkerék a rögzített, a hullámkerék pedig a hajtó tag , akkor a hajtás áttétele: 
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- v a hullámkerék peremének radiális irányú elmozdulása. A hajtómű elméleti 

áttételének meghatározásakor figyelembe kell venni a hullámkerék agyátmérőjét is (5. ábra; a 

d0 átmérőn belüli pontok rögzítettek, nem deformálódnak). Ekkor a csúszásmentesen 

legördülő körök átmérői közötti geometriai összefüggés: 

βcos)( 0102 ⋅−=− dddd     (10) 

A lehajlás a 3. ábra alapján: 
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5. ábra: Az agyvastagság figyelembevétele  6. ábra: A hajtás névleges áttétele 

  

A hajtás áttétele a fenti geometriai összefüggések alapján: 
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A lehajlás és a perem radiális elmozdulása közötti összefüggés: 
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Az ilyen típusú hullámhajtóművek elméleti, névleges áttételeit mutatja a 6. ábra. Az 

ábra alapján az alábbiak állapíthatók meg: 

• kis β szögek esetén az elméleti áttétel rendkívül nagy és meredeken változik.  

• nagy β szögek esetén a hullámkereket jelentős mértékben kell deformálni. A 

legnagyobb lehajlás wmeg értékét a hullámkerék periodikus hajlító igénybevétel okozta 

kifáradása korlátozza.  

A szakirodalomban ajánlott geometriai paramétereknek megfelelő kísérleti dörzs-

hullámhajtómű közelítő áttétele (12.) szerint, d1 = 170 mm, d0 = 45 mm és w0 = 3,5 mm 

esetén: 8672
1 =dörzsgi . Fontos megjegyezni, hogy ez egy durva felső közelítés, amely nem 

veszi figyelembe a hullámkerék tényleges deformált alakját. A hajtás elméleti áttételének 

pontosabb vizsgálatához ismerni kell a v értékét, amelyet a következőkben végeselem 

módszerrel határozok meg. 

 



3. A hullámkerék deformált alakjának vizsgálata 
 
3.1. A hullámkerék-perem radiális irányú elmozdulása 

Mára a numerikus szimuláció önálló tudománnyá fejlődött, számos program és 

módszer áll rendelkezésre, így a hullámkerék deformációjának vizsgálatát is sokféleképpen el 

lehet végezni. Jelen esetben a végeselemes vizsgálat segédeszközként szolgál a problémák 

megértéséhez, ezért csak az adott feladat megoldásához szükséges mélységben vettem 

igénybe az egyre fejlettebb szoftverek és számítógépek adta lehetőségeket. Az analízist 

CosmosM 2.8. és Cosmos Design Star 4.5. szoftverekkel végeztem. 

Első lépésként annak az elemtípusnak a kiválasztása volt a cél, amellyel a további 

vizsgálatokat érdemes végezni. Az analízis során először a modell geometriája és terhelése 

pontosan megegyezik egy analitikusan számított modellével, ezért a hiba számításakor az 

analitikus megoldás vehető referenciának. Így kiválasztható az az elemtípus, amellyel a 

későbbiekben az összetettebb terhelési eseteket, ill. különböző méretű hullámkerekeket is 

lehet modellezni. 

  

7. ábra: A referencia-héjmodell  8. ábra: A hullámkerék vizsgálata testmodellel 

 

Lemezszerű alkatrész vizsgálatához a héjelem használata a kézenfekvő megoldás. 

Ennek hátránya, hogy kontaktproblémákat sokkal nehezebb vizsgálni vele, mint egy 

testmodellel és testhálóval. Automatikus hálózást választottam, a lemez körcikkekre 

osztásával. A körlemez belső peremén fix kényszerrel vannak a csomópontok megfogva, a 

külső perem egyik csomópontjában hat a koncentrált erő (7. ábra). Természetesen elegendő a 

körlemez felét vizsgálni a szimmetria miatt, de a szemléltetés érdekében modelleztem az 

egész lemezt. 



 A hullámkerék alakja a héjelem használata mellet szól, azonban a hullámgenerátor, 

hullámkerék és gyűrűkerék kapcsolat érintkezési problémáját már testmodellel lehet jobban 

modellezni (8. ábra), ezért a referenciamodellt Cosmos Design Star 4.5 programmal is 

vizsgáltam, feltételezve, hogy a testmodellel végzett analízis eredménye nem tér el jelentősen 

a héjmodellre kapott értékektől. Ez a későbbi kutatások szempontjából is fontos, hiszen a 

fogaskerék-hullámhajtómű hullámkerekét és annak fogazatát pontosabban lehet testmodellel 

vizsgálni. A három héjelem-típussal és testmodellel végzett analízis eredményét a 1. táblázat 

mutatja. 

 
 

 

 

 

 

1. táblázat: A különböző elemtípusokkal számított eredmények 

 
A fenti táblázatban feltűntetett eredmények azt mutatják, hogy mindegyik vizsgált elemtípus 

pontossága megfelelő, a hiba egyik esetben sem haladja meg a 2%-ot és az automatikus 

hálózás (7. ábra) is viszonylag kis hibát eredményez. A feltételezéseknek megfelelően a 

Design Star programmal számított eredmények nem térnek el jelentősen sem az analitikus 

módon, sem a CosmosM 2.9 programmal számított eredményektől. Bár a héjelem használata 

egyes esetekben (shell3T, shell9) kisebb hibával jár, a testmodellre kapott 1,25 % hiba is az 

általános mérnöki gyakorlatban elfogadhatónak tekinthető. 

A hullámkerék görgős hullámgenerátorral való deformálásának vázlata a 9. ábrán 

látható. A sík körlemez modellezéséhez héjelemet, a hálózáshoz a program által felkínált 

automatikus hálózást választottam (shell3T elemtípus). A körlemez belső peremén fix 

kényszerrel fogtam meg a csomópontokat, a külső perem két szemközti csomópontjában 

hatnak a koncentrált erők (F), amelyeket addig növeltem, míg a körlemez peremének axiális 

irányú lehajlása (w0) elérte a 3.5 mm-t, azaz a vizsgált adatokkal rendelkező hajtómű 

hullámkerekének megfelelő értéket (a „P” pont a „P1” helyzetbe kerül). Az analízis célja a 

perem radiális irányú elmozdulásának meghatározása volt, a program nagy alakváltozással 

számolt (nemlineáris feladat). A hullámkerék geometriája a kísérleti hajtóműnek felelt meg. 

Elemtípus Max. lehajlás 
[mm] 

Eltérés az 
analitikus 

eredménytől [%] 
shell3T 3,463 1,06 
shell4T 3,447 1,54 
shell9 3,46 1.08 

Solid tetra 3,456 1,25 



      

9. ábra: A deformált hullámkerék  10. ábra: A végeselemes vizsgálat eredménye 

 

A hullámkerék radiális irányú elmozdulása v = 0.115 mm (8. ábra), így a (12) képlet 

szerint a geometriai viszonyokból adódó áttétel (r1 = 85 mm, r2 = 84.885 mm): i = 739. Ebben 

az esetben a szabad alakváltozású hullámkerék peremének radiális irányú elmozdulását 

számoltam, mert vizsgálataim szerint ekkor kapjuk a perem legnagyobb radiális elmozdulását, 

ami a fenti számítások szerint a legkisebb áttételt jelenti. A 4. fejezetben bemutatott bütykös 

hullámgenerátorral szerelt hajtómű esetén, azonos w0 deformáció mellett a hullámkerék 

peremén a radiális elmozdulás ~0,05 mm, ez dörzshajtás esetén a 12. képlet alapján 

lényegesen nagyobb áttételt jelentene (i≈1700). 

 

3.2. A szerkezeti alapelemek érintkezése 

Feltételeztem, hogy a síkkerekes dörzs-hullámhajtómű tényleges áttételét az 

alapelemek közti érintkezési alakváltozások jelentős mértékben befolyásolják. A vizsgálat 

célja annak a meghatározása, hogy az eddigiekben az elméleti áttétel számításának alapjául 

szolgáló, egymáson csúszásmentesen legördülő felületek ívhossza hogyan módosul az 

érintkezési alakváltozások hatására. 

Az analízishez feltételeztem, hogy a hajtómű működésekor a hullámgenerátor kúpos 

görgőjének hatására az alapelemek között vonalszerű érintkezés alakul ki, az érintkezési vonal 

mentén a terhelés eloszlása egyenletes. A hullámkerék terhelési viszonyait a 11. ábra mutatja, 

az érintkezési viszonyok vizsgálatához használt modell pedig a 12. ábrán látható. Ebben az 

esetben az érintkezési vonalra merőleges síkban, 2D-s végeselem modellel (13. ábra) 

vizsgálhatók a kontakt deformációk. Elegendő volt a szimmetria miatt csak az érintkezési 



vonal egyik oldalát vizsgálni, annak is csak egy 5 mm-es sávját, a másik oldalt elmozdulás-

kényszerrel helyettesítettem. Az érintkező felületek közé GAP elemeket helyeztem, egyéb 

helyeken PLANE 2D elemtípust használtam. A terhelést a hullámgenerátor görgőjére 

helyeztem 1 mm szélességben, a gyűrűkerék alsó peremének csomópontjait fix kényszerrel 

rögzítettem. 

 

11. ábra: A hullámkerék terhelési viszonyainak vázlata 

 

  

12. ábra: Az érintkezési viszonyok vizsgálatához használt modell 

 

A 13. ábrán látható a hullámkerék-gyűrűkerék érintkezés helyén a hullámkerék 

tangenciális irányú megnyúlása (εx), amely a geometriai viszonyokon túl jelentősen 

befolyásolja a hullámhajtómű áttételét. Az analízist elvégeztem különböző nagyságú 

összeszorító erőknek megfelelő terhelési esetekre és az alapelemek között különböző 

hosszúságú felfekvési vonalakat feltételezve. Utóbbira azért volt szükség, mert a mérésekhez 

használt hajtóműben a merev kerék felfekvő felületét lekerekítettem ~R1000 rádiusszal, 

annak érdekében, hogy a hullámkereket semmilyen járulékos hajlítás ne terhelje, amikor a 

hullámgenerátorral a merev kerékre szorítjuk.  



     

13. ábra: A 2D-s végeselemes modell  

 

A 13. ábrán a hullámkerék merev kerékkel érintkező pontjának tangenciális irányú 

megnyúlására végeselem módszerrel kapott eredmény látható. Ezt a nyúlást a dörzs-

hullámhajtómű áttételének számításánál figyelembe veszem. 

 

3.3. A dörzs-hullámhajtómű áttétele a kontakt deformációk figyelembevételével 
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14. ábra: A számított és mért áttételek az összeszorító erő függvényében 

 

Feltételezve, hogy a hullámkerék tangenciális irányú megnyúlása (εx) az érintkezési 

pontban folyamatos, a hullámgenerátor forgása miatt a szerkezet úgy viselkedik, mintha a 

hullámkerék gyűrűkeréken legördülő teljes felülete is εx -szeresével megnyúlna. Így a 

geometriából és a tangenciális megnyúlásból számítható áttétel: 
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A végeselemes analízisek eredményeit behelyettesítve a fenti képletbe, meghatározható a 

hajtómű áttételének függése az alapelemeket összeszorító erőtől. Az 1,2, és 4 mm-es 

felfekvési sávszélesség esetére, valamint a próbapadi mérések során (4. fejezet) kapott 

z 

x 



eredményeket a 14. ábra mutatja. Az ábráról megállapítható, hogy a numerikus módszerrel 

számított görbék alakja hasonlóságot mutat a mért görbe alakjával. Az áttétel az összeszorító 

erő növelésével csökken, mert ekkor nő a hullámkerék tangenciális irányú megnyúlása. A 

felfekvési sáv hosszának csökkenésének ugyanakkora összeszorító erő esetén hasonló hatása 

van. 

4. A síkkerekes dörzs-hullámhajtómű áttételének mérése 
 
4.1. A vizsgálópad 

 

 

15. ábra: A vizsgálópad 

 

A kísérleti síkkerekes dörzs-hullámhajtóművön végzett vizsgálatok elsődleges céljai: 

� az áttétel hullámgenerátorral kifejtett összeszorító erőtől (Fax) való függésének 

vizsgálata, 

� az üresjárati áttétel meghatározása, illetve különböző terhelési esetekben az áttétel 

terhelő nyomatéktól való függésének meghatározása (hajtómű karakterisztikájának 

felvétele), 

� a statikus és dinamikus megcsúszási nyomaték mérése, valamint  

� a megcsúszási nyomatékok és az összeszorító erők ismeretében a hullámkerék és a 

gyűrűkerék közti súrlódási tényező meghatározása.  

A vizsgálópaddal (15. ábra) a fent említett vizsgálati célokon kívül lehetséges a behajtó motor 

nyomatékának és fordulatszámának ismeretében a hajtómű hatásfokának számítása is, amit a 

dolgozat nem tartalmaz. 



A próbapadon a hullámhajtómű (8) bemenő tengelyét egy gumidugós rugalmas 

tengelykapcsolón (7) át hajtja meg egy villamos motor (5), míg a kimenő tengelycsonkján egy 

tárcsa található. A tárcsára 1 mm átmérőjű damil szálat tekertem, amellyel súlyokat lehet 

emelni. Ezzel a módszerrel egyszerűen és pontosan lehet meghatározni a hajtóművel átvihető 

maximális nyomatékot. A villamos motor tengelyéhez és a hullámhajtómű kimenő 

tengelyéhez csatlakozik egy-egy szögelfordulás-mérő (4,10), melyek által adott jelet egy 

erősítőn (2) át egy digitális frekvencia és időmérő (1) dolgoz fel és jelez ki a beállított 

formában. A digitális frekvencia és időmérő képes a két szögelfordulás-mérő jelét feldolgozni 

és azok arányát is kiszámolni, de időt, elfordulást, frekvenciát is kijelez. Az egyik 

szögelfordulás-mérő egy fordulatra egy jelet ad, a másik pedig ezret. Utóbbit célszerű a 

hullámhajtómű kimenő tengelyére kapcsolni, mivel itt a forgás lassú. A villamos motor által 

leadott nyomaték egy erőmérő cellával (6) mérhető, amelynek jelét egy vivőfrekvenciás 

mérőerősítő (3) továbbítja egy digitális multiméterbe. A multiméter által mutatott 

feszültségértéket a hitelesítés alapján átszámítva meghatározható az erőmérő cella által mért 

erő és a motor kihajtó nyomatéka (amely egyben a hullámhajtómű bemenő tengelyére átvitt 

nyomatékkal egyenlő).  

 

4.2. Kísérleti vizsgálatok 

4.2.1. Az áttétel vizsgálata az összeszorító erő függvényében 

Az elvégzett első vizsgálat a hajtómű üresjárati áttételének mérése volt, különböző 

nagyságú összeszorító erő esetén. Az Fax nagyságát a hullámhajtómű bemenő tengelyénél 

található állítócsavarral, tányérrugó oszlopon keresztül lehetett változtatni. A minimális 

összeszorító erőt az állítócsavar ¼-ed elfordításával lehetett előállítani, ami ~ 160N 

összeszorító erőt jelent. Ezt az értéket a tányérrugók elméleti karakterisztikájából 

számítottam. Ennél kisebb összeszorító erő alkalmazása nem célszerű, mert akkor a megfelelő 

működés nem biztosított, a dörzs-hullámhajtómű elméleti áttételét tehát nem lehet mérni. Az 

erőt ezután még háromszor növeltem ugyanilyen mértékben, tehát az állítócsavar ¼-ed 

elfordításával, ami 3 x 160 N-t jelent. A hajtó tengely fordulatszáma állandó volt, a hajtott 

tengely körbefordulási idejének megállapítása méréssel történt. Mivel üresjárati mérésről volt 

szó, a mérés során a hajtott tengely terheletlenül forgott. A mérési eredmények a 14. ábrán 

láthatók. 

 



4.2.2. A hullámhajtómű áttételének változása a terhelés függvényében  

A hullámhajtómű terhelt állapotában elvégzett mérés során Fax = 640N összeszorító 

erővel feszíti a hullámgenerátor a gyűrűkeréknek a hullámkereket. A hajtómű kihajtó 

tengelyére szerelt tárcsára tekert damil szál végére súlyokat helyeztünk, így lehetett létrehozni 

a kívánt terhelő nyomatékot. A súlyokat változtatva, a terhelő nyomatékot folyamatosan 

növelve történt a kihajtó tengely körbefordulási idejének mérése. Ebből a motor 

fordulatszámának ismeretében számítható volt az áttétel. A mérési eredmények a 16. ábrán 

láthatók. 

 

4.2.3. A statikus megcsúszási nyomaték függése az alapelemek közötti összeszorító erőtől 

(Fax) 

Az előző mérések során vagy a hullámgenerátorral a hullámkerékre kifejtett 

összeszorító erő vagy a hajtómű kihajtó tengelyét terhelő nyomaték nagyságát változtatva 

mértük az áttétel változását, tehát mindkét mérés dinamikus mérés volt. A megcsúszási 

nyomaték statikus mérésekor a hajtóművet nem hajtottuk meg, hanem csak az álló kihajtó 

tengelyt terheltük és mértük a megcsúszáshoz (a tengely elfordításához) szükséges terhelő 

nyomatékot, amelyből ki lehetett számítani a statikus súrlódási tényezőt. Ezt a mérést 

különböző nagyságú összeszorító erők esetén elvégezve adódott az 17. ábrán látható 

eredmény. A mérési eredményekből meghatározott statikus súrlódási tényező értékére 

µ = 0,16 adódott. Az érintkező felületek zsírtalanított, fémtiszta felületek voltak 1,6 µm 

felületi érdességgel. 
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16. ábra: A hajtómű karakterisztikája       17. A statikus megcsúszási nyomaték 

(Fax = 640N) 

 

4.3. A mérések tapasztalatai, következtetések 

A síkkerekes dörzs-hullámhajtómű próbapadi vizsgálata igazolta a végeselemes 

vizsgálatok során tapasztaltakat. A hajtómű áttételét nem csak a geometriai viszonyok, hanem 



a hullámhajtómű alapelemei közti összeszorító erő által okozott kontakt deformációk is 

befolyásolják. A vizsgálatok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 

• A hullámgenerátorral a hullámkerékre kifejtett összeszorító erő növelésével a dörzs-

hullámhajtómű áttétele csökken, ez alátámasztja az elméleti számításokat 

• A hullámhajtómű áttétele a kihajtó tengelyt terhelő nyomaték növelésével 

progresszíven nő. 

• A dörzs-hullámhajtóművel átvihető nyomaték és a statikus megcsúszási nyomaték az 

alapelemek közti összeszorító erő növelésével közel lineárisan nő. 

 

5. A síkkerekes fogaskerék-hullámhajtómű kinematikai viszonyai 
 

A síkkerekes fogaskerék hullámhajtómű kinematikai viszonyainak a dörzs-

hullámhajtómű alapján történő meghatározásához célszerű először a hengeres kerekes 

hullámhajtóművekben a dörzshajtás és a fogaskerék-hullámhajtómű hasonlóságát vizsgálni. A 

18/a ábrán egy hengeres kerekes dörzs-hullámhajtómű hullám- és gyűrűkerekének és azok 

működési helyzetének elvi vázlata látható.  

A dörzshajtás hullámkerekének külső átmérője d1, a gyűrűkeréken legördülő felület 

hossza: d1π. A gyűrűkerék belső átmérője d2, a felület hossza, amin a hullámkerék legördül: 

d2π. Αz alapelemek között csúszásmentes legördülést feltételezve a hajtás áttétele, ha a 

hullámgenerátor a behajtó, a gyűrűkerék a rögzített és a hullámkerék a kihajtó tag: 
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A 18/b ábrán a hengeres kerekes fogaskerék hullámhajtómű elemeinek és a működési 

helyzetnek az elvi vázlata látható. A hullámkerék fogszáma z1, a gyűrűkeréké z2, d1 = z1m és 

d2 = z2m behelyettesítésével a hajtómű áttétele: 
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A 18. ábrából is látható és számos publikáció is beszámol arról, hogy hengeres kerekes 

hullámhajtóművek fogazott elemei a gyakorlatban alkalmazott áttétel tartománynak  

megfelelő fogszámok esetén - a hullámkerék deformációjának szükséges és lehetséges 

mértékét figyelembe véve - azonos modullal gyárthatóak. 



 

18. ábra: Hengeres kerekes dörzs- és fogaskerék-hullámhajtás vázlata  

 

 Ha feltételezzük, hogy a dörzs-hullámhajtómű hullámkerekének d1 átmérője 

megegyezik a fogazott hullámkerék osztókörével (profileltolással készített fogazat esetén 

gördülőkörével), valamint a gyűrűkerekének d2 átmérője megegyezik a fogazott gyűrűkerék 

osztókörével (profileltolás esetén gördülőkörével), akkor az áttételekre felírható, hogy: 
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Tehát a hengeres kerekes fogaskerék-hullámhajtómű áttétele megegyezik a dörzshajtás 

áttételével.  

A síkkerekes dörzs-hullámhajtás (3. ábra) kinematikai áttétele (8) ill. (12) alapján, az 

alapelemek között csúszásmentes legördülést és a hullámkerék középfelületének 

nyújthatatlanságát feltételezve, ha a hullámgenerátor a behajtó, a gyűrűkerék a rögzített és a 

hullámkerék a kihajtó tag: 
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Tehát az áttétel a deformálatlan állapotú hullámkerék legördülő felület középsugarának és 

ennek a deformáció során bekövetkező radiális irányú elmozdulásának hányadosaként 

értelmezhető. 



 

19. ábra: a síkkerekes fogaskerék-hullámhajtás vázlata 

 

A síkkerekes fogaskerék-hullámhajtás vázlata a 19. ábrán látható. A hajtás áttétele 

abban az esetben, ha a hullámgenerátor a hajtó, a gyűrűkerék a rögzített és a hullámkerék a 

hajtott tag: 
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Ez az áttétel abban az esetben egyezik meg a síkkerekes dörzs-hullámhajtómű (18) - szerinti 

elméleti áttételével, ha: 
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Kéthullámú generátort feltételezve a fogszám-különbség (z1-z2) 2-nek egész számú 

többszöröse, általában 2, ebben az esetben: 
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Az előző alfejezetben számított geometriai paraméterekkel rendelkező hullámhajtómű esetén 

(r1 = 85 mm, v = 0,115 mm) a hullámkerék fogszámára elméletileg z1 = 1478 adódna (i = 

739), amely nagyon kis modult (a külső átmérőn m ≈ 0,11 mm) és fogmagasságot jelentene. 

Ebben az esetben a fogazott elemek kapcsolódása megfelelne egy merev síkkerék kúpkeréken 

történő tiszta legördülésének. 

A hullámhajtóműveknél a gyakorlatban elterjedt áttétel (i = 50~160) ill. fogszám (z1, 

z2 ≈100~320) tartományok felső értékei: i = 160, z1 = 320. Ebben az esetben a fenti geometriai 

paraméterekkel a hullámkerék peremének radiális irányú elmozdulására (9) v = 0,53 mm 

adódna. Ehhez a szakirodalmi ajánlások, végeselemes vizsgálatok és a geometriai közelítés 

(13) szerinti w0 maximális axiális deformációnál jóval nagyobb érték tartozna, amely 

jelentősen csökkentené a hullámkerék élettartamát. 



A hullámkerék peremének radiális irányú elmozdulása a szakirodalomban ajánlott 

geometriai arányok alapján és szabad alakváltozású hullámkereket feltételezve sem haladja 

meg a külső átmérő 0,07%-át. Bütykös hullámgenerátor esetén (lásd a 4. fejezetben) ez az 

érték még kisebb. Ezért a hullámkerék és a merev kerék fogazatának külső átmérőjét 

azonosnak (a továbbiakban dk - külső átmérő) tekintem. Ilyenkor a modulok ill. fogosztások 

különbözőek kell, hogy legyenek. A fogazott elemek kapcsolódásaira nem a legördülés, 

hanem az ékhatás a jellemző. A fogazott elemek készülhetnek az elméletileg 

meghatározottnál kisebb fogszámmal, nagyobb modullal és fogosztással, közöttük azonos 

osztókört feltételezve a következő összefüggések állnak fenn: 
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6. A kinematikai vizsgálatok tapasztalatai, következtetések 
 

A síkkerekes dörzs-hullámhajtómű vizsgálatok során nyilvánvalóvá vált, hogy a 

síkkerekes dörzs-hullámhajtóműveket, a méretükhöz és tömegükhöz képest csekély átvihető 

nyomaték miatt csak mozgásátvitelre célszerű használni. Az áttétel bizonytalanságát okozza a 

hullámhajtómű alapelemeinek gyártási pontosságán túl az alapelemek közötti összeszorító erő 

és a terhelő nyomaték is. Mindezeket figyelembe véve a síkkerekes dörzs-hullámhajtás 

használata csak olyan különleges esetekben javasolható, amikor szükséges a nagy áttétel, de 

annak pontos ismerete és állandósága nem követelmény. Alkalmas lehet például kézi 

finombeállító szerkezetekben. 

A síkkerekes dörzs-hullámhajtás áttételétől jelentősen eltér a síkkerekes fogaskerék-

hullámhajtómű áttétele, ha az áttétel és a fogszámok a gyakorlatban elterjedt hengeres kerekes 

változatoknak megfelelőek (i < 160, z < 320) és a hullámkerék maximális axiális irányú 

deformációja a szakirodalomban ajánlott: w0 = (3..4)* v1, valamint w0 = (0,01..0,02)*D. 

Annak következtében, hogy a hullámkerék peremének radiális irányú elmozdulása nem 

független a perem w0 elmozdulásától, az osztókörök aránya nem egyezik meg a fogszámok 

arányával és a fogazatok kapcsolódásában a legördülés helyett az ékhatás a meghatározó.  


