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1. BEVEZETÉS 

A hullámhajtóm�vek egyik különleges és a szakirodalomban alig vizsgált változata a síkkerekes 
hullámhajtóm�, melynek el�nye, hogy kis tengelyirányú méretben valósítható meg. A síkkerekes 
hullámhajtóm� m�ködési elve nem különbözik a hengeres kerekes hullámhajtóm�ét�l, annak egy 
különleges változatának tekinthet�, melyben a hajtóm� rugalmas kereke és a merev kerék is sík tárcsa. 

A hullámhajtóm�vek közül a m�anyag fogazott elemekkel rendelkez� változatának 
vizsgálatával foglalkoztunk. Egy meglév� kísérleti, fém fogazott elemekkel rendelkez� síkkerekes 
hullámhajtóm� [1] merev- és hullámkerekér�l guminegatívot készítettünk, majd kétkomponens� 
polimerb�l, öntési technológiával legyártottuk a m�anyag fogazott elemeket. Az elkészült merev-, és 
hullámkerék tökéletesen illeszkedik a kísérleti hullámhajtóm�be, ezért a modellalkotáshoz és az 
eredmények validálásához is felhasználtuk az 1. ábrán látható síkkerekes hullámhajtóm�vet. A hajtás 
paraméterei közül az átvihet� nyomaték meghatározása volt az els�dleges célunk. Az elméletileg 
átvihet� nyomatékot végeselem módszer segítségével közelítettük, majd az eredményeket egyszer� 
kísérleti módszerrel ellen�riztük. 
 

 
1. ábra Kísérleti síkkerekes hullámhajtóm� polimer fogazott elemekkel 

2. FOGAZOTT ELEMEKKEL ÁTVIHET� NYOMATÉK SZÁMÍTÁSA 

Az átvihet� nyomatéknak nevezzük azt a nyomatékot, amit folyamatos forgás közben képes 
továbbítani a hajtóm�. Számításakor a deformált hullámkerékre ható feszültségeket és reakcióer�ket 
kell vizsgálni. A hullámgenerátor forgásának hatására folyamatosan belépnek fogak a 
fogazatkapcsolódásba. Az alapvet� deformáción kívül a belép� fogak hatása várhatóan nem 
elhanyagolható, ezért végeselemes módszerrel vizsgáltuk a szerkezetet. 

2.1. A végeselemes modell 
A kísérleti síkkerekes hullámhajtóm� axiális csapágyazását elhagyva, a generátort (g) 

közvetlenül a hullámkerékhez (1) érintkeztettük (2. ábra). A merev keréknek (2) csak egy 25°-os 
körcikkét modelleztük, azon a helyen, ahol várhatóan belépnek a fogak a fogkapcsolódásba. Ennek 
megfelel�en a hullámkerék fogazatát csak a merev kerékkel szembeni részen tartottuk meg, ezzel 
csökkentve a számítás kapacitásigényét. Az analízis során súrlódásmentes érintkezést feltételeztünk. 
 
 



 

 
2. ábra Végeselemes modell 

2.1.1. Elem- és anyagtulajdonságok 
 
1. táblázat Elemtulajdonságok és a TASK 4 anyag jellemz�i 

Elemtípus: 3D-s, 10 csomópontos Rugalmassági modulus: 1037 MPa 
Elemek száma: 25932 Poisson-tényez�: 0,38 

Csomópontok száma: 53221 Szakítószilárdság: 45,7 MPa 
Szabadságfokok száma: 159663 

 
A Smooth-On gyártó TASK 4 elnevezés�, kétkomponens�, önthet� polimerét választottuk a 

fogazott elemek anyagául. A végeselemes modellben ennek az anyagnak a tulajdonságait rendeltük a 
hullámkerékhez és a merev kerékhez, amit a termék adatlapja alapján állapítottunk meg (1. táblázat). 

A hullámgenerátornak kell�en merevnek kell lennie, ezért szerkezeti acélt választottunk az 
anyagául (2. táblázat). 

2. táblázat Generátorhoz választott acél tulajdonságai 
Rugalmassági modulus: 200000 MPa 

Poisson-tényez�: 0,3 

2.1.3. Peremfeltételek és terhelések 
A hullámkerék agyán, a küls� hengerfelületek minden szabadságfokát megkötöttük (2. ábra), 

továbbá a merev kerék alsó felületét rögzítettük „fix” kényszerrel. A generátor küls� hengeres 
felületének elmozdulását vezéreltük úgy, hogy függ�leges irányban 1,5 mm-es elmozdulást és a 
függ�leges tengely körül 0,04 rad szögelfordulást írtunk el�. 

2.2. Eredmények 
A redukált feszültségeket elemezve (3. ábra) megállapítható, hogy a maximális feszültség az 

agy közvetlen környezetében adódott, értéke 3,3 MPa. A feszültségképb�l is látszik, hogy a jellemz� 
igénybevétel a hajlítás és a csavarás. 
 

 
3. ábra Redukált feszültségek a teljes modellen 

„Fix” kényszerek 

Elmozdulás 
vezérlés 
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A 4. ábrán látható, hogy a fogkapcsolódásból származó terhelés egy jól behatárolható 

tartományra korlátozódik, amelynek középvonala a függ�legessel 20°-ot zár be. Ez azt jelenti, hogy a 
hullámkerék nyomatékát az ezen tartományban lév� fogak viszik át. Az ábrán látható még, hogy a 
fogkapcsolódás hatására az agyrészen ébred� feszültségek is eltolódnak a kapcsolódás irányába. 

 

 
4. ábra Redukált feszültség a hullámkerék fogazott oldalán (a), és az ébred� reakció er�k (b) 

 
Az átvihet� nyomaték számításához szükség van a fogkapcsolódásból származó er�kre, 

melyeket a merev kerék befogásán ébred� er�k lekérdezéséb�l tudunk számolni (4. ábra (b)). 
Az ered� er� 19,3 N-ra adódott. A nyomaték számításához szükség van az osztókör átmér�jére 

(d0). A hullámhajtóm� szimmetrikus, ezért az átellenes oldalon is ébred egy egyenl� nagyságú, 
nyomatékra nézve ugyanolyan értelm� er�, ezért szükséges a következ� képletben egy 2-es szorzó. 

 Nm
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FT e 69,104375,03,192
2

2 0 =⋅⋅=⋅⋅=   (1) 

Tehát a hullámkerék agyrészén merev befogást feltételezve, a generátort 0,04 radiánnal 
elforgatva 1,69Nm reakciónyomaték keletkezett. A maximálisan ébred� feszültség 3,3 MPa volt. A 
lineáris anyagtörvény miatt a maximális átvihet� nyomaték meghatározása úgy történik, hogy a 
megengedhet� és a maximális feszültségek hányadosával megszorozzuk a kapott reakciónyomatékot. 
A polimer anyagra megengedhet� feszültség számításához nem álltak rendelkezésre az id�függ� 
anyagtulajdonságok (kúszási-, feszültség-relaxációs és kifáradási görbék), ezért egy n=2,5 biztonsági 
tényez�vel számoltam. 
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A számított elméleti átvihet� nyomaték tehát 9,36 Nm. 
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3. AZ ÁTVIHET� NYOMATÉK MÉRÉSE 

A hézagolást követ�en a hajtóm�vet satupadba szorítjuk és feler�sítjük a kimen� tengelyére a 
nyomatékterhelést létrehozó m�anyag kart. A kar anyagául azért választottunk m�anyagot, mert a 
radiális irányú er�ket a minimálisra akartuk csökkenteni. A kar végére karos mérleg serpeny�jét 
illesztettünk (5. ábra). A serpeny�be helyezett súlyok segítségével hoztuk létre a nyomatékterhelést.  
 

 
5. ábra Mérési elrendezés 

 
A mérés során a serpeny�be helyezett súlyokat fokozatosan, 0,2 kg-tól 0,1 kg-onként növeltük 

addig, amíg a hajtóm� behajtó tengelyét kézzel forgatni lehetett. A serpeny�be kerülés el�tt, minden 
súly tömegét egy digitális mérleggel ellen�riztük. Az 5. ábrán látható terhelésnél (1,2 kg) a behajtó 
tengely forgatásakor a hajtóm� egy ponton megakadt, nagyobb er�kifejtés hatására egy roppanásszer� 
zaj kíséretében továbbfordult. Az adott ponton az akadás állandóan jelentkezett, ezért az átvihet� 
nyomaték határát ennél a terhelésnél állapítottuk meg. A terhel� er� és az er�kar ismeretében a 
nyomaték számítható. 

 Nmm
kg
N

kgkgmTm 89,55,081,92,1 =⋅⋅=⋅⋅=  (6) 

A gyakorlatban átvitt nyomaték 5,89 Nm-re adódott, ami elmarad az elméletben számolttól, 
aminek az oka, hogy a terhelés növelésekor a hullámkerék deformációja olyan nagy, hogy a belép� 
fognál fogfej-interferencia jelenség lép fel. Ennek köszönhet� a ropogó zaj is a határterhelésnél. 

Mindezek ellenére az eredmény kit�n�nek számít, hiszen a m�anyag elemek el�állítási költsége 
töredéke az acélból forgácsolással el�állított darabokénak, miközben az átvitt nyomaték a költségekre 
arányosítva nagyobb, mint a fém hullámhajtóm� esetében. 
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