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1. BEVEZETÉS 
 
A síkkerekes hullámhajtóművek megfelelő működéséhez elkerülhetetlen, hogy a rugalmas és merev 
kerék kapcsolódásának paraméterei (deformáció mértéke, fogprofilok, foghézagok nagysága stb.) 
biztosítsák a két alapelem fogfej-ütközés és fogfej-interferencia nélküli kapcsolódását. Ehhez 
ismernünk kell a rugalmas kerék deformált alakját. Ezt végeselemes modellel, közelítő számításokkal 
illetve egy meglévő síkkerekes fogaskerék hullámhajtóművön elvégzett mérésekkel vizsgáltuk, a 
hajtómű terheletlen állapotában. A kísérleti hajtóművet egy tárcsamotorral meghajtva értékes 
tapasztalatokkal gazdagodtunk, vizsgáltuk továbbá a fogazott elemek műanyagból történő 
kialakításának lehetőségét is. 
 

 
1. ábra: A síkkerekes hullámhajtómű alapelemei 

 
 

2.A SÍKKEREKES HULLÁMHAJTÓMŰ MŰKÖDÉSE, A VIZSGÁLATI 
MÓDSZEREK ISMERTETÉSE 
 
A vizsgált síkkerekes hullámhajtómű működési elvét tekintve nem különbözik a hullámhajtás 
alapelvétől, tulajdonképpen a hengeres kerekes fogaskerék-hullámhajtómű [1] speciális változatának 
tekinthető. 
Az 1. ábrán a hajtómű alapelemei láthatók, ezek sorrendben: merev kerék (1), hullámkerék (2), és a 
bütykös hullámgenerátor (3) mely egy axiális golyóscsapágyon keresztül deformálja a hullámkereket. 

A kéthullámú generátorban a bütyök munkafelülete két, a hajtómű tengelyére merőleges síkkal βg 
szöget bezáró síkfelület. A hajtómű hullámkereke egy sík tárcsa, amely homlokfelületének peremén 
lévő fogazat deformált állapotban kapcsolódik (2. ábra) a merev kerék homlokfogazatával, a két kerék 
koaxiális helyzetű. 
 



 
2. ábra: Fogkapcsolódás vázlata 

 
3. ábra: A kísérleti síkkerekes hullámhajtómű 

 
A hullámkereket itt a hullámgenerátor axiális irányban deformálja, a hengeres kerekes változatnál 
működő radiális iránnyal szemben. Jelen beszámoló egy korábbi tanulmány [2] során elkészített 
kísérleti síkkerekes hullámhajtómű (3. ábra) hullámkerekén végzett újabb deformációs vizsgálatok 
eredményét mutatja be. 
A deformáció vizsgálatára alkalmas a végeselemes analízis, ennek eredményeit vetettük össze a 
kísérleti hajtóművön végzett, századmilliméter pontosságú mérésekkel, valamint analitikus közelítő 
értékekkel és vizsgáltuk az esetleges eltéréseket. 
A hullámkerék különböző mértékben deformálható, azonban jelen konstrukcióban a tervezett axiális 
irányú deformáció 1,2 mm. Ekkora az elméleti érték üzemi állapotban is, így mindegyik vizsgálatnál 
ezzel számolunk. 
 

3. KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁSOK 
 
A számításokhoz használt geometriai paraméterek szakirodalmi ajánlások [3], és végeselemes 
vizsgálatok alapján kerültek meghatározásra. Egy korábbi tanulmányban [2] publikált analitikus 
közelítés összefüggései alapján számoltuk a hullámkerék fogfej-él végpontjainak elmozdulás értékeit, 
ezekhez hasonlítottuk a VEM illetve a mérések eredményét. 
 

4. VÉGESELEMES ANALÍZIS 
 
A végeselemes modell elkészítése során különböző egyszerűsítéseket használtunk a számítási idő 
csökkentése érdekében. Tekintettel arra, hogy a vizsgált esetben nyomatékterhelés nem hat a 
hullámkerékre, a szimmetriaviszonyok miatt elegendő volt negyed modellt használni, és a szimmetria 
síkokra a megfelelő szimmetriakényszert beállítani. A csapágygolyókat kisebb keresztmetszetű rudak 
helyettesítik a modellben, melyek képesek axiális irányában az erő - és az elmozdulás komponensek - 
átvitelére. Az előírt elmozdulás kényszer ebben az irányban ezúttal is w0 = 1.2 mm. 
A végeselem modell 3D tetra elemmel hálózott alakja, és a kapott elmozdulások eredményei a 4. 
ábrán láthatók. 
 



 
4. ábra: a, hálóstruktúra és kényszerek; 

b, az axiális elmozdulás eredménye 
 

A szoftver által számított deformáció mértéke a fogazat külső és belső peremén a φ szög 
függvényében (2. ábra) a többi mérés eredményével összehasonlítva az 1. táblázatban látható. 
 
 

5. A KÍSÉRLETI HAJTÓMŰ MÉRÉSE 
 
A vizsgált kísérleti hajtómű (3. ábra) merev kerekét és hajtóműházának egy részét helyettesítve 
hozzáférhetővé válik a hullám- kerék illetve a hullámgenerátor, ami lehetővé teszi a deformáció valós 
mérését. A megfelelő mérési eredmény érdekében szükség van egy pontosan megmunkált 
bázisfelületre, amelyhez képest mérhető a fogak helyzete. A méréshez csak a hullámkereket 
használtuk, a házból kimunkált merev kereket eltávolítottuk. Ennek helyére szereltünk fel egy erre a 
célra megmunkált acéllapot (5. ábra), amely kis méretének köszönhetően hozzáférhető volt a 
rugalmas kerék fogazata. Ez a lap volt a mérés referenciasíkja. Az eltávolított hajtóműház-elem a 
csapágyon keresztül feszíti rá axiális irányban a hullámkereket a hullám-generátorra a hajtómű üzemi 
állapotában. A gyakorlatban így jön létre a megfelelő fogkapcsolódás. Az axiális támasz nem szűnhet 
meg a megváltoztatott mérőelemekkel sem, a deformáció pontos mértékét (w0 = 1.2 mm) hézagoló 
gyűrűkkel állítottuk be. 
Ahhoz, hogy a deformációs hullámot megfelelően pozícionálni tudjuk, a méréshez a hajtóműház-
gyűrű egy speciális változatát használtuk, amelyből egy negyed körív eltávolításra került (5. ábra), így 
oldalról láthatóvá vált a hullámgenerátor és annak helyzete. 

 

 
5. ábra: mérési kialakítás – megmunkált acéllap; speciális házgyűrű 

 
A bázissíktól a fogfej-él végpontok távolságát mértük a hajtómű tengelyének irányában a fogazat 
külső és belső átmérőjén. Az így elvégzett mérések eredményei a következő táblázatban láthatók az 
analitikus illetve VEM számításokkal együtt. 
 
 
 
 
 



1. táblázat: deformáció mértéke a fogazat külső és belső peremén 
Szög- 

elfordulás 
[°] 

külső perem 
analitikus/VEM/ 

mérés [mm] 

belső perem  
analitikus/VEM/ 

méres [mm] 

0 1,20/ 1,18/ 1,20 0,72/ 0,72/ 0,88 

5,4 1,19/ 1,17/ 1,18 0,71/ 0,71/ 0,87 

10,8 1,16/ 1,14/ 1,17 0,69/ 0,70/ 0,85 

16,2 1,11/ 1,10/ 1,12 0,66/ 0,67/ 0,80 

21,6 1,05/ 1,04/ 1,01 0,61/ 0,63/ 0,77 

27 0,96/ 0,97/ 0,94 0,54/ 0,59/ 0,74 

32,4 0,86/ 0,89/ 0,87 0,47/ 0,54/ 0,67 

37,8 0,74/ 0,80/ 0,77 0,38/ 0,49/ 0,61 

43,2 0,53/ 0,71/ 0,68 0,22/ 0,44/ 0,56 

48,6 0,25/ 0,63/ 0,53 -0,01/ 0,39/ 0,51 

54 -0,04/ 0,54/ 0,50 -0,21/ 0,34/ 0,44 

59,4 -0,34/ 0,47/ 0,44 -0,43/ 0,29/ 0,39 

 

6. A SZÁMÍTÁS EREDMÉNYEI 
 
Az 1. táblázatban minden harmadik fog elmozdulása látható, a 0° < φ < ~60° -os vizsgált 

tartományban. A kapott eredményekből megállapítható, hogy φ > ∼48°−os szögtartományban 
elméletileg ellenkező irányú elmozdulás, „hordósodás” figyelhető meg a közelítő számítások szerint. 
Megfigyelhető, hogy az analitikus módszernél tapasztalt negatív irányú elmozdulást sem a VEM, sem 

a mérések nem támasztották alá. Az eredmények jó közelítéssel megegyeznek φ = 35°-ig, utána 
tapasztalható nagyobb eltérés, ami azonban a fogkapcsolat szempontjából irreleváns, itt már nem lehet 
a két síkkerék fogazata között terhelésátadás [2]. 

 

 
7. ábra: Vizsgálati eredmények - külső perem 

 

 
8. ábra: Vizsgálati eredmények - külső perem 

 
A belső perem vizsgálatánál megállapítható, hogy bár a karakterisztika nagyon hasonló a külső 
pereméhez, a valóságban nagyobb az elmozdulás. Ebből arra következtethetünk, hogy a hullámkerék 
a fogazat belső peremén kevésbé alkalmazkodik a hullámgenerátor alakjához. Ezt a jelenséget a 
merev kerék fogazati paramétereinek és osztókúp-szögének meghatározásakor figyelembe kell venni. 



A méréseket különböző mértékű deformációkra is elvégeztük (0.8; 1; 1.4 mm), a karakterisztika és az 
eredmények közötti százalékos különbség közel azonos volt a fentiekben bemutatott eredményekkel. 
 

7. MOTOROS HAJTÓMŰ VIZSGÁLATA 
 
A kísérleti hullámhajtómű egy Baumüller GDM100N2 típusú tárcsamotorral összeépítve kompakt 
egységet alkot (Ø120x80mm), 23/min névleges fordulatszámmal és 85 Nm névleges nyomatékkal (9. 
ábra). Az egység terheletlen járatása (néhány száz fordulat) során szerzett tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a hullámgenerátor tehetetlenségi nyomatékát és belső súrlódását csökkenteni kell az üresjárati 
teljesítmény csökkentése érdekében. A működtetés során fellépő rezgésekből a fogazat 
pontatlanságára következtettünk. A szerkezeti alapelemek továbbfejlesztése és a hajtómű további 
vizsgálata folyamatban van. 
 

 
9. ábra: Tárcsamotorral egybeépített kísérleti síkkerekes hullámhajtómű 

 
 

9. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Egy kísérleti síkkerekes hullámhajtóműben található hullámkerék deformált alakjának vizsgálata 
került bemutatásra, ahol az analitikus közelítés és a végeselemes vizsgálat a mérésekkel közel azonos 
eredményt hozott. További célkitűzés az adatokat felhasználva a fogazott elemek geometriájának 
pontosítása.  
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