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A 2014-es évben két hullámhajtóm� tervezése és vizsgálata folyt: egy hengeres kerekes dörzs-
hullámhajtóm�é valamint egy fogazott síkkerekes hullámhajtóm�é. Utóbbi egy meglév� kísérleti 
hajtóm� áttervezését, geometriai- és fogazati paramétereinek változtatását jelentette. 

1.Dörzs-hullámhajtóm� tervezése és vizsgálata 
A megtervezett dörzs hullámhajtóm� m�ködési elve nem különbözik a hullámhajtás alapelvét�l, 
tulajdonképpen fogazat nélküli (vagy végtelen fogszámú) hengerkerekes hullámhajtóm�. Az 1. ábrán 
láthatók a hajtóm� alapelemei, mely hullámkerékb�l (2), merev kerékb�l (1) és hullámgenerátorból (3) 
áll.  A konstrukció lényeges eltérése a hagyományos hengeres kerekes fogaskerék 
hullámhajtóm�vekhez képes az, hogy a szerkezeti alapelemek közötti nyomatékátvitelhez a 
hullámgenerátort nem csupán deformálni kell, hanem radiális irányban a merev kerék bels� 
felületéhez kell szorítani. A kés�bbiekben bemutatásra kerül� görg�s hullámgenerátor funkciója tehát 
a hajtáshoz szükséges normáler� létrehozása. A 2. ábrán látható hullámgenerátor két futógörg�b�l, 
annak csapjaiból illetve két „kalap” alakú lemezb�l áll. A hullámgenerátor lemezeinek tengely irányú 
összenyomásával érhet� el a nyomatékátvitelhez szükséges el�feszít� er�. 

 
1. ábra: Dörzs-hullámhajtóm� alapelemei  

 
 

 
2. ábra: Szerelt hullámgenerátor�



 

 

  
3. ábra: Legyártott merev kerék    4. ábra: Legyártott hullámkerék 

 
 
A dörzs- hullámhajtóm�veknél a merev kerék (3. ábra) és a hullámkerék (4. ábra) közti kis átmér� 
különbség biztosítja a nagy áttétel megvalósítását. A hajtóm�vel átvihet� nyomaték növelésének 
legegyszer�bb módja a merevkerék átmér�jének növelése, ennek azonban korlátot szab a 
rendelkezésre álló hely. A merev kerék méretei a következ�képpen alakultak: küls� átmér�:130 mm, 
bels� átmér�: 110 mm, szélesség:15 mm. A hullámkerék méreteit a következ�k: küls� átmér�: 109,4 
mm, bels� átmér�: 107,4 mm, hossza. 48 mm. A hajtóm� elméleti áttétele így: 
 

 
 

 
 

 
 

5. ábra: a hajtóm�vel átvihet� nyomaték mérése 
 

 
Az 5. ábrán látható, hogy a legyártott hajtóm�höz egy léptet�motort csatlakoztatva történt a 
hajtóm�vel átvihet� nyomaték mérése, mely 12 Nm lett. A valós mért áttétel a hajtóm� terhelt 
állapotában 213. 
A dörzs-hullámhajtóm� tartós járatása jelenleg is folyamatban van. 
 
 



 

 
2. Síkkerekes hullámhajtóm� áttervezése 
 

 
7. ábra: a hullámgenerátor-hullámkerék kapcsolat végeselemes vizsgálata 

. 
A fogazati paraméterek meghatározásához a hullámgenerátorral deformált hullámkerék fogainak 
helyzetét határoztam meg a deformáció mértékének és a hullámgenerátor bütyökprofil-alakjának 
függvényében (7. ábra) végeselemes módszerrel. 
 
Az eredmények a alapján a következ� fogazati paraméterekkel rendelkez� hajtóm� került 
megtervezésre: 
 
Hullámkerék küls� átmér�je:  D = 115 mm 
Fogazat küls� átmér�je:  Dk = 110 mm 
Fogazat bels� átmér�je  Db = 85 mm 
Fogszám (hullámkerék): z1 = 240 
Fogszám (merev kerék): z2 = 238 
Fogmagasság a küls� átmér�n 0,7 mm 
A hajtóm� méretei átmér� x hossz: D125x35 mm 
A hajtóm� áttétele:   i = 120 
 
A módosított hajtóm� konstrukciós fejlesztése még folyamatban van, egy kísérleti hajtóm� legyártása 
2015 második negyedévében várható. 
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