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1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, 

CIKLOHAJTÓMŰVEK 

A különleges mechanikus hajtóművek nagy részére jellemző, hogy legtöbbjükkel egy foko-

zatban, nem hagyományos hajtáselemek segítségével, nagy (a csigahajtóműveknél nagyobb) 

áttétel valósítható meg, ezáltal jelentős tömegcsökkentést lehet elérni a hagyományos hajtó-

művekkel szemben. Másrészt a nem mindig ideális kinematikai kapcsolatból adódó súrlódás-

növekedés miatt ezek a hajtóművek általában csak szakaszos üzemmódban alkalmazhatók. A 

súrlódás miatt önzáróak és csak lassító (nyomatéksokszorozó) hajtásként használhatók, vi-

szont a hajtómotor kikapcsolása után a pozíció tartásuk igen pontos (nem kell külső féket al-

kalmazni). Hatásfokuk még nagy áttétel esetén is igen kedvező (hullámhajtóműveknél 

80…95%, ciklohajtóműveknél 95…98%). Felhasználási területük rendkívül széles, a műszer-

ipartól kezdve (pl. mechatronikai hajtások, finom állító szerkezetek), a járműipar minden 

szegmensén keresztül (pl. hegesztő robotok, gépjármű ablakemelő és üléstámla állító hajtó-

művek), az építő- és anyagmozgató gépekig (pl. daruforgató hajtómű), valamint a haditechni-

káig (pl. követő mechanizmusok) terjed. 

 

Egy másik, kisebb csoportját képezik a különleges mechanikus hajtóműveknek a kis terhelé-

sű, nyomatékátvitelre nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben alkalmas, ún. elliptikus 

fogaskerék hajtóművek. 

1.1. Hullámhajtóművek 

Hullámhajtóműveknek nevezik azokat a különleges, koaxiális fogaskerekes hajtóműveket, 

amelyekben a fogazatkapcsolódás az egyik fogaskerék (az ún. rugalmas kerék vagy hullámke-

rék) rugalmas alakváltozása következtében jön létre (1.1. ábra).  

    

1.1. ábra: A hullámhajtómű működési elve 

A hullámhajtóműveknek három fontos szerkezeti elemük van: egy belső fogazatú, álló fogas-

kerék, egy külső fogazatú rugalmas kerék (hullámkerék), és egy excenter (hullámgenerátor), 

(1.1. és 1.2. ábrák). Működés közben a generátor a rugalmas kereket olyan mértékben defor-

málja, hogy a rugalmas és a merev kerék fogazata között egy vagy több zónában fogazatkap-

csolódás jön létre. A generátor elfordulásával a fogazatok kapcsolódási zónája is folyamato-

san áthelyeződik, a rugalmas kerék a belső fogazatú álló keréken legördül, azaz a generátor 

egy fordulatára a rugalmas kerék a fogszámkülönbségnek megfelelő osztással ellenkező 

irányban elfordul.  

 

A rugalmas kerék alakja szerint megkülönböztetünk radiálisan deformált (ún. poharas) és axi-

álisan deformált (ún. tárcsás) hullámhajtásokat (1.2. ábra).  
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a. 

 

b. 

 
c. 

1.2. ábra: Különböző alakú hullámkerekek (a-b- poharas, c- tárcsás) 

A hullámgenerátorok lehetnek görgős, tárcsás, vagy bütykös kialakításúak (1.3. ábra). 

 
                       a.                                                b.                                                c. 

1.3. ábra: Hullámhajtóművekben alkalmazott generátortípusok (a- görgős, b- tárcsás, c- bütykös) 

A külső fogazatú hullámkerék és a belső fogazatú állókerék fogai közül csak azok kerülnek 

egymással kapcsolatba, amelyeket a generátor a hullámkerék rugalmas alakváltozásának kö-

szönhetően belenyom a belső fogazatú kerékbe. Az így kialakult fogazatkapcsolódásra jel-

lemző, hogy a kapcsolószám sokkal nagyobb 1-nél, azaz egyszerre sokkal több fog kapcsoló-

dik egymással, mint a merev fogaskerekek esetén (hullámhajtóműveknél az egy időben kap-

csolódó fogak száma az összfogszám 30%-át is elérheti), továbbá hogy a hullámkerék kapcso-
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lódó fogainak számára a generátor aktuális görbületi középpontján áthaladó tengely jelenti a 

forgástengelyt, nem pedig a hullámkerék tengelye.  

 

Az álló kerék belső fogazata kis modulú (m≤1 mm), evolvens, vagy egyéb fogazat, amelynek 

kialakításakor tekintettel kell lenni a működésbeli fogfej és behatolási interferenciákra. Mivel 

a kapcsolódó fogaskerekek fogszámai csak kismértékben térnek el egymástól, evolvens foga-

zat esetén az interferenciák elkerülése érdekében a működő kapcsolószöget (αwt) és a kiskerék 

profileltolás-tényezőjét (x1) növelni kell, aminek következtében a fogak kihegyesedhetnek. 

Ennek elkerülésére a működő fogmagasság (hw=1,18∙m…1,41∙m) csökkentése ad lehetőséget.  

 

A hullámkerék fogazata kétféleképpen készíthető. Ha a fogazáskor a hullámkerék tengelye a 

készítendő fogaskerék tengelye, akkor a gyártás egyszerűbb, de amikor a kapcsolódás során a 

generátor kisebb sugarú kerékre hajlítja a rugalmas héjat, aminek következtében a kapcsolódó 

zónában a fogazat osztása megnő, a kapcsolódás csak a fogak rugalmas alakváltozása és ezzel 

megnövekedett relatív csúszás mellett jöhet létre. Ennek elkerülésére akkor van lehetőség, ha 

a rugalmas kereket deformált állapotban, a generátoron fogazzák. Így a hullámkerék fogaza-

tának osztása a deformált állapotban lesz az állókerékével azonos. Ebben az esetben a fogazat 

megmunkálása költségesebb, de a rugalmas és merev kerék kapcsolódása a merev fogaskere-

kek kapcsolódásával egyenértékű lesz. A fentiek alapján belátható, hogy a nagy teljesítményű 

hullámhajtóművek fogaskerekeit az evolvens fogazatkapcsolódás megtartásával, míg a kis 

teljesítményűekét az evolvens foggeometria helyett egyszerű, egyenes profilú fog-fogárok 

kialakításával célszerű gyártani. 

 

A hullámhajtás áttétele abból a meggondolásból számítható, hogy a generátor (behajtó ten-

gely) egy fordulata során a hullámkerék fogazata a belső fogazatú állókeréknek csak annyi 

fogával kerülhet kapcsolódásba, ahány foga a hullámkeréknek van, ezért a relatív elfordulás 

az álló kerék és a hullámkerék tengelye (kihajtó tengely) között a két fogaskerék fogszámának 

különbségével arányos: 
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mz

zz
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1  (1.1.) 

A hullámhajtómű teherbírását alapvetően a hullámkeréknek, valamint a generátor és a hul-

lámkerék közötti rugalmas csapágynak a szilárdsága határozza meg. A rugalmas kerék ismét-

lődő igénybevétele miatt kialakuló feszültségek akkor lesznek a legkisebbek, ha a rugalmas és 

a merev kerék fogszámának különbsége megegyezik a deformáció hullámok számával. Ettől 

eltérő megoldásoknál is célszerű, ha a Δz a deformáció hullámok egész számú többszörösével 

egyenlő. 

 

A hullámkerék, legyen bármilyen alakú is, a fogazott sávban, ill. közvetlenül a fogazott rész 

mögötti keresztmetszetben van a legnagyobb igénybevételnek kitéve. Igénybevétele időben 

változó hajlítás és nyírás, amely igénybevételt a fogárkok okozta feszültségtorlódás lokálisan 

felerősíti. A héjelmélet megfelelő összefüggéseit a vékonyfalú csövekre alkalmazva, találunk 

közelítő összefüggést, amellyel a csőfalban ébredő hajlító feszültség meghatározható. Szabad 

szélű (gyűrű alakú), terheletlen hullámkerekeknél a generátor által okozott hajlítófeszültség: 

 
2

h
R

hE
5,1


 , (1.2.) 

ahol: 



1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK…  11 

 Eleőd András, BME  www.tankonyvtar.hu 

E – a kerék anyagának rugalmassági modulusa [MPa], 

h – a hullámkerék falvastagsága [mm], 

2

zm
)2,1...9,0(


 – a hullámkerék legnagyobb deformációja [mm], 

Rh – a hullámkerék közepes sugara [mm]. 

 

Az (1.2.) összefüggést óvatosan kell kezelnünk, mert több olyan egyszerűsítés (pl. 

síkalakváltozási állapot) figyelembevételével vezették le, amelyek nem, vagy nem teljes mér-

tékben teljesülnek a hullámkerekek esetében.  

 

Rögzített, rugalmas hátoldalú (pohár alakú) kerekeknél a mértékadó feszültség 1,2…1,3-szor 

nagyobb, mint a szabad szélű keréknél. Rögzített, merev hátoldalú (tégely) alakú kerekeknél 

mértékadó hajlító feszültségként az (1.2.) összefüggéssel számolt érték kétszeresét kell venni.  

 

Terheletlen állapotban a csavaró feszültségkomponens elhanyagolható. Külső terhelés esetén 

a csavarófeszültség hatására a mértékadó hajlítófeszültség 1,1…1,4-szeresére növekszik.  

 

Az igénybevétel lengő (nulla középfeszültségű), időben változó feszültségi állapottal jelle-

mezhető. A biztonsági tényező meghatározásához nem ismertek viszont még a fogárkok 

okozta feszültségtorlódást kifejező gátlástényezők pontos értékei. A fogazatok gátlástényező-

iből nem célszerű kiindulni, mert a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy nem a fogak 

töredeznek le a hullámkerékről, hanem a fogazott gyűrű fárad el (törik el) a fogárkok között.  

 

Előtervezés, ill. kiválasztás során a rugalmas kerék osztókörének meghatározása a (1.3.) köze-

lítő összefüggéssel lehetséges: 

 
dmeg

2

4

1
p

T10
d


 , (1.3.) 

ahol: 

T2 – a kimenő nyomaték [Nm], 

pmeg – megengedett fogfelületi terhelés, acél anyagok esetében 10…35 MPa, műanyag 

hullámkerekek esetében ≤8 MPa, 

ψd=b/d1 – fogszélesség tényező (ψd=0,1…0,3), 

b – működő fogszélesség [mm], 

d1 – a hullámkerék osztókörátmérője [mm]. 

 

Hasonlóan bizonytalan a rugalmas csapágy szilárdsági ellenőrzése is. Jellemző igénybevétel-

ük nem a gördülőcsapágyakra jellemző Hertz-feszültség időbeli változása, hanem a gyűrűk és 

a kosár időben változó hajlítása, aminek az egzakt ellenőrzéséhez nem állnak rendelkezésünk-

re a szükséges összefüggések.  

1.2. Ciklohajtóművek 

A ciklohajtómű olyan különleges, koaxiális fogaskerék hajtómű (más kifejezéssel kis 

fogszámkülönbségű, belsőfogazatú, elemi bolygómű), amelyben az álló, belső fogazatú fo-

gaskerék fogait gyűrűbe foglalt hengeres görgők, az elforduló fogaskereket pedig a hajtó ten-

gelyre felékelt excenterek által forgatott, ciklois fogazatú tárcsa vagy tárcsák képezik (1.4. 

ábra).  
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1.4. ábra: Ciklohajtómű szerkezete szét- és összeszerelt állapotban 

A „fogazatok” kapcsolódásakor fellépő csúszás csökkentésére viszonylag nagy görbületi su-

garú, ciklois görbékkel határolt „fogakat” alkalmaznak, ezért a két kapcsolódó fogazat 

fogszámkülönbsége általában 1. Egynél több tárcsát a terhelések jobb elosztása és a nyugodt 

járás érdekében alkalmaznak.  

 

A hajtó tengelyre erősített excenter tárcsa forgása közben a cikloistárcsa kiemelkedő szaka-

szai („fogai”) egymás után behatolnak az álló koszorú szomszédos görgői közé, miközben a 

cikloistárcsa a saját tengelyvonala körül visszafelé forog. A kihajtó tengely görgős csapokkal 

(ún. menesztőcsapokkal) centrikusan illeszkedik a ciklois fogazatú tárcsákhoz, ezeken a csa-

pokon keresztül adják át a nyomatékot a cikloistárcsák a kihajtó tengelynek.  

 

1.5. ábra: A ciklohajtás elemei 
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A behajtó tengely egy fordulata alatt a ciklois fogazatú tárcsák a fogszámkülönbséggel ará-

nyos elfordulást tesznek meg a hajtótengellyel ellentétes forgásirányban. Mivel a hullámhaj-

tóműveknél alkalmazott áttételszámítás ebben az esetben is érvényes, a ciklohajtóművekkel 

megvalósítható áttétel általában az álló fogaskerék fogszámával, azaz a házhoz rögzített csa-

pok számával egyenlő. 

 

A ciklohajtóművek szilárdságilag kritikus elemei a csapok, a görgők és a ciklois fogazatú 

tárcsák. Mindhárom szerkezeti elem elsődleges igénybevétele a Hertz-féle felületi nyomás, 

amelyhez a csúszás miatt jelentős csúsztatófeszültség is hozzájárul.  

1.3. Elliptikus fogaskerekes hajtások 

A különleges mechanikus hajtóművek külön csoportját képezik a hengerestől eltérő alakú 

fogazott forgó elemeket (ezeket már csak átvitt értelemben lehet „kerekeknek” nevezni) fel-

használó hajtóművek, amelyeket gyűjtő fogalomként általában csak elliptikus hajtásoknak 

szoktak nevezni. Léteznek két vagy több görbével határolt fogazott „kerekek” (1.6. ábra), 

ezáltal a kihajtó tengely fordulatszámának változása széles határok között valósítható meg. 

  

 a. 

  
 b. 

 
 

 c. 

1.6. ábra: Kapcsolódó elliptikus fogaskerek kinematikai viszonyai (a- centrális tengelyű, b- excentri-

kus tengelyű, c- excentrikus, 3 görbével határolt kerekek) 
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Az elliptikus fogaskerekes hajtások közös jellemzője, hogy amíg a hajtókerék fordulatszáma 

állandó, addig a hajtott kerék fordulatszáma periodikusan változik. Az n görbületű fogaskere-

kek kapcsolódásának kinematikáját az 1.7. ábra alapján az (1.2) és (1.3) összefüggésekkel 

lehet leírni. 

 

A a szögsebességek viszonyát, azaz a pillanatnyi áttételt az (1.3) összefüggésből számíthatjuk.  

 
2

n
tgK

2

n
tg

12





 (1.2.) 

 
  )2/n(sin1K1

K

1

22

1

2







 (1.3.) 

ahol: 

n  - a görbületek száma (elliptikus keréknél n=2), 

K - a legnagyobb és legkisebb görbületi sugarak hányadosa: K=Rmax/Rmin, 

Θ1, Θ2 - a be- és kihajtó tengelyek azonos időpillanathoz tartozó szögelfordulása. 

 

1.7. ábra: Elliptikus fogaskerekek kinematikai viszonyai 

Gyakorlati felhasználási területük csak a centrikus kerekeknek van, ezeket váltakozó tömeg-

áramú fogaskerék szivattyúkban, ill. folyadékáram mérő készülékekben lehet alkalmazni (1.8. 

ábra). 
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1.8. ábra: Elliptikus fogaskerék szivattyú 
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2. FORGATTYÚS HAJTÓMŰVEK FELADATA, ELEMEI, KINEMATIKAI ÉS DI-

NAMIKAI ELEMZÉSE. A LENDKERÉK SZEREPE ÉS MÉRETEZÉSE. SZER-

KEZETI KIALAKÍTÁSOK 

A forgattyús hajtóművek olyan mechanizmusok, amelyek alternáló mozgás és forgó mozgás 

között létesítenek kapcsolatot. Munkagépek esetén forgó mozgást alakítanak alternáló moz-

gássá (fűrészgépek, törőgépek), erőgépek esetén alternáló mozgást alakítanak forgó mozgássá 

(külső- és belsőégésű motorok). A forgattyús hajtóműnek kétféle változata ismert: a keresztfe-

jes és a keresztfej nélküli változat. A keresztfejes változatot nagy méretű motoroknál és mun-

kagépeknél alkalmazzák. A belsőégésű motorok nagy részében a keresztfej nélküli változatot 

használják.  

 

A keresztfejes forgattyús hajtómű részegységei az alábbiak: 

 dugattyú: tárcsa alakú alkatrész, tisztán alternáló mozgást végez 

 henger: cső, amelyben a dugattyú mozog 

 dugattyúgyűrű: a henger és a dugattyú között tömítést végző, speciális keresztmetszetű 

fémgyűrű 

 dugattyúrúd: rúd alakú alkatrész, tisztán alternáló mozgást végez, a dugattyút köti ösz-

sze a keresztfejjel. A dugattyúhoz fixen van rögzítve. 

 keresztfej: tisztán alternáló mozgást végez, felveszi a hajtórúd működéséből adódó, 

henger tengelyére merőleges irányú erőket 

 forgattyús tengely: tisztán forgó mozgást végez, a forgástengelyhez képest excentriku-

san elhelyezett forgattyúcsapokkal rendelkezik 

 hajtórúd: a forgattyúcsapot a keresztfejjel összekötő alkatrész. Két végén csuklósan 

van rögzítve.  

 

A keresztfej nélküli forgattyús hajtómű részegységei az alábbiak: 

 dugattyú: vastag fenekű pohár alakú alkatrész, tisztán alternáló mozgást végez. Vastag 

tárcsás része veszi fel a gáznyomásból adódó erőket, vékonyfalú poharas része a hajtó-

rúd mozgásából adódó, henger tengelyére merőleges erőket. 

 henger: cső, amelyben a dugattyú mozog 

 dugattyúgyűrű: a henger és a dugattyú között tömítést végző, speciális keresztmetszetű 

fémgyűrű 

 dugattyú csapszeg: a dugattyút és a hajtórudat összekötő cső vagy rúd.  

 forgattyús tengely: tisztán forgó mozgást végez, a forgástengelyhez képest excentriku-

san elhelyezett forgattyúcsapokkal rendelkezik 

 hajtórúd: a forgattyúcsapot a dugattyúval összekötő alkatrész. Két végén csuklósan 

van rögzítve.  

 

A továbbiakban a keresztfejes forgattyús hajtóművel nem foglalkozunk. Forgattyús hajtómű 

alatt kizárólag a keresztfej nélküli forgattyús hajtóművet értjük.  

 

Forgattyús hajtóművek jellemzéséhez használt mennyiségek és jelölésük: 

 r – forgattyúsugár: a forgattyúcsap tengelyének távolsága a forgattyús tengely forgás-

tengelyétől 

 s – löket: a dugattyú útjának két végpontja közötti távolság, a forgattyúsugár kétszere-

se 

 D – furat: a henger átmérője 

 l – a hajtórúd hossza 
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 λ – hajtórúd viszonyszám: λ=r/l 

 x – a dugattyú által megtett út a henger tengelyén mérve 

 θ – a forgattyús tengely elfordulási szöge 

 ψ – a hajtórúd elfordulási szöge 

 FHP – felső holtpont: a dugattyú mozgásának a forgattyús tengelytől távolabbi vég-

helyzete 

 AHP – alsó holtpont: a dugattyú mozgásának a forgattyús tengelyhez közelebbi vég-

helyzete. 

2.1. A forgattyús hajtómű kinematikája 

A dugattyú által megtett út kiszámolható a forgattyú sugár, a hajtórúd hossz, valamint a for-

gattyús tengely és a hajtórúd állásszögéből az 2.1. ábra alapján: 

 

2.1. ábra: Forgattyús hajtómű kinematikai vázlata 

   )cos1(cos1coscos),(   lrrlrlx . 

Ez az egyenlet két változót tartalmaz, nehézkes kezelni. Az 2.1. ábra alapján a két változó 

összefügg. Próbáljuk kifejezni a kapcsolatot: 

  sinsin  lr . 

Ebből: 

  sinsinsin 
l

r
, 

  
22

sin1sin1cos   . 

Ezt behelyettesítve megkapjuk az eredeti összefüggés egyváltozós alakját: 

     )sin11(cos1)(
2

  lrx . 

A dugattyú sebessége, illetve gyorsulása a fenti egyenlet differenciálásával megkapható. A 

levezetéseket mellőzve: 
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A fenti egyenletek meglehetősen komplikáltak, a pontos értékek kiszámítása nagy számítási 

igényű. A gépészeti gyakorlatban szokásos az alábbi egyszerűsítés. A két szöget összekötő 

egyenletet sorba fejtve az alábbi kifejezést kapjuk: 

         ...sin
16

1
sin

8

1
sin

2

1
1sin1cos

6422
  . 

Általában λ<<1, így a második hatvány utáni tagokat jó közelítéssel elhanyagolhatjuk. Ezzel a 

használandó egyszerűsítő kifejezés: 

  
2

sin
2

1
1cos   . 

Ezt behelyettesítve az út egyenletébe az alábbi közelítő összefüggést kapjuk: 

     







 

22
sin

2

1
cos1)sin

2

1
11(cos1)( rlrx . 

Ismert trigonometriai egyenlőség felhasználásával a képlet tovább egyszerűsíthető: 
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A dugattyú sebességének közelítő képlete az út egyenletének deriválásával kapható: 

 







 






 2sin

2

1
sin

)()(
)( r

dt

d

d

dx

dt

dx
v . 

A sebesség közelítő képletét tovább deriválva kapjuk a gyorsulás képletét: 

  





 2coscos

)()(
)(

2
 r

dt

d

d

dv

dt

dv
a . 

Az út, a sebesség és a gyorsulás képletek közös jellemzője, hogy a harmonikus forgó mozgást 

leíró elsőrendű tag mellett ott van a másodrendű tag λ-tól függő amplitúdóval. Ezzel a három 
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görbe alakja torzul a harmonikushoz képest, így a maximum értékek nem a θ szöghelyzet 

90°-kal maradék nélkül osztható értékű helyeire esnek. A maximum értékek mind grafikus, 

mind analitikus módszerekkel meghatározhatóak. 

 

Az út, a sebesség és a gyorsulás pontos és közelítő képletei között az eltérés mérhető, de mér-

nöki szempontból elhanyagolható. Kisebb számításigénye miatt a közelítő képletek használata 

az elterjedt. A továbbiakban mi is ezeket alkalmazzuk.  

 

A járműmotorok összehasonlításakor nem a pillanatnyi dugattyúsebességet, hanem a dugattyú 

középsebességét használjuk: 

 nsv
köz

 2 , 

ahol n – a legnagyobb névleges teljesítményhez tartozó fordulatszám. 

 

A dugattyú középsebesség néhány jellemző értéke: 

 2-4 m/s dugattyús szivattyúknál, 

 4-6 m/s stabil gőz- és gázgépeknél, 

 6-10 m/s gépjármű motoroknál, 

 8-15 m/s repülőgép motoroknál, 

 15-25 m/s versenymotoroknál. 

2.2. A forgattyús hajtómű dinamikája 

A hajtóműben fellépő erőhatások két változótól függenek. Az első a forgattyús tengely szög-

sebessége, a második a forgattyús tengely pillanatnyi szöghelyzete.. 

 

A hajtómű elsődleges terhelése a dugattyúra ható nyomás. A nyomás egy főtengely fordulatra 

vetített átlagértéke általában nem túl nagy, pillanatnyi csúcsértékei azonban igen nagyok le-

hetnek.  

 

Jelentős járulékos terhelést okoz az alternáló és forgó részek tömegerőinek terhelése. A tö-

megerők egyenesen arányosak a mozgó alkatrészek tömegével, ezen felül alternáló mozgás 

esetén a gyorsulással, forgó mozgás esetén a szögsebesség négyzetével. A tömegerők egy 

főtengely fordulatra vetített átlagértéke általában nulla, pillanatnyi csúcsértékei azonban szin-

tén igen nagyok lehetnek.  

 

Az egyes alkatrészek tervezésekor figyelembe kell venni a nyomásból és a tömegerőkből ere-

dő, adott helyen fellépő erőhatások pillanatnyi értékeit, és azokra kell megfelelő biztonsággal 

méretezni. 

2.2.1. A dugattyúra ható nyomás jellemzői 

A dugattyúra ható nyomást az indikátor nevű nyomásmérő műszerrel mérik. Régen ezek mec-

hanikus célműszerek voltak, ma elektromos nyomásadók. A nyomást a löket függvényében 

zárt hurkú folytonos görbeként ábrázoló diagramok az úgynevezett indikátor diagramok. Az 

2.2. ábra többféle működésű elvű gép indikátor diagramját mutatja. A diagramok alakja függ 

a dugattyúra nyomást gyakorló közeg fajtájától (gáz vagy folyadék), valamint a dugattyús gép 

jellegétől (motor vagy munkagép). Folyadékkompresszor esetén a diagram közel szabályos 

négyszög, mert a folyadék jó közelítéssel összenyomhatatlan. Gázkompresszor esetén látszik, 

ahogy sűrítéskor a dugattyú összenyomja a gázt, a szívószelep nyitása előtt pedig leexpandál a 

kipufogó szelep zárása után bent maradt gáz.  
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2.2. ábra: Indikátor diagramok: a) kettős működésű gőzgép, 

 b) kettős működésű gázkompresszor, c) folyadékszivattyú 

A zárt hurok területe a gép által végzett munkát jelenti. A területet a lökettel osztva kapjuk az 

indikált középnyomás értékét. Az indikált középnyomás olyan elméleti nyomásérték, amelyre 

feltételezzük, hogy ha a löket teljes hosszán állandóan hatna, akkor a valós gép által végzett 

munkát kapnánk meg. Az indikált középnyomásból a gép indikált teljesítménye az alábbi kép-

lettel számítható: 

 nsApP
ii

 . 

A gép forgattyús tengelyén az indikált teljesítménytől eltérő értéket mérünk. Az indikált és a 

forgattyús tengelyen mérhető teljesítmény különbsége a forgattyús mechanizmusos gép mec-

hanikai hatásfokát adja meg: 

 
eff

i

mech
P

P
  munkagép esetén, 

 
i

eff

mech
P

P
  motor esetén. 

A mechanikai hatásfok szokásos értéke nagy gépek esetén 0,85-0,95, kis gépek esetén 0,8-

0,85 között változik.  
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2.3. ábra: Négyütemű belsőégésű motor indikátor diagramja 

Az indikátor diagramok leggyakrabban használt fajtája a négyütemű belsőégésű motorok in-

dikátor diagramja (2.3. ábra). A szívás, sűrítés, munkaütem és kipufogás tisztán látszik a löket 

függvényében felrajzolt indikátor diagramon. A négy ütem két forgattyú fordulat alatt zajlik 

le, így a diagram vonala két, egymásba átmenő zárt hurkot rajzol ki. Az egyik zárt hurok kö-

rüljárási irány az óra járásával megegyezik, ennek a területe definíció szerint pozitív munka, 

ezt termeli a munkaütem. A másik zárt hurok körüljárási iránya az óra járásával ellentétes, ez 

a munka szükséges a motor működéséhez. A motor indikált teljesítménye a két terület kü-

lönbsége.  

 

A forgattyús hajtómű dugattyúját terhelő legnagyobb gázerő az indikátor diagram csúcsnyo-

másából számítható ki. Belsőégésű motorok esetén a szokásos csúcsnyomás értékek 50-60 bar 

Otto motorokra, 70-90 bar Diesel motorokra.  

 

A gázerőből eredő, forgattyús hajtómű további részeit terhelő erők a dugattyúra ható erő és a 

hajtómű kinematikájának ismeretében számíthatóak tovább.  

2.2.2. A tömegerők 

A forgattyús hajtómű alkatrészeinek egyik része alternáló, a másik része forgó mozgást végez. 

Mind az alternáló, mind a forgó mozgás során jelentős pillanatnyi vagy állandó gyorsulások 

lépnek fel, amelyek a mozgó alkatrészek tömegével szorozva jelentős erőket adnak. Ezek az 

erők a hajtóművet tartalmazó gép jelentős rezgését, rázkódását okozhatják, ha nincsenek meg-

felelően kezelve. 

 

A kizárólag alternáló mozgást végző alkatrészek az alábbiak: 

 dugattyú 

 dugattyúgyűrűk 

 dugattyúcsapszeg 

 dugattyúcsapszeg biztosító elemei. 

 

Ezek az alkatrészek minden teljes főtengely fordulat esetén kétszer megállnak és mozgásuk 

irányt vált, valamint felgyorsulnak adott sebességre és lelassulnak onnan. Mozgástörvényüket 

az 1.1. fejezetben tárgyaltuk. Gyorsulásuk, ezzel pedig a tömegerő jelentős pillanatnyi értéke-

ket vesz fel a löket két végpontjában. A tömegerő iránya FHP-ban a forgattyús tengelytől elfe-

lé mutat, AHP-ban pedig a forgattyús tengely felé mutat.  
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A forgattyús mechanizmusban kizárólag forgó mozgást végző alkatrészek az alábbiak: 

 a forgattyúcsap, 

 a forgattyúcsapágy 

 a forgattyús tengelynek a forgástengelyre nem szimmetrikus része.  

 

A fenti részek a forgattyús tengely forgástengelyének vonalához képest adott sugáron végez-

nek körmozgást. Ezekre a részekre a fordulatszámmal és a tengelytől való távolsággal ará-

nyos, állandó értékű centrifugális erő hat.  

 

2.4. ábra: Hajtórúd tömegének megosztása 

A forgattyús hajtóműben a hajtórúd összetett mozgást végez. A forgattyúcsaphoz kapcsolódó 

vége jellemzően forgó mozgású, a dugattyúcsapszeghez kapcsolódó vége jellemzően alternáló 

mozgású. A számítások során először meghatározzák a hajtórúd tömegközéppontját, majd a 

geometria és a tömegközéppont helyének ismeretében a hajtórúd tömegét alternáló és forgó 

tömeggé osztják (2.4. ábra). Az alternáló mozgást végző tömegrész közelítőleg: 

 
l

r
mm

s

hha
 . 

A forgó mozgást végző tömegrész közelítőleg: 

 
l

rl
mm

s

hhf


 . 

Az alternáló tömegrészt a számítások során az alternáló tömegekhez adják, a forgó tömegrészt 

a forgó tömegekhez. Jó közelítésnek az alábbi felosztás elfogadható: 

 
hha

mm
3

1
  

 
hhf

mm
3

2
  

A fentiek alapján az összes alternáló tömeg: 

 
haztosításcsapszegbicsapszeggyűyűdugattyúa

mmmmmm  . 



2. FORGATTYÚS HAJTÓMŰVEK…  23 

 Lovas László, BME  www.tankonyvtar.hu 

Az alternáló tömegerő 

   2coscos)()(
2

 rmamF
aaa

. 

Az alternáló tömegerőt fel szokás bontani első és másodrendű komponensre: 

 
 

)()(2coscos

2coscos)(

22
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Az összes forgó tömeg: 

 
hfrészeksexcentrikusapágyforgattyúcsapforgattyúcf

mmmmm 
_

. 

A forgó tömegerő: 

 
2

 rmF
ff

. 

Az alternáló és forgó tömegerők felrajzolhatóak a löket függvényében az indikátor diagramba: 

 
A

F
p

a

a

)(
)(


     és   

A

F
p

f

f
 . 

A forgó tömegerők értéke a fordulatszámtól függ, a pillanatnyi forgattyús tengely szöghely-

zettől nem. A későbbiekben bemutatjuk, hogy ezek az erők 100%-ban kiegyenlíthetőek, a 

dugattyún ébredő erőhatásokra nincsenek hatással. 

2.2.3. A forgattyús hajtómű egyenletes járása 

Motor esetén a forgattyús hajtómű nyomatékát a tangenciális erő biztosítja. Ez az erő a du-

gattyúra ható eredő erőből származik. Az alternáló és forgó tömegerőket tartalmazó indikátor 

diagramból a dugattyúra ható eredő nyomás: 

 )()()( 
ax

ppp  . 

Az eredő nyomásból a dugattyúra ható erő: 

 ApF
xx

 )()(  . 
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2.5. ábra: A tangenciális erő meghatározása 

Az 2.5. ábra alapján a dugattyúra ható erő felbontható hajtórúd irányú FH és hengerfalra me-

rőleges FN összetevőre: 

 )()()(
22
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A hajtórúd irányú erő átadódik a forgattyúcsapra, ahol megint két összetevőre bonthatjuk: a 

forgattyúkörhöz radiális és tangenciális irányba: 

 )()()(
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RTH
FFF  . 

A radiális erő: 

 
 






cos

cos)(
)cos()()(




x

HR

F
FF , 

 
  




















2

2

sin1

sin
cos)()(






xR
FF . 

A tangenciális erő: 
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A tangenciális erő pozitív, ha a forgás irányába mutat. Értéke zérus, ha Fx nulla, valamint alsó 

és felső holtponti helyzetben.  

 

A tangenciális erő értékét a dugattyúfelülettel osztva megkapjuk a tangenciális nyomás érté-

két: 

 
A

F
p

T

t

)(
)(


  . 

 

2.6. ábra: Tangenciális diagram 

A tangenciális nyomást a forgattyúszög függvényében 0-4π tartományban felírva kapjuk a 

tangenciális diagramot (2.6. ábra). A tangenciális diagram görbéje és a vízszintes tengely kö-

zötti terület a tangenciális munka. A tengely feletti területet pozitív, a tengely alatti területet 

negatív előjellel vesszük figyelembe. A görbét integrálva és a tartomány hosszával vissza-

osztva megkapjuk a tangenciális középnyomást: 

 






4

0

)(
4

1
dpp

ttk . 

A tangenciális középnyomást a tangenciális diagramba visszarajzolva látszik, hogy a munka-

ütem alatt jelentős görbe alatti terület található a középnyomás szintje felett. 

 

A forgattyús tengely forgatónyomatékát az alábbi kifejezés adja: 

 rApM
t

 )()(  . 
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Ez a forgatónyomaték a pillanatnyi forgattyúszögtől függ, erősen változó. Ha a motor munka-

gépet hajt, a forgattyús tengely pillanatnyi szögsebessége a nyomaték változása miatt erősen 

ingadozni fog.  

 

Egy négyütemű ciklusra az átlagos forgatónyomatékot az alábbi módon írhatjuk fel: 

 tktátl
prAdprAdMM  
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4
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)(
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1
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4

1
. 

Ezt az átlagos forgatónyomatékot akkor kapnánk meg, ha a hajtórúd állandó tangenciális erő-

vel hajtaná a forgattyút. Elérni ezt nem tudjuk, közelíteni azonban tudunk hozzá. A forgattyús 

tengely járását úgy tudjuk egyenletesebbé tenni, ha tangenciális erőből származó munkát va-

lamilyen módon elraktározzuk, amikor a nyomás a középnyomás felett van, és visszavesszük 

a tárolóból, amikor a tangenciális nyomás a középnyomás alatt van. A forgattyús tengely for-

gó tengely, így a pillanatnyi többlet munka tárolásának legcélszerűbb módja egy lendkerék 

alkalmazása a forgattyús tengelyen.  

A lendkerék méretének meghatározásához a tangenciális diagramot használjuk (2.6. ábra). A 

lendkerék szükséges inerciájához a pillanatnyi tangenciális nyomás és a tangenciális közép-

nyomás görbe közötti terület méretéből kiszámoljuk az elraktározandó többlet munka meny-

nyiségét.  
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1

)(
1

12








dpprW
tktt

 

ahol  φ1 – a pozitív előjelű terület kezdetéhez tartozó szöghelyzet, 

 φ2 – a pozitív előjelű terület végéhez tartozó szöghelyzet. 

 

A szükséges inerciát a kiszámolt munka segítségével az alábbi képlet adja meg: 

 
2

k

t
W





 . 

A fenti képletben ωk a névleges vagy közepes szögsebesség, δ pedig az úgynevezett egyenlőt-

lenségi fok. Az egyenlőtlenségi fok a forgattyús tengely fordulatszámának ingadozását fejezi 

ki a névleges fordulatszámhoz képest. Az egyenlőtlenségi fok a többlet munka másik felírásá-

ból vezethető le: 

      
minmaxminmax
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maxminmax
2

1

2



 EEW

t
, 

 

 
 

 
 






















2

2

kk

k

kk

t
W

minmax

minmax

minmax

minmax

. 

Ebből tehát: 
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k






minmax


 . 

A definíció alapján minél kisebb egy gép egyenlőtlenségi foka, annál simább a járása.  

 

Az egyenlőtlenségi fok jellemző értékei néhány géptípusra: 

 motorkerékpár motorok: 1/30-1/300 

 járműmotorok: 1/100-1/300 

 kompresszorok, szivattyúk: 1/20-1/50 

 dinamók világításhoz: 1/120-1/150 

 váltóáramú generátorok: 1/300 

 

Az egyenlőtlenségi fok csökkenthető: 

 nagyobb inerciájú lendkerékkel, 

 több forgattyú alkalmazásával a forgattyús tengelyen, 

 több forgattyú megfelelő térbeli elrendezésével a forgattyús tengelyen. 

2.3. A tömegkiegyensúlyozás alapjai 

A forgattyús hajtómű forgó és alternáló mozgást végző részei tömegerőket keltenek, ahogy az 

a 2.2.2 fejezetben bemutatásra került. Ezek a tömegerők periodikus jellegűek, és ha nagyok, 

káros lengéseket idéznek elő a szerkezetben, fárasztó igénybevételt okozhatnak, illetve gép-

jármű motornál rontják a jármű komfortját. A tömegerők kiegyensúlyozását külön tárgyaljuk 

a forgó és az alternáló tömegek esetére.  

 

2.7. ábra: Forgó tömegerő statikus kiegyenlítése 

2.3.1. Forgó tömegerők statikus és dinamikus kiegyenlítése 

Ha egy tengelyen excentrikusan elhelyezett tömeg van, akkor ez a tengelyt nyugalmi állapot-

ban is elfordítja és stabil egyensúlyi helyzetbe állítja (2.7. ábra). Az A helyen levő m tömeg 

súlyereje a tengely O forgástengelyére nyomatékot fejt ki, és a tengelyt addig fordítja, míg a 

tömeg A0 helyzetbe kerül. Ezt a jelenséget úgy küszöbölhetjük ki, hogy az m tömeg helyével 

átellenben me kiegyenlítő tömeget helyezünk el a tengelyen. Az m tömeget akkor egyensú-

lyoztuk ki, ha a két tömeg az O forgástengelyre egyező mértékű forgatónyomatékot fejt ki: 

  sinsin 
ee

rgmrgm . 

Ezt egyszerűsítve: 
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ee

rmrm  , 

azaz a kiegyensúlyozás akkor történik meg, ha a két tömeg forgástengelyre vett statikai nyo-

matéka azonos. Ezt nevezik statikus kiegyensúlyozottságnak.  

 

Ha a tengelyt megforgatjuk ω szögsebességgel, akkor a tömegekből centrifugális erő ébred. A 

statikai nyomatékok egyezése miatt a centrifugális erők is megegyeznek: 

 
ceeec

FrmrmF 
22

 . 

Ha a két erő azonos síkban ébred, akkor a rendszer dinamikusan is kiegyensúlyozott. Ha a két 

erő nem azonos síkban ébred, akkor a statikusan kiegyensúlyozott rendszer dinamikusan nem 

kiegyensúlyozott.  

 

2.8. ábra: Forgó tömegerő dinamikus kiegyensúlyozása 

Legyen az me kiegyensúlyozó tömeg az m tömeg síkjától l távolságra (2.8. ábra a) rész). Ha a 

tengely áll, a statikus kiegyensúlyozás működik. Amint forogni kezd a tengely, a két súly 

centrifugális ereje erőpárt alkot, és billentő nyomatékot képez: 

 lFM
cb
 . 

A billentő nyomaték síkját az Fc és Fce erők határozzák meg. Ez a sík ω szögsebességgel fo-

rog a főtengellyel együtt. A forgó nyomatékból forgó csapágy reakcióerők ébrednek, amelyek 

nagyságát a csapágyak távolsága adja meg: 

 
BdAd

FF  , 

 lFLF
cAd
 . 

Ez a fajta csapágyterhelés rendkívül káros a csapágyakra, ezért igyekszünk megszüntetni az 

ilyen helyzeteket.  

 

Megszüntetni úgy tudjuk, hogy az me kiegyenlítő tömeget két részre bontjuk, és az m tömeg 

síkjától jobbra és balra l1 és l2 távolságra helyezzük el (2.8. ábra b) rész). A távolságokat és 

tömegeket úgy választjuk meg, hogy a statikus kiegyensúlyozottság fennálljon: 
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2211 eeee

rmrmrm  . 

A dinamikus kiegyensúlyozottság első feltétele, hogy a centrifugális erők minden elfordulási 

helyzetben egyensúlyban legyenek: 

 
21 cecec

FFF  . 

A dinamikus kiegyensúlyozottság második feltétele, hogy ne legyen szabad billentő nyoma-

ték: 

 0
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 lFlFM
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Ha a fenti feltételek teljesülnek, a rendszer dinamikusan kiegyensúlyozott. Az me, re, l értéke-

ket a tervező feladata a lehetőségektől függően megválasztani. Egy tengelyen a forgó töme-

gekből származó tömegerő 100%-ban kiegyenlíthető a tengelyhez rögzített forgó ellensúlyok 

alkalmazásával. 

 

A forgó tömegek kiegyensúlyozatlansága akkor is bekövetkezhet, ha a tengelyre nem megfe-

lelően szerelnek fel tárcsát, vagy magának a tengelynek a tömegeloszlása nem egyenletes az 

anyag belsejében. Ekkor a tengelyeket kiegyensúlyozó gépen vizsgálják. A kiegyensúlyozás-

hoz lehet tömeget elvenni furatok készítésével, illetve tömeget rátenni a tárcsákra. 

2.3.2. Alternáló tömegerők kiegyenlítése egy henger esetén 

Forgattyús hajtóműben az alternáló tömegerők nagysága a forgó tömegerőktől eltérően a for-

gattyús tengely pillanatnyi szöghelyzetétől függően változó értékű. A forgó tömegerő csak a 

fordulatszámtól függő, állandó nagyságú forgó vektorral írható le. Az alternáló tömegerő a 

henger tengelyében mozgó, a forgattyús tengely forgástengelyére merőleges, a forgattyú pil-

lanatnyi szöghelyzetétől függő nagyságú és előjelű vektorral írható le. A két tömegerő jellege 

tehát jelentősen eltér egymástól. 

 

2.9. ábra: Alternáló tömegerő kiegyenlítése forgó ellensúllyal 
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Próbálkozzunk meg a már ismert módon, forgó ellensúly segítségével kiegyensúlyozni az 

alternáló tömegerőt (2.9. ábra). Tudjuk, hogy az alternáló tömegerők a két holtpontban a leg-

nagyobbak. Tegyünk olyan ellensúlyt a forgattyús tengely forgattyúval ellentétes végére, 

hogy: 

  
FHPxaeece

amrmF  
2 . 

Ezzel a felső holtponti helyzetben teljesen, 100%-ig kiegyenlítettük az alternáló tömegerőt. 

Ekkor az alternáló tömegerő és az ellensúly centrifugális erejének vektora egy egyenesbe es-

nek. Ugyanez lesz a helyzet az alsó holtponti helyzetben. A köztes szöghelyzetekben azonban 

az ellensúly centrifugális ereje mindig φ szöggel eltérő irányba fog mutatni a henger tenge-

lyéhez képest. Az alternáló tömegerőnek az ellensúly tömegerejének henger irányú, azaz x 

irányú komponense fog ellentartani, és a két erő nem lesz egyenlő: 

    
axaeecex

FamrmF  cos
2 . 

Ugyanekkor a henger tengelyére és a forgattyús tengely forgástengelyére egyaránt merőlege-

sen új szabad erőkomponens jelenik meg az ellensúly miatt: 

  sin
2


eecey
rmF . 

Ennek az erőnek semmi sem tart ellent. A holtpontoktól 90° távolságban ez az új szabad erő 

ugyanakkora lesz, mint az alternáló tömegerők legnagyobb értéke.  

 

A forgattyús tengelyre épített forgó ellensúly alkalmazásával tehát nem tudjuk az alternáló 

tömegerőket minden szöghelyzetben 100%-osan kiegyenlíteni, mert a forgás miatt a henger 

tengelyére merőleges síkban új szabad erő ébred. Ezen felül a forgó ellensúllyal csak az első-

rendű alternáló erőket egyenlítjük ki, a másodrendűek kiegyenlítetlenek maradnak. 

Ebben az esetben az a szokás, hogy a másodrendű alternáló tömegerők hatását elhanyagolják, 

mivel azok eleve λ-szor kisebbek az elsőrendű alternáló tömegerőknél. Az elsőrendű alternáló 

tömegerők legnagyobb értékének pedig csak 50%-át egyenlítik ki a forgattyús tengelyre rög-

zített forgó ellensúllyal. Ekkor maradnak kiegyenlítetlen alternáló erőkomponensek, de azok 

elviselhetően kicsik, emellett a forgó ellensúly keltette merőleges irányú szabad erők is meg-

felelően kicsik maradnak.  

 

Egyetlen henger esetén például úgy lehet 100%-ig kiegyenlíteni az alternáló tömegerőket, 

hogy két, egymással szemben a forgattyús tengely sebességével forgó segédtengelyre helyez-

zük a forgó ellensúlyokat (2.10. ábra). Ekkor a hengerre merőleges erőkomponensek kioltják 

egymást. A másodrendű tömegerőket szintén egymással szemben forgó segédtengely páron 

elhelyezett forgó ellensúlyokkal lehet 100%-ig kiegyenlíteni. Ezek a segédtengelyek a for-

gattyús tengely fordulatszámának kétszeresével kell, hogy forogjanak. Egyhengeres forgaty-

tyús hajtómű alternáló tömegerőinek kiegyenlítésére léteznek más módszerek is, ezek a vo-

natkozó szakirodalomban megtalálhatóak.  
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2.10. ábra: Alternáló tömegerők teljes kiegyenlítése forgó ellensúly rendszerrel 

2.3.3. Alternáló tömegerők kiegyenlítése több henger esetén 

Gépkocsi motorokban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 és 16 hengeres motorokat alkalmaznak. Adott 

összlökettérfogatnál a hengerszám növelése az elérhető legnagyobb fordulatszám és teljesít-

mény növekedésével jár. Napjainkban egyre erősebb az emissziót és ezzel a fogyasztást korlá-

tozó törvényi rendelkezések hatása, így a mérnökök az égés szempontjából leghatékonyabb, 

300-500 cm
3
 közötti hengerűrtartalommal készítik a motorokat. Ez adott összlökettérfogatnál 

a hengerszám csökkenéséhez, illetve páratlan hengerszámok alkalmazásához vezet.  

Több henger alkalmazása esetén az alternáló tömegerők kiegyenlítése sokkal könnyebben 

elvégezhető, azonban az erők esetenként jelentős kiegyenlítetlen billentő nyomatékot okoz-

hatnak. A tömegkiegyenlítés szempontjából fontos paraméter az egymást követő forgattyúk 

közötti β állásszög, valamint több hengersor esetén a hengersorok közötti γ hengerszög.  

Ha a hengerek száma, a hengersorok szöge és a forgattyúszögek megfelelőek, a forgattyús 

hajtómű különböző forgattyúcsapjain keletkező elsőrendű tömegerők kiegyenlítik egymást. 

Ehhez általában páros hengerszám kell és a forgattyús tengely forgástengelyére merőleges 

felezősíkra tükörszimmetrikus forgattyú elrendezés. Erre az elrendezésre példák a soros, 

négyhengeres négyütemű, valamint a soros, hathengeres négyütemű motorok forgattyús ten-

gelyei.  

Soros járműmotorok esetén a négynél kisebb hengerszám, illetve a páratlan hengerszámok 

esetén mindig keletkeznek kisebb-nagyobb mértékű szabad tömegerők és legalább kettő hen-

ger esetén billentő nyomatékok.  

     
a) soros elrendezés                 b) V elrendezés                 c) W elrendezés 

 

                 
        d) H elrendezés                               e) csillag elrendezés 

2.11. ábra: Forgattyús hajtóművek henger elrendezései 
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Vannak olyan forgattyús hajtóművek, ahol a hengerek két vagy több sorban vannak elrendez-

ve. Ennek alapesete az úgynevezett V elrendezés, ahol a hengerek két sorban helyezkednek el. 

Ilyenkor a forgattyús tengely egy forgattyúcsapjára két hajtórúd csatlakozik. A kiegyensúlyo-

zottság kiszámításához az első lépés az, hogy a egyetlen forgattyúcsap esetén mi a több hajtó-

rúdból származó tömegerő eredője. Ha ezt kiszámoltuk, onnantól a soros motorokra vonatko-

zó összefüggések szerint számíthatjuk tovább a tömegkiegyenlítést.  

 

Léteznek három, és négy hengersoros motorok. Ennek a fajta felépítésnek a szélső esete a 

repülőgépek csillagmotorja, amikor mindegyik hajtórúd egyetlen forgattyúcsaphoz csatlako-

zik, és mindegyik henger önálló hengersort alkot. Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy V el-

rendezésnek azt nevezzük, amikor több sorba vannak rendezve a hengerek, és a szomszédos 

sorok hajtórúdjai páronként közös forgattyúcsaphoz csatlakoznak.  

 

Létezik olyan többsoros elrendezés, amikor nemcsak a hengerek, hanem a hengerekhez tarto-

zó forgattyúcsapok is szét vannak nyitva egymáshoz képest. Ezek a motorok nem V motorok, 

bár első ránézésre nem lehet megkülönböztetni őket. Az ilyen elrendezés tipikus esete az úgy-

nevezett boxermotor, amikor a két hengersor és az egymást követő forgattyúk 180°-ban van-

nak elfordítva egymáshoz képest. 

 

Ahogy az egyhengeres forgattyús hajtómű esetén már megállapítottuk, a forgó tömegerők 

kiegyenlítése a forgattyús tengelyen elhelyezett ellensúlyokkal 100%-ig lehetséges.  

Az alternáló tömegerők kiegyensúlyozására alapvetően két módszer használatos. Az egyik 

alternáló tömegekkel egyenlíti ki az alternáló tömegerőket, a másik forgó tömegekkel.  

 
          a)                                               b) 

2.12. ábra: Forgattyús tengely vázlatok tömegkiegyenlítéshez 

 

Az esetleges szabad tömegerők és nyomatékok kiszámításához a forgattyús tengely két vetü-

leti ábrázolását használjuk: az oldalnézetet és az elölnézetet (2.12. ábra a) rész). Elölnézetben 

a forgattyús tengely forgástengelye merőleges a nézetre. Ezen a vetületen a forgattyúk irányát, 

az úgynevezett forgattyúcsillagot látjuk (2.12. ábra b) rész). Az első henger forgattyúja felfelé 

mutat. Elsőrendben a β forgattyúszögekkel, másodrendben ezek kétszeresével dolgozunk. Ha 

a forgattyúk alkotta vektorokból zárt sokszöget tudunk összeállítani, akkor a tömegerők abban 

a rendben kiegyenlítettek. A forgó tömegerőket ugyanilyen módon lehet felírni. A forgó tö-

megerők forgattyúcsillagának alakja megegyezik az elsőrendű alternáló tömegerők forgattyú-

csillagának alakjával. 
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Az oldalnézeti kép segítségével a szabad nyomatékokat tudjuk kiszámítani. Az egyes henge-

rek középsíktól való távolsága megadja az adott henger tömegerőiből származó nyomaték 

nagyságát. A hengerenkénti nyomatékok összegzéséből kiadódik a teljes forgattyús tengelyen 

ébredő nyomaték. Ha a nyomatékvektorok alkotta sokszög itt is zárt, akkor a nyomatékok 

adott rendben kiegyenlítettek. 

        
                      a)                                                     b) 

2.13. ábra: Kéthengeres soros motor tömegkiegyenlítése 1. 

 

Tekintsünk egy kéthengeres motort az alábbi paraméterekkel: γ=0°, β=0° (2.13. ábra a) rész). 

Ekkor a dugattyúk egyszerre, egy irányba mozognak, így a tömegkiegyenlítés lehetőségei 

megegyeznek az egyhengeres motornál alkalmazott lehetőségekkel. A forgattyús tengelyre 

többféle módon elhelyezhető az alternáló tömegerők 50%-os kiegyensúlyozását biztosító el-

lensúly (2.13. ábra b) rész). Az elsőrendű alternáló tömegerőket 100%-ig a forgattyús tengely-

lyel megegyező fordulatszámú, egymással szembe forgó tengelypárra tett ellensúly pár egyen-

lítheti ki. A másodrendű alternáló tömegerőket a forgattyús tengely fordulatszámának kétsze-

resével egymással szembe forgó tengelypárra tett ellensúly pár egyenlítheti ki 100%-ig. Ez 

komplex megoldás, négy segédtengely használatát igényli.  

 

Ha a két forgattyú közé egy harmadik, 180°-kal elfordított forgattyút helyezünk, annak hajtó-

rúdjára pedig a dugattyúk síkjában, azokkal ellentétes irányban mozgó megfelelő kiegyenlítő 

tömeget, akkor az alternáló tömegerőket sokkal kevesebb alkatrész használatával egyenlítet-

tük ki 100%-ig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2.14. ábra: Kéthengeres soros motor tömegkiegyenlítése alternáló tömeggel 

 

2.15. ábra: Kéthengeres soros motor tömegkiegyenlítése 2. 

Tekintsünk egy kéthengeres soros motort az alábbi paraméterekkel: γ=0°, β=180° (2.15. ábra). 

Ekkor a dugattyúk azonos síkban, ellentétes irányban mozognak. A forgó és az elsőrendű al-

ternáló tömegerők kiegyenlítik egymást. Azonban a tömegerők eltérő iránya miatt a motorban 

jelentős elsőrendű billentő nyomaték ébred. Ezt a nyomatékot a két szélső forgattyúkarra he-

lyezett ellensúlyokkal lehet kiegyenlíteni. 

 

2.16. ábra: V2 motor tömegkiegyenlítése 
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Tekintsünk egy kéthengeres motort az alábbi paraméterekkel: γ=90°, β=0° (2.16. ábra). Ez a 

motor a paraméterek szerint V elrendezésű. Ha az első henger alternáló tömegerőit 50%-ig 

forgó ellensúllyal egyenlítjük ki, akkor ugyanaz az ellensúly a második henger alternáló tö-

megerőit is kiegyenlíti. Ekkor a forgattyús tengelyen elég egy hengerhez szükséges ellensúlyt 

elhelyezni, kisebb a forgattyús tengely tömege. A hengerek középvonalai közötti minimális 

távolság miatt a keletkező billentő nyomaték elhanyagolhatóan kis értékű. 

 

 

2.17. ábra: Boxer motor tömegkiegyenlítése 

Tekintsünk egy kéthengeres motort az alábbi paraméterekkel: γ=180°, β=180° (2.17. ábra). 

Ekkor a hengerek két sorba vannak kinyitva, és a szomszédos forgattyúk ugyanakkora szöggel 

vannak eltolva. Ez az elrendezés az úgynevezett boxer elrendezés. A forgó tömegerők 100%-

ig kiegyenlíthetőek forgó ellensúly tömegekkel, az alternáló tömegerők 50%-ig. Itt is ébred-

nek különböző irányú billentő nyomatékok, de a hengerek középvonalai közötti minimális 

távolság miatt elhanyagolhatóan kis értékűek.  

 

Vegyük észre, hogy mind a V motorok, mind a boxer motorok esetén a forgattyús tengely 

elrendezése visszavezethető egy-egy soros motor forgattyús tengely elrendezésére. Emiatt a 

továbbiakban csak néhány jellegzetes soros motorelrendezés tömegkiegyenlítését ismertetjük. 

 

2.18. ábra: Háromhengeres soros motor tömegkiegyenlítése 
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Tekintsük egy háromhengeres soros motort az alábbi paraméterekkel: γ=0°, β=120° (2.18. 

ábra). Ebben az esetben a három henger forgó és alternáló tömegerői kiegyenlítik egymást, 

mivel a forgattyúcsillag elrendezése szimmetrikus. A páratlan hengerszám miatt a forgattyús 

tengely felezősíkja a középső forgattyún megy át, így annak erői nem keltenek nyomatékot. A 

két szélső henger tömegerői az 2.18. ábra alapján jelentős szabad nyomatékot keltenek. Kis-

méretű motoroknál ezeket a nyomatékokat kiegyenlítetlenül hagyják, emiatt a motor alacsony 

fordulatszámon erősen billeg, járása egyenetlen. Nagyobb motoroknál egy vagy két forgó 

kiegyenlítő tengelyen elhelyezett ellensúlyokkal oltják ki részben, vagy teljesen a billentő 

nyomatékot. Az 2.18. ábra az elsőrendű nyomatékok részleges kiegyenlítésének egy segéd-

tengelyes módját mutatja. 

 

2.19. ábra: Négyhengeres soros motor tömegkiegyenlítése 

Tekintsük egy négyhengeres soros motort az alábbi paraméterekkel: γ=0°, β=180° (2.19. áb-

ra). Elsőrendben a négy henger forgó és alternáló tömegerői kiegyenlítik egymást, mivel a 

forgattyúcsillag elrendezése szimmetrikus. Oldalnézetben a forgattyús tengely egésze is tü-

körszimmetrikus, így elsőrendben nem keletkeznek szabad nyomatékok. Másodrendben a 

tömegerők egy irányba mutatnak, a motor nincs kiegyenlítve. A másodrendű nyomatékok 

kiegyenlítik egymást. A forgó és elsőrendű tömegerők nyomatékának vektorábrái megegyez-

nek, ezért kettejük közül csak a forgó tömegerőkét tüntettük fel.  

 

Kisebb méretű négyhengeres motorok esetén a másodrendű tömegerők hatása elhanyagolható. 

Két liter feletti összlökettérfogat esetén kiegyenlítő tengelypáron elhelyezett forgó tömegeket 

alkalmaznak a másodrendű tömegerők kiegyenlítésére. 

 

2.20. ábra: Hathengeres soros motor tömegkiegyenlítése 

Tekintsük egy hathengeres soros motort az alábbi paraméterekkel: γ=0°, β=120° (2.20. ábra). 

Ennél az első és másodrendű forgattyúcsillag egyaránt szimmetrikus, azaz nincsenek szabad 

tömegerők. Az első és másodrendű nyomatékok szintén szimmetrikusak, így szabad nyoma-

tékok sem ébrednek a motorban. Ez a hengerszám és elrendezés hatodrendig mentes a szabad 

erőktől, így előszeretettel alkalmazzák gépjármű motorokban. 
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2.4. A forgattyús hajtóművek szerkezeti elemei és méretezésük 

2.4.1. A dugattyú 

A forgattyús hajtóműben a dugattyú alakítja át a gáz nyomását mechanikai munkává. A gáz-

zal közvetlenül érintkező dugattyútető vastag és domború, hogy megfelelően ellen tudjon állni 

az együttes hő- és mechanikai terhelésnek. A gázerőt a dugattyú a csapszegnek adja át. A du-

gattyúcsapszeg környezete szintén vastag falú, erősített. A dugattyútetőt és a csapszeg kör-

nyezetét gyakran bordák kötik össze.  

 

A dugattyúból a hőt a dugattyúgyűrűk vezetik el, amelyek a dugattyú palástjának hornyaiban 

laknak. Ennek okán a legfelső dugattyúgyűrűt úgy kell elhelyezni, hogy folyadékhűtés esetén 

felső holtpontban is a hengerfal hűtött részén legyen.  

 

A hajtórúd miatt ébredő hengerfalra merőleges erők felvételére a dugattyúpalást szolgál. A 

palást a dugattyútetőnél vékonyabb, egyenletes falvastagságú. Kis üzemi fordulatszámú moto-

roknál a dugattyúpalást hosszú, nagy fordulatszámú motoroknál rövid. 

 

A dugattyú ideális anyaga mechanikai terhelhetősége és siklási tulajdonságai miatt az öntött-

vas lenne. Az öntöttvas nagy tömege jelentősen megnöveli az alternáló erőket, ezért napjaink-

ban a dugattyút alumínium-szilícium ötvözetű anyagokból készítik. A dugattyú készülhet ön-

téssel, illetve kovácsolással, vagy hátrafolyatással. A kovácsolt dugattyú szilárdsága nagyobb. 

 

2.21. ábra: Dugattyú metszetei 

Az alumínium anyag hőtágulása jelentősen eltér az öntöttvas hengerfal hőtágulásától, ezért a 

dugattyút a hengerben megfelelő hézaggal kell illeszteni. Ideális esetben a hézag állandó a 

dugattyú palástja mentén és körkörösen sugárirányban, ha a dugattyú és a henger 

üzemmelegek. A dugattyú megmunkálása az üzemi hőmérsékletnél jóval kisebb hőmérsékle-

ten történik, így gyártáskor jelentősen eltérő hézagértékeket kell létrehozni a palást és a du-

gattyú sugara mentén. A dugattyú hőmérséklet eloszlása a tetőtől a palást végéig nem egyen-

letes, hanem csökkenő. Emiatt a gyártási hézagot folyamatosan csökkenteni kell. A dugattyú 

tömegeloszlása a csapszeg síkjában és a rá merőleges síkban szintén nem egyforma, így a 
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hézagnak ebben a palástmagasságban a dugattyú kerülete mentén is változnia kell. Ezek 

együtt azt okozzák, hogy a legyártott dugattyú a palást mentén hosszirányban kúpos, körkörö-

sen pedig ovális kiképzésű (2.21. ábra).  

 

A hőtágulás okozta deformáció kiküszöbölésére és az állandó dugattyú-henger hézag megtar-

tására több megoldás ismeretes. Nagyobb motoroknál kis hőtágulású acél betéteket öntenek a 

dugattyúba a csapszeg befogás környezetében, vagy bizonyos helyeken felhasítják a dugattyú 

palástot (2.21. ábra), vagy egészen nagy motorok esetén olajjal vagy külön hűtőrendszerrel 

hűtik a több részből álló, többféle anyagból készült dugattyút. 

 

2.22. ábra: Dugattyú közelítő méretezése 

A dugattyú méreteit és falvastagságát tapasztalati értékek alapján választják ki, majd a kriti-

kus részeken ellenőrzik. Tapasztalati összefüggés a dugattyútető vastagságának kiszámítására 

(2.22. ábra): 
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A palástnyomás a fentieket felhasználva: 
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ahol h – a legalsó gyűrű alatti palásthossz. 

 

A dugattyúcsapszeg felfekvésénél a felületi terhelést ellenőrizzük. Kiszámoljuk az árnyék-

nyomást a legnagyobb gázerő esetére: 

 MPap
ld

F
p

meg

sz

d
5035

2

max



 . 

A dugattyú további ellenőrzését végeselemes módszerrel végezhetjük el. 

2.4.2. Dugattyúgyűrű 

A dugattyúgyűrű a henger és a dugattyú közötti rést tömíti. Anyaga általában centrifugál önté-

sű öntöttvas. A gyűrűket C alakú öntvényből szelik le, és munkálják méretre. A dugattyúgyű-

rűk gyártási mérete mindig nagyobb a névleges hengerátmérőnél, emiatt a hengerbe helyezve 

rugalmasan nekifeszül a hengerfalnak. A dugattyúgyűrűt rá kell húzni a dugattyúra, és bele 

kell tenni a dugattyún kiképzett gyűrűhoronyba. Ez az oka a gyűrű hasított alakjának. Hen-

gerbe szerelt új gyűrű végei között a hézag néhány tized mm.  

 

A gyűrűk a horonyban axiális hézaggal helyezkednek el. Működő motor esetén a gáznyomás 

beszökik a horonyba a dugattyú és a gyűrű közé, és a gyűrűt ez nyomja rá a hengerfalra, ez 

tömít. A gáznyomás egy része a gyűrű hasítékán lefúj a palást és a henger közötti hézagban. 

Emiatt legalább kettő gyűrűt kell használni egy dugattyún. 

 

A gyűrűk a motor működése során körbefordulnak a gyűrűhoronyban, azaz a gyűrűvégek he-

lye lassan, folyamatosan változik. Négyütemű motornál ez nem probléma. Kétütemű motor-

nál, ahol rések vannak a hengerfalon, a gyűrűk forgása nem megengedett. Kétütemű motorok-

nál tájolócsap tartja a gyűrűvégeket adott helyen. A tájolócsap lehet süllyesztett végű, ekkor a 

gyűrűvégek elfedik (2.23. ábra a) rész). A tájolócsap lehet oldalt is elhelyezett, ekkor mindig 

látszik a horonyban (2.23. ábra b) rész). 

 
a)                                   b) 

2.23. ábra: Dugattyúgyűrű végkialakítások 
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2.24. ábra: Olajlehúzó gyűrű és működése 

A tömítő dugattyúgyűrű neve kompresszió gyűrű. Létezik másik fajta dugattyúgyűrű is, ezt 

olajlehúzó gyűrűnek hívják (2.24. ábra). Az olajlehúzó gyűrűnek csak vékony élei futnak a 

hengerfalon. Az élek a felső holtpont felé haladva elosztják a 3 résben található olajat a du-

gattyúpalást mentén, az alsó holtpont felé haladva pedig lekaparják az olajat a hengerfalról, és 

a gyűrűhorony belsejéből nyíló 1 és 2 furatokon keresztül visszavezetik a forgattyús házba. 

Olajlehúzó gyűrűt nem használnak olyan kétütemű motorokban, ahol az üzemanyagba kevert 

olaj keni a forgattyús hajtómű részeit.  

 

Egy motorban az alkalmazott dugattyúgyűrűk száma és vastagsága a motor jellegétől függ. 

Kétütemű motornál legalább két kompresszió gyűrűt alkalmazunk, négyütemű motornál lega-

lább két kompresszió gyűrűt és egy olajlehúzó gyűrűt. Törekedni kell a minimális gyűrűszám-

ra, mert a gyűrűk csúszása a hengerfalon adja a motor súrlódási veszteségének kb. 30%-át. 

 

A gyűrűk a tömítésen kívül a hőleadásban is jelentős szerepet játszanak. A két felső gyűrű 

vezeti el a dugattyúból a gázok által átadott hő mintegy 80%-át.  

2.4.3. Dugattyúcsapszeg 

A dugattyúcsapszeg a dugattyút köti össze a hajtórúddal. Alakja henger, lehet tömör rúd (ala-

csony fordulatú, nagy méretű dízelmotorok), vagy cső. Külső átmérőjére ajánlott érték ben-

zinmotoroknál 0,3D, dízelmotoroknál 0,4D. A csapszeg anyaga minden esetben betétedzhető 

acél, keményített külső palástfelülettel. A csapszeg jellemző igénybevétele a kifáradás, ezért 

ha csöves kivitelű, a furatát is pontosan meg kell munkálni a fáradásos törés megelőzésére. A 

csapszeg-dugattyú-hajtórúd rendszer illesztése alapcsap rendszerben épül fel. A csapszeg kül-

ső átmérőjének tűrése általában h4.  

 

Az illesztésre az alábbi változatok lehetségesek: 

 szilárd illesztés a dugattyúban, laza a hajtórúdban, 

 laza illesztés a dugattyúban, szilárd a hajtórúdban, 

 laza illesztés a dugattyúban és a hajtórúdban is.  

 

Négyütemű motorokban az első két változatot használják, kétütemű motorokban a harmadik a 

szokásos.  

 

Laza illesztés esetén az elmozduló felületeket kenni kell. A csapszeg felülről az olajlehúzó 

gyűrűhorony furatain becsorgó olajból kap kenést, alulról pedig a dugattyú csapszegfészkének 

kenőfurataiba juthat be a forgattyúházból felfröccsenő olaj.  
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A dugattyúban és a hajtórúdban egyaránt lazán illesztett csapszeget oldalirányú elmozdulás 

ellen biztosítani kell. E célra a csapszegfurat hornyaiba bepattanó rugalmas acélgyűrűk szol-

gálnak.  

                         
a)                                          b) 

2.25. ábra: Csapszegbiztosító acélgyűrű a) és beépítése b) 

A dugattyúcsapszeg közelítő méretezése az alábbiak szerint történik. 

 

2.26. ábra: Dugattyúcsapszeg beépítése és mechanikai modellje 

A dugattyúcsapszeg ellenőrzése palástnyomásra a hajtórúd perselyében: 

 MPap
ld

F
p

megh
7550

1

max



  

A gyakorlatban a dugattyúban a palástnyomás a hajtórúdbeli nyomás 2/3-a lehet.  

 

Javasolt felületi terhelés értékek a csapszegre a hajtórúdban: 

 benzinmotor: MPap
meg

4025   

 dízelmotor: MPap
meg

7535   

 

A csapszeget érdemes ellenőrizni nyírásra, hajlításra, lehajlásra és belapulásra. A nyírófe-

szültség: 
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 . 

Az 2.26. ábra alapján a csapszegben ébredő hajlítófeszültségek két összetevőből számítható-

ak. A legnagyobb gázerőből származó hajlítófeszültség összetevő: 
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max1

dd
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 , 

ahol  l1 – a hajtórúd kisfej szélessége, 

 a – a dugattyú felöntések közötti távolság a hajtórúd kisfejnél. 

 

A legnagyobb tangenciális erőből származó keresztirányú összetevő: 
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A két összetevőből az eredő hajlítófeszültség: 

 MPa
megkhe

500350
22

  . 

A csapszeg lehajlása: 
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A csapszeg belapulása:  
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 . 

A kritikus érték rendszerint a lehajlás és a belapulás szokott lenni. Ezekre irányadó értékek a 

szakirodalomban szoktak előfordulni.  

2.4.4. Hajtórúd 

A hajtórúd a dugattyúcsapszeget köti össze a forgattyús tengellyel. A dugattyúcsapszeghez 

kapcsolódó végét kisfejnek, a forgattyús tengelyhez kapcsolódó végét nagyfejnek nevezzük. 

A két fejet összekötő rész a hajtórúd szára. A kisfej közel tiszta alternáló mozgást végez, a 

nagyfej közel tiszta forgó mozgást. A szár egyszerre végez forgó és alternáló jellegű mozgást.  

 

A kisfej osztatlan gyűrű alakú. Szilárd illesztés esetén benne illeszkedik a csapszeg. Laza il-

lesztés esetén a csapszeg vagy bronzperselyben, vagy tűgörgős csapágyon forog benne.  
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A nagyfej osztott főtengely esetén a kisfejhez hasonlóan osztatlan kialakítású, csak nagyobb 

méretű. Osztatlan főtengely esetén a nagyfej osztott kialakítású, és a hajtórúd fedelét előfeszí-

tett csavarkötés fogja a hajtórúdhoz. Osztatlan kialakítás esetén általában görgőscsapágy, osz-

tott kialakítás esetén általában siklócsapágy perselyek találhatóak benne. A nagyfej osztósíkja 

általában merőleges a henger tengelyére. Ettől akkor térnek el, amikor a hajtórúd nagyfej szé-

lessége a két csavarkötés helyszükséglete miatt meghaladná a henger átmérőjét. Ilyen esetben 

a hajtórúd nem lenne szerelhető a hengeren keresztül, ezért ekkor olyan ferdeségű osztósíkot 

választanak, hogy a szerelhetőség feltétele teljesüljön. A nagyfej fedelét a nagyfej furat méret-

re munkálása után töréssel választják le a hajtórúdról. 

 

A hajtórúdszár húzó, nyomó, és hajlító igénybevételt kap. Az alternáló tömegek csökkentése 

érdekében I vagy H keresztmetszetű. A hajtórúdszár keresztmetszete a hossz mentén változó: 

a kisfejtől a nagyfej fele folyamatosan növekszik, és megfelelő átvezetéssel kapcsolódik a 

fejekhez.  

 

2.27. ábra: Hajtórúd kialakítása 

A hajtórúd készülhet kovácsolással, öntéssel, vagy porkohászati módszerekkel. A hajtórudat 

különböző keresztmetszetekben (2.27. ábra) az alábbi módon szokták elemi mechanikai mód-

szerekkel, közelítőleg ellenőrizni. 
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2.28. ábra: Hajtórúd mechanikai modelljei a kisfej környezetében 

Az osztatlan hajtórúd kisfejnek két keresztmetszetét vizsgáljuk. A 0 keresztmetszetben tiszta 

húzó igénybevételt feltételezünk. A húzóerő a felső holtpontban ébredő legnagyobb tömegerő: 

    1
2

max
rmF

öt
, 

ahol  mö – a dugattyú, a gyűrűk, a csapszeg és a keresztmetszet feletti hajtórúd rész tömegé-

nek az összege, 

ωmax – a megengedett legnagyobb fordulatszám. 

 

A tömegerőből ébredő feszültség a 0 keresztmetszetben: 
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F
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t
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2
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0



  . 

A következő I kritikus keresztmetszetben hajlított kéttámaszú tartóként vizsgáljuk a hajtórúd-

fejet. Az ébredő feszültség: 

 MPa
K

rF
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I
300200

2





  . 

Itt K a keresztmetszeti tényező (2.28. ábra c) rész): 

 
6

2

I
sb

K


 . 

Ugyanezekkel a képletekkel tudjuk ellenőrizni a hajtórúd osztatlan nagyfejét, a tömegerőben 

szereplő tömegek értelemszerű módosítása mellett. 
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A hajtórúd szárát a kisfej alatti legkisebb II keresztmetszetben az égési nyomásból származó 

erő nyomásra, a tömegerő húzásra terheli. 
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meg
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,



  , 
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  . 

A hajtórúd szár hosszú, nyomott rúdnak tekinthető, amelyet kihajlásra ellenőrizni kell. Az 

ellenőrzést el kell végezni a csapokkal párhuzamos síkban, valamint a csapokra merőleges 

síkban (2.27. ábra).  

 

Elsőként számítsuk ki a karcsúságot mindkét síkban: 

 

III
A

I

l
 , 

ahol l – a hajtórúd nagyfejének és kisfejének furatközéppontjai közötti távolság. 

 

Ha adott síkban λ>100, akkor az Euler összefüggés szerint számolunk, ha 60<λ≤100, akkor a 

Tetmajer összefüggések szerint.  

 

Az Euler összefüggések alapján a biztonsági tényező a csapokkal párhuzamos síkban: 
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A biztonsági tényező a csapokra merőleges síkban: 
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III
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Nagyméretű hajtórudak és/vagy magas megengedett legnagyobb fordulatszám esetén a ke-

resztmetszetet hajlításra is ellenőrizni kell. 
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2.29. ábra: Hajtórúd mechanikai model a csavar környezetében 

Osztott hajtórúd nagyfej esetén a IV keresztmetszetben a hajtórúdfedél összefogó csavarjai-

nak a hatását vizsgáljuk (2.30. ábra). A csavarfejek környezetében a csavarerőből származó 

hajlítás és húzás a jellemző igénybevétel. A hajlító nyomatékból származó feszültség: 
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 . 

A húzóerőből származó feszültség: 

 
IV

t

húzIV
A

F






2

cos
,


 . 

A becsült egyenértékű feszültség: 

 MPa
meghúzIVhajlIVIV

300200
,,

  . 

 

2.30. ábra: Hajtórúd fedél mechanikai modellje 

Osztott hajtórúd nagyfej esetén vizsgálni kell a hajtórúd fedél igénybevételét. Ez jellemzően a 

két hajtórúd csavar okozta hajlítás vizsgálatát jelenti az V keresztmetszetben (2.27. ábra). Az 

alkalmazott mechanikai modellt az 2.30. ábra mutatja. A feszültség: 
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ahol k=0,4∙rp – a feszültségmező súlypontjának a helye. 

 

2.31. ábra: Csillagmotor hajtórúd 

A fentiekben ismertetett szokásos kialakításon túl léteznek összetett hajtórúd kialakítások. 

Nagy méretű V motoroknál előfordul a V alakú, főhajtórúdból és rajta ágyazott, kisebb mére-

tű segédhajtórúdból álló rendszer. Csillagmotoroknál szintén van egyetlen főhajtórúd, és rajta 

ágyazódnak a mellékhajtórudak (2.31. ábra). V motoroknál előfordul még a villás nagyfej 

kialakítás. Ekkor az egyik hajtórúd nagyfejével egy síkban van a másik hajtórúd nagyfeje, és a 

két hengersor hengerpárjainak tengelye páronként egy síkba esik.  

2.4.5. Forgattyús tengely 

A forgattyús tengely bonyolult alakú tengely, amely magába foglalja a forgástengelyhez ké-

pest excentrikusan elhelyezett forgattyúcsapokat. A forgattyús tengely fő részei a forgattyú-

csapok, amelyekhez a hajtórudak nagyfejei kapcsolódnak, a főcsapok, amelyeken a tengely 

ágyazva van, valamint a forgattyúcsapokat és főcsapokat összekötő forgattyúkarok. Az ellen-

súlyokat gyakran a forgattyúkarokra szerelik, a forgattyúcsappal ellentétes oldalon. A forgaty-

tyús tengely egyik végén adja le a teljesítményt, általában itt találjuk a lendkereket. A forgaty-

tyús tengely másik végén a motor működéséhez szükséges segédberendezéseket (olajszivaty-

tyú, vezérmű, generátor) hajtja. 



48   JÁRMŰ- ÉS HAJTÁSELEMEK III. 

www.tankonyvtar.hu   Lovas László, BME 

 

2.32. ábra: Több darabból készült forgattyús tengely (γ=0°, β=120°) 

A forgattyús tengely készülhet egy vagy több darabból. Ha több darabból készül, akkor az 

egyes elemek külön-külön készülnek megfelelő acélanyagból, és aztán zsugorkötéssel (2.32. 

ábra), csavarkötéssel, vagy alakzáró kötéssel kötik őket össze. Ha egy darabból készül (2.33. 

ábra), akkor öntik vagy kovácsolják. Öntött forgattyús tengelyt gömbgrafitos öntöttvasból 

készítenek, átlagos igénybevételre, nagy szériában. Ha a forgattyús tengelynek nagy az igény-

bevétele, akkor előzömített rúdból kovácsolással készítik. A továbbiakban az egy darabból 

készített forgattyús tengelyeket tárgyaljuk. 

 

2.33. ábra: Egy darabból készült forgattyús tengely(γ=0°, β=180°) 
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2.34. ábra: Forgattyús tengely (γ=90°, β=90°) feszültségcsökkentő lekerekítései 

A forgattyús tengely jellemző igénybevétele a hajlításból és csavarásból származó kifáradás. 

Bonyolult kialakítása miatt jelentős feszültséggyűjtő hatású helyekkel rendelkezik. A tapasz-

talatok alapján törés szempontjából a legkritikusabb hely a forgattyúcsapok és a forgattyúka-

rok találkozása. A köszörült forgattyúcsap felületet megfelelő méretű és alakú átvezető gör-

bével kell az általában nyers forgattyúkar felületbe átvezetni (2.34. ábra). A kifáradási határ 

növelése érdekében az átvezető felületet gyakran keményítik, például görgőzéssel. A forgaty-

tyúcsapban ébredő feszültség úgy is csökkenthető, ha a csapot üregesre készítik. A tapasztala-

tok szerint az élettartam akkor a legkedvezőbb, ha az üreg átmérője a csap átmérőjének 60%-

a. A kifáradási határt növeli még, ha a főcsapok és a forgattyúcsapok keresztmetszete részle-

ges fedésben van. Ezt a csapok átmérőjének növelésével, vagy a forgattyúsugár csökkentésé-

vel lehet elérni.  

 

A főcsapok és forgattyúcsapok ágyazása lehet gördülőcsapágyas vagy siklócsapágyas. Gördü-

lőcsapágy esetén kisebb az induláskori gördülési ellenállás, és a teljes működési tartományban 

állandó marad. Ezen túlmenően a gördülőcsapágy kevésbé igényes a kenésre. A gördülőcsap-

ágy élettartama a siklócsapágyénál jelentősen kisebb, emellett használata több darabból álló 

forgattyús tengelyt feltételez. Gördülőcsapágyakat napjainkban leginkább kis hengerűrtartal-

mú, kétütemű motorok forgattyús tengelyeinél alkalmaznak. 

 

Sikló csapágyazás esetén sebességfüggő a csúszási ellenállás, és megfelelő kenési rendszer 

kialakítása szükséges. A főcsapok kenése megoldható a motorblokkban kialakított furatokkal. 

A forgattyúcsapok kenését a főcsapból a forgattyús tengely belsejében kialakított furaton el-

vezetett olajjal szokták megoldani. Ez az olajozó furat keresztülfut a forgattyúkaron, ezért 

jelentősen befolyásolja a helyi feszültségtorlódásokat, a kifáradási határt. A sikló csapágyazás 

élettartama megfelelő minőségű olaj, rendszeres olajcsere és szűrés esetén megegyezik a mo-

tor élettartamával. 

 

A forgattyús tengelyek közelítő méretezése elemi szilárdságtani összefüggések felhasználásá-

val ugyan lehetséges, de a kapott feszültségértékeknek messze a kifáradási határ alá kell esni-

ük. A modern forgattyús tengelyeknél egy forgattyúcsapot két főcsap fog közre. Egy ilyen 

főcsap-forgattyúcsap-főcsap egységet erős közelítéssel kéttámaszú tartóként vizsgálhatunk a 

különböző elemi igénybevételekre. 
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2.35. ábra: Forgattyús tengely ellenőrzése legnagyobb gázerőre 

Vizsgáljuk először azt az esetet, amikor a terhelőerő a felső holtpont közelében ébredő legna-

gyobb gáznyomásból származó, tengelyre radiális irányú Fr erő (2.35. ábra). A hajlítófeszült-

ség a forgattyúcsap I keresztmetszetében: 
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A hajlítófeszültség a főcsap szélén a II keresztmetszetben: 
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A forgattyúkarban egyszerre ébred nyomó és hajlító feszültség: 
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Az eredő feszültség a III keresztmetszetben a biztonság felé tévedve: 
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2.36. ábra: Forgattyús tengely ellenőrzése legnagyobb tangenciális erőre 

Most vizsgáljuk azt az esetet, amikor a tangenciális erő a legnagyobb, és a forgattyúra ponto-

san merőleges (2.36. ábra). Ekkor két erő együttesen hat az I keresztmetszetre. A hajlító fe-

szültségek: 
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Ugyanitt az Ftmax okozta csavarófeszültség: 
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A fenti három komponensből az eredő feszültség: 
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A feszültséget hasonló elven tudjuk kiszámítani a főcsap szélén a II keresztmetszetben. A két 

hajlító feszültség komponens: 
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A csavarófeszültség: 
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A fenti három komponensből az eredő feszültség: 
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A forgattyúkar III keresztmetszetében már négy elemi feszültséget tudunk kiszámítani. A 

nyomófeszültség: 
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A hajlító feszültségek: 
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A csavarófeszültség a hosszabb oldal felezőpontjában: 
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A csavarófeszültség a rövidebb oldal felezőpontjában: 
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ahol α és β a négyszög keresztmetszet csavarásánál érvényes állandók. 

 

Az eredő feszültség a III keresztmetszetben a rövidebb oldal felezőpontjában: 

   2

,

2

2,,,
3

BIIIIIInyomIIIBIII
  . 

Az eredő feszültség a III keresztmetszetben a keresztmetszet csúcsán: 

 
2,1,,, IIIIIInyomIIICIII

  . 

A feszültségkoncentrációt jellemző tényezők a szakirodalomban megtalálhatóak. A kész for-

gattyús tengely biztonsági tényezőjét a feszültségkoncentrációk figyelembe vételével a kifára-

dásra ellenőrzésnél megadott módszer szerint végezhetjük el. Elemi szilárdságtani számítások 

esetén a biztonsági tényező legalább S=1,2 legyen kifáradásra. 

 

A forgattyús tengely pontosabb ellenőrzése numerikus 3D modell alapján végeselemes mód-

szerrel lehetséges.  

2.4.6. A lendkerék  

A lendkerék szerepe a forgattyús hajtómű járásának egyenletessé tétele. A lendkereket tehát 

inerciája miatt szereljük a forgattyús tengelyre. A teljes hajtómű tömegcsökkentése érdekében 

a lendkereket különböző szerkezeti egységek, berendezések részegységével építjük egybe. Kis 

méretű forgattyús hajtóműveknél, motoroknál például a lendkerék a tengely szabad végén 

található, és kúpos tengely-agy kötéssel van rögzítve (2.37. ábra). Ekkor általában a váltakozó 

áramú generátor állandó mágnesekkel ellátott forgórészének a szerepét tölti be. Nagyobb mé-

retű gépeknél a lendkerék a főtengely hajtó végén található. Szíjhajtású gépeknél, stabil moto-

roknál a lendkerék maga a szíjtárcsa. Fűnyíróknál, repülőgépek motorjainál lendkerék helyett 

fűkasza lapot, illetve légcsavart találunk.  
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2.37. ábra: Lendkerék rögzítés kúpos tengely-agy kötéssel 

Közúti gépjárművek motorjainál a lendkereket a fő tengelykapcsolóba építik be. Gépjármű 

motorok esetén rendszerint tárcsás súrlódó tengelykapcsolót, illetve hidrodinamikus nyoma-

tékváltót alkalmazunk. Tárcsás súrlódó tengelykapcsoló esetén a lendkerék a tengelykapcsoló 

egyik nyomólapja, és rá van csavarozva a másik nyomólapot tartalmazó kinyomó szerkezet.  

 

2.38. ábra: Különböző lendkerék kialakítások 

A lendkereket peremmel központosítják a forgattyús tengelyen kialakított agyhoz (2.38. ábra). 

A perem lehet a lendkeréken külső vagy belső kialakítású. A lendkereket rögzítheti egyetlen 

központi anya, vagy gyűrűfelületen elhelyezett több csavar. A forgattyús tengely és a lendke-

rék egymáshoz viszonyított szöghelyezetét pontosan meg kell adni. Erre használhatunk 

illesztőszeget, vagy több rögzítőcsavar esetén az egyik csavar helyzetét kicsit eltolhatjuk a 

lyukkörön. 

 

A lendkerékre szokták erősíteni az önindító kis fogaskerekét fogadó nagy fogaskerék koszo-

rút, valamint az elektronikus fordulatszám jeladó sokfogú póluskerekét. A koszorú rögzítése 

kisebb motorok esetén szilárd illesztéssel történik. Nagy hőigénybevételű lendkerekek esetén 

az önindító fogaskoszorút külön csavarokkal rögzítik a lendkerékhez. 
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A lendkerék profilja lehet tárcsás vagy gyűrűs jellegű. Benzinmotoroknál a tárcsás jellegű, 

dízelmotoroknál a gyűrűs jellegű az elterjedtebb. Minden esetben köszörült sík gyűrűfelületet 

kell kialakítani a tengelykapcsoló tárcsa fogadására. Ezt a gyűrűfelületet vályúval kell elkülö-

níteni a lendkerék belső részétől, hogy a főtengely végében a nyelestengely csapágyából 

származó kenőanyag ne jusson rá a súrlódó felületre. A vályúban kis furatokon jut át a feles-

legesen kiszóródott kenőanyag a lendkerék motorblokk felőli oldalára.  

 

A lendkerék anyaga a kialakításától függ. Öntöttvas 50 m/s kerületi sebességig, acélöntvény 

60 m/s kerületi sebességig, kovácsolt acél 100 m/s kerületi sebességig használható. A lendke-

rékben ébredő feszültségek közelítő kiszámítására a szilárdságtan forgó tárcsákra, illetve for-

gó gyűrűkre vonatkozó összefüggései az irányadóak. Pontosabb feszültség értékeket a lendke-

rék végeselemes elemzésével kaphatunk. 

 

Egyes esetekben a motor működése rendkívül egyenetlen (pl. kis hengerszámú, nagy henger-

méretű gépkocsi dízelmotorok), és a hengerenkénti munkaütemek hatása erősen érezhető a 

lendkeréken. A hajtáslánc tehermentesítésére az ilyen motoroknál a hagyományos lendkerék 

helyett úgynevezett kéttömegű lendkereket alkalmaznak (2.39. ábra). A hagyományos lendke-

rék helyére a kéttömegű rendszer behajtó oldala kerül, amely torziós rugórendszeren keresztül 

hajtja a kihajtó részt. A kéttömegű lendkerék tehát egy torziós lengéscsillapító rendszer, 

amelynek összinerciája megegyezik egy hagyományos lendkerékével. A kéttömegű lendkerék 

problémája, hogy élettartama a hagyományos lendkerékével szemben véges, és a kuplung-

szerkezettel együtt cserélni szükséges. 

   

2.39. ábra: Kéttömegű lendkerék  
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3. CSŐVEZETÉKEK, CSŐSZERELVÉNYEK, MÉRETEZÉSI ALAPELVEK ÉS 

SZERKEZETI KIALAKÍTÁSOK 

3.1. Csővezetékekről általában 

Szinte nincs olyan műszaki szakterület, ahol csövek ne fordulnának elő. Nem kivétel ez alól a 

közlekedés sem. Gondoljunk csak a személyautók fékcsöveire, a billenő tehergépjárművek 

hidraulikus vezetékeire vagy a mozdonyok és hajók különféle csővezetékeire. 

A csővezetékek cseppfolyós, gáznemű és porszemcsés anyagok szállítására szolgálnak. 

 

A csővezetékeket legtöbbször egyenes csőszakaszokból, ívelt darabokból (könyökcső), el-

ágazó darabokból (T-elágazás, kettős T-elágazás stb.), csőkötésekből (csavarzatok, karimás 

kötések, hegesztett kötések) és áramlást szabályozó szerelvényekből (csapok, tolózárak, sze-

lepek, csappantyúk) szerelik össze. 

 

A felszerelt csővezetékeket különböző színű festéssel célszerű jelölni, aszerint, hogy milyen 

anyag áramlik bennük. Szokásos színjelölések: gőz-ezüst; víz-zöld; levegő-kék; gáz-sárga; 

savak-citromsárga; lúgok-lila; olaj-barna; kátrány-fekete. 

 

A csővezetékek elrendezési rajzain jelképeket használunk az alátámasztások, idomdarabok, 

elzáró készülékek, egyéb szerelvények jelölésére. Ezeket már a Műszaki ábrázolás I. című 

jegyzet tartalmazza.   

3.2. Csővezetékek anyagai 

A csövek, illetve csővezetékek anyaguk szerint lehetnek: 

 öntöttvas csövek, 

 acélcsövek, 

 fémcsövek (alumínium, réz, ólom stb.), 

 nemfémcsövek (azbesztcement, műanyag, gumi, kőagyag). 

 

A továbbiakban röviden ismertetjük a különböző anyagú csöveket, gyártási módjukat és fel-

használási területüket. 

 

Az öntöttvas csöveket és idomdarabokat homok- vagy fémformába öntik, illetve 

centrifugálöntéssel gyártják. 

 

A csöveket korrózió ellen kőszénkátránnyal és aszfaltbitumennel védik. Az öntöttvas csövek 

hátrányos tulajdonsága a ridegség, törésre való hajlam és a nagy súly. Leginkább földbe he-

lyezett vezetékekként, víz- és gázvezetésre használják. Jelentőségük csökkent, mert az acél-

csövek és a kemény műanyagcsövek kiszorítják. Nagyobb nyomásokra és hőmérsékletekre 

acélöntvényből készítenek csőidomdarabokat, könyököket, rövid csöveket.  

 

Nagyobb nyomás és nagyobb hőmérséklet esetén acélcsöveket használunk. A legnagyobb 

tömegben felhasznált csőfajta, a legnagyobb nyomásig és 500 °C hőmérsékletig is használha-

tó. Előnye az öntöttvas csövekkel szemben a nagyobb szilárdság és a kisebb súly. Az acélcsö-

vek többféle technológiával készülnek.  

 Hegesztett acélcsövek: Csak kisnyomású, főleg házi víz-, gázvezetékek esetén, fűtő-

szellőző berendezéseknél használatosak. Nagy méretek esetén (500…1000 mm) a spi-
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rál hegesztett csöveket alkalmazzák (nagy átmérőjű gáz-, olajvezetékek). Ezeket a 

csöveket nem alkotójuk mentén, hanem a paláston csavarmenet (spirál) alakban he-

gesztik össze. 

 Varrat nélküli acélcsövek: Varrat nélkül cső csak kb. 350 mm átmérőig gyártható. 

Ezek a csövek már nagy nyomás és hőmérséklet elviselésére alkalmasak.  

 

A csöveket kétféle mértékrendszerben gyártják: 

 A hüvelyk rendszerben a cső névleges méretét adják meg. ezek a csövek háromféle 

falvastagsággal (vastagfalú, normálfalú és vékonyfalú) készülnek és két végükre me-

netet vágnak.  A hüvelyk rendszerű csöveket a falvastagság fokozattal és a névleges 

mérettel határozzák meg.  

 A metrikus rendszerben készülő csövek jellemzésére a külső átmérő és a falvastagság 

szolgál, miután ugyanahhoz a külső átmérőhöz többféle falvastagság is tartozhat. Azt a 

legkisebb falvastagság méretet, amellyel egy adott külső méretű csövet gyártanak, 

normál falvastagságúnak nevezzük.  

 

Különleges követelményeket különböző ötvözött acélokból készített csövekkel lehet kielégí-

teni (nagy hőmérséklet, savállóság, stb.). 

 

Az acélcsövek rozsdásodás ellen ugyancsak bitumennel védhetők; ezenkívül juta vagy ne-

mezszalaggal is burkolhatják. Ezt a megoldást főleg földbe fektetett vezetékeknél alkalmaz-

zák. A vízvezeték csöveket kívül-belül horganyozzák, 2” átmérőig. 

 

Az acélcsövek felhasználási területe igen széles. Nemcsak csövekként (anyag szállítására), 

hanem kis- és nagy igénybevételű tartószerkezetekhez, nagynyomású hidraulikus berendezé-

sekhez, kazánszerkezetekhez is felhasználják.  

 

A sárgaréz- és vörösréz csövek varrat nélkül, húzással vagy hengerléssel készülnek. Kedve-

ző tulajdonságuk, hogy igen jól alakíthatóak és jól ellenállnak a korróziónak. Szerelésükhöz, 

kötésükhöz jól használható a forrasztás, ezért hideg-meleg vízvezetékeknél, kondenzvíz elve-

zetésre, hűtőtechnikában (nem ammóniák-közeg esetén), valamint különböző kenőolaj-

vezetékként használják.  

 

A sárgaréz csöveket ritkábban alkalmazzák, mint a vörösréz csöveket, mivel ridegebbek, ne-

hezebb őket hajlítani és feszültségkorrózióra is hajlamosak.  

 

Alumínium-csöveket súlycsökkentés céljából használnak az autó- és repülőgépiparban, raké-

tatechnikában vagy pedig ott, ahol a rézcső a kémiai hatásokkal szemben nem megfelelő.  

 

Az ólomcsövek kémiailag igen ellenállóképesek, leginkább épületeken belül használták; igen 

könnyen voltak alakíthatóak. 

 

Portlandcement és azbesztrost keverékből készültek az azbesztcement csövek. Jellegzetes 

felhasználási területük az épületgépészetben volt, ahol nyomás nélküli lefolyócsőként alkal-

mazták. Nagyobb falvastagsággal készítve 1,0 MPa nyomásig nyomócsőként is használato-

sak. Hátrányuk, hogy ridegek és – különösen a vékonyabb falúak – könnyen törnek, hajlító 

igénybevételt csak kisebb mértékben képesek elviselni. Előnyük, hogy kisebb a súlyuk, köny-

nyen megmunkálhatóak, fűrészelhetőek, reszelhetőek, ez a tulajdonságuk a szerelést könnyíti 

meg. Manapság az eternit csöveket azbeszt-tartalmuk miatt nem használják. 
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Egyre inkább elterjedtek a különböző műanyagból készült csövek. Ma már nemcsak nyomás 

nélküli- vagy kisnyomású vezetékekhez, hanem közepes nyomású vezetékanyagként is hasz-

nálják. Nemcsak ólom-, réz-, hanem ötvözött acélcsövek helyettesítését is meg lehet velük 

oldani. Sok kedvező tulajdonságuk közül kiemelhető: a korrózióval szembeni ellenálló-

képesség, kisebb súly, jó alakíthatóság, viszonylagos olcsóság. 

 

Leggyakrabban használatos a kemény PVC (polivinil-klorid) cső. Ezt a műanyagot igen jó 

sav- és lúgállóképessége miatt vegyi üzemekben is kiterjedten alkalmazzák. A falvastagságuk 

szerint, azonos átmérővel, négyféle PVC cső használatos: 

 P1 jelű, zöld színű, könnyű cső (0,25 MPa), 

 P2 jelű, kék színű, középnehéz cső (0,6 MPa), 

 P3 jelű, szürke színű, nehéz cső (1,0 MPa), 

 P4 jelű, piros színű, ultranehéz cső (1,6 MPa). 

 

Klórozott PVC-ből, vagyis a CPVC anyagból készítenek olyan csöveket és idomdarabokat, 

amelyekből meleg vízvezetékek, központi fűtés vezetékek készíthetők. Ezek a vezetékanya-

gok megfelelnek a 20…90 °C-os és a 2…16 bar nyomású meleg víz, illetve a CPVC-anyagot 

nem károsító anyagok szállítására. A CPVC-csövek csontszínűek, az idomok sötétbarnák, 

hogy a többi PVC csövektől könnyen lehessen megkülönböztetni őket.  

 

A nagy fajsúlyú (kemény) polietilénből készült csövek kedvezőbb tulajdonságai miatt a PVC 

csövek helyett használatosak, mivel jobb a hideg- és ütésállóságuk.  

 

A különböző műanyagból és gumiból készült kis- és nagynyomásra alkalmas tömlőket a leg-

különbözőbb alkalmazási területen megtaláljuk. Ilyenek: gázhegesztő-berendezések, gépjár-

művek üzemanyag szállítása, kenőanyag-ellátás, forróvíz-szállítás, légfékrendszerek és min-

denekelőtt a legkülönbözőbb hidraulikus rendszerek. Szokás a gumit és a műanyagot textilbe-

téttel készíteni, illetve fémszál-szövettel burkolni. Ezek több száz bar nyomásra is alkalmas 

kivitelűek. 

3.3. Csővezetéki szabványok 

A csővezetékekre, csövekre igen sok szabvány vonatkozott, mivel azokat rendkívül sok he-

lyen, sokféle cél érdekében igen nagy tömegben használják. E szabványok jó részét az MSZT 

visszavonta, de ennek ellenére célszerű azokat, valamint a gyártó cégek katalógusait figye-

lembe venni.  

 

A névleges átmérő (betűjele: dN) (MSZ EN ISO 6708:2000) az a számérték, amelyet a cső-

vezeték rendszerek egymáshoz tartozó elemeinek (csövek, szerelvények, karimák, csőidomok, 

csőcsavarzatok stb.) jellemzésére használnak.  

 

mm 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

hüvelyk 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 

                            

mm 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

hüvelyk 7" 8" 10" 12" - - - - - - - - - 

3.1. táblázat: Névleges átmérők szabványos sorozata 

A számjegy csak megközelítőleg egyezik meg a mm-ben kifejezett valóságos belső átmérő-

vel. Az eltérés oka a gyártás módjában rejlik A névleges átmérőket szabványos számsornak 
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megfelelően alakították ki és mm-ben, illetve egyes csőfajtáknál hüvelykben adják meg, 

1…4000 mm-ig, illetve 1/8”…12” mérethatárok között (3.1. táblázat). Az egymás alatt lévő 

értékek közel azonos csőméretet jelentenek. 

 

A névleges nyomás (betűjele: pN) az a legnagyobb túlnyomás, amelyre a csővezeték és a cső-

vezetékelemek tartósan igénybe vehetők 20 °C-os hőmérsékleten és a vonatkozó szabványban 

(MSZ 2873:1986) meghatározott anyag esetén. 

 

Névleges 

nyomás 

pN [MPa] 

Legnagyobb megengedett üzemi nyomás pü [MPa] 

I. II. III. 

karima és cső karima és cső karima cső 

0,1 0,1 0,1     

0,25 0,25 0,2     

0,6 0,6 0,5     

1 1 0,8     

1,6 1,6 1,3     

2,5 2,5 2 2 1,6 

4 4 3,2 3,2 2,5 

6,4 6,4 5 4 4 

10 10 8 6,4 6,4 

16 16 12,5 10 10 

25 25 20 16 16 

32 32 25 20 20 

40 40 32 25 25 

64 64 50     

100 100 80     

3.2. táblázat: Névleges nyomás szabványos sorozata 

A névleges nyomások szabványos számsor alapján lépcsőzöttek. A nyomásfokozatok közül 

azokat, amelyek csövekre, csőkarimákra és csőszerelvényekre egyaránt vonatkoznak a 3.2. 

táblázatban foglaltuk össze. Az I., II. és III. jelű oszlopok a különböző üzemi viszonyokat 

veszik figyelembe: 

I. víz, veszélytelen folyadék, gáz, gőz 120 °C-ig 

II. gőz, gáz, folyadék 300 °C-ig 

III. gőz, gáz, folyadék 300…400 °C-ig 

 

A megengedett üzemi nyomás (jele: pü) az a legnagyobb túlnyomás, amellyel egy meghatá-

rozott névleges nyomású csővezeték egy adott üzemi hőmérsékleten tartósan üzemeltethető. 

 

A próbanyomás (jele: pp) az a túlnyomás, amellyel a csővezetéket a tömörség, illetve a tö-

mörzárás ellenőrzése céljából megvizsgálják.  A vizsgálatot általában környezeti hőmérsékle-

tű vízzel végzik vezetékelemek esetén, teljes vezetékre nem mindig célszerű a próbanyomás. 

A vonatkozó szabványok legtöbbször előírják a próbanyomás nagyságát, általában a névleges 

nyomás 1,5-szeresére. A vizsgálat lefolytatásának pontos körülményeit is a szabvány (MSZ 

EN 13480-5:2007)  határozza meg.  
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A fém alapanyagú csővezetékek kialakításával kapcsolatos, jelenleg érvényes szabványokat a 

3.3. táblázat tartalmazza. 

 

Szabvány megjelölése A szabvány tematikája 

MSZ EN 13480-1:2002 Fémből készült ipari csővezetékek 1. rész: Általános követelmények 

MSZ EN 13480-2:2002 Fémből készült ipari csővezetékek 2. rész: Anyagok 

MSZ EN 13480-3:2002 Fémből készült ipari csővezetékek 3. rész: Tervezés és számítás 

MSZ EN 13480-4:2002 Fémből készült ipari csővezetékek 4. rész: Gyártás és szerelés 

MSZ EN 13480-5:2007 Fémből készült ipari csővezetékek 5. rész: Ellenőrzés és vizsgálat 

MSZ EN 13480-8:2007 
Fémből készült ipari csővezetékek 8. rész: Alumíniumból készült csőveze-

tékek kiegészítő   követelményei 

MSZ EN 13480-6:2005 
Fémből készült ipari csővezetékek 6. rész: Földbe fektetett csővezetékek 

kiegészítő követelményei 

MSZ EN ISO 6412-1-3:2003 Műszaki rajzok. Csővezetékek egyszerűsített ábrázolása 

MSZ EN ISO 6708:2000 
Csővezetéki elemek. A dN (névleges átmérő) fogalom meghatározása és 

kiválasztása 

MSZ 2873:1986 Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomása 

3.3. táblázat: Fém alapanyagú csővezetékek kialakításával kapcsolatos, 

  jelenleg érvényes szabványok 

3.4. Csővezetékek hidraulikai méretezése 

A csővezetékek belső átmérőjét a szállított közeg áramlási jellemzői (halmazállapot, sűrűség, 

viszkozitás, nyomás, hőmérséklet), illetve a hálózat költségeinek minimalizálása alapján 

határozzuk meg. A fellépő áramlási-súrlódási veszteségek és az üzemeltetési költségek szem-

pontjából a nagyobb átmérők alkalmazása az előnyösebb. 

 

A csőkeresztmetszet növelésének azonban határt szab a költségek növekedése. Ha a szállított 

közeg tömegárama Q, a kontinuitási feltételből adódóan: 

 


 v
d

AvQ
4

2

   [kg/s], (3.1) 

ahol: 

A = a csővezeték áramlási keresztmetszete [m
2
], 

d = a csővezeték belső átmérője [m], 

v = a közepes áramlási sebesség [m/s], 

 = a közeg sűrűsége [kg/m
3
]. 

 

Ebből a csővezeték minimális átmérője: 

 
v

Q
d

4
   [m]. (3.2) 

Az áramló közeg közepes sebességét tapasztalati adatok alapján, a szállított közeg fajtájának 

és minőségének megfelelően választjuk. 
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A szállítási sebességek szokásos értékeit a 3.4. táblázat tartalmazza. A megállapított elméleti 

belső átmérőt (de) célszerű a legközelebbi szabványos értékre kerekíteni.  

 

Szállított közeg Csővezetékek típusa 
Közepes áramlási sebesség 

[m/s] 

Víz 

nyomóvezetékek 1,0-7,0 

vízművek hálózatai  0,6-3 

hűtővízrendszerek 0,6-2 

Gőz 

10 bar nyomásig 15-20 

10-40 bar nyomás között 20-40 

40 bar nyomás felett 40-70 

Gáz 

háztartási gázvezeték  0,4-1 

gáztávvezetékek 25-60 

gázerőművi vezetékek 20-35 

Levegő sűrített levegő-hálózat 20-25 

Olaj 

távvezetékek (benzin, gázolaj) 1,5-5 

kenőolaj-vezetékek 0,5-1 

nehézolaj 0,5-1,5 

3.4. táblázat: Csővezetéktípusokban ajánlott közepes áramlási sebesség 

A csővezetékben szállított közeg az áramlás során súrlódik, veszít mozgási energiájából. 

Ennek a veszteségnek a meghatározása a hidraulikai tervezés fontos lépése. Az egyenes, 

körkeresztmetszetű csőben áramló viszkózus (belső súrlódással rendelkező) anyag sebessége 

a vezeték falának közvetlen környezetében zérusnak tekinthető, attól távolodva fokozatosan 

nő és maximumát a keresztmetszet középvonalában éri el. Nem szimmetrikus csővezetékele-

meknél (könyökök-, elágazások-, szerelvények környezetében) az áramlási kép nem ilyen 

szimmetrikus, de jellegét tekintve hasonló.  

 

Az egyenes csőben kialakuló sebességeloszlás konkrét formáját az áramló közeg kinematikai 

viszkozitása,  [m
2
/s], a keresztmetszet nagysága, d [m] és az átlagos sebesség, v [m/s] hatá-

rozza meg. Ezek alapján a Reynolds-szám: 

 


dv
R

e


  (3.3) 

Kísérletek igazolták, hogy ha Re < Re,krit = 2320, a csővezetékben az áramlás lamináris,  ezen 

érték fölött turbulens. 



62   JÁRMŰ- ÉS HAJTÁSELEMEK III. 

www.tankonyvtar.hu   Ficzere Péter, BME 

 

3.1. ábra: A  csősúrlódási tényező a Reynolds-szám és a d/k paraméter függvényében 

 (ahol k a csövek belső átlagos felületi érdessége [m]) 

Az l hosszúságú és d belső átmérőjű, egyenes csővezetékben kialakuló veszteségek miatt fel-

lépő nyomásesés:  

 
2

2



d

l
p   [Pa]  (3.4) 

Az összefüggésben  a csősúrlódási tényező, amely dimenzió nélküli szám. A  értéke lami-

náris áramlás esetén: 

 
e

R

64
 . (3.5) 

Turbulens áramlás esetén a csősúrlódási tényezőt nomogram alapján határozhatjuk meg (3.1. 

ábra). 

 

A csővezetékrendszerek nem csak egyenes szakaszokból épülnek fel, hanem rendszerint tar-

talmaznak különböző idomokat, elzáró- és szabályozó-szerelvényeket is. A nyomásesés ezek-

nél a csővezeték-elemeknél is fellép: 

 
2

 

2



nn

p    [Pa], (3.6) 

ahol n = az n-edik csővezetékelem ellenállás-tényezője. (3.5. táblázat). 

 

Csőszerelvény, idom  Ellenállás-tényező,  
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Egyenes szelep 3,9-4,5 

Ferde szelep 0,6-1 

Sarokszelep 3-6,5 

Tolózár 0,05-0,12 

Visszacsapó szelep 3,0-5,0 

45°-os könyök  0,07-0,1 

90°-os könyök 0,11-0,14 

3.5. táblázat: Csővezeték-elemek ellenállás-tényezője 

Az n egyenes szakaszból és m különböző csőszerelvényből álló vezetékrendszerben fellépő 

veszteségekből eredő összes nyomásesés: 

 
2

2

11
















 



m

i

i

i
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i

iö
d

l
p   [Pa], (3.7) 

Az így kiszámított nyomásesés alapján kell a szivattyú teljesítményét megválasztani. 

3.5. Csővezetékek szilárdsági méretezése 

A csövek falvastagságának meghatározása során a szállított közeg nyomását, a hőmérsékle-

ti viszonyokat, illetve az egyéb környezeti hatásokat kell figyelembe venni.  
 

A csővezetékeknél a leggyakrabban azzal az egyszerű felvetéssel élünk, hogy a cső falvastag-

ságában a feszültségeloszlás egyenletes.  
 

Legyen a kör keresztmetszetű cső belső átmérője d, falvastagsága s, hossza l, és a belső túl-

nyomás p (3.2. a/ és b/ ábra).  

 
a/                                                         b/ 

3.2. ábra: a/ Tangenciális feszültség, b/ Axiális feszültség 

A cső falában érintőirányú (tangenciális, t) és tengelyirányú (axiális, a) feszültségek lép-

nek fel. Ezek meghatározása a következő összefüggésekkel lehetséges: 

 
s

dp

ls

ldp

A

F
t











22
   (3.8) 

Ezt a képletet a gyakorlatban „kazánformulának” nevezik, és a méretezés alapjául szolgál a 

csővezetékek esetében is. Ebből a falvastagság:  

 
m

dp
s






2
, (3.9) 

ahol m=megengedett feszültség a cső falában. 
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Az axiális feszültség a tangenciális igénybevételnek csupán a fele. Ezt úgy lehet bizonyítani, 

hogy a csővezetéket képzeletben a végeinél lezárjuk és ekkor a belső nyomásból Fa axiális erő 

terheli a csövet: 

 
4

2
d

pF
a
  (3.10) 

Ez a terhelés a cső keresztmetszetét húzásra veszi igénybe. Így a feszültség: 
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  (3.11) 

 
m

dp
s






4
  (3.12) 

Az érintőirányú igénybevétel tehát kétszerese a tengelyirányú feszültségnek. Ezzel a tör-

vényszerűséggel magyarázható, hogy a cső mindig egyik alkotója mentén akar felhasadni. 

3.6. Csőidomdarabok 

A csővezetékekben az elágaztatást, szűkítést, bővítést, irányeltérítést idomdarabok segítségé-

vel lehet megvalósítani. Az idomdarabok szerkezeti kialakítása anyaguktól és gyártástechno-

lógiájuktól függ. 

 

3.3. ábra: Öntöttvas csőidomdarabok 

Öntöttvas csőidomokat mutat a 3.3. ábra. A könyökcsövek irányeltérítésre alkalmasak. El-

ágazást T darabbal valósíthatunk meg. Az öntvényekre jellemzők a nagy sugarú átmeneti sza-

kaszok, a karima és a falvastagság közötti kúpos átmenet. Az öntöttvas csőidomoknál nagy 

lekerekítési sugarakat és nagyobb falvastagságot alkalmazunk. Közös jellemzőjük a karimás 

kivitel.  
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3.4. ábra: Menetes csőidomok 

Acélcsövek esetében, kis átmérőknél (víz-, gáz, gőzvezetékek) temperöntésű csőidomok 

(fittingek) használatosak (3.4. ábra). ezek az idomdarabok külső- vagy belső menettel rendel-

keznek a menetes végű acélcsövek csatlakoztatására. 

 

3.5. ábra: Hegesztett lazakarimás idomdarab 

Nagyobb átmérőjű vezetékekhez acélöntvényből vagy hegesztett kivitelben készítenek idom-

darabokat. A 3.5. ábra hegesztett elágazást, illetve szűkítő darabot mutat.  

 

3.6. ábra: Műanyag idomdarabok 

 

A műanyag idomdarabok fröccsöntéssel vagy hegesztéssel készülnek (3.6. ábra). 
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3.7. Csőszerelvények 

A csőszerelvények csővezetékbe, tartályokra szerelt olyan szerkezetek, amelyek légnemű-, 

folyékony-, esetleg szemcsés anyagok áramlásának szabályozását szolgálják. Ezek fajtája 

lehet csap, szelep vagy tolózár. Szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy nyitott állapotban mi-

nél kisebb fojtást okozzon, zárt állapotban pedig jól tömítsen. A szerkezeti anyagának megvá-

lasztásánál az áramló közeg tulajdonságait is figyelembe kell venni. A csővezetékhez kari-

mával, karmantyúval vagy csavarmenettel csatlakoztathatók. A szerelvények belső átmérői 

megegyeznek a csövek belső átmérőivel. 

A csőszerelvényeket – a csövekhez, csőidomokhoz , karimákhoz hasonlóan – névleges nyo-

másfokozatokba  sorolták. A katalógusok megadják a nyomás és a hőmérséklet maximális 

határértékét. 
 

A csőszerelvények kiválasztásánál elsősorban a tömítési jellemzőket, valamint az áramlási 

tulajdonságokat kell figyelembe venni. Három alapvető funkcióra használják őket: az át-

áramló keresztmetszet nyitására-zárására, az átáramló mennyiség szabályozására, valamint 

az áramlás útjának irányváltására. 
 

Az elzáró-szerelvényeket a záróelemnek a ház zárófelületéhez viszonyított mozgatási iránya 

szerint négy csoportba sorolhatjuk: 

 a zárófelületre merőlegesen mozgó záróelem (pl. szelepek) 

 a zárófelülettel párhuzamosan mozgó záróelem (pl. tolózárak) 

 a zárófelületen elforduló záróelem (pl. csapok) 

 rugalmas zárótest (pl. membránszelepek) 

 

3.7.1. Csapok  

A csapok záróeleme átmenő nyílással ellátott, működéskor általában 90°-kal elforgatható 

hengeres-, kúpos- vagy gömb alakú forgástest. Főbb típusai: az átmeneti csap, ami nem vál-

toztatja meg az áramlás irányát, a háromágú csap lehet háromjáratú (3.7. ábra), amikor egy-

szerre két irányba-, és váltócsap, amikor felváltva valamelyik ágba áramolhat a csővezeték-

ben szállított közeg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3.7. ábra: Háromjáratú kúpos csap 

A korszerű anyagok és gyártási eljárások igen megbízható zárást és széleskörű alkalma-

zást tesznek lehetővé, továbbá veszélyes anyagok esetében is használhatók. 

 

A kúpos csapnál a záróelem a házzal csonkakúp-palást felületen érintkezik, amelynek finom 

felületi megmunkálása a pontos zárást és a kopás csökkentését szolgálja. Elsősorban nyitásra-

zárásra építik be, de bizonyos feltételek mellett az áramlás szabályozására, valamint irányítá-

sára is alkalmasak. 

 

A gömbcsapok (3.8. ábra) esetében a záróelem gömb alakú. Az érintkezési felületet kissé 

deformálható anyaggal vonják be, így megfelelő zárást biztosít. Tömítési szempontból kiváló. 

A házat a szerelhetőség miatt osztott kivitelben készítik. 
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3.8. ábra: Gömbcsap 

A gömbcsapokat elsősorban nyitás-zárás funkcióra használják. Többségüknél a zárófelület 

anyaga PTFE, ami a legtöbb kémiai anyaggal szemben ellenálló. További kedvező tulajdon-

sága a kis súrlódási tényező, a széles hőmérsékleti tartományban való alkalmazhatóság, vala-

mint a kiváló tömítési képesség. A záróelem (golyó) általában acélból készül.  

3.7.2. Szelepek 

A szelep a legjobb zárást biztosító csőszerelvény. Sok fajtája ismeretes. Közös jellemzőjük, 

hogy a szeleptányér a nyílás síkjára merőlegesen mozdul el. 

 

A különböző típusú szelepek legfontosabb jellemzői: 

 az áramlási irány (egyenes átmenőszelep, sarokszelep) 

 a záróelem típusa (tányérszelep, dugattyús szelep, membránszelep) 

 a szelepülék helyzete (egyenes szelep, ferdeülékű szelep) 

 a szeleporsó alakja és kivitele (belsőmenetes, külsőmenetes) 

 a működés módja (csak elzáró szelep, szabályozószelep, biztonsági szelep). 

 

A 3.9. ábra egyszerű, iránytöréses, átmeneti elzáró szelepet mutat. Az áramló közeg a szelep-

ház jobboldali nyílásán át lép be a szerelvénybe, a szabaddá tett szelepülék átömlő kereszt-

metszetén iránytöréssel halad át, majd kiáramlik a baloldali nyíláson keresztül. Ez az áramlási 

irány – főként nagynyomású szelepek esetén – előnyös, mert az áramló közeg elősegíti a sze-

leptányér zárását. Az ellenkező irányú áramlás viszont a könnyebb szelepnyitás szempontjá-

ból lehet kedvező. 
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3.9. ábra: Karimás átmeneti elzárószelep 

A záróülék lehet olyan, hogy a bronzból készült zárógyűrűt belesajtolják a fecskefarok szerű 

horonyba. Hideg- és meleg folyadék számára megfelelő a bronzgyűrű, nagyobb hőmérsékle-

ten azonban nikkel vagy rozsdamentes acél zárógyűrűt kell használni. A kemény acélgyűrű 

azonban nem deformálható, ezért besajtolják vagy – különösen öntöttvas ház esetén – csa-

varmenettel rögzítik. Ekkor a becsavart zárógyűrű alsó felülete adja a tömörzárást, mivel a 

menet nem tömít (3.10. ábra). 

 

3.10. ábra: Különféle szelepülékek 

Különböző megoldások láthatók a szeleporsó és a szeleptányér összekapcsolására a 3.11. áb-

rán. Megfigyelhető, hogy mindegyik kialakítás esetben a szeleptányérnak kismértékű szögel-

fordulása lehetsége a szeleporsó tengelyéhez képest. Ezért a szeleptányér - zárási helyzetben - 

a szelepülék belső síkfelületére biztosan fel tud feküdni és a kézikerékkel forgatva a 

záróelemet rászorítja a szelepülékre. 
 

A szeleporsó anyaga húzott sárgaréz, bronz vagy acél, nagyobb hőmérséklet esetén rozsda-

mentes acél. A szeleptányér kisebb méreteknél bronzból vagy rozsdamentes acélból készül. A 

nagyobb szeleptányérokat öntöttvasból, esetleg acélból készítik, és ebbe sajtolják bele a 

zárógyűrűt. 
 

A szelepház legtöbbször öntöttvasból készül, nagyobb nyomásra acélöntvényből. Különleges 

esetekben hegesztett házat, egy darabból kovácsolt kivitelűt vagy kémiai ellenálló-képesség 

céljából fröccsöntött műanyag szelepházat gyártanak. A szelepház felül szétszerelhető kivite-

lű, mert különben a szeleptányért nem lehetne behelyezni. A fedél belsejében alakították ki a 

tömítőszelencét, amelybe gumigyűrű, műanyag-gyűrű, esetleg azbesztzsinór kerül a közegtől 

és a hőmérséklettől függően. A tömítés beszorítását a tömítőpersely végzi csavarkötés vagy 

belsőmenetes hollandi anya meghúzásával. A szelepházzal egybe van öntve az a kengyel, 

amelynek felső részében a besajtolt- vagy külsőmenetes bronzpersely helyezkedik el. A per-
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sely menettel ellátott furatában forog a külső menetes szeleporsó, ami a tányért emeli, illetve 

süllyeszti (3.9. ábra). 

 

3.11. ábra: Szelepszár és -tányér összekapcsolási módok 

A 3.12. ábra fojtásos szabályozásra szolgáló, menetes csatlakozású tűszelepet ábrázol. A sze-

lepház anyaga szénacél vagy ötvözött acél. A szelepszár végződése készülhet önbeálló véggel, 

saválló kivitelben, edzett, önbeálló zárókúppal. 

 

3.12. ábra: Menetes szabályozó tűszelep 

A 3.13. ábra ferdeülékű műanyag szelepet mutat, amelyet leginkább a vegyiparban használ-

nak. Ez a szelepház-kialakítás csökkenti az iránytörésből eredő nagy nyomásveszteséget. Az 

ábrázolással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy - a jobb áttekinthetőség érdekében - elte-

kintettünk azon géprajzi szabálytól, miszerint a nem fémes alkatrészeket keresztbe kellene 

vonalkázni (sraffozni). 
 

Membránszelepet láthatunk a 3.14. ábrán, amelynél a zárótest vászonbetétes gumilemez és a 

szelep mozgató-mechanizmusát teljesen elválasztja az áramló közegtől. A szelepház készülhet 

öntöttvasból, sárgarézből, bronzból vagy műanyagból. A szeleporsó forgatásakor a négyszög-

letes anya az orsó tengelyirányában tolódik el, vagyis a membránlemezt tolja záró helyzetbe, 
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illetve ellenkező irányban nyitja az átömlő nyílást. A fém szelepház belülről műanyag-, eset-

leg zománcbevonattal is ellátható, így sav-, lúg- és korrózióálló kivitelt is kaphatunk.  

 

3.13. ábra: Ferdeülékű műanyag szelep 

 

3.14. ábra: Membránszelep 

3.7.3. Tolózárak 

A tolózárak igen gyakran használt elzáró-szerkezetek, folyadék-, gáz-, és gőzvezetékekben, 

különösen nagy csőátmérők esetében. A vezetékben uralkodó nyomástól függően, a tolózár 

házkialakítása lehet lapos, ovális vagy hengeres. A zárást ék alakú- vagy párhuzamos felüle-

tekkel rendelkező zárótárcsa végzi, amely az áramlás irányára merőlegesen elmozdulva nyitja 
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vagy zárja az átömlési keresztmetszetet. Ettől függően beszélünk ékzárású- és lapzárású 

tolózárról.  
 

A 3.15. ábra ékzárású tolózárat mutat. A ház felül osztott kivitelű, hogy a zárótestet be lehes-

sen szerelni. Az orsót - hasonlóan a szelepekhez - kézikerékkel forgatjuk. A tömítést a tömítő-

szelencének kialakított közdarabbal szorítják be a ház fedelén erre a célra kialakított üregbe, 

kalapácsfejű- vagy tőcsavarok meghúzásával.  
 

Főként szennyes, iszapos áramló közeg esetén célszerű, ha az orsó menetes része a tolózár-

házon kívül helyezkedik el, ilyen kialakításnál a kézikerék forgatásakor a hozzá retesszel kö-

tött persely is forog, a menetes orsó pedig tengelyirányban mozdul el, ezért ezt a típust emel-

kedőorsós tolózárnak nevezzük. 

 

3.15. ábra: Emelkedőorsós éktolózár 

A zárógyűrűk az öntöttvas- vagy acélöntvény házban általában színesfémből, ritkábban sav-

álló acélból készülnek, beerősítésükre a 3.16. ábrán láthatunk különféle változatokat. 

 

3.16. ábra: Változatok a zárógyűrű beerősítésére 

Az ékzárású tolózár hátránya, hogy nagy nyomáson és magas hőmérsékleten nem zár tökéle-

tesen, mert a tolózárházban fellépő feszültségek meg nem engedhető alakváltozásokat idéznek 
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elő, sőt a zárótest beszorulása is bekövetkezhet. Ezt a problémát ki lehet küszöbölni a kény-

szerzárású laptolózárral, amelynél rugók feszítik szét a különálló zárólapokat. A zárás pilla-

natában ék alakú alkatrész nyitja szét és szorítja rá a zárólapokat a zárófelületekre (3.17. áb-

ra). 

 

3.17. ábra: Kényszerzárású laptolózár 

Az öntöttvas-bronz párosítású záróelemek esetén is gyakran előfordulhat olyan korrózió, 

amely a tömör zárást bizonytalanná teszi, és megnöveli a nyitó-záró nyomatékot. Ezen a hát-

rányon segíthetünk az öntöttvas-gumi záróelemes kivitellel. Az ilyen tolózáraknál a 

zárófelület a zárótestre vulkanizált gumi.  
 

A tolózárak nagynyomású vezetékekben előnyösebben alkalmazhatók, mint a szelepek, mert 

az orsó forgatásához szükséges nyomaték kisebb, ugyanis az csak a zárótest tengelyirányú 

mozgatásakor ébredő súrlódási erő legyőzéséhez szükséges. Nagyobb csőátmérők és –nyomás 

esetén a kézikerék forgatásánál fellépő nagy nyomaték legyőzésére homlok-fogaskerekes-, 

kúpkerekes- vagy csigahajtóműves áttételezést építenek be, ami távműködtetést is lehetővé 

tesz. Hidromotoros távműködtetés is létezik. Nagy tolózárak nyitásakor fellépő súrlódó erő 

csökkentésére körülfolyó csapokat szokás beiktatni, amelynek nyitásával a zárótag két oldalán 

a nyomás megközelítőleg kiegyenlíthető. 
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4. CSŐKÖTÉSEK ÉS TÖMÍTÉSEK. BIZTONSÁGI ELEMEK 

A csövek méretüktől, anyaguktól és gyártási módtól függően különböző hosszúságban ké-

szülnek. Ezeket a darabokat csőkötésekkel kell összekapcsolni. A csőkötések szerkezete, ki-

alakítása leginkább anyaguktól függ. 

4.1. Csőkötések 

4.1.1. Öntöttvas csőkötések 

Az öntöttvas csöveknél a cső végére ráöntik a kötést lehetővé tevő részeket. Kisebb nyomás 

esetén, földbe fektetett víz- és gázvezetékeknél találkozhatunk a tokos csőkötéssel (4.1. ábra 

/a). A sima csővéget be kell dugni a tokos csővégbe és az ólmot olvasztott állapotban a tokba 

beönteni, így nem oldható csőkötést kapunk. Nagyobb nyomás esetén a csavarkötéses nyo-

mócsőtok használatos. A tok belsejébe tömítő gumigyűrűt teszünk, amelyet a külsőmenetes 

csőanya szorít be (4.1. ábra /b). 

 

Leggyakrabban a csővégre öntött karima használatos öntöttvas csöveknél (4.1. ábra /c). Ez 

már oldható kötést eredményez. A csavarok száma az átmérőtől és a belső túlnyomástól függ. 

Hozzáférés és hajlító igénybevétel miatt a vízszintes és függőleges szimmetriatengelyekben 

nem lehet csavar. 

 

4.1. ábra: Öntöttvas csőkötések  

4.1.2. Acélcsövek kötései 

Az acélcsövek kötésére szintén többféle megoldás ismeretes. A legegyszerűbb kivitel az, ami-

kor a csővégeket egyszerűen összehegesztik (4.2. ábra /a). Földbe fektetett vezetékek esetén 

használatos a hegesztőtokos kivitel (4.2. ábra /b), ennek módosulata a tömítőtokos csőkötés 

(4.2. ábra /c), amelynél ólomtömítést kell használni. Ezek a megoldások nem oldható kötést 

eredményeznek. 



4. CSŐKÖTÉSEK ÉS TÖMÍTÉSEK…  75 

 Bartha Miklós, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

4.2. ábra: Különböző acélcső-kötések 

Kisebb átmérők esetén oldható kötést ad a karmantyús kötés (4.2. ábra /d), amelynél - pl. víz-

vezetéki csöveknél - mindkét cső végére készített menetre egy rövid belső menetes csődarabot 

csavarnak fel. A tömítést a menetekre csavart kenderszálak biztosítják. Alkalmazási területük 

az épületek víz- és gázvezetékeinél van. Oldható menetes csőkötések a csőcsavarzatok. A 

menetes csővégre olyan toldatokat csavarunk fel, amelyeket csőanya (hollandi) segítségével 

szorítunk össze (4.2. ábra /e). A 4.2. ábra /f tömítőkúpos csőcsavarzatot mutat. A cső végére 

gömbfelületű perselyt forrasztanak, az ellendarab belső kúpfelülettel rendelkezik, így a csa-

varanya meghúzásakor tömítés nélkül is tömör zárást kapunk. 

 

Nagyobb átmérők esetén vagy pedig szabadban levő vezetékeknél a karimás csőkötés külön-

böző változatait használjuk (4.3. ábra). A karimát ráhegesztjük a csővég külső felületére (4.3. 

ábra /a). Kedvezőbb kivitel az, amikor hegeszthető karimát hegesztünk a cső végére (4.3. ábra 

/b). A karimát úgy is felerősíthetjük, hogy a karima belsejébe barázdákat esztergálunk, és a 

csövet belehengereljük (4.3. ábra /c). Nagyobb nyomás esetén szokásos a csővéget a karimába 

menettel becsavarni, illetve a legnagyobb nyomásokra is megfelelő karimás kötést kapunk, ha 

a menetes karimát, a becsavarás után körbehegesztjük (4.3. ábra /d). 

 

4.3. ábra: Karimás csőkötések 

Rugalmasabb kötés céljából hasznosabb lehet a lazakarimás csőkötés, amelynek szintén több 

változata használatos. A legegyszerűbb megoldás - vékonyfalú cső esetén - a csővég kihajlítá-

sa a lazakarima alatt. Vastagabb csövek esetén, az előzőleg felhúzott, valamivel nagyobb fura-

tú lazakarima alá peremgyűrűt hegesztünk fel.  

4.1.3. Rézcsőkötések 

A rézcsövek nem oldható kötése keményforrasztással, oldható kötése pedig többféleképpen 

készülhet: kisebb csőátmérő esetén pl. közbetétdarabbal és hollandi anyával. Ekkor a cső vé-

gére keményforrasztással kúpos alkatrészt erősítenek, amit az előzőleg a csővégre felhúzott 

hollandi anya szorít a közdarab belső kúpos végéhez (4.4. ábra). 
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4.4. ábra: Rézcsőkötés hollandi anyával 

4.1.4. Műanyag csőkötések 

A műanyag csövek kötésének elterjedt módja a ragasztott kötés (4.5. ábra). Az egyik csővéget 

tokszerűen felbővítve, a másik csővéget melegítve és egymásba tolva tokozott kötést kapunk, 

a felfekvő felületek közé ragasztóanyag kerül (4.5. ábra /a). Szintén ragasztással megvalósított 

nem oldható kötést mutat a 4.5. ábra /b és /c.  

 

4.5. ábra: Műanyag csőkötések 

Ha a cső végére műanyag peremet hegesztünk vagy ragasztunk, akkor lazakarimás kötés jön 

létre (4.5. ábra /d). 

 

Gyorscsatlakozókat egyre nagyobb mértékben használ a járműgépészet. Gyorscsatlakozó 

fejjel szerelt szorítógyűrűs fémszerelvény és műanyag cső csatlakozását szemlélteti a 4.6. 

ábra.  
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4.6. ábra: Fémszerelvény és műanyag cső oldható csatlakoztatása 

A szerelés menete a következő: a műanyag cső kézzel, a kettős tömítésen (1) keresztül be-

csúsztatható a gyorscsatlakozó fejbe, amely biztosítja a tökéletes tömítést. Továbbhaladva a 

cső kissé szétfeszíti a hasított kivitelű, rugalmas vágó-szorítógyűrűt (2), majd felütközik a 

támasztóhüvely (3) alján. Mivel a hollandi anya (4) belseje kúpos kiképzésű, a vágó-szorító 

gyűrű fogazása megakadályozza az egység szétcsúszását. A hollandi anyában lévő „O” tömí-

tőgyűrű (5) kettős funkciójú: egyrészt tömít a csatlakozócsonk (6) és a gyorscsatlakozó fej 

között, másrészt egyben is tartja a fejegységet. A műanyag cső gyorscsatlakozó fejhez illesz-

tése megköveteli, hogy a csövet megfelelő vágószerszámmal pontosan derékszögben levágják 

és sorjamentesítsék. Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a cső és a csatlakozófej összetartozó 

méretei pontosan megegyezzenek. Így pl. 101,5 méretű egységet csak 101,5-ös műanyag 

csővel szabad összeszerelni. 

 

A gyorscsatlakozós csőkötő elemeket a hagyományos csatlakozók alapján kifejezetten mű-

anyag csövekhez fejlesztették ki.  

 

Ezzel a megoldással lehetővé válik az összes meglévő hagyományos, vágógyűrűs csőkötő 

elem műanyag-cső oldali részegységének kicserélése a gyorscsatlakozós kivitelre. A műanyag 

cső beszereléséhez nem szükséges szerszám, egyszerűen be kell tolni a gyorscsatlakozó fejbe, 

így a csőoldali kötés kész. A fejegység ezzel azonnal és tökéletesen tömített.  

 

4.7. ábra: Gyorscsatlakozós műanyag csőkötés 
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4.8. ábra: Menetes gyorscsatlakozók: a/ rövid csatlakozófej, b/ hosszú csatlakozófej, c/ 90°-os rövid 

könyök, d/ 90°-os hosszított könyök, e/ 180°-ban állítható könyök, f/ menetes csővég 

 

4.9. ábra: Menetes gyorscsatlakozó-elosztók: a/ 90°-os rövid könyök, b/ nadrágidom, 

 c/ „T”idom, d/ elfordítható „T”idom  
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4.10. ábra: Gyorscsatlakozók: a/ csatlakozóhüvely, b/ 90°-os csatlakozókönyök, c/ csatlakozó 

„T”idom, d/ csatlakozó nadrágidom, e/ 90°-os átmenőidom, f/ átmenő „T”idom  

A gyorscsatlakozós kötőelemek széles választéka a legkülönbözőbb csőcsatlakozási megoldá-

sokat teszi lehetővé, melyeket a 4.8., 4.9., és a 4.10. ábrákon mutatunk be. 

 

Meg kell még említeni a tűzoltók által használt, alumínium öntvényből készült tömlőkapcso-

kat (ismertebb nevén Storz kapcsok, 4.11. ábra), amelyekkel viszonylag gyorsan lehet a szin-

tetikus szövetből készült tömlőszakaszokat egymáshoz, illetve a vízvételi helyhez kötni. Ide 

sorolhatók még a vasúti kocsik fékrendszerét ellátó sűrített levegő flexibilis vezetékeit össze-

kapcsoló csőkötések is, két vagon között.  

 

4.11. ábra: Storz kapocs 

4.2. Tömítések 

A csőkötések legfontosabb eleme a tömítés, amelynek az a feladata, hogy a csatlakozó felüle-

tek egyenetlenségeit kiegyenlítse és közöttük a közeg kiáramlását megakadályozza. Ezért a 

tömítésnek kellően rugalmasnak kell lennie. Nem megfelelően záró tömítésnél a csöpögés, 
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elcsurgás, kifújás hatalmas veszteségeket okozhat, ezért a tömítéseket rendszeresen karban 

kell tartani és ellenőrizni. Földbe fektetett vezetékeknél erre nincsen mód, ezért ott szerelés-

kor kell nagyon gondosan eljárni. 

 

Anyaguk szerint három tömítésfajtát különböztetünk meg:  

 lágy tömítések 

 lágyfém-tömítések 

 fémtömítések. 

 

A lágytömítések anyaga lehet gumi, parafa, PTFE műanyag, IT lemez, stb. Utóbbiakat ré-

gebben csővezetékekhez szinte kizárólagosan használták, manapság azbeszt tartalmuk miatt 

nem alkalmazzák. A tömítés belső felületét fémszalaggal is szokás borítani, amely megakadá-

lyozza az áramló közeg és a lágy tömítés érintkezését, s ezáltal meghosszabbítja azok élettar-

tamát is. A fémmel kombinált lágy tömítést nagyobb nyomatékkal kell meghúzni. 

 

A lágyfém-tömítések olyan lágytömítések, amelyeket fémmel merevítenek. Ilyen például a 

spiráltömítés, ahol V-keresztmetszetű acélszalagok spirál alakban helyezkednek el, javítva a 

tömítő hatást.  

 

A fémtömítések többnyire lágyabb fémből készülnek, mint pl. lágyvas, réz vagy alumínium. 

A tömítések fajtáit a 4.1. táblázat foglalja össze. 
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4.1. táblázat: Tömítések áttekintése 

Alakjuk szerint a tömítések a következők lehetnek: 

 lapos tömítések 

 profiltömítések 

 

A lapos tömítések általában egyszerű téglalap keresztmetszetűek, esetenként lágyfém burko-

lattal kiegészítve. 

 

A profiltömítések sokféle keresztmetszettel – kör, ovális, lencse, négyszög, deltoid stb. – 

készülhetnek. Néhány példát mutat a 4.12. ábra. Különleges fajtájuk az ún. fésűstömítés, 

amelynek anyaga szénacél vagy valamilyen ötvözött acél. 
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4.12. ábra: Profil- és fésűstömítések 

4.3. Biztonsági szelepek 

Ezek a szerelvények a belső túlnyomással terhelt csővezetékek, tartályok, kazánok védelmére 

szolgálnak. Ha a nyomás a megengedett mértéket meghaladja, akkor automatikusan kinyitnak, 

majd a nyomás lecsökkenése után visszazárnak. Szerkezetük szerint lehetnek súlyterhelésűek, 

illetve rugóterhelésűek.  

 

A súlyterhelésű biztonsági szelepnél (4.13. ábra) a változtatható súlyerő - egykarú emelő-

ként működve - szorítja rá a szeleptányért a szelepülékre. Gondoljunk pl. a gőzmozdonyok 

biztonsági szelepére. 

 

4.13. ábra: Súlyterhelésű biztonsági szelep 

A rugóterhelésű biztonsági szelep (4.14. ábra) járműveken alkalmazható előnyösen. A rugó 

közvetlenül a szeleptányérra hat, a nyomás beállítását pedig a rugó előfeszítésével lehet sza-

bályozni. Az előfeszítést csavarorsóval valósítják meg. Ezeknél a szerelvényeknél kizárólag 

nyomórugó használható. 
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4.14. ábra: Rugóterhelésű biztonsági szelep 

4.4. Önműködő szerelvények  

Ezek a berendezések nem tartoznak kifejezetten a biztonsági szelepek közé, mégis valamiféle 

biztonságot valósítanak meg. A visszacsapó szelep pl. csak egyirányú áramlást tesz lehetővé, 

s ezzel megakadályozza az ellenkező irányú – a csővezeték működése szempontjából nem 

megengedhető – közegáramlást. A szelepház baloldali csonkján belépő folyadék maga előtt 

megemeli a szeleptányért és így szabaddá válik a közeg útja. Ha azonban - valamilyen oknál 

fogva - jobbról balra akarna a közeg áramlani, akkor a szeleptányért rászorítja a szelepülékre 

és lezárja az áramlás útját. Szerkezetileg megkülönböztetünk súlyterhelésű- és rugóterhelésű 

visszacsapó szelepeket. A 4.15. ábrán súlyterhelésű karimás kivitelű visszacsapó szelepet 

láthatunk, míg a 4.16. ábra rugóterhelésű menetes visszacsapó szelepet mutat. 
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4.15. ábra:Súlyterhelésű karimás visszacsapó szelep 

 

4.16. ábra: Rugóterhelésű menetes visszacsapó szelep 

A csőtöréskor záródó szelep (4.17. ábra) a közeg áramlását akadályozza meg oly módon, 

hogy a megnövekedett sebességű áramló közeg a szeleptányérról lesodorja és a zárónyílásra 

szorítja a zárógolyót. 
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4.17. ábra: Csőtöréskor automatikusan záródó szelep 
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5. NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK MÉRETEZÉSE ÉS SZERKEZETI KIALAKÍTÁSAI 

Bevezetés 

 

A műszaki gyakorlat a fellépő igények sokfélesége következtében számtalan formájú, tárolás-

ra, szállításra, hőtermelésre szolgáló, esetleg vegyipari folyamatok technológiai berendezése-

ként alkalmazott, zárt teret határoló alakzatot, összefoglalóan tartályt használ. A tartályokat 

feladatuk szerint két csoportja osztjuk: 

 Tárolótartályok vagy edények, 

 Nyomástartó edények vagy tartályok. 

 

A tárolótartály feladata valamilyen közeg tárolása, terhelését a benne lévő közeg súlya, illetve 

hidrosztatikai nyomása idézi elő. Alakja az esetek nagy részében hengeres, de készülnek kü-

lönféle hasáb, gömb alakban is. 

 

A nyomástartó edény folyadék, gáz vagy gőz tárolására szolgál, terhelése belső vagy külső 

túlnyomás. A terhelés jellege miatt a nyomástartó edény rendszerint hengeres kialakítású, a 

két végén általában domborított edényfenékkel van lezárva. 

 

A nyomástartó edények veszélyes üzeműek, mert a bennük tárolt töltet tárolási paramétereitől, 

tulajdonságaitól függően a tartály tönkremenetelekor jelentős energia szabadul fel. A veszé-

lyes üzem miatt kialakításuk, méretezésük, gyártásuk, engedélyezésük és üzemvitelük csak a 

vonatkozó rendeletek figyelembevételével lehetséges. 

 

A jelenleg hatályban lévő rendeletek a teljesség igénye nélkül az alábbiak: 

 9/2001. (IV.5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági kö-

vetelményeiről és megfelelőség tanúsításáról. 

 63/2004. (IV.27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-

biztonsági hatósági felügyeletéről. 

 23/2006. (II.3.) Kormányrendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyo-

mástartó berendezések hatósági felügyeletéről. 

 Nyomástartó berendezések műszaki biztonsági szabályzata. A 63/2004. (IV.27.) GKM 

rendelet és a 23/2006. (II.3.) Kormányrendelet végrehajtásához szükséges részletes 

műszaki követelmények. 

 

Magyarország Uniós csatlakozását követően a nyomástartó edények gyártásánál a 9/2001. 

(IV. 5.) GM rendelet előírásai a mérvadók. Ez a rendelet 2003. január 1-én lépett hatályba, 

előírásait kötelező alkalmazni. 

5.1. A nyomástartó edények csoportosítása 

5.1.1. Alapfogalmak  

A nyomástartó edényt méretezését, gyártását megelőzően kategóriákba kell sorolni. A kategó-

riákba sorolás az edény fizikai paraméterei, töltetének veszélyessége alapján történik.  

A kategóriába soroláskor az alább felsorolt lényegesebb fogalmak ismerete szükséges 

(9/2001. (IV.5.) GM rendelet alapján): 

 

Egyszerű nyomástartó edény: 

 minden olyan levegő vagy nitrogén befogadására szolgáló hegesztett edény, amelynek 

belső túlnyomása nagyobb, mint 0,5 bar, és nincs kitéve tüzelés hatásának, és 
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 nyomással igénybe vett alkotórészei és csatlakozásai ötvözetlen minőségi acélból, öt-

vözetlen alumíniumból vagy öregedésálló alumínium ötvözetből készülnek, és 

 az edény domború és/vagy sík fenekekkel lezárt körhenger, amennyiben a két fenék és 

a hengeres rész forgástengelye közös, vagy 

 két közös forgástengelyű, kifelé domborított fenékből készül, és  

 az edény legnagyobb üzemi nyomása legfeljebb 30 bar, és a nyomásból és a térfogatá-

ból képzett PS x V szorzat legfeljebb 10000 bar x liter és 

 legkisebb üzemi hőmérséklet nem kisebb, mint –50 ºC és a legnagyobb üzemi hőmér-

séklet acéledények esetében legfeljebb 300 ºC, az alumíniumból vagy alumínium öt-

vözetből készült edények esetén legfeljebb 100 ºC. 

 

Nyomás: a légköri nyomáshoz viszonyított túlnyomás. 

 

Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): az a legnagyobb nyomásérték, amelyre a berende-

zést méretezték, szokásos üzemi körülmények között a legnagyobb üzemi nyomással meg-

egyezik. 

 

Térfogat (V): a nyomással igénybe vett belső tér térfogata, beleértve a csonkok belső térfoga-

tát az első csatlakozási pontig, levonva az állandó belső szerkezeti elemek térfogatát. 

 

Töltet: Egy vagy több komponensű gáz, folyadék, gőz és a szuszpenzió. A töltetek jellemzői 

sokfélék lehetnek: robbanásveszélyes, gyúlékony, mérgező, oxidáló. 

 

Nyomáspróba: a nyomástartó berendezés szilárdsági ellenőrzésénél alkalmazott eljárás. Az 

ellenőrzés általában ivóvíz minőségű tiszta vízzel történik.  

 

Víz próbanyomás nagysága: ppr=1,25 . pe. fpr/ft, vagy ppr=1,45 . pe, a nagyobb értéket választ-

va, ahol: 

pe…legnagyobb megengedhető nyomás, bar, 

fpr…megengedhető feszültség a próba hőmérsékletén, N/mm
2

, 

ft… megengedhető feszültség a tervezési hőmérsékleten, N/mm
2

. 

 

Egyes különleges esetekben kombinált, folyadék feletti gázpárnával végzett, vagy 

gáznyomáspróba is alkalmazható. A kombinált nyomáspróba gáznyomáspróbának tekinthető. 

 

Gáz próbanyomás nagysága: ppr=1,1 . pe . fpr/ft  

 

A nyomástartó berendezések töltetét veszélyességük alapján csoportokba kell sorolni, az 1. 

csoportba a veszélyes töltetek tartoznak, a 2. csoportba minden más töltet. A vonatkozó ren-

delet a PS . V szorzat értékétől és a tartály töltetének veszélyességi csoportjától függően négy 

kategóriát különböztet meg, ezeket I.-IV. kategóriába sorolja a veszélyszint növekedésének 

megfelelően. A gyártó köteles minden egyes nyomástartó berendezést a forgalomba hozatal 

előtt a kategóriáktól függően meghatározott megfelelőség értékelési eljárások valamelyikének 

alávetni. 

5.2. A nyomástartó edények szerkezeti anyagai 

A nyomástartó berendezés anyagának meg kell felelnie a vonatkozó rendelet előírásainak, 

nevezetesen: 

 megfelelően képlékeny és szívós legyen, 

 ridegtöréssel szemben ellenálló legyen, 

 ellenálló legyen a töltet vegyi hatásaival szemben, 
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 ne legyen öregedésre hajlamos. 

 

Az előírt feltételeket betartva a nyomástartó edény készülhet: 

 fémes anyagból, 

 acélból, 

 könnyűfémből, 

 nem fémes anyagból. 

 

A nyomástartó edények anyagmegválasztásánál elsősorban az üzemi hőmérséklet nagysága a 

mérvadó. Az alábbi táblázatban találhatók a választható anyagféleségek az üzemi hőmérséklet 

függvényében. 

 

Üzemi hőmérséklet C Javasolt anyag Megjegyzés 

-100 alatt Al, acél 9  Ni ausztenites acél 

-100-50 Acél 3,5 % Ni 5 % Ni -120 C 

2,5 % Ni-60 C 

-500 Finomszemcsés acél ridegtörés elkerülése 

020 Szerkezeti acél ridegtörés elkerülése 

20500 Szerkezeti acél  

500550 1 % Cr és 0,5 % Mo stabil szövetszerkezet 

550600 2,25 % Cr és 1 % Mo stabil szövetszerkezet 

600800 18 % Cr és 8 % Ni  

8001050 25 % Cr és 12 % Ni egyéb anyagok 

10501100 25 % Cr és 20 % Ni egyéb anyagok 

5.1. táblázat: A nyomástartó edények javasolt anyagai 

Az anyagok kiválasztásánál nagy figyelmet kell fordítani a ridegtörés elkerülésére.  A nyo-

mástartó edény gyártásához felhasználható szerkezeti anyagokat az MSZ EN 10028 és MSZ 

EN 10207 szabványsorozat tartalmazza. 

Egyéb előírások híján a vonatkozó rendelet szerint az anyag kellően szívósnak tekinthető, ha a 

szabványos szakítóvizsgálattal mért szakadási nyúlása nem nagyobb, mint 14 %, illetve a ter-

vezett legkisebb tervezési hőmérsékleten mért hajlító-törési energiája legalább 27 J. 

 

5.3. Megengedett feszültségek 

A nyomástartó edény anyagára vonatkozó megengedett feszültséget a vonatkozó rendelet az 

anyag folyáshatárára illetve szakítószilárdságára vonatkoztatja. Ezeket az értékeket az 5.2. 

táblázat tartalmazza. Az alkalmazott anyagtól függően, döntően statikus terhelés esetén és a 

kúszási hőmérséklet tartományon kívül eső hőmérsékleten a megengedett általános membrán-

feszültség nem lehet nagyobb a táblázatba foglalt értékeknél. 

 

A táblázat jelölései: 

Ret…folyáshatár a méretezési hőmérsékleten, 

Rm20…szakítószilárdság legkisebb értéke 20 C-on, 

Rmt…szakítószilárdság a méretezési hőmérsékleten. 
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Anyag Megengedett feszültség 

Ferrites acél 2/3 Ret és 5/12 Rm20 közül a kisebb 

Ausztenites acél 2/3 Ret vagy, 

5/6 Ret és 1/3 Rmt közül a kisebb 

Ötvözetlen vagy 

gyengén ötvözött 

10/16 Ret és 1/3 Rm20 közül a kisebb 

Alumínium 2/3 Ret 

Alu. ötvözet 2/3 Ret és 5/12 Rm20 közül a kisebb 

5.2. táblázat: Megengedett feszültségek 

5.4. A nyomástartó edények kialakítása 

Az edény névleges űrtartalma alapján az edény alakjának meghatározásához különböző 

szempontokat kell figyelembe venni: 

 a szabványos lemezméreteket, törekedve a legkevesebb hulladékra, legrövidebb var-

rathosszra, 

 szabványos edényfenék kialakításokat, azok méreteit, 

 az edény rendeltetési célját, telepítési körülményeit. 

 

Alakja szerint a tartály lehet: 

 karcsú tartály, ha L/D>2, 

 arányos tartály, ha 1<L/D<2, 

 zömök tartály, ha L/D<1, ahol L a tartály hengeres szakaszának hossza, D a tartály 

külső átmérője. 

 

A nyomástartó edények kialakítása a felhasználó igényeitől függően számtalan változatban 

lehetséges. 

 

5.1. ábra: Különböző nyomástartó edény kialakítások 
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A nyomástartó edény hengeres része a köpeny, amely lemezből hajlítva, tompán illesztve he-

gesztéssel készül. A nagyméretű edények köpenye több hossz- és keresztvarratot is tartalmaz-

hat. Ilyen esetekben a hosszvarratok egymástól eltolva készülnek, a lemezvastagság három-

szorosára és nem kevesebb, mint 100 mm-re egymástól. 

 

Különleges köpenykialakítás a tekercselt köpeny, ahol a magcsőre felhevített profilos szalagot 

tekercselnek, amely kihűlésekor járulékos nyomófeszültséget hoz létre a tartály köpenyben. 

Nagy terhelhetőségű, anyagtakarékos megoldásnak tekinthető. 

 

5.2. ábra: Tekercselt köpeny kialakítás 

A nyomástartó edények lezárása edényfenékkel történik. Ezek kialakítása lehet: sík, tányér, 

elliptikus, gömbsüveg, kosárgörbe (sekély-, normál-, és mélydomborítású) alakú. 

 

5.3. ábra: Edényfenék kialakítások 

A sík edényfenék főleg nyomás nélküli tárolótartály lezárására alkalmas, mivel szilárdságilag 

kedvezőtlen megoldás. A gömbsüveg (félgömb) alakú fenék szilárdságilag a legkedvezőbb, 

előállítása azonban nehézkes. A gyakorlatban főleg a kosárgörbe alakú edényfenék terjedt el, 

ezen belül is a mélydomborítású kivitel, tekintettel kedvező szilárdsági tulajdonságaira. 

A köpeny és az edényfenék csatlakoztatását tompavarrattal készítik. A csatlakozás vonalában 

az edényfeneket és a köpeny élét a varratkeresztmetszet alakjától függően meg kell munkálni. 
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5.4. ábra: Peremkialakítások, bedöntések. 

5.5. Nyomástartó edények méretezése 

A vonatkozó rendelet meghatározza azokat a szempontokat, amelyeket a tervezés során figye-

lembe kell venni. Ezek az alábbiak: 

 belső/külső nyomás, 

 környezeti és üzemi hőmérséklet, 

 statikus nyomás és töltetnyomás, 

 a környezet rezgéskeltő hatása, 

 csatlakozó elemekből származó erők, nyomatékok, 

 korrózió, kifáradás, stb. 

 

A különböző terhelések egyidejű fellépése esetén vizsgálni kell azok együttes hatását is. 

A nyomástartó edény szilárdsági méretezése során meg kell határozni az edény nyomásálló-

ságát, terhelhetőségét és stabilitással szembeni ellenálló képességét. A méretezés során a vá-

lasztott anyag anyagjellemzőit figyelembe véve megfelelő biztonsági tényezőkkel kell biztosí-

tani az előírt követelményeket. 

A szilárdsági méretezés módszerei tekintetében a rendelet képletek alapján, analitikai össze-

függések segítségével való szilárdsági méretezési eljárásokat ír elő. Egyes esetekben törés-

mechanikai méretezésre is szükség lehet, a kísérleti tervezési módszer alkalmazása is elfoga-

dott. 

Az egyszerű nyomástartó edények tervezése első lépéseként az alábbi paramétereket kell 

meghatározni:  

 legkisebb üzemi hőmérséklet: Tmin, 

 legnagyobb üzemi hőmérséklet: Tmax, 

 legnagyobb üzemi nyomás: PS. 

 

A következőkben a tartály falvastagságának meghatározása két eljárással lehetséges: 

 számításos módszerrel, 

 kísérleti módszerrel. 

 

Számításos módszer esetén az alábbiakat kell figyelembe venni: 

 méretezési nyomás legalább a legnagyobb üzemi nyomás legyen, 

 a megengedhető membránfeszültség 0,6∙ReT vagy 0,3∙Rm közül a kisebbik legyen. 
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Kísérleti módszer esetén a falvastagságot úgy kell meghatározni, hogy az egyszerű nyomás-

tartó edény a környezeti hőmérsékleten olyan nyomást viseljen el, amely legalább ötször na-

gyobb, mint a legnagyobb üzemi nyomás, miközben a maradó kerületi deformáció 1%. Az 

egyszerű nyomástartó edény falvastagsága meghatározásának módja a PS∙V szorzat értékének 

függvénye. Ha a PS∙V  3000,  akkor mind a számításos, mind a kísérleti módszer alkalmazá-

sa lehetséges. Amennyiben a PS∙V  3000, vagy a Tmax  100 C, akkor csak a számításos 

eljárás alkalmazható. A legkisebb falvastagság acél anyagok alkalmazása esetén 2 mm, alu-

mínium és ötvözetei alkalmazása esetén 3 mm.  

 

A számításos módszer alkalmazása esetén elfogadott a hagyományos méretezési eljárás képle-

tek, analitikai összefüggések alapján, de alkalmazható számítógéppel készített szilárdsági mé-

retezés is. Utóbbi esetben különös figyelmet kell fordítani a peremfeltételek meghatározására 

és a kapott eredmények értékelhető formában történő dokumentálására. Az alábbiakban az 

MSZ 13822 Nyomástartó edények szilárdsági számítása szabványsorozat ajánlásait alapul 

véve tekintjük át az egyes terhelési esetekre vonatkozó összefüggéseket. 

 

A nyomástartó edény méretezésekor két fő szerkezeti rész: a hengeres öv és az edényfenék 

szilárdsági számítását kell elvégezni.  

5.5.1. Hengeres öv falvastagságának meghatározása  

A szilárdságtan szerint egy belső nyomásra terhelt, két végén edényfenékkel lezárt üres hen-

ger falában háromtengelyű feszültségállapot keletkezik. Az edényfalhoz képest érintőleges 

feszültség ζt, tengelyirányú feszültség ζax és a radiális feszültség ζr, ezek egyben a ζ1, ζ2 és  

ζ3 főfeszültségek. A nyomástartó edények esetében a falvastagság kicsi, ezért a radiális fe-

szültség elhanyagolható. A vékonyfalú hengeres köpeny méretezéséhez az alapot a jól ismert 

kazánformula adja. A kazánformula apró átalakításával jutunk a méretezési összefüggéshez. 

Mértékadó átmérőnek a fal középátmérőjét tekintjük és figyelembe vesszük a hosszvarrat 

gyengítő hatását a vh varratszilárdsági tényezővel. Az elméletileg szükséges falvastagság: 
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ahol: 

Dk  a hengeres köpeny külső átmérője [mm], p a méretezési nyomás [MPa], 

fm  a megengedett feszültség [MPa] és vh a varratszilárdsági tényező.  

 

A vh értékét rendelet határozza meg, 0,7; 0,85 és 1 értékben az alábbiak szerint: 

Hegesztett kötéseknél a varratszilárdsági tényező nem lehet nagyobb, mint 

 0,7: szemrevételezéssel ellenőrzött berendezés esetén, 

 0,85: roncsolásmentes vizsgálattal szúrópróbaszerűen ellenőrzött berendezés esetén, 

 1: roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálattal ellenőrzött berendezés esetén, ha a tel-

jes varratmennyiségben bizonyítottan nincs jelentősebb hiba. 
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Az így kiadódott falvastagság értéket meg kell növelni a falvastagság pótlékkal, amely három 

részből tevődik össze: 

 c=c1 + c2 + c3, 

ahol: 

c1  a korróziós és eróziós pótlék, 

c2  a lemez negatív tűrését kiegyenlítő pótlék, 

c3  a gyártástechnológiai pótlék.  

 

A korróziós pótlék az edény élettartama alatti korróziós hatásokból eredő falvastagság csök-

kenést veszi figyelembe, c2 pótlék a legyártott lemez negatív tűrés értékét ellensúlyozza, c3 

pótlék az egyes gyártástechnológiai műveletek (hajlítás, mélyhúzás, stb.) során bekövetkező 

elvékonyodást veszi figyelembe. 

 

A fenti számítási eljárás során csak a belső túlnyomás került figyelembevételre. Felléphetnek 

a nyomástartó edény üzemében egyéb járulékos terhelések, terhelés váltakozások, amelyek az 

edény igénybevételét jelentősen megnövelhetik. Ezek figyelembevételére a vonatkozó rende-

letek, szabványok tájékoztatást adnak. 

 

A tartályok alátámasztási környezetében, az alkalmazott alátámasztási módtól függően az 

ébredő feszültségek jelentősen megváltozhatnak. Ilyen esetben a környezetben meghatározott 

járulékos feszültségeket hozzáadva az üzemi terhelésből keletkező feszültségekhez, szükség 

esetén a tartály falvastagságát meg kell növelni.   

5.5.2. Edényfenék falvastagságának meghatározása 

A domború tartályfenék kialakítása olyan, hogy középső részük R sugarú gömbnek felel meg, 

ezután következik az átmeneti r sugarú szakasz, amelyet egy h magasságú hengeres toldat 

követ. A belső túlnyomásra terhelt edényfenék feszültségeloszlása nem állandó, hanem a me-

ridián görbe mentén pontról pontra változik. Az elméleti rugalmasságtan módszereinek fel-

használásával meghatározható a feszültséglefutás az edényfenék meridián görbéje mentén, 

ennek alapján az átmenti r sugarú résznél kapjuk a feszültség csúcsértékét. 

 

5.5. ábra: Feszültségeloszlás edényfenéken 

Az edényfenék méretezésénél a félgömb alakú fenékből kiindulva a henger és a fenék csatla-

kozásánál a tangenciális feszültség egyben a henger axiális feszültsége lesz:  
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Ezt az összefüggést nem használjuk közvetlenül edényfenék vastagság meghatározására, mert 

bizonyos szempontok szerint módosítani kell. A Db belső átmérő helyett a Dk külső átmérővel 

számolunk, mivel az edényfenekek gyártási jellegzetességei miatt ez a jellemző méretük. A 

gyakorlatban a félgömbfenék inkább csak nagynyomású tartályoknál kerül alkalmazásra, a 

kosárgörbe alakú sekély- és mélydomborítású edényfenék alkalmazása a gyakoribb. Az erre 

vonatkozó számítási eljárások a h/Dk = 0,18, R = Dk és r =0,08 Dk jellemzőkkel bíró edényfe-

nekekre vonatkoznak. A méretezés kiindulása ebben az esetben is a kazánformula, a kis suga-

rú sarokgörbület feszültséggyűjtő hatását egy β1 alaktényezővel vesszük figyelembe.  

 

5.6. ábra. Alaktényező 

Ezzel a szükséges falvastagság: 
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Az összefüggésben a Dk a fenék külső átmérője, v a varratszilárdsági tényező, amely egy da-

rabból sajtolt edényfenékre v = 1. 

Síkfenék és síkfedelek szükséges vastagságának meghatározására szolgáló összefüggés kör 

alakú síkfenék esetén: 
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A D’ és K értékeit a gyakorlatban leginkább előforduló két esetre az 5.7. ábra mutatja. Ha a 

fenéken nincs nyílás vagy megfelelő merevített nyílás van, akkor K0 = 1. 

 

5.7. ábra: Síkfedelek méretei 

A méretezésnél a megengedhető feszültség értékét a köpenyméretezésnél tárgyaltak szerint 

vesszük fel, egy darabból sajtolt fenék esetén a varratszilárdsági tényező v = 1. Az edényfenék 

méretezésénél ügyelni kell arra, hogy a fenék lemezvastagsága és a köpeny lemezvastagsága 

között kis eltérés legyen, mert nagyobb eltérés esetén hegesztési problémák adódhatnak. Álta-

lában a domborítás és a kivágások miatt a fenék vastagsága nagyobbra adódik a köpeny vas-

tagságánál. A domborítás mértékének változtatásával (sekély- vagy mélydomború fenék), 

anyagválasztással, vagy a fenék hengeres toldata vastagságának lemunkálásával lehetőség van 

a köpennyel közel azonos falvastagság elérésére.  

 

A köpeny átmérője meghatározásakor figyelembe kell venni a szabványos edényfenék átmé-

rőket, vagyis az edényfenék átmérője határozza meg a köpeny átmérőjét. 

5.6. Szerkezeti kialakítások, részletek 

A tartályok fő méreteinek megállapítása után a hengeres köpeny és az edényfenék ismereté-

ben meg kell határozni a tartály egyéb részleteinek méreteit és alakját. A csatlakozó csőveze-

ték elrendezési rajza alapján megállapítjuk az egyes csatlakozó csőcsonkok helyét és méreteit. 

A tartályhoz tartozó szerelvények csatlakozását kijelöljük, meghatározzuk a búvónyílás mére-

tét és elhelyezkedését.  

 

A tartály méretezéséhez, geometriai kialakításához szükséges szabványok döntően visszavo-

násra kerültek, így azok alkalmazása nem kötelező. Célszerű azonban figyelembe venni ezen 

szabványok előírásait. 
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5.8. ábra: Légtartály 

Az 5.8. ábra egy álló, hengeres, hegesztett kivitelű légtartály rajzát mutatja. Az I. és II. cső-

csonkok a levegő be- és kivezetését szolgálják, a III. perem a biztosítószelep csatlakozására 

szolgál, a IV. a kondenzvíz ürítésére való. A hozzáférés biztosítása érdekében a tartályt alá-

támasztó készülékszoknya köpenylemezén kivágás található. 

 

A köpenylemezt egy darabból hajlítják, esetleg a nagyobb hosszméret miatt több köpenyt tol-

danak egymáshoz. A lemezeket tompahegesztéssel, X vagy gyökhegesztett V varrattal he-

gesztik össze. Az edényfenék szintén tompavarrattal kapcsolódik a köpenyhez.  

 

A tartály köpenylemezén vagy fenekén különböző csőcsatlakozásokat kell kialakítani. A 

csonkokat legkönnyebb sarokvarrattal csatlakoztatni a köpenyhez. Magasabb veszélyességi 

osztályba tartozó tartályok esetén, ahol roncsolásmentes vizsgálat van előírva a varratok elle-

nőrzésére, tompahegesztés kialakítása szükséges a varrat jobb ellenőrizhetősége miatt. 

 

A tartály csonkjai készülhetnek beültetett és ráültetett kivitelben. Mindkét esetben az edény 

falán vagy fenekén megfelelő nyílást kell készíteni, célszerűen minél kisebb hőbeviteli eljá-

rással. Megfelelő technológia ebben az esetben a forgácsolás, lézer- és plazmavágás. 



5. NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK MÉRETEZÉSE…  97 

 Nyolcas Mihály, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

5.9. ábra: Beültetett csonk 

Beültetett csonk esetén a csonk és a köpenyfal közötti előírt hézag pontosan betartandó, ugya-

nis a nagy hézag hegesztési varrattal való feltöltése, majd a varrat kihűlése következtében 

repedések keletkezhetnek a varrat anyagában.  

 

5.10. ábra: Ráültetett csonk 

Ráültetett csonk a köpeny külső felületére ütközik és a varrat is itt készül. Ez a kivitel azért 

előnyös, mert kisebb a hegesztési maradó feszültség, kisebb a kötés fáradási érzékenysége. 

 

A köpeny- vagy fenéklemezbe hegesztett csőcsonk kisméretű csonkok esetén készülhet mene-

tes acélcsőből vagy varrat nélküli acélcsőből, amely karimával van ellátva. Nagyméretű cső-

csonk hengeres része készülhet lemezből hajlítva, hosszvarrattal hegesztve.  
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A csőcsonk végére hegesztett karima lehet sima vagy toldatos kivitelű. A toldatos karima al-

kalmazása előnyösebb, mivel a leginkább igénybevett keresztmetszete erősített kivitelű, abban 

hegesztési varrat nem készül. 

 

A falvastagság arányokra nincsenek előírások, célszerű az scső=0,4…0,6 slemez értékre töre-

kedni. 

 

A csatlakozások között célszerű megemlíteni a nyomásmérő és hőmérő csatlakozót, amelyek-

be a szerelvények menettel csatlakoznak. 

 

5.11. ábra: Menetes csatlakozók 

Merevítések 

 

A tartályon a búvó- és tisztítónyílások számára, valamint a csatlakozó csővezetékek és szerel-

vények miatt a köpenyen és a fenéken kivágásokat kell készíteni. A kivágott nyílások - átmé-

rőjüktől függően - egy határon túl már gyengítik a köpenyt és a feneket. A gyengített köpeny 

és fenék merevítése az alábbi eljárásokkal lehetséges: 

 

Falvastagítással: ennél a merevítési módnál a teljes köpeny vagy fenék falvastagságát növel-

jük meg a szükséges mértékben. Csak akkor célszerű alkalmazni, ha gazdaságos megoldást 

eredményez.  

Peremezéssel (a): a kivágás szélénél ébredő feszültségnövekedés ellensúlyozható a nyílás 

szélének peremezésével. A perem éle síkba munkálható, tömítő felületként is alkalmazható. 

 

Ráhegesztett merevítő gyűrűvel (b): a kivágás szélére hegesztett körgyűrű alakú, téglalap ke-

resztmetszetű gyűrű ellensúlyozza a kivágott nyílás feszültséggyűjtő hatását. 

 

Behegesztett csőcsonkkal (c) : a behegesztett csőcsonk merevítő hatása akkor jelentkezik, ha 

falvastagságát nagyobbra válasszuk, mint azt a belső túlnyomás megkívánná. 

 

Behegesztett csőcsonkkal+ ráhegesztett gyűrűvel (d): amennyiben a behegesztett csőcsonk 

nem ad elég merevítést, akkor a csőcsonk köré ráhegesztett merevítő gyűrűt is kell alkalmaz-

ni. 
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5.12. ábra: Kivágások merevítési megoldásai 

Alátámasztások 

 

A fekvő és álló hengeres tartályokat alá kell támasztani. Az alátámasztások a tartály falában 

vagy fenekében járulékos feszültségeket ébresztenek, amelyeket a méretezésnél figyelembe 

kell venni. 

 

A leggyakrabban használt alátámasztások: 

 készülékpata, 

 támasztógyűrű, 

 készülékszoknya, 

 készülékláb, 

 támasztónyereg. 

 

A készülékpatát álló tartályok alátámasztásánál alkalmazzák. A tartály köpenyéhez közvetle-

nül vagy párnalemez közbeiktatásával csatlakozik. A tartályt vasszerkezetbe építve 4 db pata 

alkalmazása szokásos, padlóra, vagy egyéb anyagú alapzatra telepítve 3 db pata alkalmazása 

célszerű. 
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5.13. ábra: Készülékpata 

Támasztógyűrű a köpeny falán körbefutó rendszerint hajlított idomacél gyűrű. Hátránya, hogy 

a köpenyt helyileg merevvé teszi ezért a nagy hőingadozásoknak kitett tartályok alátámasztá-

sára nem alkalmas. 

 

5.14. ábra: Támasztógyűrű 

A készülékszoknya az álló tartály köpenyének meghosszabbításaként kiképzett hengeres tol-

dat. Előnye, hogy a tartály falának nem ad át hajlító nyomatékot, mert a fellépő erők alkotó 

irányúak. Előnye az egyszerű gyárthatósága, azonban nagy anyagszükségletű, és a fenéken 

elhelyezett csőcsonkokhoz, szerelvényekhez való hozzáféréshez a szoknyán nyílásokat kell 

vágni. A szoknya alsó élére egy talpgyűrűt kell hegeszteni, amelynek méretét a talaj és a gyű-

rű között ébredő felületi nyomás szabja meg. 

 

5.15. ábra: Készülékszoknya 

Készülékláb az álló tartály alsó, gömbsüveg alakú részéhez csatlakozik közvetlenül vagy pár-

nalemez közbeiktatásával. Kerülni kell a tartályfenék sarokgörbületére való csatlakoztatását a 

nagy járulékos feszültségek miatt. Emiatt jellemzően alacsony tartályhoz használják, mert 

nem elég stabil. A beépítési körülmények figyelembe vételével.3 vagy 4 készülékláb alkalma-

zása szokásos  
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5.16. ábra: Készülékláb 

A támasztónyereg a fekvő tartályok alátámasztására szolgál. Általában szimmetrikusan és úgy 

kell elhelyezni, hogy a támaszok felett és a támaszközökben ébredő maximális hajlító nyoma-

tékok egyenlők legyenek. Ha a tartály teljes hossza 10 m-nél nem nagyobb, akkor két nyereg-

gel, ha a hossz 10 m-nél nagyobb, akkor 3 nyereggel javasolt a tartályt alátámasztani. A he-

lyesen kialakított nyereg a tartály köpenyét legalább 120 °-os ívben támasztja alá. 

 

5.17. ábra: Támasztónyereg 

5.7. Nyomástartó edények jelölése, adattábla 

Minden nyomástartó edényt a sikeres megfelelőségi eljárás lefolytatását követően el kell látni 

CE megfelelőségi jelöléssel. A nyomástartó berendezést ezen kívül adattáblával is el kell lát-

ni, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: 

 gyártó neve és címe, 

 gyártás éve, 

 a berendezés azonosító adatai, 

 megengedhető határértékek. (nyomás, hőmérséklet, töltöttségi fok, stb.) 

 

A berendezés jellegétől függő további adatok az adattáblán: 

 térfogat, 

 névleges méret, 

 nyomáspróba értéke, időpontja, stb. 
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5.8. Tartályok a járműiparban 

A járműveken, mobil gépeken használt tartályokat, hasonlóan az általános gépészetben hasz-

nált tartályokhoz, tárolótartályokra és nyomástartó edényekre oszthatjuk fel.  Közös jellemző-

jük, hogy a súlycsökkentésre való törekvés következtében új anyagok jelentek meg a tartály-

építésben. Különféle műanyagok, kompozit, alumínium kedvelt anyaga a járműipari tartály-

építésnek. 

 

Másik jellegzetesség, hogy a járműipari tartályok elhelyezése jellemző módon, az utastéren, 

raktéren kívül történik. Indokolja ezt egyrészt a tartály esetleges veszélyessége, de a hozzáfé-

rés, szerelhetőség is fontos szempont. Az utastér, raktér felhasználása tartály elhelyezésére 

nem szokásos, vagy csak jelentős kompromisszumok árán lehetséges. 

Egyes esetekben a tartály alakját a rendelkezésre álló hely szabja meg, a tartály külső kontúrja 

követi a rendelkezésre álló hely alakját. Ezek a tartályok a benzin, gázolaj, ablakmosó folya-

dék, segédüzemi berendezések tartályai. 

 

A jelenlegi autózási gyakorlatban az alternatív üzemanyagok alkalmazása egyre inkább elő-

térbe kerül. Tartályokban tárolható motorhajtó üzemanyagok a folyékony autógáz, folyékony 

földgáz és a hidrogén. 

 

A folyékony autógáz, rövidítve LPG (Liqiufied Petroleum Gas), mint alternatív üzemanyag 

folyékony halmazállapotú szénhidrogén gázok elegye, összetétele közel azonos a háztartási 

PB gázzal. A gázelegy 6 bar nyomáson cseppfolyósítható, szállítása és tárolása is ebben az 

állapotban történik. A hőmérséklettől függően a tárolótartály nyomása széles határok között 

változik, a környezet hőmérsékletétől függően 3 és 15 bar között. Szélsőséges esetben a nyo-

más elérheti a 16-18 bar értéket, télen 2 bar értékre csökkenhet. Az LPG tartályok jellemzően 

acél anyagúak, személyautókba, targoncákba kerülnek beépítésre. Hengeres kivitelben, 

edényfenékkel lezárt szerkezeti kialakítása a jármű csomagtartójába való beépítésre teszi al-

kalmassá. Jelentős teret foglal el a csomagtérből, ezt a hátrányt küszöböli ki a pótkerék helyé-

re beépíthető kivitel. 

 

5.18. ábra: LPG tartály metszetben 

A folyékony földgáz, rövidítve CNG (Compressed Natural Gas), 90 %-ban metánt tartalmaz, 

a többi összetevő szénhidrogén gázok elegye. A gépjárművekben alkalmazott gáztartályok 

200 bar névleges nyomásúak, hengeres vagy gömb alakúak. CNG gáztartályok anyagaként 

acél, alumínium alkalmazása szokásos, napjainkra a kompozit tartályok elterjedése figyelhető 

meg. A súlycsökkentésre való törekvés során először a tartály fém anyagú falára teherviselő 

rétegként funkcionáló kompozit réteget ragasztottak, ezzel kiváltva a fém alapanyag egy ré-

szét. A teljes kompozit anyagú tartályok fala szénszállal vagy üvegszállal erősített műgyanta 

anyagú, a belső felület nagy sűrűségű polietilén, a csatlakozó része alumínium. 
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5.19. ábra: CNG kompozit tartály metszetben 

Alternatív motorhajtó üzemanyagként a hidrogén alkalmazása is lehetséges megoldás. Tárolá-

sa több problémát is felvet, jelenleg a legelterjedtebb, ám a leggazdaságtalanabb megoldás a 

gáz max.700 bar nyomású palackokban való tárolása. Lehetséges még a hidrogén tárolása 

kettősfalú tartályokban -253 ºC hőmérséklet alatt környezeti nyomáson folyékony állapotban. 

Ez a megoldás csak különleges esetekben pl. űrhajózásban alkalmazható. Jelentős és ígéretes 

kutatások folynak a hidrogén fém-hidrid anyagban adszorbeált állapotban történő tárolásával 

kapcsolatban. 

 

A hidrogén városi autóbuszok motorhajtó üzemanyagaként számos helyen kísérleti bevezetés-

re került. A hidrogént könnyű kompozit tartályokban tárolva az autóbusz tetőszerkezetére 

erősítették. 
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6. HIDRODINAMIKUS ERŐÁTVITEL, ENERGIA ÁTALAKÍTÓ SZERKEZETEK, 

MUNKAHENGEREK, HIDROMOTOROK 

6.1. Hidraulikus hajtásrendszerek tulajdonságai, alapfogalmak 

A hidraulikus hajtásrendszerek széleskörű gyakorlati alkalmazása és töretlen fejlődése a hid-

raulikus energiaközvetítés előnyös tulajdonságainak köszönhető. A hidraulikus energia átala-

kítás legfőbb tulajdonságai az alábbiak: 

 Nagy energiasűrűség (kis szerkezeti méretek és tömeg) 

 Egyszerűen megvalósítható egyenes vonalú mozgás (munkahengerek) 

 Széles tartományú, fokozatmentes szabályozhatóság (sebesség, fordulatszám, mozgás-

irány) 

 Terhelés alatti indíthatóság (Igen fontos tulajdonság) 

 A túlterhelés elleni védelem egyszerű megoldása 

 Kötetlen térbeli elrendezési lehetőség (Flexibilis munkafolyadék vezetés) 

 

Természetesen a hidraulikus hajtásrendszerek alkalmazásának is vannak hátrányos tulajdon-

ságai. Ezek a hátrányok azonban eltörpülnek a fenti előnyök mellett: 

 Az alkalmazott energiaközvetítő munkafolyadékok tulajdonságai idővel megváltoz-

nak, elöregszenek, időszakos cseréjük szükséges. 

 A hidraulikus hajtásrendszerek alkalmazása bizonyos környezeti veszélyforrásokat je-

lent, úgymint: zajterhelés, olajszennyezés veszélye. 

 A hidraulikus hajtásrendszerek tervezése, gyártása/szerelése és üzemeltetése különö-

sen nagy szakértelmet, speciális szakképzettséget igényel. 

 

A hidraulikus hajtásrendszerek működésére minden esetben érvényes az energia megmaradás 

törvénye. Az áramlástan tantárgy körében részletes magyarázatot nyert, a hidraulikus hajtás-

rendszerekben alkalmazott munkafolyadékok állandó sűrűségét feltételezve, a Bernoulli 

egyenlet: 

 ρ∙g∙h + p + ρ∙v²/2 = állandó. 

Szöveges magyarázattal, a munkafolyadékok esetében: 

 Helyzeti energia + Nyomási energia + Kinetikai energia = állandó. 

A fenti egyenlet tehát a hidraulikus rendszerek (szélesebb körben a hidrológia tudománya) 

tárgyköreit határozza meg. A helyzeti energia hasznosítása a víztornyok, duzzasztó művek 

alkalmazását jelenti (pl. vízellátás), a kinetikai energia hasznosítása a hidrodinamika területe, 

míg a gépészeti alkalmazásokban általánosan elterjedt hidraulikus hajtásrendszerek kifejezés 

a nyomási energia közvetítését, a hidrosztatika tudományterületét, a hidrosztatikus hajtás-

rendszerek alkalmazását jelenti. A továbbiakban tehát a hidrosztatikus hajtások elemeivel 

foglalkozunk, de a hidrosztatikus helyett a gépészetben általánosan elterjedt hidraulikus kife-

jezést használjuk. 

 

A hidraulikus hajtáselemek rajzi jelképeivel, a hidraulikus kapcsolási rajzok formai követel-

ményeivel a Műszaki ábrázolás tantárgy keretében már megismerkedtünk. A továbbiakban a 

hajtáselemek szerkezeti felépítésével és rendszerfunkciójával foglalkozunk, e jelképeket csak 

a vezérlő elemek működésének megértésére alkalmazzuk.  
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6.2. Hidraulikus hajtásrendszerek elemei 

A gépészetben általánosan elterjedt hidraulikus (helyesen hidrosztatikus) hajtásrendszerek az 

elméletileg összenyomhatatlan (állandó sűrűségű) munkafolyadékok alkalmazásával megva-

lósított, a térfogat kiszorítás elvén működő energiaátviteli rendszereket jelentik. A hidraulikus 

hajtások alapvető elemei az alábbiak: 

 Munkafolyadékok 

 Hidraulikus energia átalakítók 

 Nyomásvezérlők 

 Folyadékút vezérlők 

 Folyadékáram vezérlők 

 Arányos szelepek 

 Szervószelepek 

 Hidraulikus energiatárolók, akkumulátorok 

 Kiegészítő elemek 

 

Jegyzetünk terjedelmi kötöttségei miatt a felsorolt elemek mindegyikével nem foglalkozha-

tunk részletesen. A bonyolult vezérlőelemek és szabályozott energia átalakítók leírásában 

csak a legfontosabb tulajdonságok felsorolására szorítkozhatunk. 

6.3. Munkafolyadékok 

A hidraulikus hajtásrendszerekben alkalmazott munkafolyadékoknak számtalan feltételt kell 

kielégíteni. Mivel nem létezik olyan munkafolyadék, amely minden területen egyaránt jól 

használható, a megválasztás során figyelembe kell vennünk az alkalmazás sajátosságait.  

 

A munkafolyadékokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények az alábbiak:  

 

Kenési és kopásgátló tulajdonságok: A munkafolyadéknak minden mozgó részt el kell látnia 

egy le nem váló kenőréteggel. Hosszabb ideig üzemen kívüli állapotban a munkafolyadéknak 

a csúszófelületeken bizonyos korrózióvédelmi feladatot is el kell látnia. 

 

Viszkozitás: A munkafolyadéknak teljesítenie kell az egyes hajtáselemek gyártói által előírt, 

megengedett minimális, ill. maximális viszkozitási érték feltételeket. 

 

Viszkozitási index: A munkafolyadék viszkozitásának hőmérséklet függését jellemzi. Egyes 

hidraulikus rendszerekben, különösen tartós üzemű munkagépek fojtási környezeteiben nagy 

hőmérsékletingadozás léphet föl. Ilyen alkalmazásokhoz magas viszkozitás indexű munkafo-

lyadékot kell választani. 

 

A viszkozitás nyomásfüggése: Magas nyomású (200 bar fölötti) hidraulikus rendszerekben 

tekintettel kell lenni a munkafolyadék viszkozitásának megnövekedésére. (400 bar környékén 

egyes munkafolyadékok viszkozitása az eredeti kétszeresére nőhet.) 

 

Érintkező anyagokkal való összeférhetőség: A munkafolyadékoknak a hidraulikus berendezé-

sekben felhasznált anyagokkal nagyfokú összeférhetőséget kell tanúsítania. (Csapágyanyagok, 

tömítések, bevonatok, stb.) 

 

Nyíróstabilitás: A vezérlő éleken és a szelepüléseken a munkafolyadék erős nyíró igénybevé-

telt szenved, ami maradó viszkozitás csökkenést, ezáltal élettartam csökkenést eredményez. 
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Termikus igénybevétellel szembeni ellenállóság: A munkafolyadék gyakran tartósan magas 

hőmérsékleten (80 ºC fölött) üzemel, majd üzemszünetben lehűl, ezáltal jelentős hőmérséklet-

ingadozásnak van kitéve. Ha a rendszer hűtése, közel állandó hőmérsékleten tartása hőcseré-

lőkkel nincs megoldva, a munkafolyadék megválasztásakor tekintettel kell lenni erre. 

 

Oxidációs igénybevétellel szembeni ellenállás: A munkafolyadékok oxidációja, illetve túlzott 

oxigén felvétele az alkatrészek korrózióját segíti elő. 

 

Csekély összenyomhatóság: A munkafolyadék oldott levegőtartalma meghatározza a folyadék 

összenyomhatóságát. A hidraulikus hajtások pontosságát a munkafolyadék összenyomhatósá-

ga negatívan befolyásolja. 

 

Csekély hőtágulás: Nagy töltési térfogatú berendezéseknél fontos tulajdonság. 

 

Csekély habképződés: Habos munkafolyadék vezérlő rendszerbe kerülése súlyos üzemzavart 

okozhat. 

 

Csekély levegőfelvétel és könnyű levegő leadás: A légleválasztó képesség a munkafolyadék 

hőmérsékletének emelkedésével romlik. 

 

Magas harmatpont és alacsony gőznyomás: Minél magasabb a munkafolyadék harmatpontja, 

annál magasabb lehet a berendezés üzemi hőmérséklete. 

 

Jó hővezető képesség: A rendszerben keletkező hőmennyiséget a munkafolyadéknak a tar-

tályba, vagy a hőcserélőbe kell szállítania. 

 

Jó dielektromos (nemvezető) tulajdonságok: A nyomófolyadék nem vezetheti a villamos ára-

mot. 

 

Alacsony nedvszívó képesség: A munkafolyadék víztartalma súlyos működési zavarokat 

okozhat. 

 

Nehezen éghető, nehezen gyulladó legyen: Tűzveszélyes alkalmazási területeken csak magas 

lobbanáspontú, nehezen gyulladó, vagy nem éghető munkafolyadék alkalmazható. 

 

Nem mérgező: A munkafolyadék folyadékként, gőzként és bomlás után sem lehet súlyosan 

mérgező. A gyártók előírásaira tekintettel kell lenni. 

 

Jó korrózióvédelem: A hidraulikus elemek korrózióvédelme kiemelten fontos tulajdonság. 

 

Ragadós anyagok nem képződhetnek: A munkafolyadékban üzemelés, hosszabb üzemszünet, 

felmelegedés, lehűlés, öregedés során nem képződhetnek olyan anyagok, amelyek a mozgó 

alkatrészek, különösen az alacsony nyomáson üzemelő vezérlő elemek beragadásához vezet-

hetnek. 

 

Jó szűrhetőség: A szűrőbetétek élettartama, csereciklusa szempontjából lényeges tulajdonság. 

 

Összeférhetőség, felcserélhetőség: Munkafolyadék csere esetén a munkafolyadék tulajdonsá-

gainak pontos ismerete szükséges. Csak a rendszerelemek által meghatározott minőségű mun-

kafolyadék használható. 
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Iszapképződés: A munkafolyadék előírt élettartama alatt iszapképződés nem léphet föl. 

 

Karbantartás-mentesség: Bizonyos munkafolyadékok „karbantartást”, hosszabb üzemszünet 

esetén átforgatást, keverést, előmelegítést igényelnek. 

 

Környezetbarátság: A hidraulikus berendezések környezete legjobban szakszerű tervezéssel, 

szereléssel, üzemeltetéssel, karbantartással védhető meg. Ennek ellenére fontos a környezet-

kímélő munkafolyadékok alkalmazása. 

 

Kedvező ár, beszerezhetőség: Léteznek igen drága, magas adaléktartalmú munkafolyadékok. 

A hidraulikus rendszerek tervezésekor a szükséges és elégséges minőséget kell előírni. 

6.4. Hidraulikus energia átalakítók 

A hidraulikus energia átalakítók a hidraulika szivattyúk és a hidromotorok feladata, hogy a 

rendszerbe táplált mechanikai energiát hidraulikus energiává (térfogatáram, nyomás) alakítsa. 

Jegyzetünkben csak a hidrosztatikus hajtásrendszerekben alkalmazott, a térfogat kiszorítás 

elvén működő szivattyúkkal foglalkozunk. 

 

A gyakorlatban a hidraulikus szivattyúk számos változata alakult ki. A szivattyútípus megvá-

lasztása során különös tekintettel kell lennünk a felhasználási terület sajátosságaira. A kivá-

lasztás legfontosabb szempontjai az alábbiak: 

 Megkívánt nyomástartomány 

 Szükséges fordulatszám tartomány 

 Szállítandó folyadékmennyiség  

 Munkafolyadék tulajdonságai 

 Üzemi hőmérséklet tartomány 

 Beépítési, csövezési feltételek 

 Elvárt élettartam 

 Megengedett maximális zajszint 

 Szervizelhetőség 

 Bekerülési költség 

 

A fenti követelmények figyelembevételével látható, hogy nincs minden feladatra alkalmas, 

ideális hidraulika szivattyú. 

 

A hidraulikus szivattyúk konstrukciós kialakítása során további szempontokat jelent a motor-

üzemben történő használat lehetősége. A korszerű járműhajtásokban egyre gyakrabban talál-

kozunk hidraulikus motorok alkalmazásával. A hidraulikus motorok elterjedését a nagymérté-

kű flexibilitás, beépítési szabadság, alacsony fordulatszám melletti nagy forgatónyomaték, 

stb. okozza. A szivattyú típusok tárgyalása során néhány mondattal kitérünk a motorüzemben 

való alkalmazás lehetőségére is. 

 

A hidromotorok hidraulikus energiát alakítanak át mechanikai energiává. A hidraulika-

szivattyúkhoz hasonlóan a hidromotoroknak is számos változata alakult ki. Kiválasztásuk 

minden esetben az alkalmazási környezet speciális igényei szerint történik. 
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6.4.1. Fogaskerekes szivattyúk és motorok 

       
a.)                                                              b.) 

 

       
c.)                                                          d.) 

6.1. ábra: Fogaskerék szivattyúk 

A gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott szivattyú típusok. Egyszerű konstrukciójú, kis 

tömegű, tág fordulatszám- és nyomástartományban üzemelő berendezések. A folyadék térfo-

gat-kiszorítást homloklapjukon tömített külső (6.1. ábra a.), vagy belső fogazatú (6.1. ábra b.) 

fogaskerék pár végzi. A 6.1. ábra c. fogazott gyűrűs szivattyút mutat, amely a belső fogazatú 

fogaskerék szivattyúk egyik változata. Működés közben a belső fogazatú állórészben a forgó-

rész bolygó mozgást végez. A fogaskerekes szivattyúk egy különleges változata a csavarorsós 

szivattyú (6.1. ábra d.). 

 

Külső fogazatú fogaskerék szivattyúk és motorok 

A munkafolyadék továbbítását külső fogazatú fogaskerékpár végzi. A kerekek fogfeje a ház-

falon tömített, a térfogatképzés a fogárkokban, a fogoldalak és a házfal közötti térben történik. 

Főként a mobilhidraulikában, nagy darabszámok esetén alkalmazzák. Egyszerű felépítésű 

szivattyú, viszonylag olcsó, csekély tömege mellett széles fordulatszám-, nyomás- és hőmér-

séklettartományban alkalmazható. 
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6.2. ábra: Külső fogazatú fogaskerék szivattyú 

A 6.2. ábra külső fogazatú fogaskerék szivattyút ábrázol. A szivattyú 3 tengelycsonkjára ten-

gelykapcsolóval csatlakozik a meghajtómotor. A 7, 8 fogaskerekeket a 4, 5 csapágygyűrűk 

segítségével úgy helyezik el, hogy a forgómozgás közben minimális játékkal kapcsolódjanak. 

A kiszorított térfogat a fogoldalak, a ház belső fala és a 4, 5 csapágygyűrűk homlokfelületei 

között képződik.  

 

A szivattyú indításakor a fogárok kamrák először a szívótérben lévő levegőt szállítják. A mű-

ködés fontos feltétele a fogaskerekek és a házalkatrészek olyan pontosságú gyártása, hogy a 

nagyobb sűrűségű munkafolyadék szállításának beindulásáig a levegőszállítás lehetővé vál-

jon.  

 

A fogaskerék szivattyúk réstömítésein az üzemi nyomástól függő résveszteség keletkezik. A 

résveszteség csökkentése érdekében a fedél felőli 5 csapágygyűrűt egy axiális nyomómezőn 

keresztül a fogaskerék homlokfelületére nyomjuk. A nyomómezőben az aktuális üzemi nyo-

más uralkodik. 

 

Belátható, hogy az egy fordulat alatt szállított folyadékmennyiség a fogárok térfogattal ará-

nyos, a fogárok térfogat pedig állandó fogaskerék átmérők mellett a fogszám csökkentésével 

növelhető. A fogszám csökkentésének további jótékony hatása is van. 

 

Nagy fogszám esetén a kapcsolószám értéke magas (1-nél feltétlenül nagyobb). Ez azt jelenti, 

hogy a munkafolyadék egy része a fogaskerekek kapcsolódásakor, az átgördüléskor, „bezáró-

dik” a fogárokba, a zárt térben igen magas nyomás keletkezik, túlterhelődnek a csapágyak, 

kavitáció léphet föl, a munkafolyadék felhevül, öregszik, mindezen kívül a bezárt tér expanzi-

ója jelentős zajforrás. Külső fogazatú hengeres kerekek esetén, 10 körüli fogszám választása 

mellett a kapcsolószám 1 közelébe vihető. Fentiek miatt a fogaskerék szivattyúkat általában 8 

… 10-es fogszámmal gyártják. 

 

A magasabb (20 fölötti) fogszámmal gyártott külső fogazatú fogaskerék szivattyúknak is 

megvan a speciális alkalmazási területe. Mivel a fogaskerekek összegördülése során, a szögel-

fordulás függvényében, állandóan változik a kiszorított (szállítandó) munkafolyadék térfogat, 

állandó szögsebességű hajtás esetén a szállított munkafolyadék lüktető nyomásingadozást 

szenved. Belátható, hogy ez a hatás nagyobb fogszám esetén csökken, tehát nyomásingado-
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zás-mentes hajtás igénye esetén magasabb fogszámú szivattyút kell használni. A munkafolya-

dék fogárokba való bezáródásának csökkentése érdekében a fogaskerekek homlokfelületével 

érintkező házfalakon vezérlő élekkel ellátott kamrákat alakítanak ki, amelyek megakadályoz-

zák a túlzott nyomásnövekedést. A kamrák akár két részből is állhatnak (nyomó - feltöltő), 

csatlakozhatnak a csapágyakhoz (kenésjavítás), csatlakozhatnak a nyomó-feltöltő ághoz (fo-

lyadékszállítás ingadozásának csökkentése). 

 

Fontos kérdés a fogaskerekes szivattyúk résvesztesége. Bizonyos nyomáshatárig a résveszte-

ség a gyártási pontosság növelésével javítható, magas üzemi nyomás esetén azonban a szi-

vattyúház deformációja miatt ugrásszerűen megnövekszik, a szivattyú zajszintjével együtt. Ez 

jelenti a fogaskerekes szivattyúk egyik alkalmazási korlátját. 

Mivel a fogaskerekes szivattyúk fogárok térfogata állandó, állandó folyadékszállítású szivaty-

tyúknak nevezzük azokat. A folyadékszállítás szabályozása a behajtó fordulatszám változtatá-

sával lehetséges.  

 

Motorüzem: 

A fogaskerékmotorok felépítésüket tekintve nagyon hasonlítanak a fogaskerék-szivattyúkhoz. 

Alapvető különbség abban mutatkozik, hogy a fogaskerékmotorokat változó forgásirányra 

kell tervezni. Az axiális nyomásmező kialakítása eltérő, és a gyakori forgásirányváltás követ-

keztében megnövekedő résolaj veszteség miatt a fogaskerékmotorokat résolaj csatlakozóval 

kell ellátni. 

 

A fogaskerékmotorokat egyszerű szerkezetük, viszonylagos olcsóságuk, kis karbantartás igé-

nyük miatt széles körben használják a mobilhidraulikában, a mezőgazdasági gépekben. For-

dulatszám-tartományuk 500…10000 fordulat/perc, alapvetően a magas fordulatszámú (ala-

csony nyomatékú) hidraulika motorok közé tartoznak. Üzemi nyomásuk kb. 300 bar, e fölött a 

zajszintjük és a résolaj veszteségük erősen megnövekszik. 

 

Belső fogazatú fogaskerék szivattyúk és motorok 

 

6.3. ábra: Belső fogazatú fogaskerék szivattyú 

Fogaskerék szivattyú nemcsak külső, hanem belső fogazat alkalmazásával is létesíthető. A 

belső fogazatú fogaskerék szivattyúk fejlesztését az a felismerés gyorsította föl, hogy a belső 

fogazat kapcsolódása során a kiszorított térfogat ingadozása lényegesen kisebb, mint külső 
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fogazat esetén, ami a fellépő nyomásingadozás mértékét jelentősen lecsökkentette. Ez a hasz-

nos tulajdonság még alacsony fogszámok mellett is fennáll, ugyanakkor a nagy kapcsolószám 

érték mellett sem jön létre a munkafolyadék fogárokba záródása, káros nyomásemelkedése, 

ami a belső fogazatú fogaskerék szivattyúk nyugodt járását, alacsony zajszintjét eredményezi. 

 

A 6.3. ábra a belső fogazatú fogaskerék szivattyúk alaptípusát mutatja. Az állórészben a külső 

fogazatú forgórész és a belső fogazatú üreges kerék relatív elmozdulása következtében jön 

létre a szívó-, illetve nyomótér közötti térfogatváltozás. Látható, hogy ez a térfogatváltozás 

kb. 120º-os elfordulás mellett zajlik le. A kiszorított térfogat nem lökésszerűen, hanem vi-

szonylag lassan telítődik, ami egyenletes járást és nagyon jó szívóhatást eredményez. A fog-

kapcsolódás során az üreges kerék és a forgórész között gyakorlatilag nincs holttér, ami a 

nyomáslengés- és zajmentes járást biztosítja. Réstömítésre itt is a homlokfelületeken és a fog-

felületeken van szükség. 

 

Belső fogazatú fogaskerék szivattyúknál, a nyomásingadozás elmaradása miatt, jól alkalmaz-

hatók a kis fogszámú fogaskerekek. Ennek egy tipikus példája az 6.1. ábra c. részén látható 

fogazott gyűrűs szivattyú. A forgórésznek eggyel kevesebb foga van, mint a belső fogazatú 

állórésznek. A szivattyú egyszerű felépítésű, bár a forgórész a forgás mellett bolygómozgást 

is végez, ami miatt a behajtás kardántengely segítségével oldható meg. 

 

Motorüzem: 

Motorüzemben elsősorban a fogazott gyűrűs, belső fogazatú motorcsaládot alkalmazzák. Elő-

nyük, hogy alacsony fordulatszám mellett, igen nagy nyomaték kifejtésére képesek. Az 6.1. 

ábra c. elvi rajzon látható, hogy a belső fogazatú kerék áll, a forgórész pedig rajta legördül, 

így a forgómozgás mellett bolygómozgást is végez. A 6 fogú forgórész egy körülfordulás alatt 

hatszor járja körbe az állórészt, vagyis minden egyes fogároknak hatszor kell elvégezni egy 

teljes munkaciklust. A tengely egy fordulata alatt elnyelt munkafolyadék mennyiség, így a 

leadott nyomaték, azonos külső méretek mellett hatszor nagyobb lesz. Az egyes fogárkok 

nyomó-, illetve visszafolyó ághoz való megfelelő sorrendű csatlakozását egy, a tengellyel 

együtt forgó elosztó/vezérlő persely végzi. 

 

A fogazott gyűrűs hidraulika motorok az alacsony fordulatszámú (0.5…1000 fordulat/perc), 

nagy nyomatékú motorok családjába tartoznak. Gyakran alkalmazzák nehéz üzemű munkagé-

pek, mezőgazdasági gépek hajtására. 

 

A bolygókerék elv alapján működő fogaskerék motorok kialakíthatók centrális kihajtótengely-

lyel is. Ezek a kettős bolygókerekes, ún. MZD típusú, kis fordulatú hidraulikus motorok. Épí-

tésük során a külső kerék fogait görgőkkel helyettesítették, a görgőket csapágyazták. Csök-

kent a két kerék közti csúszás, megnőtt az élettartam és a nyomás. Az elosztópersely helyett 

hidraulikusan csapágyazott elosztótárcsát alkalmaztak, csökkent a súrlódási veszteség, kedve-

zőbbek (rövidebbek) lettek az áramlási csatornák. A kihajtótengely bolygómozgásának meg-

szüntetésére (a kardántengely kiküszöbölésére) és a nyomaték további növelésére fejlesztették 

ki a kettős bolygóműves motort. 
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6.4. ábra: Centrális tengelyű, kettős bolygókerekes motor 

Szerkezeti felépítését, működését a 6.4. ábra mutatja. Az (1) álló motorházban nyolc db külső 

görgő (9) található, míg a (6) forgórészen helyezkedik el a hat db belső görgő (8). A két gör-

gősor között, a külső görgőkre támaszkodva végez bolygó mozgást a (7) üreges kerék. A 

munkafolyadék az üreges kerék és a belső görgők által határolt terekbe az (1) motorházba 

sajtolt (2) kommutátor tárcsában lévő nyomó- illetve visszafolyó ághoz csatlakozó hornyokon 

keresztül jut be a tengellyel együtt forgó (10) elosztó tárcsán át. A kommutátor hornyai a (13) 

gyűrű alakú csatornákkal csatlakoznak a motor be- és kimenetéhez. A kommutátor tárcsában, 

a belső görgő számának megfelelően, nyolc nyomó és nyolc visszafolyó horony található. 

Nyolc görgő alkalmazása esetén a (7) belső üreges kerékben eggyel kevesebb, hét fogárok 

van. A vezérlő tárcsában így hét elosztó szegmens található, melyek élei megfelelő sorrend-

ben kötik össze a motortereket a kommutátor nyomó, illetve visszafolyó hornyaival. 

 

Tengelyfordulatonként minden kamrában nyolcszor következik be térfogatváltozás, így a hét 

kamra által kifejtett nyomaték nyolcszor nagyobb lesz. Ez meghatározza a kettős bolygókere-

kes motor alkalmazási területét: alacsony fordulatszám (10…500 ford/perc), nagy hajtónyo-

maték. (Pl. mobil gépek kormányszerkezeteiben.) Nyomástartományuk 140…200 bar.  
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6.5. ábra: „Kagyló” diagram 

A motor jó terhelés alatti indítási tulajdonságait illusztrálja a szakirodalomban ismert „kagy-

ló” diagram, amely jellegzetes alakjáról kapta a nevét. A kagyló diagram a motor fordulat-

szám-nyomaték függvényét adja meg a teljesítmény (P), a folyadékigény (Q), valamint az 

összhatásfok (ηö) paraméterek feltüntetésével. 

 

Csavarorsós szivattyúk 

A csavarorsós szivattyúk elvi működését mutatja a 6.1. ábra d. része. A kiszorított térfogat a 

ház és az orsómenet felületei között jön létre. A belső fogazású fogaskerék szivattyúkhoz ha-

sonlóan a csavarorsós szivattyúk is különlegesen alacsony zajszintűek. Fő alkalmazási terüle-

tük színházak, operaházak színpadi berendezéseinek működtetése. 

 

6.6. ábra: Csavarorsós szivattyú 3 tengellyel 

A csavarorsós szivattyúkat általában 2, vagy 3 tengellyel építik. A 6.6. ábra egy 3 tengelyes 

csavarszivattyút ábrázol, ahol a jobbmenetű hajtótengely 2 balmenetű csavartengelyt hajt 

meg. A tengelyek menetei közötti zárt tér állandó térfogatú, a szivattyú térfogatáram változás 

nélkül, egyenletesen szállít. Fordulatszám tartománya 1000…5000 fordulat/perc, nyomástar-

tománya 0…200 bar. 
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6.4.2. Szárnylapátos szivattyúk és motorok 

        
a.)                                                                b.) 

6.7. ábra: Szárnylapátos szivattyúk 

A szárnylapátos szivattyúk egyenletes folyadékszállítású, csendes járású hidraulika szivaty-

tyúk. Elvi megoldásait mutatja a 6.7. ábra. Az ábra a. részén a belső beömlésű szárnylapátos 

szivattyú, egyszeres működésű alapkivitele látható. A nyomóteret a kör alakú állórész, a for-

górész és a szárnylapátok oldalfelülete alkotja. A szárnyak radiális irányban mozognak az 

excentrikusan csapágyazott forgórészben, a lapátcsúcsok a házfalon zárják a teret. A forgórész 

egy fordulata alatt minden lapátközben egy térfogatváltozás zajlik le.  

A 6.7. ábra b. részén duplalöketű szárnylapátos szivattyú látható. Az állórész kétszeresen ex-

centrikus belső kialakítása révén a kiszorítási folyamat egy fordulat alatt kétszer megy végbe.  

 

Annak érdekében, hogy a szárnycsúcsok biztosan illeszkedjenek a házfalhoz, a szárnyak mö-

götti teret olajjal látják el, tehát a szárnyakat az üzemi nyomásból származó erő szorítja a ház-

falhoz. Ez a nyomóerő bizonyos üzemi nyomás felett, illetve bizonyos munkafolyadék típu-

soknál túlságosan nagy értékű lehet, a házfal és a szárnycsúcs közötti kenőréteg leválhat, ami 

kopáshoz, berágódáshoz vezet. A nyomóerő csökkentése érdekében a szárnylapátos szivaty-

tyúkat kb. 150 bar üzemi nyomás fölött dupla szárnyakkal látják el. A munkafolyadék a dup-

lázott szárnyak egymással érintkező felületein kialakított horonyban a szárnycsúcsokhoz jut, 

és a szárnycsúcsok speciális kialakítása következtében a nyomóerőt a szükséges értéken tartja. 
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6.8. ábra: Közvetlen vezérlésű, állítható lökettérfogatú, szárnylapátos szivattyú 

Közvetlen vezérlésű, állítható lökettérfogatú, szárnylapátos szivattyút ábrázol a6.8. ábra. A 

szivattyú folyadékszállítását és nyomását a löketbeállító gyűrű excentricitásának változtatásá-

val szabályozzuk. A szabályozást három állítócsavar segítségével végezzük: 

Az (1) lökettérfogat állító csavar segítségével a gyűrű maximális excentricitását, ezzel a ma-

ximális folyadékáramot állítjuk be. A (2) magasságállító csavar segítségével függőleges 

irányban változtatható a löketbeállító gyűrű helyzete, amivel közvetlenül szabályozzuk a szi-

vattyú dinamikáját és zajszintjét. A (3) állítócsavar a rugófeszítés nagyságát, ezzel a maximá-

lis üzemi nyomást szabályozza. 

 

A 6.8. ábra a szárnylapátos szivattyú löketállító gyűrűjére üzemszerűen ható erőket is mutatja. 

Indításkor a hidraulikus rendszer ellenállásától függően a nyomótérben megnövekszik a szál-

lított folyadék nyomása, ami a nyomótér szakaszon Fp eredő erővel hat az állítógyűrű belső 

felületére. Ezt az erőt a (2) és a (3) állítócsavarok veszik föl (Fv és Fh erő). Amíg a nyomórugó 

által kifejtett erő nagyobb Fh-nál, a gyűrű a beállított helyzetben marad. 

 

Ha a rendszernyomás növekedésével az Fh erő meghaladja a beállított rugóerő értéket, a lö-

ketbeállító gyűrű korábbi excentrikus helyzetéből kimozdul, és megközelítőleg koncentrikus 

helyzetbe kerül. A kamrákban addig csökken a térfogat, amíg az effektív térfogatáram a szi-

vattyú kivezető nyílásánál a nullát el nem éri. A szivattyú ebben az állapotában csak annyit 

szállít, amennyi a belső réseken a tartályba szivárog. A rendszernyomást a szivattyú állandó 

értéken tartja. A nyomás nagysága a rugó előfeszítésével közvetlenül befolyásolható. 

 

A változtatható kiszorított térfogattal és nulla-löket funkcióval rendelkező szárnylapátos szi-

vattyúkat mindig el kell látni résolaj csatlakozóval, hogy a beállított maximális nyomás eléré-

sekor ez a csatlakozó vezesse el azt az olajat, amely a szivattyú belső résein keresztül a nyo-

mótérből az állítógyűrű mögötti térbe jut. A résolajnak fontos hűtési és kenési szerepe is van. 

A szivattyú belső súrlódásából származó hőt a résolaj vezeti el, és ugyancsak a résolaj gon-

doskodik nulla-löket funkció mellett a belső részek kenéséről. 
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A szárnylapátos szivattyúk bonyolultabb kialakítása az állítható lökettérfogatú, elővezérelt 

szivattyú. Alapvető különbség a löketbeállító gyűrű mozgatásában van, amely hidraulikus 

erősítésű, a beállított üzemi nyomás által vezérelt megoldású. A nyomásszabályzó rendszer 

gyors (50…500 ms beavatkozási idejű), stabil (nyomáslengés mentes) és jó hatásfokú sza-

bályzást tesz lehetővé. Készülnek egyéb szabályzókkal ellátott lapátos szivattyúk is, amelyek-

nél térfogatáram szabályzót, nyomás-térfogatáram szabályzót, vagy hidraulikus összteljesít-

mény szabályzót építenek be. 

 

A szárnylapátos szivattyúk szokásos üzemi nyomása 0…100 bar, fordulatszám tartománya 

1000…2000 fordulat/perc. Mivel érzékenyek a szennyeződésre, csak olyan helyen alkalmaz-

zák, ahol a halk járás és az egyenletes folyadékszállítás fontos követelmény. 

 

Motorüzem: 

Csak ritkán, speciális szerkezeti felépítés mellet alkalmazzák őket, igen szűk, egyedi köve-

telmények kielégítésére. Pl. forgó lapátos kialakítás alacsony fordulatszámú (max. 10 fordu-

lat/perc), kis teljesítményű szervó hajtóművekben. 

6.4.3. Dugattyús szivattyúk és motorok 

     
a.)                                                b.) 

 

     
c.)                                                d.) 

6.9. ábra: Dugattyús szivattyúk 

A dugattyús szivattyúk elvi megoldásait mutatja a 6.9. ábra (a., b., c., d.). A térfogat kiszorí-

tást hengerekben mozgó dugattyúk végzik. Nagy nyomástartományban használhatók, mivel a 

henger-dugattyú pár nagy pontossággal gyártható, a tömítések méretét nem korlátozzák a mű-

ködési elvek, mint pl. az él-felfekvés a lapátos szivattyúknál, vagy a fogfelületen való tömítési 

lehetőség a fogaskerekes szivattyúknál. 

 

Alapvetően két megoldásuk terjedt el: a radiáldugattyús (6.9. ábra a., b.) és az axiáldugattyús 

szivattyúk (6.9. ábra c., d.). Mindkét típus jól használható motorüzemben is. Léteznek soros 

elrendezésű, a két alaptípust egymás mellett alkalmazó megoldások is. 
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6.4.4. Radiáldugattyús szivattyúk és motorok 

A szivattyútípus a nevét onnan kapta, hogy a folyadékszállítást végző henger-dugattyú párok 

közel sugárirányú elrendezésűek. A dugattyúk mozgatásának megfelelően megkülönbözte-

tünk belső (excenter tengelyes) és külső (excenter gyűrűs) működtetésű szivattyút. A gyűrű, 

vagy a tárcsa excentricitásának megfelelően változtatható a szivattyú folyadékszállítása. 

 

Mindkét működtetési módnál megoldható, hogy a szivattyúház álljon (forgótengelyes kivitel), 

vagy forogjon (forgóházas kivitel, inkább motorüzemben szokásos). A belső működtetés elő-

nye, hogy kisebb a relatív elmozdulás a dugattyúvég és a tengelyen lévő excenter között. Mi-

vel szivattyúknál általában az excenter (tengely) forog, a dugattyúkat nem terheli centrifugális 

erő, és nem kell a nagy tömegű dugattyúházat dinamikusan kiegyensúlyozni. Hátrány, hogy 

az excenter tengely excentricitása nehezen változtatható, ezért ezeket a szivattyúkat általában 

állandó folyadékszállításúra tervezik. 

 

6.10. ábra: Radiáldugattyús szivattyú belső dugattyútámasztással 

Magas nyomástartományú hidraulikus rendszerekben leggyakrabban a radiáldugattyús szi-

vattyúkat alkalmazzuk. Présgépeknél, műanyag-feldolgozó gépeknél, szerszámgépeknél gyak-

ran alkalmazunk 700…1000 bar üzemi nyomású rendszereket. Ilyen magas nyomás mellett 

már csak a radiáldugattyús szivattyúk felelnek meg, különösen tartós üzem esetén. 

A 6.10. ábra szelepvezérelt, belső dugattyútámasztású radiáldugattyús szivattyút mutat. A (9) 

állórészhez képest excentrikus kialakítású az (1) hajtótengelyt. A szivattyúegységet a (3) du-

gattyú, a (4) hengerpersely, az (5) gömbfej, a (6) nyomórugó, a (7) szívószelep és a (8) nyo-

mószelep alkotja. Az (5) gömbfej a (9) házba csavarkötéssel csatlakozik. A szivattyú műkö-

dése során a dugattyú az ún. csúszósaruval az excenterre, a hengerpersely pedig a gömbfejre 

illeszkedik. Az állandó kapcsolatot a (6) nyomórugó biztosítja.  

 

A 6.10. ábra a kiemelt szivattyúegységet felső holtponti helyzetében ábrázolja. A kiszorított 

térfogat ilyenkor a legkisebb. A szívó- és nyomószelepek zárt helyzetben vannak. A szivattyú 

indításakor az alábbi munkafolyamat játszódik le:  
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 A tengely forgatásakor a dugattyú az excenter középpontja felé mozog, a kiszorított 

térfogat megnő, a szívószelepet a kialakult depresszió a szeleprugóerő ellenében nyit-

ja. Az excenter hornyán és a dugattyú furatán keresztül folyadék áramlik a kiszorított 

térbe (szívás). 

 A dugattyú az alsó holtponti helyzetbe kerül, a szívótér maximális térfogatú lesz, a 

depresszió megszűnte miatt a szívószelep zár, a nyomószelep még zárt állapotban van. 

 Az excenter a dugattyút a gömbfej irányába mozgatja, a kiszorított térben a folyadék 

nyomása nő. A kialakult nyomás a szeleprugóerő ellenében nyitja a gömbfejen lévő 

nyomószelepet, a munkafolyadék a szivattyúegységeket összekötő gyűrűcsatornába, a 

nyomótérbe áramlik. 

 

A radiáldugattyús szivattyúknak rendszerint páratlan számú szivattyúelemük van. Ennek az 

oka, hogy páros számú elem esetén az egyes szivattyúelemek által szállított folyadék térfogat-

áramok összeadódása lökésszerűen lüktető térfogatáramot eredményez. A dugattyús szivaty-

tyúknál mindig meglévő pulzáló folyadékszállítás páratlan számú és 3-nál nagyobb elemszám 

alkalmazásával jól simítható. 

 

A radiáldugattyús szivattyúk (és motorok) dugattyúelrendezése kedvezőbb, mint az axiális 

elrendezés, mivel a dugattyúerők egymást jelentős részben kiegyenlítik, kisebb a tengely, il-

letve csapágyterhelés. Ebből következik, hogy a radiáldugattyús szivattyúk a legnagyobb 

nyomástartományú szivattyúk. Összhatásfokuk igen jó, még a legnagyobb nyomástartomány-

ban is 90% fölötti, volumetrikus hatásfokuk pedig 96% körüli. Zajszintjük alacsony, szívási 

tulajdonságaik jók, még nagy viszkozitás és hőmérséklettartományban is. Élettartamuk jó, 

szennyeződésekre kevésbé érzékenyek. Jól bírják a rövid idejű túlterheléseket. Kis hátrány az 

axiáldugattyús gépekkel szemben, hogy fajlagos tömegük nagyobb, és változtatható kivitelük 

rosszabb állítási időkkel rendelkezik. 

 

Motorüzem: 

A korszerű járműhajtásokban, mezőgazdasági gépekben, olyan helyeken ahol a hajtás zaj-

szintje is lényeges szempont, leggyakrabban dugattyús hidromotorokat használnak. Ezen belül 

is rendkívül elterjedt a radiáldugattyús kivitel, minden olyan alkalmazásban, ahol az alacsony, 

változó fordulatszám mellett nagy nyomatékigény lép fel. A radiáldugattyús hidromotorokat 

gyakran használjuk járművek, földmunkagépek kerékhajtásaiban, kormányszerkezeteiben, 

forgató mechanizmusaiban. 
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6.11. ábra: Többlöketű radiáldugattyús hidromotor 

Motorüzemben gyakran használunk többlöketű radiáldugattyús berendezéseket. A 6.11. ábra 

külső dugattyútámasztású nyolchengeres hidromotort ábrázol. A löketvezérlő gyűrű kialakítá-

sa olyan, hogy a motor egy fordulata alatt minden hengerben hat munkafolyamat zajlik le (hat 

bütyök található a löketgörbén). A hengertér nyomófolyadékkal való ellátását az (5) vezérlő-

ben elhelyezkedő axiális furatok végzik. Az ábra forgótengelyes kivitelt mutat. Az álló ház-

hoz rögzített külső löketbeállító gyűrű görbülete révén keletkezett forgatónyomatékot egy 

fogazat viszi át a forgó dugattyúcsoportról a (7) hajtótengelyre. 

 

A házba kúpgörgős csapágyazást építenek be, amely nagy axiális és radiális erők felvételére 

alkalmas. A vezérlőházba nyomásvezérelt lamellás fék is beépíthető, ami a járműipari alkal-

mazásokban fontos. 

 

A radiáldugattyús hidromotorok egyes típusai lehetővé teszik a motor olyan vezérlését, 

amelynél változtatható az egy fordulat alatt elnyelt munkafolyadék mennyiség. A hengerek 

töltésének vezérlésével (ki-, bekapcsolásával) elérhető pl., hogy a motor dupla fordulatszám-

mal, de feleakkora nyomatékkal dolgozzon, stb. 

 

Járműhajtásokban igény van a változtatható folyadéknyelésű (fordulatszám, nyomaték sza-

bályzás) motorok beépítésére. A szabályzás az excenter tengely excentricitásának változtatá-

sával történik. Egyik gyakori megoldás, amikor a kétrészes hajtótengely excenter tárcsájának 

helyzetét (a löket nagyságát) fokozatmentesen, hidraulikus vezérléssel változtatják, de előfor-

dul a mechanikus löketállítás is. A gyakorlatban a radiáldugattyús hidromotorok számtalan 

változatát fejlesztették ki. 

6.4.5. Axiáldugattyús szivattyúk és motorok 

A szivattyútípus a nevét onnan kapta, hogy a folyadékszállítást végző henger-dugattyú párok 

közel tengelyirányú elrendezésűek. A dugattyúk mozgatásának megfelelően megkülönbözte-

tünk ferde tengelyes és ferde tárcsás működtetésű szivattyút. A ferde tengely, vagy a ferde 

tárcsa hajlásszögének megfelelően változtatható a szivattyú folyadékszállítása. 
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6.12. ábra: Ferde tengelyes működtetésű axiáldugattyús szivattyú 

A 6.12. ábra a ferde tengelyes axiáldugattyús szivattyú működési elvét mutatja. Szivattyú-

üzemben a hajtótengely forgatásával axiális irányú dugattyúmozgást hozunk létre. Az ábra 

szerinti elrendezésben a ferde hajtótengely gömb alakú fészkeiben ágyazott dugattyúrúd vé-

gek a hajtótengely körül forgómozgást végeznek. Forgás közben magukkal viszik a szivattyú 

hengertestét, amely a behajtó tengelyhez α szögben hajló tengely körül forog. A fennálló 

szögeltérés (α) miatt a dugattyúk axiális mozgásra kényszerülnek, és a 4 vese alakú vezérlő-

hornyok irányításával munkafolyadékot szívnak, pumpálnak. Egy fordulat alatt minden hen-

gerben egy munkaciklus zajlik le.  

 

A löket nagysága a ferde tengely hajlásszögétől függ. Állandó folyadékszállítású 

axiáldugattyús szivattyú esetén a hajlásszög állandó, az α szöget a ház tervezésekor meghatá-

rozott alakja szabja meg. Változtatható folyadékszállítású szivattyúnál az α szög adott határok 

között fokozatmentesen változtatható. 
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6.13. ábra: Ferde tárcsás működtetésű axiáldugattyús szivattyú 

A 6.13. ábra a ferde tárcsás axiáldugattyús szivattyú működési elvét mutatja. Szivattyúüzem-

ben a hengertestet a hajtótengely fogazata forgatja. Az álló (házhoz rögzített) ferde tárcsa a 

csúszó talpakban gömbcsuklós ágyazású dugattyúkat tengelyirányú elmozdulásra kényszeríti. 

A forgó hengertest másik végéhez csatlakozik az álló vezérlőtárcsa. A hengertestben elhe-

lyezkedő dugattyúk a vese alakú vezérlőhornyok irányításával munkafolyadékot szívnak, 

pumpálnak. Egy fordulat alatt minden hengerben egy munkaciklus zajlik le.  

 

Állandó folyadékszállítás esetén a szivattyú ferde tárcsája a szivattyúházhoz rögzített. Az ál-

lítható folyadékáramú szivattyúk ferde tárcsája bizonyos határok között billenthető. A hajlás-

szög változtatásával a dugattyúlöketek hossza, és ezzel a szivattyú fordulatonkénti folyadék-

szállítása változtatható. 

 

A ferde tengelyes és a ferde tárcsás szivattyúk (és motorok) összehasonlítása sok szempont 

szerint lehetséges, ezek a szakirodalomban megtalálhatók. Terjedelmi okokból, csak néhány 

konstrukciós szempontot emelünk ki: 

 A szívási tulajdonságok szempontjából a ferde tengelyes gépek jobbak, megengedett 

fordulatszámuk magasabb lehet. A ferde tárcsás gépeknél a szívási tulajdonságok javí-

tása érdekében a kúpfelület menti dugattyúelrendezést alkalmazzák. 

 A folyadékszállítás/nyelés állíthatósága szempontjából a ferde tengelyű gépek bonyo-

lultabbak. A ferde tárcsás gépeknél a házhoz rögzített ferde vezérlőtárcsa állíthatósága 

egyszerűen megoldható. 

 A dugattyú, dugattyúszár funkciója is különbözik a két típusnál. Míg a ferde tengelyes 

megoldásnál kis keresztirányú erők lépnek föl, a dugattyúk döntően csak tömítő funk-

ciót látnak el, addig a ferde tárcsás gépeknél a dugattyú szárakra jelentős oldalerők 

hatnak.  

 

Motorüzem: 

A motorüzem a szivattyúüzem fordítottja. Itt a munkafolyadékot a csatlakozóponton és egy 

vezérlőhornyon keresztül a hengerfuratokhoz vezetjük. Pl. hét hengerfurat esetén három, vagy 

négy hengerfurat a nyomóoldali vezérlőhorony fölött van, négy ill. három hengerfurat a visz-

szafolyó oldali fölött, míg egy furatot, közvetlenül a holtpontnál, a vezérlőtárcsa zárhat le. A 

nyomásból a dugattyúfelületre adódó erőből keletkezik a kihajtó forgatónyomaték.  
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Ferde tengelyes axiáldugattyús hidromotor esetén a dugattyúrudak tolóerői a ferde tengely 

csapágyfészkeire hatnak és azok tangenciális komponensei hozzák létre a forgatónyomatékot. 

Ferde tárcsás hidromotor esetén a dugattyúrudak tolóerői a ferde tárcsán lecsúszó papucsokra 

hatnak, és a tárcsafelületre ható papucserők hajtótengelyre merőleges, érintőirányú kompo-

nensei hozzák létre a forgatónyomatékot. 

 

Motorüzemben a ferde tengelyes gépek alkalmazása előnyösebb. Ennek oka, hogy a dugattyú-

szerkezet súrlódási viszonyai kedvezőbbek. Ebből következik, hogy nagyobb az indító nyo-

matéka, kisebb fordulatszámon üzemeltethető, és alacsony fordulatszámon lényegesen jobb a 

mechanikus hatásfoka. Ennek ellenére a gyakorlatban találkozunk ferde tárcsás motorokkal is, 

pl. a könnyebb beépíthetőségük, egyszerűbb házalakjuk miatt. 

 

Motorüzemben ritkán alkalmazunk változtatható folyadéknyelésű axiáldugattyús gépeket. Ez 

is a ferde tengelyes gépek alkalmazása mellett szól, mert azok bonyolultabb állíthatósága nem 

lényeges szempont. 

 

Az axiáldugattyús gépek nyomástartománya 450…500 bar. Igen jó teljesít-

mény/tömegviszonyuk miatt elterjedten alkalmazzák mobil gépekben (dömperek, kotrók, 

stb,), de a nagy teljesítményű stabil gépekben is. A kétségtelenül olcsóbb fogaskerekes ener-

gia átalakítók után ezek a legelterjedtebbek. 

6.4.6. Munkahengerek – egyenes vonalú motorok 

A munkahengerek, az egyenes vonalú mozgást megvalósító lineáris motorok a hidraulikus 

hajtásrendszerek leggyakrabban alkalmazott végrehajtó elemei. Nagy erőkifejtés mellett, tí-

pustól függően nagy löketekkel, jól szabályozható mozgási sebességgel, egyszerűen megold-

ható túlterhelés elleni védelemmel, stb. ma már nélkülözhetetlen gépelemek. A velük szem-

ben támasztott sokféle követelmény kielégítésre a hidraulikus munkahengerek számtalan típu-

sát fejlesztették ki. Kialakítás szempontjából lehetnek: 

 egyszeres működésű, 

 kettős működésű, 

 búvárdugattyús, 

 teleszkóp dugattyús, 

 dugattyús (rugós visszatérítéssel), 

 dugattyús (rugós visszatérítés nélkül), 

 gyorsjáratú, 

 differenciál dugattyús, 

 löketvégi fékezéssel, 

 löketvégi fékezés nélkül, 

 állandó fékhatású (egyoldali, kétoldali), 

 változtatható fékhatású (egyoldali, kétoldali), 

 átmenő dugattyúrudas 

munkahengerek. 
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6.14. ábra: Egyszeres működésű munkahengerek 

Az egyszeres működésű munkahengerek (6.14. ábra) csak egyirányú erő kifejtésére képesek. 

A dugattyú alaphelyzetbe való visszaállítása beépített rugó, a dugattyú önsúlya, vagy külső 

erő hatására történik. Az egyszeres működésű munkahengereknek alapvetően csak egy hatá-

sos felületük van.  
 

A búvárdugattyús hengerek (6.14. ábra a.) egy tömítő felülettel rendelkeznek, csak nyomóerő 

átadására képesek. Olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egy külső erő a dugattyú biztos vissza-

állítását lehetővé teszi. Pl. alsó dugattyús présekben, emelőasztalokban, stb. 
 

Az egyszeres működésű munkahengerek készülhetnek teleszkóp hengeres kivitelben is (6.14. 

ábra b.). Beépítésük során figyelemmel kell lenni arra, hogy állandó térfogatáramú töltés ese-

tén a dugattyú sebessége nem állandó. A hengerben kialakuló nyomás a terhelés nagyságához 

és a hatásos felülethez igazodik. A legnagyobb hatásos felülettel rendelkező dugattyúegység 

indul meg először, a kitolás nagy erővel és kis sebességgel kezdődik, majd kis erővel és nagy 

sebességgel fejeződik be. A visszaállítás fordított sorrendben zajlik. Bizonyos beépítési he-

lyeken, pl. teherautók billenő mechanizmusaiban ez kifejezetten előnyös tulajdonság. 
 

Az egyszeres működésű munkahengerek leggyakoribb, elsősorban rövid löketek esetén al-

kalmazott típusa a rugós visszatérítésű munkahenger (6.14. ábra c. és d.). Készül nyomó, il-

letve húzó kivitelben, belül, illetve kívül elhelyezett rugóval. 
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Egyszeres működésű, gyorsjáratú munkahengert mutat 6.14. ábra e. része. Olyan beépítési 

esetekben, ahol nincs szükség a teljes lökettartomány mentén a maximális erőkifejtésre, de 

egyéb szempontból a dugattyú gyorsítása célszerű, megoldható a gyorsjáratú henger beépíté-

se. A gyorsjáratú henger két beömlő nyílással rendelkezik. Az egyik (általában nagyobb mére-

tű) töltőnyíláson beömlő munkafolyadék nyomása kisebb felületre hat, a kisebb teret gyorsab-

ban tölti, a dugattyú sebessége nagyobb. A maximális nyomóerő a löket végén alakul ki, azál-

tal, hogy a második töltőnyílás is kinyit, és a munkafolyadék nyomása a teljes dugattyúfelü-

letre hat. 
 

A gyakorlatban legtöbbször kétirányú terhelés lép fel, emiatt kettős működésű munkahenge-

reket építünk be. Búvárdugattyú nem alkalmazható, de a teleszkóp hengerek kettős működésű 

változata megtalálható. A hengertöltés és vezérlés megoldásától függően kivitelezhető olyan 

teleszkóp henger is, amelynél a hengerek mindkét irányban azonosan mozognak (a különböző 

hengertagok együtt mozognak befelé, ill. kifelé). 
 

Gyorsjáratú kettős működésű munkahengereket is alkalmazunk, az egyszeres hengereknél 

megismert működési elv szerint. A gyorsjárat kapcsolására legtöbbször csak egyik irányban 

van szükség, de vezérléssel megoldható a kétirányú gyorsjárat is.  

 

6.15. ábra: Kettős működésű differenciál munkahenger 

A kettős működésű munkahengerek mindkét dugattyúfelülete nyomással terhelhető, ebből 

adódik a kétirányú erőkifejtés lehetősége. A hengerek leggyakrabban egyoldali dugattyúrúd 

kivezetéssel készülnek, emiatt a dugattyúrúd oldali hatásos felület kisebb, tehát a munkahen-

ger húzó irányban, azonos nyomás esetén kisebb erőt képes kifejteni. Ebből adódik a „diffe-

renciál” henger elnevezés. 
 

A 6.15. ábra a leggyakrabban alkalmazott kettős működésű, differenciál munkahenger szerke-

zeti felépítését mutatja. A munkahenger rögzítő pálcás építési móddal készült: a hengerfej és a 

hátsó pajzs összekötése csavarmenetes pálcákkal (4 db) történik. A henger szerelése egyszerű, 

a hengercsatlakozások jól hozzáférhetők. A másik elterjedt építési mód a hengeres kivitel. 

Ennél a megoldásnál a hengerfej, hengercső és a hengerfenék összekötése csavarmenettel, 

hegesztéssel, vagy biztosító gyűrű segítségével történik. 
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A munkahenger által kifejtett erőt a dugattyúrúd továbbítja. Nyomó terhelés esetén, különösen 

nagy lökethosszok mellett, a dugattyúrudat kihajlásra kell méretezni. A dugattyúrúd kihajlás 

elleni védelmét vezérléssel kell megoldani minden olyan esetben, amikor a normál üzemi 

nyomásból adódó terhelés nem okozna stabilitásvesztést, de a maximális nyomás kialakulása 

a hengerben tönkremenetelt okozna. 
 

A dugattyúrúd a környezeti hatásoknak legjobban kitett alkatrész, emiatt felületét védőbevo-

nattal látják el: keménykróm, kerámia, vagy műanyag bevonatok. A bevonat feladata a jó sik-

lási tulajdonságok, a felületi keménység, kopásállóság, a korrózióvédelem biztosítása. 

A munkahengerek kritikus elemei a tömítések, úgymint a dugattyúrúd-hengerfej közötti tömí-

tés, a henger-dugattyú közötti tömítés, illetve a csatlakozók tömítései. A csővezetéki csatlako-

zók tömítéseivel a csőkötések fejezetben foglalkozunk.  
 

A dugattyúrúd tömítése biztosítja, hogy a munkafolyadék a környezetbe ne kerüljön, ugya-

nakkor a dugattyúrúd felületének kenőanyag ellátása megfelelő legyen a rúd befelé haladása-

kor. Ezeken kívül a dugattyúrúd szennyeződéseit is el kell távolítani, meg kell akadályozni a 

szennyező, koptató szemcsék beágyazódását, stb. A dugattyúrúd tömítéseknek a rúdra ható, 

beépítéstől függő, keresztirányú erőket is el kell viselnie, aszimmetrikus terhelés mellett is 

kell tömítenie. 
 

A henger-dugattyú felület tömítése a munkahenger résveszteségét befolyásolja. Itt a környeze-

ti hatásokkal nem kell foglalkozni, de a tömítések jó siklási, kopásállósági, teherbírási tulaj-

donságai határozzák meg a munkahenger mechanikus veszteségét, hatásfokát. 

 

6.16. ábra: Állítható löketvégi csillapítás a hengerfenéken 

Esetenként a dugattyúrúd és az általa mozgatott gépszerkezetek tömege jelentős lehet. A nagy 

tömegek rugalmatlan löketvégi felütközése a berendezés tönkremeneteléhez vezethet, gon-

doskodni kell a löketvégi csillapításról, különösen nagyobb sebességű (0.1 m/s-nél gyorsabb) 

hajtásokban.  
 

A 6.16. ábra a hengerfenékbe épített, leggyakoribb löketvégi fékezés megoldást ábrázolja. 

Mivel a 2 kúpos csillapítóhüvely belemegy a 3 hengerfenék furatába, a 4 dugattyútérből kilé-
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pő folyadék útjának keresztmetszete folyamatosan csökken, míg a nullát el nem éri. A folya-

dék már csak az 5 furaton és a 6 állítható fojtószelepen keresztül léphet ki. A csillapítás mér-

tékét a 6 fojtószeleppel állíthatjuk be.  
 

A beépítési igényeknek megfelelően a munkahengerek és dugattyúrúd fejek számtalan csatla-

kozási formáját alakították ki. A tipizált csatlakozó elemek katalógusból kiválaszthatók, ke-

reskedelemben beszerezhetők. Egyedi gyártású csatlakozók alkalmazása esetén körültekintő-

en kell eljárni a magas nyomástartományokban fellépő igen nagy erőhatások miatt. 

6.4.7. Lengőmotorok 

A határozott szögelfordulású, ún. lengőmotoroknak számos változatát ismerjük. Gyakori a 

szárnylapátos, a forgódugattyús, a párhuzamdugattyús, a tolódugattyús forgattyús hajtóműves, 

a tolódugattyús fogasléces mozgás átalakítású lengőmotor. Mindegyik közös jellemzője, hogy 

csak egy bizonyos szögtartományú forgómozgás létrehozására képesek. A működési szögtar-

tományuk általában 270…280°, de forgódugattyús kivitelben, nagyemelkedésű menetes ten-

gellyel kombinálva a 720°-os elfordulás is lehetséges. 

     
a.)                                                         b) 

 

 
c.) 

6.17. ábra: Lengőmotorok 

A 6.17. ábra a két leggyakoribb lengőmotort mutatja. Az ábra a. részén a szárnylapátos len-

gőmotort láthatjuk. Könnyen megérthető, hogy a lapátfelületekre ható munkafolyadék nyo-

máskülönbsége adja a motor forgatónyomatékát. Mozgástartománya 280°. Építhető kettős 

lapátok alkalmazásával is (6.17. ábra b.), de ekkor a mozgástartomány kb. 60°-kal csökken.   
 

A 6.17. ábra c. mindkét irányban azonos nyomaték kifejtésére alkalmas, fogasléces átvitelű, 

tolódugattyús lengőmotort ábrázol. A berendezés egyszerű felépítése, megbízhatósága miatt 

terjedt el. A fogazás áttételétől és a dugattyú lökethosszától függően a forgási tartomány szo-

kásos értéke 90… 360°. 
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6.5. Egyéb rendszerelemek 

6.5.1. Nyomásirányítók 

A hidraulikus rendszerek energia átalakító berendezései a térfogat kiszorítás elvén működő 

folyadékáram generátorok, a rendszerben kialakuló nyomást nem szabályozzák. A túlterhelés 

megakadályozása érdekében a munkafolyadék nyomását a rendszer minden pontján vezérelni 

kell. Erre szolgálnak a nyomáshatárolók, a nyomáscsökkentők és az egyéb nyomásvezérlők 

(nyomáskapcsolók). 
 

Nyomáshatárolók: 

 

 

6.18. ábra: Ülékes nyomáshatároló szelep 

A rendszerben kialakuló, megengedhető maximális nyomást határolják. Általában a hidrauli-

kus tápegységen belül, közvetlenül a szivattyú után helyezik el. A záró elem leggyakrabban 

golyó, kúp, vagy tányér, amely rugóerő ellenében, résolaj-mentesen zár, de vannak tolattyús 
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megoldások is, ahol a résolaj elvezetésről minden esetben gondoskodni kell. Készülnek köz-

vetlen vezérlésű és elővezérelt kivitelben (6.18. ábra). 

 

Nyomáscsökkentők: 

 

6.19. ábra: Közvetlen vezérlésű nyomáscsökkentő szelep 

A kimenő nyomást tartják állandó szinten, pl. ha egy mellékkörben valamilyen feladat miatt 

csak kisebb nyomás engedhető meg. Készülnek közvetlen vezérlésű és elővezérelt kivitelben 

(6.19. ábra). 

 

Egyéb nyomásvezérlők: 

A hidraulikus rendszerekben egyéb funkciókra is használunk nyomásvezérlőket, nyomáskap-

csolókat. Ezek lehetnek: Kapcsolási funkciók, meghatározott nyomáskülönbség fenntartása 

(nyomáskülönbség állandósítók), meghatározott nyomásviszonyok fenntartása. Pl. valamelyik 

munkahenger csak akkor indulhat, ha a szükséges nyomás felépült, vagy egy munkadarab 

megmunkálása csak akkor indulhat, ha a befogó munkahengerben az előírt nyomás uralkodik. 
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6.5.2. Folyadékút irányítók 

Útváltók: 

 

6.20. ábra: Elektrohidraulikus működtetésű, rugóval központosított tolattyús útváltó 

Az útváltók, kapcsolási állapotuktól függően, a munkafolyadék számára különböző áramlási 

útvonalakat nyitnak meg, vagy zárnak el. Elnevezésük a lehetséges áramlási utak (csatlakozá-

sok) és a működési helyzetük számából adódik. A csatornaszám 2, 3, 4, 5, vagy 6, a működési 

helyzetek száma 2, 3, 4, vagy 5 lehet. Ennek megfelelően pl. a 2/2-es útváltó 2 áramlási útvo-

nalú, 2 kapcsolási helyzetű (alaphelyzetben zárt, vagy nyitott) útváltót, a 4/3-as útváltó 4 

áramlási útvonalú, 3 kapcsolási helyzetű (alaphelyzetben zárt, vagy nyitott) útváltót, stb. je-

lent. Működtetésüket tekintve az útváltók lehetnek elektromágneses, hidraulikus, rugós, két 

állásban reteszelt és kézi karos működtetésűek. Mindegyik változatban lehetséges a közvetlen 

működtetés, valamint az elővezérelt kivitel. Szerkezetüket tekintve lehetnek tolattyús, ülékes 

és forgó tolattyús megoldásúak. Legelterjedtebb a tolattyús kialakítás (6.20. ábra), de ezeknél 

a zárási módból adódóan gondoskodni kell a résolaj elvezetéséről. Az ülékes útváltók résolaj-

mentesen zárnak. 

 

Záró szelepek, visszacsapók: 

A folyadékáramlás útját (egy utat) zárják-nyitják. Közös jellemzőjük, hogy általában ülékes 

szelepként, résmentesen zárnak. Lehetnek: visszacsapó szelepek, vezérelt visszacsapó szele-

pek, zuhanás gátlók és kézi elzáró csapok. 
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Visszacsapó szelepek:  

 

6.21. ábra: Egyszerű visszacsapószelep 

Csak egy irányú folyadékáramlást engedélyeznek. Általában rugóerővel zárnak, ebből adódó-

an működésükhöz egy határozott nyitónyomásra van szükség (6.21. ábra). 

 

Nyitható visszacsapó szelepek:  

 

6.22. ábra: Nyitható visszacsapószelep 

A visszacsapó szelepek egyszerűsége és résolaj-mentes zárása alkalmassá teszi azokat, hogy a 

munkahengerek egyes tereit hermetikusan lezárjuk, vagyis a hengert adott helyzetben rögzít-

sük. Ellenkező irányú dugattyúmozgáskor viszont a visszacsapó szelepet a záró irányban is ki 

kell nyitni (a rögzítést oldani kell), ezért van szükség nyitható visszacsapó szelepre (6.22. 

ábra). Ha a teret tolattyús útváltóval akarnánk megtartani, a dugattyú a résveszteség miatt las-

san kúszna. Ülékes útváltót alkalmazhatnánk, de az sokkal drágább megoldáshoz vezetne. 

Általában vezérelt nyitható visszacsapó szelepeket alkalmazunk, aminek a nyitónyomásáról 

gondoskodni kell. A munkahenger mindkét terének lezárásához a vezérelt visszacsapó szele-

pet készítik kettős, közvetlenül a munkahenger alá beépíthető változatban is. Magas nyomású, 

nagy térfogatú terek hirtelen nyitását, a fellépő káros nyomáslengések miatt kerülni kell. Erre 

a célra ún. előnyitású visszacsapó szelepet kell alkalmazni, amely a nagynyomású tér nyo-

másmentesítését először kis keresztmetszeten keresztül, lassan indítja. 
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Zuhanás gátlók:  

Mint a nevükben is szerepel a dugattyú, terhelés alatti, gyorsuló mozgását (zuhanását) akadá-

lyozzák meg. Sokféle megoldása lehetséges. Közös jellemzőjük, hogy egy kis keresztmetszetű 

áramlási út kapcsolásával határozott, ellenőrzött dugattyúsebességet biztosítanak. 

 

Kézi elzáró csapok:  

Általában golyós csapokat alkalmazunk, amelyek nyomás alatt is könnyen működtethetők, 

résolaj-mentesen zárnak, egyszerű szerkezetűek, viszont csak teljes keresztmetszetű zárást-

nyitást biztosítanak, keresztmetszet csökkentésre nem alkalmasak. 

6.5.3. Folyadékáram irányítók 

Az áramirányítók feladata a hidraulikus körfolyam egyes részein a térfogatáram nagyságának 

határozott értéken tartása. Ezzel biztosítható pl. a munkahengerek, vagy hidromotorok állandó 

sebességű, fordulatszámú járása. Közös szerkezeti elemük az állandó, vagy állítható kereszt-

metszetű fojtó. 

 

Állandó keresztmetszetű fojtó:  

 

6.23. ábra: Kétirányú fojtó 

Lényegében egy szűkület. Áramlási szempontból lehet lamináris, vagy turbulens fojtó. A la-

mináris fojtó szerkezetét tekintve egy hosszú (átmérőjének többszöröse) furat, működése erő-

sen viszkozitás (hőmérséklet) függő. A turbulens fojtó egy igen rövid rés, viszkozitástól (hő-

mérséklettől) független (6.23. ábra). 
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Állítható keresztmetszetű fojtók:  

 

6.24. ábra: Állítható fojtó-visszacsapó szelep 

Lehetnek háromszög, négyszög, körszelet, vagy körgyűrű keresztmetszetűek. Kiválasztásukat 

befolyásolja: a folyadékáram változás (Qmax/Qmin) nagysága, a vezérlési érzékenység (pon-

tosságigény), az eltömődés érzékenység, a viszkozitás érzékenység. Mind az állandó kereszt-

metszetű, mind az állítható keresztmetszetű fojtók legnagyobb hátránya, hogy a terhelés vál-

tozásával a folyadékáram is változik. Ha a munkahenger állandó sebességének biztosítása a 

feladat, a fojtón áthaladó folyadékáramot állandósítani kell. Ennek feltétele, hogy a fojtó be- 

és kimeneti oldalán mérhető Δp nyomáskülönbség állandó legyen. 

 

Áramállandósítók: 

 

6.25. ábra: Áramállandósítók működési elve 

Feladatuk a terheléstől független folyadékáram biztosítása. Alapesetben egy fojtóból és egy, a 

fojtó nyomáskülönbségét állító szelepből állnak. A szelepelrendezéstől függően megkülön-

böztetünk 2 utas (soros elrendezésű) és 3 utas (párhuzamos elrendezésű) áramállandósítókat 

(6.25. ábra). 
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Egyéb folyadékáram irányítók: 

Ismertek még speciális feladatokra kifejlesztett áramirányítók, úgymint a fékszelepek, az 

áramosztók, stb. Bonyolult áramirányítási feladatokat kell megoldani a gyorsjárati kapcsolá-

sok segítségével gyorsjárati munkahengerek, gyorsjárati szivattyúk beépítése esetén. 

6.5.4. Arányos szelepek 

A gépek automatizálásának fejlődése során egyre nagyobb igény támadt a villamos és hidrau-

likus rendszerek közti kapcsolat megteremtésére. Erre korábban csak a diszkrét működésű 

útváltók adtak lehetőséget, amelyek viszont csak kapcsolási funkciót láttak el, tehát eleve nem 

voltak alkalmasak pl. a térfogatáram folyamatos szabályozására. Szükséges egy elektromec-

hanikus átalakító, amely a villamos jellel arányos mechanikus jelet biztosít a hidraulikus rend-

szerbe való folyamatos beavatkozáshoz.  

 

Ilyenek az egyenáramú mágnesekből kifejlesztett arányos mágnesek, az arányos mágneseket 

alkalmazó szelepek pedig az arányos szelepek. Az arányos mágnesek a löketük egy szakaszán 

áramerősséggel arányos jelet szolgáltatnak. Az arányos mágnesek lehetnek erővezérelt és el-

mozdulás vezérelt mágnesek. Az erővezérelt mágnesek kimenő jele erő, általában kisebb lö-

ketűek, a vezérelt szakasz hossza 1…1,5 mm. Az elmozdulás vezérelt mágnesek az áramerős-

séggel arányos elmozdulást produkálnak. Hosszabb löketűek (3…5 mm), de a pontosságuk 

nem minden feladathoz megfelelő. 

 

Az előző pontban ismertetett szelepek mindegyike lehet arányos mágnessel szerelt, ebből 

adódóan alkalmazunk: arányos útváltókat, arányos nyomásirányítókat, arányos áramirányító-

kat. 

6.5.5. Szervószelepek 

A fojtásos vezérlés legkifinomultabb elemei, az arányos szelepeknél sokkal korábban jelentek 

meg. Speciális szabályozási feladatokra alkalmazzuk őket, pl. vizsgálógépek, repülőgépek, 

haditechnika. 

 

A szervószelepek lényegében nagy erősítési tényezővel rendelkező erősítők. Néhány mW-os 

bemeneti teljesítménnyel több kW-os kimenetet lehet szabályozni. Bemenő jelük lehet akár 

mechanikus is (pl. másolóesztergák), de döntően villamos jel, kimenetük pedig egy a beme-

nettel arányos mechanikai jellemző (helyzet, sebesség, fordulatszám, stb.). 

 

A szervószelepek legfontosabb jellemzőit az átfolyási jelleggörbe, az erősítési tényező és az 

üresjárati jelleggörbe határozza meg. 

6.5.6. Hidraulikus energiatárolók, hidroakkumulátorok 

A hidraulikus energiatárolók nyomás alatti munkafolyadékot tárolnak. A nyomás biztosításá-

nak módja szerint megkülönböztetünk: súlyterhelésű, rugóterhelésű és gázterhelésű 

(hidropneumatikus) akkumulátorokat (6.26. ábra).  



134   JÁRMŰ- ÉS HAJTÁSELEMEK III. 

www.tankonyvtar.hu   Nyitrai János, BME 

 

6.26. ábra: Hidroakkumulátorok alaptípusai 

A mechanikus megoldások hátrányai miatt napjainkban döntően gázpárnás akkumulátorokat 

használunk. A folyadék és a gáz keveredésének megakadályozására elválasztó elemet haszná-

lunk, amely lehet dugattyú, tömlő, vagy membrán. A töltőgáz általában nitrogén, de alacso-

nyabb nyomástartományban levegő is lehet. Nagyobb térfogatoknál a dugattyús megoldásokat 

alkalmazzuk. 

6.5.7. Kiegészítő elemek 

A hidraulikus rendszerek felépítéséhez, az energia átalakító és vezérlő elemek összekötésé-

hez, előírásszerű üzemeltetéséhez szükség van hidraulikus kiegészítő elemek beépítésére is. 

Ezek lehetnek:  

 Hidraulikus elemek összeépítő/csatlakozó elemei 

 Csővezetékek 

 Csőkötések 

 Szűrők 

 Tartályok 

 Hőcserélők 

 

A kiegészítő rendszerelemek jellemzői, beépítési feltételei a különböző gyártók katalógusai-

ban megtalálhatók, jegyzetünkben ezzel nem foglalkozunk. 

6.6. Felhasznált irodalom 

[1] Dr. Zsáry Árpád: „Gépelemek I.”. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. 

[2] Rudi A. Lang: „A fluidtechnika-hidraulika alapjai és elemei”. Mannesmann Rexroth 
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7. HIDRAULIKUS HAJTÁSELEMEK ÉS HAJTÓMŰVEK 

A hidraulikus hajtásoknak két típusát alkalmazzák: 

 a hidrosztatikus hajtásokat, amelyeknél a munkafolyadék nyomása közvetíti az energi-

át, ill. 

 a hidrodinamikus hajtásokat, amelyeknél az áramló közeg mozgása továbbítja az ener-

giát. 

 

Amit hidraulikus erőátvitel néven ismerünk, azok a hidrosztatikus hajtások. Ezek a 

térfogatkiszorításos elven működő elemekből felépített rendszerek egy erőgéppel (kézi eme-

lővel, villamos motorral, robbanómotorral) hajtott energia átalakítóból (szivattyúból), a mun-

kafolyadék és ezáltal a nyomás továbbítására szolgáló csővezetékből, vezérlő és szabályzó 

rendszerből (útváltókból, szelepekből, nyomásszabályzókból), valamint energia átalakítókból 

(munkahengerekből, hidromotorokból) állnak.  

 

7.1. ábra: Hidrosztatikus hajtás vázlatos képe (baloldalt elektromotor és szivattyú, jobb oldalon irány-

váltó szelep és axiáldugattyús hidromotor) 

Ezek a hajtásrendszerek zárt rendszerek, az egész rendszerben lévő nyomásközvetítő közeg 

mennyisége és nyomása állandó, de az energia átalakítók között szállított munkafolyadék 

mennyisége változik. 

 

A hidrosztatikus hajtások egyik speciális területét jelentik a járművek és mobil gépek teljes 

hajtásrendszerét alkotó ún. mobil hidraulikus hajtások (7.2. ábra). Ezeknél a zárt hajtásoknál a 

robbanómotor csak a szivattyút hajtja, a szivattyúból kiáramló munkafolyadék biztosítja a 

hidrosztatikus kerékhajtást, valamint az egyéb segédmozgásokat biztosító hidromotorok mű-

ködését.  
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7.2. ábra: Mobil hidrosztatikus hajtásrendszer 

Nagy előnye ezeknek a hajtásoknak, hogy a kerekek között nincs szükség tengelyre, minde-

gyik kerék mozgatása külön-külön szabályozható, továbbá nincs szükség sebességváltóra és 

differenciálműre sem. A kerékagyakba épített hidromotorok egyrészt tengelykapcsoló és 

mechanikus áttétel nélküli hajtást tesznek lehetővé (de léteznek fogaskerékhajtással, például 

bolygóművel kombinált kerékhajtások is), másrészt betöltik a fékek szerepét is, továbbá köz-

vetlenül rájuk szerelhetők a keréktárcsák. A kerekenkénti hidromotorok az érzékelők és a 

szoftveresen vezérelt elektronika segítségével a differenciálmű és differenciálzár szerepét is 

betöltik, megakadályozzák a kerekek kipörgését, megcsúszását és blokkolását is.  

 

A hidrosztatikus hajtások legfőbb előnye, hogy fordulatszám- és nyomatékmódosításuk tág 

határok között változtatható, miközben az erőátviteli hatásfok a szabályozás széles tartomá-

nyában igen kedvező. Fő hátrányuk, hogy az alkalmazott nagy nyomások miatt az alkatrészek 

gondos megmunkálást, pontos illesztést és kifogástalan tömítést igényelnek, ami az alkatré-

szek előállítási költségeit megnöveli, ugyanakkor az átvihető teljesítménynek is határt szab. 

 

A hidrodinamikus hajtások jellemző alkalmazási területe járművekben a hidrodinamikus ten-

gelykapcsolóként vagy a hidrodinamikus nyomatékváltóként való alkalmazás. Mindkettőre 

jellemző, hogy a nyomaték átadása mellett a hajtásrendszer torziós lengéseit csillapítják, 

ugyanakkor hajtásmegszakítás üzem közben nem lehetséges.  Mindkettő az áramlástani gépek 

működési elvét felhasználva, a behajtó tengelyen bevitt mechanikai teljesítményt alakítja át a 

térfogatáram és nyomásnövekedés szorzatával jellemzett áramlási teljesítménnyé, ami a kihaj-

tó tengelyen ismét visszaalakul mechanikai teljesítménnyé. Amikor a behajtó (szivattyú) és 

kihajtó (turbina) tengely fordulatszáma közel azonos, akkor hidrodinamikus hajtómű tengely-

kapcsoló üzemmódban dolgozik. Mivel a fordulatszám módosítása nyomatékmódosítással jár 

együtt, azokat a hidrodinamikus hajtóműveket, amelyekben fordulatszám módosítás is törté-

nik, nyomatékváltónak nevezik.  

 

Hidrodinamikus tengelykapcsoló esetén a munkafolyadék a szivattyú lapátjairól iránytörés 

nélkül kerül át a turbina lapátjaira (7.3. ábra), a két lapátkoszorúban zárt körfolyamú áramlás 

alakul ki.  
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7.3. ábra: A hidrodinamikus tengelykapcsoló működési vázlata, szerkezeti kialakítása és jelleggörbéi 

Egy adott n1 behajtó fordulatszámon üzemelő tengelykapcsoló által átvitt nyomaték és a ten-

gelykapcsoló hatásfoka a fordulatszám különbség függvénye. A hatásfok a turbina által le-

adott és a szivattyú által felvett teljesítmény hányadosa: 

 
bebe

kiki

be

ki

szivattyú

turbina

nT

nT

P

P

P

P




  (7.1) 

De mivel a behajtó (Tbe) és kihajtó (Tki) nyomatékok megegyeznek, a hidrodinamikus ten-

gelykapcsoló hidraulikus hatásfoka a szerkezeti kialakítástól függetlenül egyenlő a fordulat-

szám módosítással: 

 i
n

n

be

ki
  (7.2) 

A fordulatszám különbséget a csúszás (szlip) fogalmának bevezetésével kifejezve: 

 i1
n

nn
s

be

kibe



  (7.3) 

A tengelykapcsoló hidraulikus hatásfoka: 

 s1   (7.4) 
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A 7.3. ábrán megfigyelhető, hogy a hatásfok a fordulatszám azonosság (i=1) elérése előtt 

visszaesik nullára. Ebből következően a tengelykapcsoló működéséhez (azaz a nyomaték átvi-

teléhez) mindig szükség van csúszásra. Látható továbbá az is, hogy a legnagyobb nyomatékot 

az induláskor, 100%-os szlipnél viszi át, amikor az átvitt teljesítmény csaknem teljes egésze 

hővé alakul. 

 

A hidrodinamikus tengelykapcsolók készülhetnek tóruszmagos (vezetőgyűrűs) és mellékteres 

kivitelben is, ezek a konstrukciós elemek azonban a munkafolyadék zárt körfolyamú áramlá-

sát nem befolyásolják.  

 

A hidrodinamikus nyomatékváltók abban különböznek a hidrodinamikus tengelykapcsolóktól, 

hogy a szivattyún és a turbinán kívül egy harmadik lapátkoszorú, az ún. vezetőkerék (7.4. 

ábra) is a részt vesz az áramlási körfolyamat kialakításában. A szivattyúkerék által mozgásba 

hozott (felgyorsított) munkafolyadék a vezetőkeréken irányt vált, és a turbinakerékre átvezet-

ve, energiája a turbinakerék lapátjain lelassul, és tömegerők kifejtésével alakul át a kihajtó 

tengely nyomatékát meghatározó kinetikai energiájává. A munkafolyadék a nyomatékváltó-

ban zárt körfolyamú áramlást, de kétféle mozgást végez. Sorban áthalad a lapátkoszorúkon 

(ez a meridiánáramlás), egyidejűleg pedig a forgó lapátkoszorúk hatására kerületi irányban is 

mozog. A nyomatékmódosítás a vezetőkeréken megy végbe. A nyomatékváltónál a szivattyú 

és a turbina nyomatéka általában nem egyenlő. A nyomatéki egyensúlyt a vezetőkerék bizto-

sítja azáltal, hogy a szivattyú és a turbina nyomatéka közötti különbséget felveszi.  

  

7.4. ábra: Egylépcsős, rögzített vezető kerekű, egyfázisú hidrodinamikus hajtómű vázlata 

 és jelleggörbéi 

A hajtás karekterisztikái alapján a rögzített vezetőkerekes hidrodinamikus hajtóművek műkö-

déséről megállapítható, hogy: 

 a legnagyobb nyomatékot a hidrodinamikus tengelykapcsolóhoz hasonlóan indításkor 

(i=nki/nbe≈0) fejtik ki, 

 a nyomatékmódosítás (Mki/Mbe) a fordulatszám hányados növekedésével monoton 

csökken, és amikor a kihajtó tengely fordulatszáma eléri a behajtó tengelyét, a hidro-

dinamikus nyomatékváltó hatásfoka meredeken csökken, 

 a hatásfok a fordulatszám hányados (i=nki/nbe) függvényében változik, maximális ha-

tásfok akkor adódik, amikor a kihajtó tengely fordulatszáma fele a behajtó tengelyé-

nek. 

 

A hidraulikus módosítást a nyomatékok arányával kifejezve: 
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A hajtómű hatásfoka az aktuális fordulatszámok arányától és a hidraulikus módosítástól függ: 

 )s1(kik
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P
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  (7.4) 

 

 

7.5. ábra: Kétfázisú, szabadonfutó vezetőkerekes hidrodinamikus hajtómű (Trilok nyomatékváltó) és 

jelleggörbéje 

A 7.4. ábrából és a (7.4) összefüggésből látható, hogy amint a szivattyúkerék fordulatszáma 

megközelíti a turbinakerékét, a hidrodinamikus hajtómű hatásfoka lecsökken. Automatikus 

nyomatékváltók esetében ezt a hátrányt úgy küszöbölik ki, hogy ebben az üzemállapotban a 

vezetőkerék szabadonfutóvá válik, azaz olyan fordulatszámon forog, hogy rajta nyomaték 

nem képződik, ezáltal a hidraulikus hajtómű – működésének második fázisában - tengelykap-

csolóként működik (7.5. ábra). 

 

Ilyenkor a hidrodinamikus nyomatékváltó szivattyú és turbinakerekét egy súrlódó tengelykap-

csoló segítségével automatikusan összekapcsolják, hogy még a minimális szlipet (és vele 

együtt a melegedést) is kiküszöböljék. A gépjárművekben használt ilyen automatikus tengely-

kapcsolókat Wandler-nek nevezik (7.6. ábra). 
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7.6. ábra: Súrlódó kapcsolóval kiegészített hidrodinamikus nyomatékváltó  

(ZF-Sachs Drehmomentwandler) 

A hidrodinamikus hajtások munkafolyadéka egy speciális hidraulika olaj, az ún. ATF (Auto-

motive Transmission Fluid, pl. Dexron, Mercon), amelynek üzem közbeni hűtéséről is gon-

doskodni kell, mivel a munkafolyadék a nyomatékmódosítás közben felmelegszik (a veszte-

ség hővé alakul).  
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8. HIDRAULIKUS HAJTÁSOK TRIBOLÓGIAI KÉRDÉSEI 

A hidraulikus erőátviteli rendszerek leglényegesebb eleme maga a hidraulikus munkafolya-

dék, amelyik egyrészt áramlik a rendszer elemei között, másrészt átszármaztatja a nyomást az 

egyik energia átalakító elemről a másikra.  

 

A hidraulikus hajtások kétféleképpen fejthetik ki munkájukat, nagy nyomáson kis folyadék-

mennyiséggel, vagy kis nyomáson nagy áramló folyadékmennyiséggel. Ez a két különböző 

megoldás alapvetően különböző igényeket támaszt a hidraulikus munkafolyadékkal szemben.  

 

A kenőanyagokhoz képest a hidraulikus munkafolyadékok esetében kiemelt jelentősége van a 

folyadék és a környezet kapcsolatának, ebből következően a hidraulikus munkafolyadékokkal 

szemben járulékos követelményként merül fel a minimális környezetterhelő hatás, valamint a 

biolebonthatóság igénye. 

8.1. Hidraulikus munkafolyadékok kiválasztásának alapelvei 

A hidraulikus munkafolyadék kiválasztásával kapcsolatban az első teendő annak eldöntése, 

hogy milyen jellegű munkafolyadék kerüljön a rendszerbe. A hidraulikus munkafolyadékok 

összetételük és tulajdonságaik alapján három nagy csoportba sorolhatók: 

 ásványolaj alapú munkafolyadékok (hidraulika olajok), 

 nehezen gyulladó, biológiailag lebontható, szintetikus munkafolyadékok, 

 nem gyulladó, víz bázisú munkafolyadékok. 

 

A nem megfelelően megválasztott hidraulikus munkafolyadék a felhasznált tömítőanyagok 

keménységének és térfogatának megváltozását okozhatja. Az anyagok (munkafolyadék és 

tömítőanyag) megfelelő kiválasztásával a keménység- és térfogat-változásokat kis értéken 

lehet tartani, illetve a tervezésnél ezeket figyelembe kell venni. A tömítőanyagokkal való ösz-

szeférhetőségnek a szintetikus alapú munkafolyadék felhasználása esetén kell különös fi-

gyelmet szentelni. 

 

A hidraulikus munkafolyadék típusának kiválasztását követő lépés a munkafolyadék szüksé-

ges viszkozitásának meghatározása. A hidraulikus munkafolyadékok 40 °C-hoz tartozó név-

leges viszkozitását az ISO 3448 szerinti osztályozás alapján adják meg. A szükséges viszkozi-

tás kiválasztásához a 8.1. ábra nyújthat segítséget. A nomogram vízszintes tengelyén az üzemi 

hőmérséklet(tartomány) szerepel, a függőlegesen az adott hőmérséklethez tartozó viszkozitás 

érték.  
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8.1. ábra: Az alkalmazható hidraulikus munkafolyadékok viszkozitásának kiválasztása 

Egy adott hőmérséklet tartományban a klimatikus viszonyok figyelembevételével többféle 

viszkozitási osztályba tartozó munkafolyadékot is lehet alkalmazni. Közülük az optimális 

viszkozitásút a hidraulikus rendszer megkívánt hatásfokának figyelembevételével választhat-

juk ki (8.2. ábra). 

 

8.2. ábra: A hidraulikus munkafolyadék és a hidraulikus rendszer hatásfoka közötti kapcsolat 

Minél kisebb a munkafolyadék viszkozitása, annál jobb a hidraulika rendszer mechanikai ha-

tásfoka (annál kisebb a hidraulikus veszteség), de annál kisebb a rendszer volumetrikus hatás-

foka is (annál nagyobb a résveszteség), ill. fordítva, minél nagyobb a munkafolyadék viszko-

zitása, annál jobb a rendszer volumetrikus hatásfoka, de annál kisebb a mechanikai hatásfok 

(megnő a belső súrlódás). Közép-európai klimatikus viszonyokat és 100-as viszkozitási inde-
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xű munkafolyadékot feltételezve, az optimális kinematikai viszkozitás tartomány νopt= 

20…50 mm
2
/s . 

 

A hidraulikus munkafolyadékok viszkozitás szerinti besorolása az ISO 3448 viszkozitási osz-

tályozás alapján történik. A hidraulikaolajokat az üzemi igénybevételükhöz igazodó összeté-

telük és adalékolási szintjük alapján osztályozzák. A legelterjedtebb osztályozást az IS0 6743 

és a DIN 51524 szabványok tartalmazzák. A szabványok az ásványolaj alapú hidraulikaolajok 

mellett tartalmazzák a biológiailag lebontható, nehezen gyulladó, szintetikus, és a nem gyul-

ladó, vízbázisú munkafolyadékokat is (8.1. táblázat). 

 

Jelölés 

ISO       DIN 
Összetétel 

Viszkozitá-

si osztályok 

ISO VG 

Viszkozitá-

si index 

Üzemi hő-

mérséklet 

tartomány 

Felhasználási terület 

HH H adalékolatlan 

ásványolaj 

finomítvány  

10, 22 <100 >5…<70°C ahol az olajjal szemben speciális 

követelmény nincs 

HL HL ásványolaj 

finomítvány 

oxidáció- és 

korróziógátló 

adalékkal 

32, 46 <100 >5…<70°C közepes igénybevétel mellett üzeme-

lő berendezésekhez, ahol az örege-

désállóság és korrózióvédelem köve-

telmény 

HM HLP ásványolaj 

finomítvány 

oxidáció-és 

kopáscsökkentő 

adalékkal 

32…68 ~100 >5…<70°C nagy mechanikai és termikus igény-

bevételű hidraulikákban, lapátos és 

axiáldugattyús szivattyúkban, illetve 

ahol a kopáscsökkentő hatás kiemelt 

igény, kitűnő termikus stabilitás és 

szűrhetőség a követelmény 

HR  emelt viszkozi-

tási indexű HL 

termékek 

32, 46 <100 >5…<70°C  

HV HVLP 

 

 

 

 

 

HVLP-D 

 

 

 

 

HVLP 

 

 

 

 

HLP-D 

HM (HLP) olaj 

magas viszko-

zitási indexszel 

 

 

HM (HLP) olaj 

detergens-

diszpergens 

adalékkal 

 

HM (HLP) olaj 

detergens-

diszpergens 

adalékkal 

 

HM (HLP) 

detergens-

diszpergens 

adalékkal és 

nagy viszkozi-

tási indexszel 

15…68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32, 46 

>100 >5…<70°C a HM teljesítmény mellett kitűnő 

viszkozitás/hőmérséklet összefüggés, 

azaz nagy viszkozitási index, mecha-

nikai stabilitás és jó hidegfolyási 

tulajdonságok szükségesek  
 

ahol a HM teljesítmény mellett telje-

sítmény mellett detergens-

diszpergens hatás szükséges, azaz víz 

és szennyeződések bejutása a rend-

szerbe 

 

 

 

 
 

 

ahol a HLP-D teljesítmény mellett 

nagy viszkozitási index, mechanikai 

stabilitás és jó hidegfolyási tulajdon-

ságok szükségesek 
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Jelölés 

ISO       DIN 
Összetétel 

Viszkozitá-

si osztályok 

ISO VG 

Viszkozitá-

si index 

Üzemi hő-

mérséklet 

tartomány 

Felhasználási terület 

HF HFA 

 

 

HFB 

 

 

HFC 

 

 

 

HFD 

 

 

 

 

HFD-R 

 

HFD-U 

olaj a vízben 

típusú emulzió 

 

víz az olajban 

emulzió 

 

glikol alapú 

vizes polimer 

oldatok 

 

vízmentes, 

teljesen szinte-

tikus folyadé-

kok  

 

foszfátészterek 

 

egyéb szinteti-

kus folyadékok 

10…32 

 

 

15…46 

 

 

15…46 

 

 

 

46, 68 

120…140 

 

 

>100 

 

 

>260 

 

 

 

150 

>5…<55°C 

 

 

>5…<55°C 

 

 

-25…<60°C 

 

 

 

(-20°C) 

0…150°C 

nehezen gyulladó  

 

 

nehezen gyulladó 

 

 

tűzálló 

 

 

 

nehezen éghető 

HETG  trigliceridek/ 

növényi olajok 

22…68 210 -18…80°C ásványolajjal keverhető  

HEES  szintetikus 

észter 

10…68 ~200 -22…80°C ásványolajjal keverhető, nem vízoldó 

HEPG  poliglikol 22…68 150…200 -18…80°C ásványolajjal nem keverhető 

8.1. táblázat: Hidraulikus munkafolyadékok jellemzői 

8.2. A hidraulikus munkafolyadékok üzemi tulajdonságai 

A hidraulikus munkafolyadékok üzem közbeni tulajdonságait alapvetően a nyomás és a hő-

mérséklet hatására bekövetkezett változások határozzák meg.  

 

A nyomás hatására az olaj összenyomódik, térfogata kisebb lesz. A fajlagos térfogat csökke-

nés: 

 p
V

V



. (8.1) 

Az összefüggésben: 

V – a kiindulási olajtérfogat, 

ΔV – a térfogatváltozás, 

p – nyomás [MPa], 

κ=(3…8)10
6
 [MPa

-1
] – az olaj kompresszibilitási tényezője. 

 

Elhanyagolható (~0,7%) a térfogatváltozás 120 bar-ig, de ennél nagyobb nyomásnál már szá-

molni kell vele. 300 bar nyomásnál a térfogatváltozás ~2,4%. 

 

Az összenyomott olajoszlop rugóállandója: 

 
V

A
c

2

h
  [mm/N], (8.2) 

ahol: 
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A – a hidraulikus rendszer egyenértékű átmérője [mm], 

V – a nyomás alatt álló olajtöltet térfogata [mm
3
], 

κ  – az olaj kompresszibilitási tényezője [MPa
-1

]. 

 

A valóságban a teljes hidraulikus rendszer rugóállandója ennél nagyobb (merevsége kisebb), 

mert a hidraulikus rendszer egyes elemeinek (csövek, munkahengerek) rugalmas tágulása 

csökkenti a eredő rugómerevséget. 

 

A nyomás hatására a folyadékok viszkozitása exponenciálisan nő: 

 
p

0p
e


 , (8.3) 

ahol: 

η0 – a folyadék dinamikai viszkozitása atmoszférikus nyomáson [MPa∙s], 

p  – az üzemi nyomás [MPa], 

α=(1…4)∙10
-2 

– a folyadék nyomás-viszkozitás kitevője [MPa
-1

]. 

 

A nyomásnövekedésből adódó viszkozitás növekedést a hőmérséklet hatása kompenzálja, 

mivel a hőmérséklet növekedésével a munkafolyadékok viszkozitása csökken: 

 













T

40
12,1

40t
, (8.4) 

ahol: 

ν40 – a hidraulikus munkafolyadékok kinematikai viszkozitása 40°C-on [mm
2
/s], 

T  – üzemi hőmérséklet [°C], 

χ≈(2…3) – a hőmérséklettől függő viszkozitás növekedés hatványkitevője. 

 

A normál üzemi körülmények között (p=12…20 MPa, T=40…60°C) a viszkozitás változása 

elhanyagolható, mivel a hőmérséklet és a nyomás hatása kiegyenlíti egymást. 

 

A hidraulikus munkafolyadékok élettartamát alapvetően a túlterhelés (megengedettnél na-

gyobb hőmérséklet és nyomás), a szennyeződés, valamint az adszorbeált víz- és gázmolekulák 

együttes hatása határozza meg. Normál üzemi körülmények mellett a hidraulikus munkafo-

lyadékok élettartama jelenleg 4000…6000 üzemóra. A valódi élettartam meghatározása érde-

kében az egész hidraulikus rendszer monitorozására van szükség. Folyamatosan kell ellenő-

rizni a hidraulikus rendszer elemeinek állapotát az esetleges kopás, szivárgás felderítésére, 

folyamatosan kell ellenőrizni az áramló közeg hőmérsékletét, nyomását és mennyiségét, to-

vábbá rendszeresen kell mintát venni a hidraulikus munkafolyadékból a minőség változásának 

nyomon követése érdekében. 
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9.  MŰANYAG ALKATRÉSZEK MÉRETEZÉSÉNEK ALAPJAI  

9.1. Bevezetés 

Az összefoglaló néven műanyagnak nevezett alkatrészek szerkezeti anyagként történő térhó-

dítása az 1990-es évektől meghatározóvá vált. A világ nyersacél és műanyag termelésének 

volumenét [Mm
3
/év] összehasonlító statisztikák azt mutatják, hogy a műanyagtermelés 1989-

1990-es évektől meghaladta a nyersacélét. Figyelemmel erre a tényre a műanyagból készített 

alkatrészek egyre nagyobb méretű térhódítása várható, így azok méretezésének kérdései is 

egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. A műanyagok olyan szerkezeti kialakításokat tesznek 

lehetővé, melyek fémek esetében egyáltalán nem lehetségesek, vagy csak igen körülményesen 

megvalósíthatók (pl. irányfüggő tulajdonságú kompozit, vagy szendvics szerkezetek). 

 

Alakadás, mechanikai tulajdonságok, azaz szerkezeti anyagként történő viselkedés, tönkre-

menetelüket meghatározó határállapotok tekintetében a műanyagok a fémekhez viszonyítva 

számos, különleges tulajdonsággal rendelkeznek. A fémek, mint szerkezeti anyagok esetében 

általános megközelítésként fogadjuk el a homogén, izotróp anyagtulajdonságot, amely mű-

anyagok esetén ettől jelentősen eltér. Néhány fémekhez viszonyított, a szerkezeti anyag visel-

kedését meghatározó tulajdonságot műanyagok esetén az alábbiakban foglalunk össze: 

 rugalmasági modulusuk (E) mintegy két nagyságrenddel kisebb,  

 jelentősen nagyobb alakváltozási képességgel rendelkeznek, 

 terhelésre adott válaszfüggvényük időfüggő, így a kúszás és a relaxáció jelenségét mu-

tatják, 

 alakítás hatására anizotrópia lép fel, azaz szilárdsági és rugalmassági tulajdonságaik 

irány- és helyfüggőek,  

 ciklikus terhelések hatására (annak frekvenciájától függően) jelentősen felmelegednek, 

 szilárdsági és rugalmassági tulajdonságaik erősen hőmérséklet-függőek, 

 hőtágulási együtthatójuk többszöröse a fémekének (különböző műanyagok jelentős el-

térést mutatnak),  

 hővezető képességük jelentősen kisebb a fémekénél. 

9.2. Műanyagok tulajdonságainak leírása 

A tulajdonságok leírását az alkalmazástechnika, valamint azok előállítását végző vegyészet 

eltérő módon adja meg.  

Alkalmazástechnika tekintetében homogén, folytonos (kontinuum) anyagként kezeljük, tulaj-

donságaikat makroszkopikusan próbatestek vizsgálatával határozzuk meg. A vegyészet ezzel 

szemben az atom, illetve a molekula szerkezet meghatározása alapján írja le azok tulajdonsá-

gait. 

Az említett két tárgyalásmód nehezen összeegyeztethető, mivel a célkitűzés eltérő, valamint a 

tulajdonságok leírása is teljesen más ismeretanyagokon alapszik. Figyelemmel a fentiekre a 

szerkezeti anyagként történő alkalmazás tekintetében fontos anyagtulajdonságokat a mű-

anyagok anyagszerkezetéből vezetjük le. (Néhány ismertebb műanyag megnevezését és álta-

lánosan elfogadott rövidítését az 9.1. táblázatban mutatjuk be.) 
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Srsz. Megnevezés Rövidítés 

1 Polietilén PE 

2 Nagysűrűségű polietilén (kemény) HDPE 

3 Kissűrűségű polietilén (lágy) LDPE 

4 Poli(tetrafluor)etilén PTFE 

5 Polipropilén  PP 

6 Poliamid PA 

7 Polifomaldehid POM 

8 Poli(metil)metakkrilát PMMA 

9 Polisztirol PS 

10 Akrilnitril(butadien)sztirol ABS 

11 Polivinil-klorid PVC 

12 Cellulóz-acetát CA 

13 Polikarbonát PC 

14 Poli(etilén)tereftalát PETP 

15 Poliuretán PUR 

16 Poliészter telítetlen UP 

17 Epoxid EP 

9.1. táblázat: Néhány ismertebb műanyag megnevezése és rövidítése 

9.3. Műanyagok anyagszerkezete 

A műanyagokat hosszú fonal-molekulák alkotják. Megkülönböztetünk hőre lágyuló, és kemé-

nyedő típusokat. A hőre lágyuló típusok esetén a fonalmolekulák egymástól függetlenek, míg 

a hőre keményedők esetén kereszthidakkal összekötve alkotnak térbeli hálórendszert. A mec-

hanikai szilárdság hordozója a vegyértékláncban a szénatomok közötti kötés (C-C kötés), ahol 

is a szénatom egy tetraéder súlypontjában helyezkedik el, vegyértékei a tetraéder csúcsai felé 

mutatnak. Egy karbon lánc térbeli elhelyezkedését az 9.1. ábra szemlélteti. 

 

9.1. ábra: Példa karbon lánc térbeli elhelyezkedésére 
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9.4. Műanyagok alakváltozási mechanizmusai időben állandó feszültség, és alakvál-

tozás esetén 

A statikusan rendezetlen vegyértéklánc összetartó erői az un. Van der Waals erők, amely erők 

hőmérséklet-függőek. A hőmérséklet emelkedésekor ezek az erők gyengülnek. Az elemi lánc 

egyes szakaszai el is fordulhatnak, amely következtében az atomláncban meglévő szerkezeti 

hibák (hézagok) képesek befogadni egy-egy elforduló molekulát. A folytonos láncban az 

együtt elmozduló részeket szegmenseknek hívjuk. A szegmensek képesek új helyet elfoglalni 

az atomláncban, amely mozgást szegmens átugrásoknak nevezzük. Amennyiben a műanyag 

alkatrészre nem hat külső erő, ezek a szegmens átugrások statisztikusan rendezetlen állapot-

ban, a tér minden irányában egyenletesen következnek be, azaz makroszkópikus méretekben a 

terheletlen alkatrész méretváltozása nem észlelhető. Külső teher hatása alatt azonban a szeg-

mens átugrások úgymond irányítottá válnak, az idő függvényében változó jelenségként írható 

le. 

 

Mindezek alapján a műanyag alkatrészek viselkedése leírására kétféle alakváltozási mecha-

nizmussal lehetséges. Külső teher felhelyezését követően - hasonlóan a fémekéhez – a szom-

szédos elemi részecskék közelednek, vagy távolodnak az energia minimumot jelentő helyzet-

hez képest. Ez a hatás a teher felrakáskor azonnal jelentkezik, igen kis környezetre kiterjedő, 

lokális hatású, melyet energia-rugalmas alakváltozásnak hívunk. A másik jelenség a szegmen-

sek elmozdulásával kapcsolatos, amelyre a termodinamika törvényei igazak. Ezt a fajta alak-

változást entrópia rugalmasnak hívjuk. Ez a hatás bizonyos határérték felett megfordíthatat-

lan, azaz ez a fajta mechanizmus maradó deformációk kialakulását eredményezheti. 

9.5. Hőmérséklet változásának hatása a műanyagok viselkedésére 

A molekulaláncot összetartó erők hőmérséklet függése okán a mechanikai jellemzők is nagy-

mértékben változnak a hőmérséklet függvényében. A hőmérséklet növekedésének a szakító 

szilárdságra gyakorolt hatását PE anyagok esetén a 9.2. ábra szemlélteti. 

 

9.2. ábra: A hőmérséklet hatása PE anyagok szakítódiagramjára 
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A molekulaláncot összetartó erők a hőmérséklet csökkenésekor egyre erősebben fogják a mo-

lekulákat, azaz a szerkezet egyre merevebb viselkedést mutat. Egy adott hőmérséklet alatt – 

amely egyes műanyagokra jellemző érték – az anyag már csak energia rugalmas alakváltozás-

ra képest. Ezt a hőmérsékletet üvegesedési hőmérsékletnek hívjuk . Néhány ismertebb mű-

anyag üvegesedési hőmérsékletét a 9.2. táblázat tartalmazza. 

 

Típus Üvegesedési hőmérséklet [
o
C] Egyéb anyagra jellemző megállapítás 

PE -70…-100 

Szobahőmérsékleten szívós anyagtulaj-

donságok 

PUR -65…-80 

PTFE -12…-20 

PP -6…-15 

PS +100 
Szobahőmérsékleten rideg anyagtulaj-

donságok 
PVC +70…080 

PMMA +72…+105 

9.2. táblázat: Néhány ismertebb műanyag üvegesedési hőmérséklete 

9.6. Entrópia rugalmas (időtartam függő) alakváltozások leírása, időben állandó fe-

szültség, és alakváltozás esetén 

A terhelések és az alakváltozások közti kapcsolat csak az idő függvényében írható le műanyag 

alkatrészek esetén. Mivel a folyamatban a molekula szerkezet viselkedése matematikai sta-

tisztikai eszközökkel írható le, a terheletlen állapotot meghatározó jellemzők elérése csak va-

lamely aszimptotikus közelítéssel lehetséges. Ennek a mechanizmusnak a leíráskor a hirtelen 

felrakott, időben állandó teher hatására mutatott alakváltozási tulajdonságokat „kúszás” néven 

nevesítjük. Egy adott próbatestre hirtelen rákényszerített, majd állandó értéken tartott alakvál-

tozás hatására mutatott alakváltozási tulajdonságokat a relaxáció fogalmával jellemezhetjük.   

Az időtartam függő alakváltozási folyamatok vizsgálatára alkalmazott készülékek sematikus 

elrendezését, valamint az egyes folyamatokhoz (kúszás, relaxáció) tartozó mechanikai jellem-

zők változását a 9.3. ábrán mutatjuk be. 
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9.3. ábra: Műanyagok kúszása, relaxációja 

9.7. A terhelés sebességének hatása az anyagjellemzőkre 

Az alakváltozásnak a terheléshez képesti késése okán a műanyagok eltérő viselkedést mutat-

nak az azokat érő különböző sebességű hatásokra. Gyors terhelésváltozások esetén rideg 

anyagtulajdonságokat mutatnak, melyek jellemzésére egy PE anyag szakítóvizsgálatán ke-

resztül mutatunk példát a 9.4. ábrán. 
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9.4. ábra: A szakító szilárdság változása különböző sebességű vizsgálatok esetén, PE műanyagnál 

9.8. A folyási szám, hőre lágyuló műanyagok szilárdsági jellemzésére 

Az óriásmolekulákból felépülő, hőre lágyuló műanyagok a hőmérséklet emelkedésekor folyé-

kony állapotba kerülnek. Az így létrejött folyadék viszkozitása a molekula nagyságának függ-

vénye. Miután a szilárdsági tulajdonságok hordozója a vegyértékkötések szilárdságának va-

lamint a molekula lánc hosszának függvénye, szoros összefüggés állítható fel az olvadék 

viszkozitása, valamint annak szakító szilárdsága között. Az 9.5. ábra különböző típusú PS 

anyag folyási száma (Melt Flow Index, MFI: időegység alatt adott keresztmetszeten áthaladó 

anyag mennyisége, [g/10 min]), valamint szakító szilárdsága közötti kapcsolatot szemlélteti. 
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9.5. ábra: Folyási szám és szakítószilárdság kapcsolata PS anyagok esetén 

9.9. Műanyagok szilárdságtani, méretezési alapfogalmai 

Általános alakú (sem a vizsgált test alakja, sem az arra ható terhelés szempontjából szimmet-

riával nem rendelkező) alkatrész esetén abból tetszőleges helyen kivágott elemi kiskockára 

ható feszültségeket a 9.6. ábra szemlélteti. 

 

9.6. ábra: Általános alakú és terhelésű alkatrészből kivágott térbeli feszültég állapotú elemi kiskocka 

feszültségviszonyai 

A hagyományos kontinuum-mechanika lineáris kapcsolatot tételez fel a terhelés hatására ki-

alakuló alakváltozási valamint feszültségi állapot között (a test geometriai méretéhez képest 

kicsinynek feltételezett alakváltozás). Ez esetben az alakváltozási  és a feszültségi állapot kö-

zött 3 tényező teremt kapcsolatot: E rugalmassági modulus, G csúsztató rugalmassági modu-

lus, valamint υ Poisson tényező. Általános térbeli feszültségállapot esetén az alakváltozási 

állapot három fajlagos nyúlással (εx,  εy,  εz) valamint három szögelfordulással (γxy,  γyz,  γzx) 

jellemezhető. Az alakváltozás törvénye (az általános Hooke-törvény) az alábbi két egyenlet-

rendszerrel írható le: 

  

  

 , (9.1) 
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valamint 

  

  

 . (9.2) 

Az alakváltozási állapot felbontható a vizsgált test térfogatváltozására, valamint az állandó 

térfogaton lezajló alakváltozásra. 

 +  = 3 εk = . (9.3) 

Mivel 

 , (9.4) 

ahol: 

3Kεk=k 

 

A kapcsolatot a minden irányban azonos (hidrosztatikus) feszültség és a méretváltozás között 

a kompresszió modulus (K) írja le: 

 . (9.5) 

Amennyiben a térfogatváltozás 1/3-át levonjuk a fajlagos nyúlás mindhárom összetevőjéből, 

az alaktorzulás összetevőit kapjuk. 

  

  

 . (9.6) 

A kétféle alakváltozási mód közötti viselkedésbeli eltérés különösen gumiszerű anyagok ese-

tén szembetűnő. Ezen anyagoknál a nagy alakváltozás kizárólag alaktorzulás alakjában, állan-

dó térfogaton zajlik le. Ebből adódóan, amennyiben gumiszerű anyagok alakváltozását korlá-

tozzuk, viselkedésük megváltozik, elvesztik rugóként való viselkedésüket, kemény, rideg 

anyaggá válnak. 

9.10. Műanyagok egyes anyagtulajdonságainak megadása 

9.10.1. Rugalmassági modulus 

Az időben állandó feszültség, ill. alakváltozások esetén a rugalmassági tulajdonságok leírásá-

ra a feszültség-nyúlás görbék kezdeti szakaszát használhatjuk. Ezek a görbék műanyagok ese-

tén már a kezdeti szakaszban sem tekinthetők lineárisnak, így a fémeknél eltérően határozzuk 

meg a rugalmassági modulust. (9.7.ábra) 
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9.7. ábra: Rugalmassági modulus értelmezési lehetőségei nem lineáris feszültség-nyúlás görbe adott P 

pontja esetén 

Érintő modulus: 

 . (9.7) 

Ugyanezen görbén a húr-modulus értelmezése, a görbe kezdőpontjából az adott P pontba hú-

zott egyenes meredeksége: 

 . (9.8) 

Tekintettel egyes műanyagok kúszás érzékenységére, a feszültség-nyúlás görbékből meghatá-

rozott  húzószilárdsági értékek nem mindig megbízhatóak. Ezért hárompontos hajlításból is 

szokás meghatározni a rugalmassági modulust, Eh indexszel utalva a meghatározás módjára 

(9.8. ábra) 

 

9.8. ábra: Rugalmassági modulus meghatározás hajlító kísérletből 

A hajlított tartó, valamint a terhelés geometriai adatainak ismeretében a hajlító rugalmassági 

modulus értéke: 

 , (9.9) 

ahol: 

 I - a tartó másodrendű nyomatéka a hajlítás tengelyére. 

9.10.2. Időérzékeny tulajdonságok meghatározása 

A kúszás és ernyedés (relaxáció) időfüggő tulajdonságainak meghatározása szabványos kö-

rülmények közötti lefolytatott vizsgálatokkal történik. A mért adatok rögzítésére a 9.9. ábrán 
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mutatunk példát, mikor is egy PC anyag nyúlás-idő diagramját mutatjuk be, különböző terhe-

lések alkalmazása esetén. A vizsgálat során meghatározott időnként mérik a nyúlást, az idő-

tengely a hosszú vizsgálati időre való tekintettel logaritmikus beosztású. 

 

9.9. ábra: Példa kúszás vizsgálatra (ε – t), terhelések, mint paraméter feltüntetésével 

9.10.3. Anyagmodellek időben változó feszültség és alakváltozás esetén 

Időben változó feszültség és alakváltozás esetén a válaszfüggvények meghatározására olyan 

anyagmodelleket kell alkalmaznunk, amelyek Hooke-törvényhez hasonlóan anyagállandók 

használatával teremt kapcsolatot a feszültség és az alakváltozás időbeni lefolyása között. Erre 

a célra a viszko-elasztikus anyagmodellek alkalmasak, amelyek egyszerre teszik lehetővé a 

műanyagok energia-rugalmas, valamint viszkózus tulajdonságainak leírását. A viselkedést 

egy alkalmasan összekapcsolt energia rugalmas (rugó) elem, valamint egy viszkózus tulajdon-

ságokat modellező elem (csillapító) együttes működtetésével modellezhetjük. A két elemet 

különbözőképpen összekacsolva írhatjuk le a vizsgált alkatrész időtartamfüggő viselkedését. 

A makroszkópikus modellekből (rugóra, csillapítóra vonatkozóan) anyagtörvényt (anyagtu-

lajdonságot leíró mennyiséget) kapunk, amennyiben az erő helyébe feszültséget, az elmozdu-

lás helyébe fajlagos nyúlást helyettesítünk. A viszkoelasztikus modellek elemeit és viselkedé-

süket leíró összefüggéseket a 9.3. táblázat tartalmazza. 
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9.3. táblázat: Viszkoelasztikus modellek elemei és viselkedésüket leíró összefüggések 

Az alapelemek összekapcsolásából (soros vagy párhuzamos) kapott legismertebb modelleket 

a 9.4. táblázatban adjuk közre. A kúszási (Ec), valamint ernyedési (Er) modulus meghatározási 

módját a legismertebb modellekre a 9.5. táblázat mutatja.  
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9.4. táblázat: A legismertebb anyagmodellek, és a viselkedésüket leíró összefüggések 



158   JÁRMŰ- ÉS HAJTÁSELEMEK III. 

www.tankonyvtar.hu   Borbás Lajos, BME 

 

9.5. táblázat: A kúszási és ernyedési modulus meghatározási módja a legismertebb anyagmodellek 

esetén 

A 9.4. táblázatban szereplő η
*
=η/E összefüggés a kúszás és az ernyedés időbeli lefolyását mu-

tatja, ezért időállandónak, vagy relaxációs időnek hívjuk.   

9.11. Műanyagok irányított tulajdonságokkal: a szálerősítés alapjai 

9.11.1. Szálerősítésről általában 

Ahhoz, hogy a műanyagok általánosan elterjedt szerkezetépítő, teherviselő anyagként alkal-

mazhatók lehessenek, egyes tulajdonságaikat (pl. szakítószilárdság, nyúlás) jelentős mértek-

ben módosítani, javítani szükséges. Teherviselő alkatrészként történő alkalmazás esetén hosz-

szantartó, időben változó igénybevételekkel számolnunk, a szobahőmérsékleti alkalmazástól 

jelentősen eltérő hőmérséklet határok között, amire a homogén műanyagok B= 60…80 MPa 

szakítószilárdsága, valamint E= 3…4000 MPa rugalmassági modulusa nem teszi alkalmassá 

azokat.  

 

A szilárdsági tulajdonságok javítása erősítéssel oldható meg, általában figyelemmel a terhelési 

irányaira. Az így létrehozott, un. szálerősített (kompozit) műanyagok mechanikai tulajdonsá-

gai az alapanyagét jelentősen meghaladják, sok esetben elérik a fémekét, ugyanakkor töme-

gük a hasonló fémszerkezetekéhez viszonyítva – éppen a terhelési irányokban alkalmazott 

erősítések következtében – jelentősen kedvezőbb értékeket mutat. A szilárdság hordozói a 

szálak (vázanyag, sok esetben fibre megnevezéssel az angol terminológiából eredően), a mű-

anyagok (mátrix vagy gyanta) feladata az így kialakított szerkezet egyben tartása. Az erősítő 

(váz) anyagok (szálak), valamint a mátrix (gyanta) mechanikai tulajdonságai között nagyság-

rendiek a különbségek.  
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Definíció szerint a kompozitok olyan többfázisú anyagok, amelyek szívós mátrix, valamint 

nagyszilárdságú erősítő anyagból állnak, amelyek között kiváló adhéziós kapcsolat alakult ki. 

Az egyik legősibb, természetes alapanyagú kompozit a fa, ahol is a cellulóz szálakat a lignim 

mátrix hordozza. 

 

Az erősített műanyagoknak alapvetően az alábbi típusait különbeztetjük meg: 

 üvegszál adalékokkal töltött hőre lágyuló műanyagok, 

 üveg, vagy más, nagyszilárdságú anyagból készült szálakkal erősített hőre keményedő 

műgyanták,  

 nagyszilárdságú, erősen orientált műanyag szálakkal, vagy más, természetese szálak-

kal (pl. bazaltszál) erősített elasztomerek. 

 

Az erősítő anyagként alkalmazott szálak hosszméretét tekintve megkülönböztetünk rövid, 

vagy hosszú szálas erősítést, amikor is a szálméretek megfelelő megválasztásával a kívánt 

mechanikai tulajdonságok létrehozhatók. 

 

A többfázisú szerkezet mechanikai tulajdonságainak meghatározásához ismernünk kell a az 

alapanyag valamint az alkalmazott erősítő anyag rugalmasságtani és mechanikai jellemzőit, 

mégpedig több irányban, pl. a szálerősítés (párhuzamos) irányában, illetve az erre merőleges 

(merőleges) irányban egyaránt. 

9.11.2. Erősítő anyagok 

A szálváz anyaga rendkívül nagy szilárdságú anyag, amelyet igen vékony szerkezeti mérete 

biztosítja. A leggyakoribb erősítő anyagok a különböző típusú üvegszálak (E-üveg: alumíni-

um-bór szilikát, S-üveg: alumínium-magnézium szilikát, M-üveg: berillium tartalmú szilikát) 

a szénszál, a bórszál, egyes egykristályos alakban kialakítható fémvegyületek (Whisker), va-

lamint a 2000-es évektől kezdődően a természetes anyagok közül a bazaltszál.  

 

Az üvegszál esetében a szálátmérő, valamint a szilársági jellemzők kapcsolatát (szakító szi-

lárdság, szakadási nyúlás) a 9.10. ábra mutatja.  

 

9.10. ábra: Kapcsolat az üvegszál szálátmérője, valamint szakítószilárdsága és a szakadási nyúlás 

között. 
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Néhány vázanyagra (szálra) annak jellegzetes szilárdsági tulajdonságait a 9.6. táblázatban 

adjuk közre. 

 

Anyag (szál) Sűrűség 

ρ [g/cm
3
] 

Szakítószilárdság 

B [MPa] x 10
3
 

Rugalmassági modulus 

E [MPa] x 10
4
 

E-üveg 2,5…2,6 3,50 7,3 

S-üveg 2,50 4,90 8,7 

M-üveg 2,89 3,50 12,4 

Karbon (HT) 1,76 2,46…3,16 24…29,5 

Bór 2,70 2,70 37 

SiC-whisker 3,20 5…42 50…100 

Zafir-wisker 3,95 29,5 42,2 

9.6. táblázat: Néhány jellegzetes vázanyag (szál) szilárdsági jellemzői. 

Az erősítésnek különböző formáit különböztetjük meg, az alábbiak szerint: 

 roving: párhuzamos szálakból álló, sodratlan pászma, 

 rovingszövet: rovingokból szőtt textília, melynek lánc és vetülék irányban a szálmeny-

nyisége eltérő lehet, 

 szövet: sodrott fonalból szőtt erősítés, 

 paplan: nemezelődött fonalból összeállított ragasztott, vagy steppelt textil. 

 

A szálváz és a gyanta együttesére a laminát megnevezést használjuk. A laminát szilárdsági 

jellemző nagymértékben az egyes alkotóelemek mennyiségétől (részarányától), valamint el-

rendezésétől függenek. Ennek megfelelően az alkotó elemek részarányának megadása a szál-

váz egyik fontos jellemzője. Beszélhetünk tömegre vonatkoztatott vázanyag tartalomról (θs), 

valamint térfogatra vonatkoztatott vázanyag tartalomról (θt), mikor is a vázanyag vonatkozó 

tömeg, illetve térfogat adatait a laminát teljes tömegére, ill. térfogatára vonatkoztatjuk. 

(θs=Gv/G, illetve θt=VV/V).   

Amennyiben ismerjük a vázanyag és a gyanta sűrűségét, a kétféleképpen számított vázanyag 

tartalom egymásba átszámítható. 

 , (9.10/a) 

 . (9.10/b) 

A gyártás során a laminátba kerülő levegőbuborékok térfogatarányát – amennyiben azok eltá-

volítás pl. nyomás, vagy vákuum alkalmazásával nem lehetséges, a korrekt számításoknál 

figyelembe kell venni. A különböző gyártási technológiákkal (úgymint kézi laminálás, váku-

umzsák alkalmazása, préselés, profílhúzás, tekercselés, szórás, prepreg-préselés) a laminátban 

maradó levegő mennyisége jelentősen eltérő értékeket vehet fel. 

 

A térfogatra vonatkoztatott vázanyag tartalom felső határát párhuzamos szálak egymáson való 

felfekvése határozza meg. A szálak elméleti elhelyezkedésének szélső értékeit a 9.11. ábra 

mutatja. 
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9.11. ábra: Szálak elhelyezkedése a legnagyobb elméleti üvegszál tartalom meghatározásához 

A 9.11. ábrán bemutatott két lehetséges szélső elhelyezkedés esetén a térfogatra vonatkozta-

tott maximális vázanyag tartalom értéke a szálak geometriai adatainak ismeretében az alábbi 

összefüggésekkel határozható meg (a) és b) esetekre): 

  (9.11/a) 

 . (9.11/b) 

A 9.11/a egyenlettel leírt szálanyag tartalom 78,5 %, míg ez az érték a 9.11/b egyenlet esetén 

90,6%. A szálak fenti egyenlettel leírt, elméleti elhelyezkedése a gyakorlatban nem biztosítha-

tó, így a megvalósítható maximális száltartalom mértéke a 65%-t általában nem lépi túl. 

 

Az egyes jellegzetes laminát készítési módokhoz tartozó üvegtartalom mértékét (térfogatra, 

valamint tömegre vonatkoztatva) a 9.7. táblázatban foglaltuk össze. 

 

Laminálás mód-

szere 

Szálváz típusa 

Paplan Szövet Roving 

θt [%] θs [%] θt [%] θs [%] θt [%] θs [%] 

Kézi felrakás 8…12 20…35 22…28 35…45 32…54 50…70 

Vákuumzsák 15…22 30…35 20…42 40…60   

Préselés 20…32 40…50 32…46 50…65   

Profil húzás   20…58 40…75 32…62 60…75 

Tekercselés     52…60 68---82 

Szórás     8…14 20…30 

Prepreg-préselés 12…22 25…30     

9.7. táblázat: Különböző laminálási módszerekhez tartozó fajlagos üvegtartalmak értékei 

9.12. Szálváz és gyanta együttműködésnek alapjai 

A következőkben abból az alapfeltételezésből indulunk ki, miszerint a külső terhelések hatá-

sára a vázanyag és a gyanta együttműködik (nincsenek szétválások), azaz a terhelések a gyan-

táról a szálvázra maradék nélkül átadódnak. 

 



162   JÁRMŰ- ÉS HAJTÁSELEMEK III. 

www.tankonyvtar.hu   Borbás Lajos, BME 

Jelen terhelésátadási mechanizmus bemutatáskor abból a feltételezésből indulunk ki, hogy egy 

párhuzamos szálerősítéssel elkészített köteg a terhelés irányába eső A kersztmetszetének Av = 

θt része (ez a vázanyag keresztmetszetének), valamint az Agy = (1- θt) része (a gyanta ke-

resztmetszet) egymás mellett feküdne ([%]). 

 

Amennyiben a szálak irányában ható tiszta húzást feltételezünk, a terhelő erő megoszlása a 

váz és a gyanta között a 9.12. ábra szemléltetésével: 

 F= Fv + Fgy, (9.12) 

ahol: 

 Fv= θt∙A∙v, (9.13/a) 

 Fgy= (1- θt) ∙A∙gy, (9.13/b) 

ahol: 

v - az erősítő szálban, gy a gyantában ébredő feszültség. 

 

9.12. ábra: Párhuzamos erősítésű szálköteg térfogatmegoszlása (vázanyag és gyanta) 

A kötegre ható, a szálváz irányával megegyező irányú (||) átlagfeszültség: 

 ||= F/A= θt∙v+(1- θt) ∙ gy. (9.14) 

Miután a két egymáson fekvő réteg alakváltozása egyenlő, az erő irányában mért köteg meg-

nyúlása: 

 ε||= v/Ev=gy/Egy=||/E||. (9.15) 

Fenti két összefüggés alapján a köteg erő irányába eső rugalmassági modulusa: 

 E||=Evθt + Egy(1-θt). (9.16) 

A köteg alakváltozást külön kell kezelnünk a vázanyag irányában (szálirányban, azaz párhu-

zamos irányban, melynek jelölése ||), valamint a vázanyag irányára merőleges, (a szálirányra 

merőleges, ennek jelölése ) irányban. A szálköteg alakváltozási összetevőit a vázanyag irá-

nyában a 9.13. ábra, míg az arra merőleges irányban a 9.14. ábra szemlélteti. 
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9.13. ábra: Szálköteg vázanyag irányába (szálirányba) eső alakváltozási összetevői 

 

9.14. ábra: Szálköteg vázanyag irányára merőleges alakváltozási összetevői 

A vázanyag és a gyanta különböző Poisson tényezővel rendelkeznek. A 9.14…9.16 összefüg-

gések alapján levezethető, hogy a köteg Poisson tényezője az alábbi összefüggéssel számolha-

tó: 

 ||=θt v +(1-θt)gy, (9.17) 

ahol: 

v - a vázanyag Poisson tényezője, 

gy - a gyanta Poisson tényezője. 

9.13. Kompozitok mechanikai jellemzőinek meghatározása 

Mint a fentiekből láthattuk, a kompozitok inhomogén, anizotrop szerkezetek, melyeknek 

mechanikai jellemzői irányfüggőek. Az inhomogenitás leírása a mikro-mechanika, míg az 

irányfüggő viselkedést  a makro-mechanika törvényszerűségeivel lehetséges. 

9.13.1. Rugalmassági modulus 

A kompozitok rugalmassági modulusának meghatározása váz (szál), azaz az 1-es főirányban, 

valamint az arra merőleges (2-es irány) irányban történik.  (9.15. ábra) 
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9.15. ábra: Kompozitok főirányai 

 E1 = Evθt +Egy (1-θt), (9.18) 

 . (9.19)

  

Miután a gyanta valamint a váz megnyúlása az 1-es főirányban egyenlő mértékű, az inhomo-

genitás következtében feszültség állapotuk különböző.  

 

Az 1-es főirányban ható külső erő (F) hatására az 1-es irány átlagfeszültsége valamit átlag 

rugalmassági modulusa az alábbiak szerint számolható: 

 , (9.20) 

ahol a terhelő erő: 

  (9.21) 

A (9.21) összefüggésben az A értékek rendre a vázanyag, valamint a gyanta felületeit jelölik.  

 

A 2 irányban (vázirányra merőleges) ható erő hatására, mikor is a váz és a gyanta feszültségi 

állapota egyenlő, azonban a megnyúlások különbözőek, kompozit teljes megnyúlása (δ), faj-

lagos nyúlása (ε2), valamint átlag rugalmassági modulusa (E2) az alábbi összefüggésekkel 

számítható: 

 , (9.22) 

ahol: 

h értékek jelölik az egyes alkotó elemek megnyúlásait. 

 , (9.23) 

 . (9.24) 

A feszültség és nyúlás viszonyokat anizotrop anyagok esetén a 9.16. ábra szemlélteti 
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9.16. ábra: Anizotrop anyagok feszültség és nyúlás viszonyai 

A 9.16. ábra értelmezésével, E1=E2, amennyiben Ev=Egy, homogén, erősítés nélküli anyagról 

beszélünk. 

 

A keresztirányú fajlagos nyúlások (ε) ismeretében számíthatjuk Poisson tényezőket, az aláb-

biak szerint: 

 ε


v=-v εv,   ε


gy=-gy εgy,   εv= εgy= ε1, (9.25) 

valamint 

 ε2= ε


vθt + ε


gy(1-θt). (9.26) 

Így a Poisson szám legnagyobb értéke: 

 21=- ε2/ ε1= vθt+ gy(1- θt). (9.27) 

A Poisson szám legkisebb értéke: 12≠ 21. 
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