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1. fejezet - Finommechanikai 
vezetékek 

1. A vezetékekről általában 

A finommechanikai vezetékek − kevés kivételtől eltekintve − általában egyenes vezetékek. Felépítésüket 

tekintve egy rögzített és egy mozgó részből állnak. A vezetékek feladata egyszerűen fogalmazva az, hogy a 

mozgó rész egy elméleti egyenes mentén tudjon csak elmozdulni. A gyakorlatban alkalmazott vezetékek 

azonban mindig egy elméletitől kisebb-nagyobb mértékben eltérő görbe mentén mozgatják a vezetett testet, azaz 

vezetési hibával rendelkeznek. Pontossági szempontból az a jobb minőségű vezeték, amelyiknél a hibák 

kisebbek. Ezt mutatja az 1.1.1. ábra. 

 

1.1.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az elméleti tengely az x tengely, amitől azonban a reális vezeték (vezetett test) pályája y és z irányban is pontról 

pontra eltér. A jó minőségű vezetéktől az is elvárható, hogy a vezetett test mozgatásához szükséges Fx erőhatás 

minél kisebb legyen, ugyanakkor a más irányú erőhatások és nyomatékok számára a vezeték lehetőleg minél 

merevebb legyen (keresztirányú merevség). A vezeték feladata tehát egy test egyenes pályán mozgatása minél 

kisebb mozgatóerővel, tehát minél kisebb súrlódással. 

2. A vezetékek osztályozása és a Maxwell-elv 

A vezetékeket különböző szempontok szerint lehet osztályozni. 

1. A vezeték kialakításának módja szerint: 

• Alakkal zárás. Ez esetben a vezeték tengelyére merőleges síkban nincs olyan irányú erőhatás, ami képes a 

vezetett testet a vezetéktől elválasztani. Ekkor zárt vezetékről beszélünk (1.2.2. ábra). 
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• Erővel zárás. Ez esetben a vezeték tengelyére merőleges síkban találhatók olyan irányú erőhatások, amelyek 

képesek a vezetett testet a vezetéktől elválasztani. Ekkor nyitott vezetékről beszélünk, és az üzemszerű 

működés során mindig van egy olyan erőhatás, amely a vezeték és a vezetett test közötti érintkezést biztosítja 

(1.2.3. ábra). 

• Anyaggal zárás. Ekkor az álló és elmozduló rész között anyaggal való kapcsolat van, az anyagok 

rugalmasságát használjuk ki. Ez a rugalmas vagy rugós vezeték (1.2.4. ábra). 

2. A kapcsolódó „felületek” szerint: 

• Technikai vezetékek. Ezeknél a vezeték és a vezetett test közötti érintkezés felületeken történik. Az ilyen 

típusú vezetékek általában jobban terhelhetők. 

• Kinematikai vezetékek. A vezeték és a vezetett test közötti érintkezés pont- vagy vonalszerű. Ezek a 

vezetékek általában kevésbé terhelhetőek, de pontosabbak szoktak lenni, mint a technikai vezetékek. Az 

érintkezési nyomófeszültségeket és érintkezési deformációkat a Hertz-formulákkal kell kiszámítani. 

3. A súrlódás módja szerint: 

• Csúszó vezeték. A vezeték és a vezetett test között szilárdtestsúrlódás van. 

• Gördülő vezeték. Az ilyen típusú vezetékeknél a szilárdtestsúrlódás csökkentésének érdekében gördülő 

elemeket alkalmazunk. 

• Rugalmas vezeték. Gyakorlatilag súrlódásmentes vezetéktípus, csak a belső anyagsúrlódás lép fel. 

• Aero- vagy hidrosztatikus vezeték. A vezeték és a vezetett test között légpárna vagy folyadék van, a vezeték 

és a vezetett test anyaga nem érintkezik egymással. Csak newtoni v. stokesi súrlódással kell számolnunk 

(1.2.1. ábra). 

 

1.2.1. ábra Forrás: http://www.abtechmfg.com 

Mágnesesen lebegtetett vezetékek. 

 

1.2.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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1.2.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

1.2.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A finommechanika a súrlódási módok szerinti osztályozást helyezi előtérbe. 

A vezetékekkel szemben támasztott általános követelmény az, hogy mind a súrlódás, mind a felületi 

igénybevétel lehetőleg kicsi legyen, ami a kis méretek és tömegek miatt legtöbbször teljesíthető is. 

A vezetékek pontosságát és a zavaró hatások legkisebb érvényesülését a Maxwell-elv betartása biztosítja. 

A Maxwell-elv kimondja, hogy a vezeték keresztmetszetét úgy kell kialakítani, hogy a vezetett testet az egyik 

érintkezési pont (A) mentén párhuzamosan elmozdítva a másik érintkezési pont (B) a megfelelő normális 

irányban mozduljon el. Ennek alapján csakis a 90°-os keresztmetszettel rendelkező horonnyal alakítható ki a 

legpontosabb vezeték (1.2.5. ábra), minden más szögértéknél a B pont nem a felület normálisának irányában 

hagyja el a felületet. 
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1.2.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az 1.2.5. ábrán a vezetett test még elfordulás ellen nincs biztosítva. Az elfordulás elleni biztosítás egy további 

megtámasztással érhető el, ezt mutatja az 1.2.6. ábra. A Maxwell-elvet ekkor is célszerű betartani, tehát a 

megtámasztás síkjának tartalmaznia kell az elbillenés tengelyét. Minden más esetben a megtámasztás érintkezési 

pontja nem a felület normálisának irányában fog eltávolodni az esetlegesen bekövetkező elváláskor. 

 

1.2.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

3. Vezetékek akadása 

Abban az esetben, ha egy vezetett testre nem a vezeték tengelyébe eső erő hat (1.3.1. ábra), a vezeték méreteit, 

elsősorban a vezetés hosszát gondosan kell megválasztani, mert különben akadás alakulhat ki. Az akadás a 

méretektől és a súrlódási viszonyoktól függő jelenség, ami a szerkezet teljes önzárását képes előidézni. 

A vezetékek akadásának két lehetséges esetét különböztetjük meg: 

1. a vezeték középtengelyétől y távolságra támadó erő (I. eset), 
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2. a vezeték szélétől x távolságra, egy α szög alatt támadó erő (II. eset). 

I. eset: 

 

1.3.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Ha az „F” mozgatóerő a vezeték középvonalával párhuzamosan (és annak síkjában) y távolságban támad, zárt 

vezeték esetében (1.3.1. ábra) a játékkal készült vezeték mindaddig nem akad meg, amíg a mozgatóerő nagyobb 

az R1, R2 súrlódóerőknél, 

1.1. egyenlet - (1-1) 

 

  

Ha F1= F2, valamint R1= R2= F1μ, és a vezeték szélességét y-hoz képest elhanyagoljuk, akkor a nyomatékokat a 

B pontra felírva: 

1.2. egyenlet - (1-2) 

 

  

Az egyenletekből kifejezhető a szükséges minimális vezetési hossz: 

1.3. egyenlet - (1-3) 

 

    

A játékok miatt a vezetett test az A és B helyen fekszik fel, és minél nagyobb az egyenlőtlenség, a vezeték annál 

biztosabban akadásmentes lesz. 

II. eset: 
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1.3.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Abban az esetben, ha az „F” külső erő ferdén támad, az akadás elkerülésének feltétele (1.3.2. ábra), hogy az 

 egyenlőtlenség teljesüljön. 

1.4. egyenlet - (1-4) 

 

egyenletből a szükséges vezetési hossz 

1.5. egyenlet - (1-5) 

 

meghatározható. 

A vezeték és a vezetőelem megmunkálásának tökéletlensége következtében a tényleges vezetési hossz mindig 

kisebb a névleges vezetési hossznál. A vezetési hossz biztosítására és a súrlódás csökkentésére osztott 

vezetékeket alkalmazhatunk (1.3.3. ábra). 

 

1.3.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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Egyes finommechanikai szerkezetekben az akadás jelensége felhasználható. Az 1.3.4. ábrán a mikroszkópasztal 

tárgylemezrögzítő szerkezete látható. Az asztalba illeszkedő csapok számára a rugós leszorítófülek jelentik a 

vezetési tengelyen kívül eső terhelést. A másik ábrán az akadással önzáró orvosi magasságmérő látható. 

 

1.3.4. ábra Forrás: http://static.medshop.com.au, http://www.celestron.com 

4. A finommechanikai vezetékek konstrukciója 

A finommechanikai vezetékeknél az egyik fő szempont gyakran a vezeték játékmentessége. Erre fecskefarok-

vezetékeknél az 1.4.1. ábra ad néhány megoldási változatot. Mindegyik megoldás alapfeltétele, hogy a 

fecskefarok kialakítása tökéletesen prizmatikus legyen, ellenkező esetben, például helyi kopások esetében, ezek 

a megoldások nem alkalmazhatók, mert a vezeték hol szorulni, hol lötyögni fog. A legalsó megoldást tipikusan 

mikroszkópok objektívjének függőleges mozgatására fejlesztették ki, ahol meghatározott súrlódási erőt kell 

létrehozni, hogy a vezetett test a saját súlya alatt ne mozduljon el, de túlságosan nagy ellenállással se 

rendelkezzen. Az x vastagságú lemezalátét vastagságát egyedi szereléssel állítják be. 

 

1.4.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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1.4.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Hengeres egyenes vezetékek alkalmazása esetén lényeges az elfordulásmentesítés. Az 1.4.3. a. ábrán egy 

járulékos vezetékkel megoldott konstrukció látható, ahol a bal oldali vezeték csak az elfordulás ellen biztosít. 

Ellenkező esetben túlhatározott lenne a szerkezet. Az 1.4.3. b. ábrán különböző elfordulásbiztos hengeres csúszó 

vezetékek láthatók. 

 

1.4.3. ábra Forrás: BME MOGI 

Az 1.4.4. ábrán CD-meghajtó egyenes vezetékét láthatjuk. Tanulságos, hogy a vezetést a jobboldali hengeres 

csap adja, ez határozza meg a vezeték tengelyét, míg a baloldali csak az elfordulás elleni biztosítást adja, nincs 

vezetési funkciója. 
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1.4.4. ábra Forrás: www.repairfaq.org 

4.1. Nyitott prizmatikus egyenes vezetékek 

Abban az esetben, ha a vezetéket terhelő erő mindig egyirányú (például a súlyerő), nyitott vezetékprofil is 

alkalmazható. Ezekre mutat példákat az 1.4.1.1. ábra. Figyelemreméltó a c.) ábra optikai padoknál alkalmazott 

rögzítési megoldása. A lényeg, hogy a rögzítő csavar meghúzásakor a kialakuló rögzítőerő a vezetett testet a 

vezetékhez szorítja. 

 

1.4.1.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

4.2. Műanyag perselyek csúszó vezetékekhez 

A műanyag perselyek alkalmazása a finommechanikai szerkezetekben ma is jelentős, és növekvő tendenciát 

mutat. Tipikus alkalmazásuk a hengeres vezetékeknél van. Előnyeik a következők: 

• jó siklási tulajdonságokkal rendelkeznek, 

• tartós lineáris üzemben szárazon 8−10 m/s sebesség esetén is üzemeltethetőek, 

• alig koptatják a tengelyt, 

• a persely kopása esetén könnyen, olcsón cserélhetőek, 

• szennyezett, poros, savas és lúgos közegben is alkalmazhatóak. 

Az 1.4.2.1. ábrán műanyag betéttel ellátott, felhasított persely látható, amelyet hengeres vezetékekhez lehet 

alkalmazni. A felhasítás az esetleges kotyogás kiküszöbölésére szolgál, ez ugyanis kopás esetén utánállítási 

lehetőséget biztosít. 

 

1.4.2.1. ábra Forrás: INA 

 

1.4.2.2. ábra Forrás: INA 
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A 1.4.2.2. ábrán por ellen védett, tömített kivitel látható. A tömítés minden esetben a súrlódás 

megnövekedésével jár együtt. A két szélső beszúrás az axiális rögzítés célját szolgálja. Ezek a perselyek jó 

siklási tulajdonsággal rendelkeznek. Kenés nem, de elfordulás elleni járulékos vezetés mindkét változatnál 

szükséges. 

Az 1.4.2.3. ábrán különböző műanyag perselyes vezetékek láthatók. 

 

1.4.2.3. ábra Forrás: Igus 

4.3. Műanyag perselyek lemezekhez 

Ezek az alkatrészek lemezszerkezetekből készült vezetékek siklási tulajdonságainak javítására szolgálnak. A 

lemez furatába bepattinthatóak, cseréjük egyszerű és olcsó, igaz, hogy precíziós feladatok ellátására 

alkalmatlanok (1.4.3.1. ábra.) 

 

1.4.3.1. ábra Forrás: Igus 

4.4. Precíziós egyenes vezetékek profiljai 

Ezek a profilok előre gyártott kivitelben kerülnek forgalomba. A húzott vagy sajtolt alumíniumötvözetből 

készült üreges szelvénybe kétoldalt húzott rudakat sajtolnak be (1.21.4.4.11. ábra). Az üreges kialakítás kis súlyt 

eredményez. 

 

1.4.4.1. ábra Forrás: INA 

 

1.4.4.2. ábra Forrás: INA 

Az 1.4.4.2. ábra szerinti kivitel készülhet forgácsolással, illetve képlékeny alakítással is. Rögzítése nem felül 

(furatokon keresztül), hanem „kalapácsfejű csavarok” segítségével, alul történik. A „funkciómegosztás” elvének 

megfelelően a vezetőfelületek a lokális deformáció helyétől szét vannak választva. A megelőző ábra 

„szekrényes” tartójához viszonyítva azonban a profil torziós és hajlítómerevsége kisebb. 

 

1.4.4.3. ábra Forrás: INA 

Üzem közben a vezetéket természetesen különböző erőhatások érik. Ezek az erők deformációkat idézhetnek elő, 

amelyek a vezetés pontosságát csökkentik. Ennek elkerülése érdekében a másodrendű nyomaték „helyes 

alkalmazása” is segít a deformáció csökkentésében. Az 1.4.4.3. és 1.4.4.4. ábrákon bemutatott profilok 

elsősorban függőleges hatásvonalú terhelésekre jelentenek jó megoldást. 

 

1.4.4.4. ábra Forrás: INA 

A zárt szelvényű rudak, a „szekrényes tartók”, illetve a csövek megfelelő merevség-/önsúlyarányuknál fogva 

többirányú terhelés esetén is alacsony deformáció-értékekkel rendelkeznek, ha lehet, ezek alkalmazását 

előnyben kell részesíteni. A deformáció csökkentése érdekében, valamint adott irányú (és helyzetű) terhelés 

ismeretében az összeszereléskor „beépíthető” egy ellenirányú előfeszítés is. 

Precíziós vezetékek számára fejlesztették ki azokat az alumíniumötvözetből sajtolással készült, profilos 

„szekrényes” tartókat, amelyekre edzett acél vezetőelemeket szerelnek. Egy csúszó vezetékekre kialakított ilyen 

nagy merevségű profil konstrukcióját mutatja az 1.4.4.5. ábra, és gördülőpályákra kialakított változatát mutatja 

az 1.4.4.6. ábra. Ezeknél a könnyített kivitel mellett is megmarad a nagy hajlítómerevség, az önsúly általi 

belógás is kisebb mértékű, és különösen az 1.4.4.6. ábra szerinti kivitel esetén, jelentős a torziós merevség is. 
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1.4.4.5. ábra Forrás: INA 

 

1.4.4.6. ábra Forrás: INA 

A nagy hajlító merevségre egy másik példát mutat az 1.4.4.7. ábra. A vezetett testek golyós gördülőelemekkel 

vannak ellátva (1.4.4.8. ábra). A konstrukció előnye az igen nagy hajlítómerevség, de hátránya a kisebb torziós 

merevség. 

 

1.4.4.7. ábra Forrás: THK 

 

1.4.4.8. ábra Forrás: THK 

A vezetékeknél gyakran alkalmaznak hengeres rudakat, ennek leginkább technológiai okai vannak. A 

vezetőrudak rögzítésére gyakran a rugalmas deformáció felhasználásával kialakított erővel kötést alkalmazzák. 

Erre mutat példát az 1.4.4.9. ábra. A megoldás hátrányos tulajdonsága a megnövelt inercia a deformációs 

övezetben (nehezebben deformálódik). Az 1.4.4.10. ábrán bemutatott másik megoldás egy egyszerűbb, de 

kevésbé merev megoldást mutat. 

 

1.4.4.9. ábra Forrás: INA 

 

1.4.4.10. ábra Forrás: INA 

4.5. Gördülőelemekkel megoldott egyenes vezetékek 

Gördülőtesteken történő közvetlen vezetés esetén a gördülőtest középpontja elvándorol a vezetett test 

elmozdulása felével (1.4.5.1. ábra), emiatt növelni kell a vezeték hosszát. Ha ez valamilyen okból nem 

engedhető meg, rövidebb vezetési hosszat csak visszatérő golyós vezetékkel lehet elérni. 
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1.4.5.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Gördülőelemként leggyakrabban golyókat alkalmaznak, hasonlóan a golyóscsapágyakhoz. Ilyen vándorló 

golyókosaras megoldást mutat az 1.4.5.2. ábra. Nagyobb terhelésekhez a golyók helyett hengeres görgőket kell 

alkalmazni az 1.4.5.3. ábra szerint. 

 

1.4.5.2. ábra Forrás: THK 

 

1.4.5.3. ábra Forrás: THK 

A csúszó vezetékek súrlódási ellenállásának csökkentésére szolgál az a megoldás, amikor a csúszó vezeték 

felületei közé tűgörgőket építenek be. Erre mutat példát az 1.4.5.4. ábra. 

 

1.4.5.4. ábra Forrás: INA 

Lehetőség van a tűgörgős síkkosarak összekapcsolására, azok végeinek fecskefarok alakú kiképzésével. Egy 

gyakorlati példát mutat az 1.35. ábra, ahol érdemes észrevenni azt a konstrukciós elvet, hogy a bal oldali 

vezetékre bízzuk a tulajdonképpeni vezetést, a jobb oldali görgősornak csak megtámasztási funkciója van. Ha a 

sík görgősor helyett itt is V alakú vezetéket használnánk, az túlhatározott konstrukciót eredményezne, és 

könnyen befeszülésekhez vezethetne. 

 

1.4.5.5. ábra Forrás: INA 

A gördülő vezetékeknél a legkisebb ellenállást a szabadon elhelyezkedő görgőkkel lehet elérni. Hasonlóan a 

golyóscsapágyakhoz, a lineáris golyósvezetékeknél is megjelent a golyókkal teljesen kitöltött konstrukció 

mellett a golyókosárral, távtartóval szerelt kivitel. 

A távtartó megakadályozza a golyók közt korábban fellépő fémes pontérintkezés létrejöttét, így megszűnik a 

golyók érintkezési pontbeli szembeforgása által fellépő jelentős kopás, csökken a hőfejlődés, az állandó 

távolságban elhelyezkedő golyók futása egyenletesebbé válik. A golyók közt elhelyezkedő speciális műanyag 

távtartó elemek tárolhatnak kenőanyagot, biztosítva a folyamatos kenőanyag-ellátást, ezáltal növelve az 

utánkenések periódusidejét. Ezt mutatja be az 1.4.5.6. ábra. 
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1.4.5.6. ábra Forrás: THK 

Az 1.4.5.7. ábrán egy golyókosár nélküli, visszatérő golyós perselyt láthatunk. 

 

1.4.5.7. ábra Forrás: THK 

Precíziós vezetékeknél, amikor a játékmentesség fontos követelmény, a „szimmetrikus” elrendezésű 

görgőkosaras vezeték egyik oldalát állíthatóan kell kiképezni, és erre már a tervezésnél gondolni kell. 
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1.4.5.8. ábra Forrás: THK 

A játékbeállításra az 1.4.5.8. ábra mutat néhány példát. Általános használatra a legegyszerűbb megoldás az 

állítócsavar alkalmazása (a. ábra), ahol a beállítás után a rögzítőcsavart is meg kell húzni (ilyenkor persze 

előfordul, hogy megváltozik a beállítás, és újra kell kezdeni a folyamatot). Nagyfokú pontosság és merevség 

elérésére javasolható a hossznyírású ékpár segítségével történő beállítás (b. ábra), ahol az ábrán az ékek 

mozgatására szolgáló mechanizmus nincs feltüntetve. A (c.) ábrán excentrikus csap segítségével lehet a játékot 

beállítani, amit aztán elfordulás ellen kell egy hernyócsavarral biztosítani. 

4.6. A megtámasztások száma a kotyogásra 

A gördülőelemekkel megvalósított precíziós, egyenes vezetékeknél fontos elméleti kérdés, hogy a 

megtámasztások száma hogyan befolyásolja a vezeték pontosságát. Ehhez feltételeznünk kell egy bizonyos 

gyártási pontosságot, tűréseket, amiket az elméleti vizsgálat során állandónak kell tartanunk. A megtámasztások 

száma minimálisan 3 lehet, a maximum elvileg végtelen sok is lehet. A kérdés az, hogy az adott t 

tűréstartomány mellett hogyan függ a pontosság a megtámasztások számától. Az 1.4.6.1. ábrán a minimális 3 

megtámasztás esete látható. 

 

1.4.6.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A βn szög ez esetben 60°, és a tűrésekből adódó kotyogás mértani helyeit a középpontba rajzolt egyenlő oldalú 

háromszög ábrázolja, természetesen felnagyított léptékben. Látható, hogy ilyenkor az elméleti tengely xn 

értékben besüllyed két golyó közé. Ez az elmozdulás a pontosságot rontja, és nyilvánvaló, hogy értéke a 

megtámasztások számának növelésével csökkenthető. 
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1.4.6.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A kotyogás csökkenésének jellegére az 1.4.6. ábra ad útmutatást. Ezek szerint adott gyártási pontosság mellett a 

megtámasztások számát azért érdemes 8−10 megtámasztásig növelni, mert a vezetés pontossága ezzel jelentősen 

javítható. A megtámasztások számának további növelésével azonban már nem lehet lényeges javulást elérni, a 

konstrukció csak sokkal munkaigényesebb lesz, tehát a megtámasztások számát nem is érdemes 8−10 fölé 

növelni. 

A megtámasztások száma mellett azonban van még egy elméleti megfontolás a megtámasztások egymáshoz 

viszonyított helyzetét illetően. A gyakorlatban ugyanis egyetlen síkbeli megtámasztás még nem jelöli ki a 

vezeték tengelyét, hanem ehhez a vezeték tengelye mentén egy bizonyos távolságban elhelyezett másik 

megtámasztás is szükséges. 

 

1.4.6.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az 1.4.6.3. ábrán vázlatosan látható egy 3 és egy 4 megtámasztással rendelkező hengeres vezetett test. A 

kotyogásból eredő bizonytalansági tartományokat is feltüntettük, amelyek 3 megtámasztásnál háromszögek, 4 
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megtámasztásnál négyzetek. A legkedvezőtlenebb eseteket azok, amikor a bármilyen irányból érkező erőhatás a 

hengert két golyó közé nyomja be (α és β szögek maximálisak). Ez látható az ábra alsó részén. A 3 

megtámasztásnál (és bizonyíthatóan minden páratlan számú megtámasztásnál) a kedvezőbb esetet akkor kapjuk, 

ha a két síkban elhelyezett megtámasztások egymással fedésben vannak, tehát nincsenek βn szöggel elforgatva. 

Más a helyzet a páros számú megtámasztásoknál, így például a 4 megtámasztásnál. Itt a kedvezőbb esetet akkor 

kapjuk, ha a két síkban elhelyezett megtámasztásokat egymáshoz képest βn szöggel elforgatjuk. Ezeket az 

elveket véges számú megtámasztással rendelkező egyenes vezetékeknél, például golyós vezetékeknél célszerű 

betartani, hiszen arról van szó, hogy ugyanazzal a gyártási pontossággal lehet jobb vagy rosszabb minőséget 

előállítani. 

A fentiek illusztrálására az 1.4.6.4. ábrán bemutatunk egy golyókosaras vezetőhüvelyt, ahol a golyósorok 

elfordításával nyilvánvalóan azt a hatást lehet elérni, mintha a megtámasztások számát megnöveltük volna. 

 

1.4.6.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A golyók számának növelése a terhelhetőséget javítja. Mivel minden golyónak saját futópályája van, a 

konstrukcióra jellemző a nagyon kis kopás. A szennyeződések elkerülésére tömítések is beépíthetők. 

Mindezekkel együtt jegyezzük meg, hogy ez gépészetileg túlhatározott konstrukció. 

4.7. Visszatérő golyós vezetékek 

A visszatérő golyós vezetékek előnye, hogy a gördülőelemek egy másik pályán kiinduló helyzetükbe vannak 

visszavezetve. A feladat megoldható golyókosárral és anélkül is. Terhelhetőségi és gyártástechnológiai okok 

miatt gyakoribb a golyókosár nélküli megoldás. A visszatérő golyós persely konstrukciójára mutat példát az 

1.4.7.1. ábra. 
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1.4.7.1. ábra Forrás: THK 

 

1.4.7.2. ábra Forrás: THK 

Az 1.4.7.2. ábrán C alakú visszatérő golyós persely képe látható. Ezeket olyan hengeres vezetékeknél 

alkalmazzák, ahol a vetetést biztosító hengeres alkatrész nagy inerciájú alátámasztással rendelkezik. 

 

1.4.7.3. ábra Forrás: INA és THK 

Az 1.4.7.3. a. ábrán egy más konstrukciójú (alapvetően 4 megtámasztással rendelkező) hengeres, visszatérő 

golyós persely szerkezete, a b. ábrán pedig ugyancsak 4 golyósoros, de prizmatikus vezeték konstrukciója 

látható. 

4.8. Rugalmas elemekkel megoldott egyenes vezetékek 

A finommechanikában nagyon gyakran adódnak olyan egyenesbe vezetési feladatok, amelyeknél a súrlódásból 

adódó veszteségek nem engedhetők meg. Ilyen például, ha valamit nagyon kis sebességgel vagy nagyon kis 

erővel kell mozgatni. A kis sebességeknél fellépő akadozva csúszás (stick-slip) miatt a feladat ilyenkor csak 

rugalmas elemekkel megoldott vezetékekkel hajtható végre. Minden rugalmas elemmel megoldott vezetékre 
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jellemző, hogy súrlódás gyakorlatilag nincs (csak az anyag belső súrlódása, ami több nagyságrenddel kisebb, 

mint a Coulomb-súrlódás), de ugyanakkor megjelenik egy visszatérítő erő, ami nem mindig kívánatos. 

 

1.4.8.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az egyik leggyakrabban használt rugalmas vezeték az 1.4.8.1. ábra szerinti két, mindkét végén befogott laprugót 

tartalmazó vezeték. A konstrukció hátránya, hogy a hasznos f elmozdulás mellett egy keresztirányú e 

elmozdulás is bekövetkezik. Az összefüggések: 

1.6. egyenlet - (1-6) 

 

Laprugók esetére, ha a laprugók szélessége b, és vastagsága h: 

1.7. egyenlet - (1-7) 

 

Az e keresztirányú elmozdulás: 

1.8. egyenlet - (1-8) 
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Az elmozduló rész (vezetett test) pályája megközelítően parabola. A vezetés általában akkor mondható jónak, ha 

teljesül az  arány. 

Létezik olyan konstrukció is, aminek nincs keresztirányú elmozdulása. Ennek vázlatát mutatja (kitérített 

állapotban) az 1.4.8.2. ábra. 

 

1.4.8.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A megoldás lényege, hogy egymással szembe fordítva két laprugókkal kivitelezett rendszert kapcsolunk sorba. 

Ennek az lesz az eredménye, hogy az egyik keresztirányú elmozdulását a másikkal kompenzálják. Ennek persze 

az a feltétele, hogy mind a négy laprugó azonos legyen. Erre a megoldásra példa az 1.4.8.3. ábra, amin egy 

finompozícionáló asztal szerkezete látható. Az ábrán jól kivehető a 4 db laprugó és a mozgatást szolgáló 

mikrométerorsó. A szerkezetben súrlódást okozó csapágyazás sincs, a csapágyazásokat szintén rugalmas 

elemekkel, keresztcsuklókkal oldották meg. A finompozícionáló a mikrométer mozgását kb. a tizedére osztja le, 

így a mikrométer dobján 1 osztás kb. 1 μm-nek felel meg. 

 

1.4.8.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A rugalmas elemekkel megoldott vezetékeknél különös gondot kell fordítani a keresztirányú merevségre. Ez a 

fogalom azt jelenti, hogy egy vezeték a keresztirányú erőhatásokra mennyire érzékeny, illetve mennyire nem 

érzékeny. Bár a fogalom minden vezetékre vonatkoztatható, igazi jelentőséggel csak a rugalmas elemeket 

tartalmazó vezetékeknél bír. A rugalmas elemek ugyanis gyakran nem csak a főirányokból érkező erőhatásokra 

deformálódnak, hanem érzékenyek lehetnek a keresztirányú (sokszor aszimmetrikus) erőhatásokra is. Fentiekből 

következik, hogy konstrukciós szempontból azok a megoldások kedvezőek, amiknek a keresztirányú merevsége 

nagy, a főirányban pedig minél kisebb a szerkezet merevsége. Keresztirányú merevség tekintetében az egyik 

legjobb megoldás, amikor rugalmas elemként membránokat alkalmazunk. Ezeknél inkább a főirányban mutatott 

engedékenységgel van probléma, más szavakkal nem mindegy, hogy milyen típusú membránokat használunk. 

Az 1.4.8.4. ábra azt mutatja, hogy jellegüket tekintve a síkmembrán, a koronarugó és a hullámos membrán 

milyen út-erő karakterisztikákkal rendelkezik. 
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1.4.8.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A diagramból látható, hogy egyenes vezetékek céljára leginkább a hullámos membránok alkalmasak. Egy ilyen 

rugalmas vezetéket mutat az 1.4.8.5. ábra. 

 

1.4.8.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A hullámos membránokkal megoldott egyenes vezeték tipikus példája a dinamikus hangszóró lengőrészének 

felfüggesztése, aminek vázlatát az 1.4.8.6. ábra mutatja. 
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1.4.8.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A rugalmas elemeket tartalmazó vezetékeknél rendkívül fontos kérdés a rugó deformálódó részének pontos 

kivitelezése, ebből következően pedig a rugalmas elemek korrekt befogásának megoldása. 

 

1.4.8.7. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az 1.4.8.8. ábrán néhány laprugó-befogási megoldás látható. A tervezésnél azzal kell számolni, hogy a 

befogásnál a laprugó nemcsak elfordulni akar, hanem jelentős húzás is felléphet. Ezért terjedtek el azok a 

megoldások, amiknél a rugalmas elemet magából a rendelkezésre álló tömbből valamilyen forgácsolási 

módszerrel (például szikraforgácsolással) alakítják ki. 
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1.4.8.8. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az 1.4.8.8. ábra felső részén láthatjuk azokat a megoldásokat, amik befogási szempontból teljesen korrektek, 

ugyanis egy tömbből kerülnek megmunkálásra. Az ábra alján egy rugalmas elemekkel megoldott négycsuklós 

mechanizmus látható. A legyengített keresztmetszetek rugalmas csuklóként működnek. Ilyen szerkezetek 

tervezésénél valamilyen véges elemes programot kell használni a maximális feszültségek meghatározására, és 

sok esetben az anyag kifáradását is figyelembe kell venni. 

 

1.4.8.9. ábra Forrás: Physics Instruments 

Az 1.4.8.9. ábrán a rugalmas csuklókkal megoldott egyenes vezeték egy finommechanikai-méréstechnikai 

alkalmazása látható. A szerkezet lényege tulajdonképpen egy közönséges mikrométerorsó, amivel 0,01 mm 

pontossággal lehet beállítani egy méretet. A házba azonban be van építve egy piezoelektromos elven működő 

transzlátor (egyenes vonalban működő mozgató), ami a négycsuklós mechanizmust működteti, és aminek 

segítségével, mégpedig a transzlátorra adott feszültség változtatásával, további finombeállítást lehet végezni. A 

beállítás érzékenysége: 100 V feszültségre 25 μm (azaz 1 V-ra 250 μnm) elmozdulás. Ezt a feladatot csak 

rugalmas elemekkel megoldott vezetékkel lehetett megoldani. 

Tipikus finommechanikai megoldás található a CD- és DVD-író, -olvasó berendezésekben. Ezeknél az 

alkalmazásoknál súrlódásmentes mozgatásokkal kell megoldani az állandó fókuszban és sávon tartás 

követelményét. Mivel a pozícionálás μm nagyságrendű, az elmozdulási tartomány pedig néhányszor 10 μm 

nagyságú, csak rugalmas elemekkel megvalósított konstrukciók jöhetnek számításba. 

 

1.4.8.10. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az 1.4.8.10. ábrán műanyagból kialakított, két irányban elmozduló rugalmas vezeték látható, míg az 1.4.8.11. 

ábra a komplett fejegységet mutatja az objektívvel. 

 

1.4.8.11. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az 1.4.8.12. ábra egy hengeres csavarrugókkal mint rugalmas elemekkel megvalósított CD-olvasófej képét 

mutatja. 

 

1.4.8.12. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 
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Az 1.4.8.13. ábrán négy pálcarugóval felfüggesztett konstrukciót láthatunk, amely az objektív tengelye mentén 

(fókuszálás, focusing), és az ábrán függőleges irányban (sávon tartás, tracking) teszik lehetővé az elmozdulást. 

A mozgatóerőt elektromágneses aktuátorok szolgáltatják. 

 

1.4.8.13. ábra Forrás: repairfaq.cis.upenn.edu 

4.9. Ívelt vezetékek 

Ritkán, de előfordul (például optikai padoknál), hogy a vezetést nem egy egyenes mentén, hanem körív mentén 

kell megvalósítani. Kotyogásmentes vezetés csak állandó görbületi sugár esetén lehetséges. Más görbületi sugár 

esetében a görgők helyzetének utánállítása szükséges (1.4.9.1. ábra). 

 

1.4.9.1. ábra Forrás: INA 

 

1.4.9.2. ábra Forrás: THK 

Az 1.4.9.2. ábra visszatérő golyós vezetett testet mutat. Természetes, hogy ez esetben a konstrukció csak egy 

adott görbületi sugárhoz alkalmazható. A gyártás szempontjából nyilvánvalóan drága megoldás, a golyó-

visszavezető pályát is íveltre kell kialakítani. 
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

CD: a Compact Disc (optikai adathordozó műanyag lemez) rövidítése 

DVD: a Digital Versatile Disc (optikai adathordozó műanyag lemez) rövidítése 

Maxwell-elv: a vezeték profiljának kialakítására vonatkozó elv, miszerint a vezeték keresztmetszetét úgy kell 

kialakítani, hogy a vezetett testet az egyik érintkezési pont (A) mentén párhuzamosan elmozdítva, a másik 

érintkezési pont (B) a megfelelő normális irányban mozduljon el 

piezoelektromos: piezoelektromosság: bizonyos anyagokban a mechanikai feszültség hatására 

töltésszétválasztás jön létre, és fordítottan: a villamos feszültség hatására elmozdulás jön létre 

prizmatikus: a hossz mentén a keresztmetszet alakja állandó 

transzlátor: egyenes irányú elmozdulást végző eszköz 
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2. fejezet - A finommechanikai 
csapágyazások 

1. A csapágyazásokról általánosságban 

A 2.1.1. táblázat azt mutatja be, hogy a vezetékek és csapágyazások hol helyezkednek el a testek összesen 6 

szabadságfokának (3 transzlációs s, 3 rotációs φ) korlátozásában. Érdemes észrevenni, hogy bizonyos 

szabadságfokok kombinációjára nincs is megfelelő műszaki kifejezésünk. 

 

2.1.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A csapágyazások a finommechanikában igen fontos szerepet töltenek be, mondhatjuk, hogy a finommechanika 

egyik legkülönösebb fejezetét alkotják. Érdemes megnézni, mi is az oka annak, hogy a finommechanikai 

csapágyak néhol igen nagy mértékben eltérnek a gépészetben alkalmazott csapágyazásoktól. Mint ahogyan azt a 

bevezetőben láttuk, a finommechanikában a kis méretekből következően alig kell a tömegerőkkel foglalkozni, 

ezek általában olyan kicsinyek, hogy néhány kivételtől eltekintve nem is kell a tömegerők hatásával számolni. 

Más szempontok kerülnek előtérbe: egyik ilyen a súrlódásból adódó súrlódási nyomaték. Mérőműszereknél 

nagyon fontos, hogy a csapágyazásból eredő súrlódási nyomaték lehetőleg minél kisebb legyen. 

 

2.1.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Ennek igazolására a 2.1.21. ábra egy elektromechanikus műszer 3 különböző nyomatékát mutatja be a forgórész 

szögelfordulásának (α) függvényében. Az Mk kitérítőnyomatékot villamos mennyiség, legtöbbször az áram 

hozza létre. Ezt a nyomatékot egy finommechanikai elemmel, egy spirális alakú rugóval mérjük meg, amelynek 
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a karakterisztikája eléggé lineárisnak tekinthető (Mv). Ahol a két nyomaték egyezik (előjelük ellentétes, tehát 

egymás ellen dolgoznak), ott áll majd meg a mutató. Ha viszont a súrlódási nyomatékok (Mss) hatását is 

figyelembe vesszük, ez az ideális helyzet megváltozik. A súrlódási nyomatékot tekintsük aktívnak abban az 

értelemben, hogy az a visszatérítő-nyomatékhoz hozzáadódik vagy levonódik. Két előjellel kell számolnunk, 

mert előre nem tudjuk, hogy a mutató felfelé vagy lefelé fog elmozdulni, csak azt tudjuk, hogy a súrlódási 

nyomaték a mozgás értelmével ellentétes lesz. Könnyen belátható, hogy a súrlódási nyomaték jelenléte a mutató 

állásában egy ±Δα szögbizonytalanságot, azaz mérési hibát okoz. A bemutatott példából is látható, hogy a 

finommechanikában törekednünk kell a súrlódási nyomatékok kedvezőtlen hatását csökkenteni, és kis súrlódási 

nyomatékkal rendelkező csapágyazásokat készíteni. 

Más esetekben, például a geodéziai műszereknél a játékmentes, minél pontosabb tengelymeghatározást jelentő 

csapágyazás elérése a cél, ahol a súrlódási nyomaték kis értéken tartása a háttérbe szorul. Harmadik jellemzője a 

finommechanikai csapágyazásoknak, hogy a kis méretek miatt általában kicsi a csap kerületi sebessége, emiatt a 

gépészetben ismert hidrodinamikai kenés csak ritka kivételként képes kialakulni, a finommechanikai csapágyak 

nagy részénél a száraz vagy félszáraz futás a jellemző. Ha megnézzük a 2.1.3. ábrát, a sraffozott tartomány 

mutatja az órák siklócsapágyainak tartományát, ahol a szárazon futás miatt a súrlódási tényező értéke akár μ=0,3 

is lehet. 

 

2.1.3. ábra Forrás: Hildebrand 

A relatíve nagy, gépészetben nem szokásos mértékű súrlódási tényezőnek az okát szintén a kis méretekben kell 

keresnünk. A kis méret azt is jelenti, hogy a csap vagy csapágyfészek megmunkáláskor keletkező felületi 

érdesség mértéke közelebb kerül a méretekhez, hiszen a megmunkálási technológia gyakorlatilag ugyanaz, 

miközben a méretek csökkentek. Tehát egy finommechanikai alkatrész relatíve durvábban van megmunkálva, és 

ebből következően relatíve pontatlanabb is, mint nagyméretű rokonai. Ezeket a szempontokat mindig szem előtt 

kell tartanunk finommechanikai szerkezetek tervezésekor. 

2. A finommechanikai siklócsapágy 

A csúszó- vagy siklócsapágyak nagy előnye a gördülőcsapágyakkal szemben, hogy konstrukciós kialakításuk 

egyszerű, gyártásuk olcsó, méretük kicsi, így olyan helyekre is be lehet építeni őket, ahová gördülőcsapágyak 

nem férnének be. Továbbá kevésbé érzékenyek a lökések és rezgések iránt, a gördülőcsapágyakhoz képest 

általában kevésbé zajosak, és a kisebb szennyeződésekre nem érzékenyek. Hátrányai közé tartozik, hogy a 

csapágyban nagyobb súrlódási ellenállás keletkezik, mint a gördülőcsapágyaknál, és hogy indulásnál a 

legnagyobb a súrlódási nyomaték. A legegyszerűbb csúszócsapágymodellt a 2.2.1. ábra mutatja. 
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2.2.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A csapágyban ébredő súrlódási nyomaték: 

2.1. egyenlet - (2-1) 

 

ahol:  S – a felületek között ébredő súrlódási erő [N], 

 r – a csap sugara [m], 

 Fn – a csap és furat között ébredő normális irányú erő [N], 

 μ– a súrlódási tényező. 

A súrlódási tényező pontos értékét általában nem ismerjük, amellett nem állandó, és sok paramétertől függ, 

amelyek közül néhányat felsorolunk: 

• a párosított szerkezeti anyagoktól, 

• a felületi minőségtől, 

• a kenőanyag fajtájától (olaj, zsír, szilárd kenőanyag), 

• a kenőanyag állapotától (viszkozitás, hőmérséklet, elöregedés), 

• a felületek relatív sebességétől (a súrlódási állapotot határozza meg), 

• a felületi nyomásmegoszlástól (a súrlódási állapottól függ), 

• a szerkezeti kialakítástól. 

Siklócsapágyaknál a következő súrlódási állapotokat szokás megkülönböztetni, amelyektől függően egyetlen 

csapágyban is jelentős mértékben változhat a súrlódási tényező: 

• szilárd test súrlódása, szárazsúrlódás: ha a szilárd testek érintkeznek, ekkor a nyugalmi (tapadási) súrlódási 

tényezővel számolható a súrlódási nyomaték, 

• vegyes súrlódás (félszáraz súrlódás): kenőfilm van jelen, de helyenként megszakított, így ott szilárd testek 

érintkeznek, 

• határsúrlódás: a szilárd testek már nem érintkeznek, de a kenőfilm vastagsága minimális, 
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• folyadéksúrlódás: a kenőfilm vastagsága meghaladja a minimálist. 

Természetes követelménynek tekinthető, hogy törekedni kell a folyadéksúrlódásra, azonban a 

finommechanikában erre csak nagyon ritkán, elsősorban a nagy fordulatszámú törpemotoroknál adódik 

lehetőség. Siklócsapágyaknál a folyadéksúrlódásnak négy kritériuma van: 

• viszkózus folyadék jelenléte a felületek között, 

• megfelelő tapadóképesség a kenőanyag és a felületek között, 

• a felületek közötti sebességkülönbség (relatív sebesség) elérje az ún. határsebességet, ez az a sebesség, 

amikor határsúrlódás jön létre, 

• a mozgás irányába szűkülő rés. A mozgás irányába szűkülő résre azért van szükség, mert itt jön létre a 

kenőanyagban a legnagyobb nyomás, és ez tartja távol egymástól a csap és a persely felületeit. 

A fenti feltételek teljesülésekor tulajdonképpen a siklócsapágy úgy működik, mint egy szivattyú, ami a csap alá 

pumpálja a folyadékot, így hozván létre a teherhordó kenőfilmet. 

Siklócsapágyak indulásakor, ill. leállásakor a négy súrlódási állapot egymás után következik be. Ezt a 

folyamatot, tehát a súrlódási tényező változását a fordulatszám függvényében a Stribeck-diagram (2.2.2. ábra) 

mutatja meg. A diagram világosan igazolja azt az állítást, hogy a súrlódás soha nem tekintő állandónak. 

 

2.2.2. ábra Forrás: BME-GSZI 

A vízszintes tengelyen a fordulatszám (n) szerepel, a függőlegesen a súrlódási tényező (μ), ezenkívül jelölve 

van a felületi nyomás (p) növekedésének iránya, ez alapján lehet kiválasztani a megfelelő görbét. A Stribeck-

diagram mindig adott méretekre és szerkezeti kialakításra vonatkozik, tehát csapágyanként más és más, ezért az 

ábrán a tengelyek nincsenek skálázva, az ábra csak jelleget mutat. 

A finommechanikai csapágyaknál általában olyan kicsi a felületek közötti relatív sebesség (pl. óracsapágy 

legfeljebb 5 mm/s), hogy működés közben a súrlódási állapotok közül csak az első kettő jön létre, tehát soha 

nem következik be a határsúrlódási állapot. Ezen csapágyak kialakítása különbözik a határsebességet elérő 

csapágyak szerkezeti kialakításaitól. 

Ahol azonban létrejöhet a folyadéksúrlódás, az indítási folyamat során a csap vándorol a furatban, ezt mutatja a 

2.2.3. ábra. 
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2.2.3. ábra Forrás: Hildebrand 

Indulásnál, amikor csak szilárdtestsúrlódás van jelen, a csap „felmászik” a persely falán egy bizonyos 

magasságig. A fordulatszám növekedésével vegyes súrlódás jön létre, ennek köszönhetően a csap középpontja 

közelít a persely függőleges szimmetriatengelyéhez (a vegyes súrlódás miatt csökken a súrlódási tényező, a csap 

kevésbé tud „felkapaszkodni” a persely falán). A határfordulatszám elérésénél, vagyis akkor, amikor 

határsúrlódás jön létre, a csap középpontja átbillen a persely függőleges tengelyének másik oldalára. A csap és a 

persely között ekkor jelentkezik a folyadéksúrlódáshoz tartozó legkisebb csapágyrés, a h0 résméret. A 

fordulatszám további növelésével a persely (O), és a csap (O’) középpontja egyre jobban közelít egymáshoz. Az 

elméleti végtelen nagy fordulatszám esetén esik egybe a két középpont. Valóságos fordulatszámokon azért nem 

eshet egybe (O) és (O’), mert nem teljesülne a „forgásirányba szűkülő rés” kritériuma, így nem jöhetne létre 

teherhordó kenőfilm. 

A súrlódás miatt hővé alakuló teljesítményt a kis fordulatszámok miatt általában elhanyagolhatjuk, de ha mégis 

szükséges lenne a hőteljesítmény nagysága, akkor az a következő formulával számítható: 

2.2. egyenlet - (2-2) 

 

A finommechanikai csúszócsapágyaknál rendszerint együtt csapágyazunk axiális és radiális erőkre, ezért nem 

osztjuk fel a csapágyakat külön axiális, és külön radiális kivitelekre. 

2.1. A hengeres csapágyak kialakítása 

Igénytelen követelményekhez rendszerint megfelelő megoldást ad az egyszerű, fúrt csapágy (2.2.1.1. ábra). Ha a 

követelmények fokozottabbak, a csapágyat hordozó ház fala a csapágyfurat kialakítására túl vékony, vagy 

anyaga nem megfelelő, akkor perselyezett csapágyat alkalmazunk. A csapágypersely a finommechanikában 

szinte mindig osztatlan kivitelű. Az egyszerű csapágyperselyeket axiálisan sajtolják be (2.2.1.2. ábra). 
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2.2.1.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

 

2.2.1.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Fröccsöntött és sajtolt anyagokból, tipikusan műanyagokból készült házakba a perselyt be kell ágyazni (2.2.1.3. 

ábra). Vékony fal esetén a perselyt gyakran beszegecselik (2.2.1.4. ábra). 

 

2.2.1.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 
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2.2.1.4. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

2.2. A hengeres csapok kialakítása: 

Miniatűr csapágyaknál a funkció, a gyártás technológiája és a szerelhetőség határozza meg a csap méreteit és 

alakját. A következő ábrák a csapok szokásos alakjait mutatják. 

Alacsonyabb követelményeknél a forgáshoz alkalmazott rögzített csapot sajtolással, becsavarással vagy 

szegecseléssel (2.2.2.1. ábra a., b., és c.) lehet rögzíteni. 

 

2.2.2.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A tengelyvégek szokásos kialakítását a 2.2.2.2. ábra mutatja. Az utolsó ábrán látható beszúrás a kenőanyag 

(olaj) tárolására szolgál. 

 

2.2.2.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 
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A 2.2.2.3. ábrán tengelyvégek axiális helyzetének különböző módokon megoldott biztosítását láthatjuk. 

 

2.2.2.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A tengelycsapokat gyakran lemezalkatrészhez vagy készülékvázhoz célszerű erősíteni, erre mutat megoldásokat 

a 2.2.2.4. ábra. 

 

2.2.2.4. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

2.3. A finommechanikai csúszócsapágy tipikus kialakítása: 

A következő, 2.2.3.1. ábrán egy tipikus finommechanikai siklócsapágy metszete látható. Ennek jellemzői a 

következők: 

• a tengely a csapágyazásnál sokkal kisebb átmérővel rendelkezik, hogy a radiális terhelésből adódó súrlódóerő 

karja minél kisebb legyen, 

• a csapágypersely belső felülete nem hengeres, hanem tóruszfelület, hogy a befeszüléseket és az élen való 

felfekvést el lehessen kerülni, 

• a játék viszonylag nagy, mert a méretek kicsik, és a tűrések gyakorlatilag 
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• ugyanakkorák, mint a gépészetben, 

• a csap végét gyakran gömbfelületűre képezik ki, hogy az axiális erőkomponenst ezzel lehessen kiegyenlíteni, 

• ha szándékosan nagyobb súrlódási nyomatékra van szükség, akkor az axiális erő a csap vállán is felfogható, 

• a vázolt geometriából következik, hogy a tengely és csapágy érintkezésénél a pontszerű igénybevételre 

törekszünk, amiből következik, hogy a csapágyat Hertz-feszültségre kell ellenőrizni. 

A radiális terhelésből származó súrlódási nyomaték ebben az esetben is az 

2.3. egyenlet - (2-3) 

 

formulával határozható meg. Ha az axiális erőt a csap legömbölyített végén támasztjuk meg (ez a súrlódási 

nyomaték szempontjából sokkal kedvezőbb eset), akkor a súrlódási nyomaték a függőleges csúcságyazásnál 

részletesebben bemutatott képlet szerint számítható: 

2.4. egyenlet - (2-4) 

 

ahol a a Hertz-féle összefüggéssel számított benyomódási sugár: 

2.5. egyenlet - (2-5) 

 

A képletben Ef és Ecs a persely és a csap anyagának rugalmassági modulusai. 

Ha az axiális erőt a tengely vállán egyenlítjük ki, akkor a következő összefüggés használható: 

2.6. egyenlet - (2-6) 
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2.2.3.1. ábra Forrás: Bárány 

A csapágy szilárdsági ellenőrzését az érintkezési feszültségre vonatkozó Hertz-féle összefüggéssel végezhetjük 

el. A számításhoz felhasznált alapösszefüggés: 

2.7. egyenlet - (2-7) 

 

ami a maximális nyomófeszültséget adja meg. Az összefüggésben 

2.8. egyenlet - (2-8) 

 

Ezután a számítás kettéágazik aszerint, hogy az érintkezésnél kialakult benyomódási alakzat, ami esetünkben 

egy ellipszis lesz, kis- és nagytengelye milyen irányban helyezkedik el. Ha az r1 forgásfelület-sugár nagy, az 

ellipszis nagytengelye axiális irányú lesz, ha a sugár kisebb, mint a csapátmérő fele, úgy a papír síkjára 

merőleges irányú lesz. Ha tehát: 

 , akkor  és így  , viszont abban az esetben, ha: 
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 , akkor  és így  , azaz az előbbi hányados reciproka. Az 

 hányadosok ismeretében a 2.2.3.2. ábra diagramjai alapján n0 meghatározható, ennek ismeretében pedig az 

ébredő maximális Hertz-feszültség kiszámítható. 

 

2.2.3.2. ábra Forrás: Bárány 

Néhány jellegzetes csapágyanyag rugalmassági modulusára és a megengedhető érintkezési feszültségre a 

2.2.3.3. táblázat ad meg irányértékeket. 

 

2.2.3.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

2.4. Kúpos csapágyak 

A kúpos csapágyakat olyan helyen alkalmazzák, ahol kis radiális játékra (gyakorlatilag játékmentességre) van 

szükség, Ezeknél a csapágyaknál a játékmentességet a súrlódási nyomaték megnövekedése árán lehet elérni. 

A kúpos csapágyakban a felületi nyomás (lásd 2.2.4.1. ábra): 

2.9. egyenlet - (2-9) 

 

A súrlódási nyomaték első közelítésben: 
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2.10. egyenlet - (2-10) 

 

Az Fr rariális erőt az axiális erőkből lehet meghatározni: 

2.11. egyenlet - (2-11) 

 

Az Fr erő a csap kicsúszását akadályozza meg, tulajdonképpen a súrlódási nyomatékot ennek segítségével lehet 

beállítani. 

 

2.2.4.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A kúpos csapágyak előnyös tulajdonsága, hogy a csapágyjáték beállítható, határesetben megszüntethető. 

Egyszerű beállítási lehetőséget mutat a 2.2.4.2. ábra. 

 

2.2.4.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Mivel a játék kiküszöbölése általában valamilyen axiális erő alkalmazásával történik, vigyázni kell arra, hogy 

kis (néhány fokos) kúpszögek esetén a súrlódási nyomaték rendkívüli módon megnövekszik. Ebből következően 
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a kúpos csapágyazással igazán kis súrlódási nyomatékokat elérni nem lehet, ez a csapágyazás egyszerűen nem 

arra való. 

A 2.2.4.3. ábrán egy nagy tömegű műszer (pl. teodolit) kúpos csapágyazása látható. A tengely kikönnyítésével 

és a tehermentesítő csavarral a súrlódás csökkenthető, illetve beállítható. A jobb oldalon ábrázolt ráhagyás a 

kopás elleni védelmet szolgálja. Ezeknél a megoldásoknál − bár a kúpfelület meg van szakítva − az alsó és a 

felső kúpfelületeket mindig egy megmunkálási fázisban kell elkészíteni. 

 

2.2.4.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

2.5. Gömbcsapágyak 

Gömb alakú csapágyat (2.2.5.1. ábra) használnak akkor, ha az a követelmény, hogy a csaptengely kismértékben, 

legtöbbször kis siklósebességeknél dönthető legyen. Nagyobb terhelésnél a csap és a csapágycsésze is gömb 

alakú (kedvezőbb a Hertz-feszültség szempontjából), kisebb terheléseknél a gömb alakú csap kúpos 

csapágycsészében van vezetve. 

 

2.2.5.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A gömbcsapágyak a kúpos csapágyakhoz hasonlítanak, így súrlódási nyomatékuk általában nagy, cserébe 

viszont játékmentes csapágyazásra alkalmasak, és önbeálló tulajdonságúak. 

2.6. Szinterfém csapágyak 

A szinterfém csapágyak porkohászati úton készült különleges siklócsapágyak, amelyeknek a legfontosabb 

jellemzője, hogy önkenő tulajdonsággal rendelkeznek. A gyártás folyamata megegyezik a szokásos zsugorított 

alkatrészgyártás technológiájával. A technológiát úgy kell megválasztani, hogy a csapágyperselyek anyagának 
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eredő sűrűsége 5,4−6,4 g/cm3 legyen, mivel ilyenkor a csapágypersely 18−30%-át pórusok alkotják (2.2.6.1. 

ábra), melyek alkalmasak a kenőanyag tárolására. A szinterfém csapágyak alapanyaga általában 45−150 mm 

átlagos szemcseméretű vas, acél, illetve bronzpor. 

 

2.2.6.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Mára az önkenő csapágyak széles körben kerülnek felhasználásra, elsősorban az irodatechnikai 

berendezésekben, a járműiparban, villamos berendezésekben, háztartási gépekben, szerszámgépekben és 

szórakoztató elektronikai termékekben. 

2.7. A szinterfém csapágyak legfontosabb tulajdonságai 

Általában elmondható, hogy a szinterfém csapágyak olcsóbbak, mint a forgácsolással előállított siklócsapágyak, 

nem is beszélve a gördülőcsapágyakról. Futási tulajdonságaik kedvezőek, jól használhatók kedvezőtlen 

üzemviszonyok mellett, nem igényelnek karbantartást, így nehezen hozzáférhető helyeken alkalmazásuk 

kifejezetten előnyös, és helyszükségletük jóval kisebb, mint a golyóscsapágyaké. A szinterfém csapágyaknak 

jelentős lengéscsillapító hatásuk is van, rendkívül nyugodt a futásuk. A szinterfém perselyekkel csapágyazott 

tengelyeket köszörülni és tükrösíteni kell. 

Az önkenő csapágy úgy működik, hogy a csap forgásakor a csapágyrésben már ott lévő olajban kis- és 

nagynyomású helyek keletkeznek. Ennek eredményeként olajáramlás indul meg a kisnyomású helyek felé a 

felületre nyíló pórusokon keresztül. Az olaj a csapágyrésben a csap forgásával megegyező irányban a 

nagynyomású rész felé vándorol, és ott a felületre nyíló pórusokon keresztül újra belép a csapágytestbe. A 

működésből adódóan már igen kis kerületi sebességnél kialakulhat a hidrodinamikus kenés, így a szinterfém 

csapágyak kis kerületi sebességek mellett is biztonságosan üzemeltethetők. Az önkenő csapágyak legkedvezőbb 

kerületi sebességtartománya a 0,5−5 m/s között van, ezért lehetőleg ebben a tartományban kell őket üzemeltetni. 

Magasabb sebességnél a terhelhetőség jelentősen csökken, míg 0,5 m/s alatti kerületi sebességnél a csapágyat 

járulékos kenéssel célszerű ellátni, mert ekkor a terhelhetőség jelentősen megnövekszik (2.2.7.1. ábra). 

A hőmérséklet növekedésével a tárolt kenőanyag térfogata megnő, így egyre több olaj áramlik a csapágyrésbe, 

ezzel biztosítva a megfelelő kenést. Az önkenő csapágyak felhasználását megkönnyíti, hogy a gyártási 

technológiájukból adódóan szükség esetén könnyen és gyorsan cserélhetők, utólagos állítást nem igényelnek. Ha 

járulékos kenést kell alkalmazni, nem kell külön kenőberendezést kialakítani, elég, ha a csapágypersely 

palástjára pótolajjal átitatott nemezgyűrűt helyezünk. 
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2.2.7.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Hátrányos tulajdonság, hogy a zsugorított csapágyak méretének utólagos állítása nehézkes, mivel ez csak 

forgácsolással kivitelezhető. A forgácsolás során azonban a persely pórusai eltömődhetnek, és így a siklási 

tulajdonságai jelentősen leromolhatnak. Ha a csapágy méretének állítása elkerülhetetlen, akkor a következő 

technológiai előírásokat feltétlenül be kell tartani: ha a furat méretváltozása IT7−IT8 nagyságrendű, akkor a 

változtatás egy kúpos tüske áttolásával a pórusok eltömődése nélkül elvégezhető. Ennél nagyobb méretváltozás 

esetén éles keményfém-dörzsárat kell használni, a felületi simaság növelése érdekében a furatot edzett tüske 

áttolásával kalibrálni kell. Esztergályozáshoz a csapágyat körültekintően kell befogni, nehogy károsan 

deformálódjon. A megmunkáláshoz éles, lelapolt felületű keményfém betétes szerszámot kell használnunk. Ha a 

csapágyszélességet kell csökkentenünk, akkor a két oldalról egyenlő mértékben kell leválasztani az anyagot. A 

siklófelület megmunkálása általában 30−50%-kal csökkenti a terhelhetőséget. 

2.8. A szinterfém csapágyak gyártása 

A gyártás lépései: 

• Porelőkészítés 

• Sajtolás 

• Szinterelés 

• Kalibrálás 

• Olajimpregnálás 

Porelőkészítés: 

A gyártás ezen fázisában az alapanyag porához hozzákeverik a megfelelő adalékanyagokat. Az egyik 

legfontosabb ilyen adalékanyag a sajtoláskönnyítő, úgynevezett csúsztatóanyag, amely általában cink-sztearát. 

Erre azért van szükség, hogy a sajtolás folyamán a munkadarabban az anyag sűrűsége (a pórusok eloszlása) ne 

változzon. Minél egyenletesebb a sűrűségeloszlás, annál jobbak a szilárdsági és terhelhetőségi értékek, valamint 

annál kedvezőbb a pórusok eloszlása. A csapágyanyagok megfelelő szemcseméretének kiválasztása gondos 

mérlegelést igényel, mivel a finomabb porból gyártott csapágyak szilárdsága nagyobb, viszont kisebb bennük a 

pórusok mérete és növekszik a zárt pórusok aránya. Ezzel ellentétben a durvább porból készített 

csapágyperselyek szilárdsága kisebb, míg pórusaik nagyobbak, és kevesebb közöttük az eltömődött pórus. 

Adalékagyagként használnak még grafitport, amit 1−3 %-os arányban kevernek az alapanyaghoz. A grafit 

szilárd kenőanyagként épül be az anyagszerkezetbe (a porkohászati anyagok jellemzőit és ötvözőit a DIN30910 

tartalmazza). 

Sajtolás: 

Az előkészített porkeveréket a csapágypersely végleges alakját és méretét jól megközelítő szerszámba töltik 

(2.2.8.1. a. ábra), majd vas és acél alapanyag esetén 600 MPa nyomással sajtolják (2.2.8.1. b. ábra). Bronznál ez 

a nyomásérték 300 MPa. Döntő jelentőségű a sajtolás mértéke, mivel ahhoz, hogy megfelelő siklási 

tulajdonságot alakíthassunk ki, biztosítanunk kell a 18−30 %-os porozitást, amely csak 5,4−6,4 g/cm3-es 

látszólagos sűrűség mellett biztosítható. Sajtoláskor a porszemcsék a szerszám falán és egymás között 

súrlódnak, elakadnak, közöttük hidak, illetve több szemcseméretet kitevő üregek képződnek, így a por eloszlása 

egyenlőtlenné válik, ami befolyásolja a persely méretingadozását, illetve fizikai jellemzőit. A kész előgyártmány 

kilökése (2.2.8.1. c. ábra) során, ha a hüvely és a tüske falán fellépő súrlódóerők nagyobbak, mint a sajtoláshoz 

szükséges erő, akkor ez további tömörödést és ezáltal sűrűség-, illetve hosszirányú méretingadozást 

eredményezhet. A sajtolás után ellenőrizni kell, hogy a csapágypersely palástjának és furatának tengelye 

egybeesik-e, mert ezt kalibrálással utólagosan már nem lehet korrigálni. 
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2.2.8.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Szinterelés: 

A sajtolás után az előgyártmányok szilárdsága kicsi, ilyen állapotban csapágyként még nem használhatók. A 

szintereléssel diffúziós kapcsolat vagy adhéziós kötés alakul ki a fémpor-szemcsék között. A szinterelés 

általában háromzónás, folyamatos adagolású kemencékben történik védőatmoszférában. A védőatmoszféra 

vasötvözetek esetében hidrogén vagy szénmonoxid, míg rézötvözeteknél hidrogén, illetve vákuum. Az első 

zónában a sajtoláskönnyítő anyag eltávolítása történik meg. A folyamat nem mehet végbe túl gyorsan, mert 

ilyenkor az anyag szerkezetében gázbuborékok keletkeznek, amelyek a hirtelen nagy hőhatás következtében 

felrobbanhatnak, és ezzel károsítják az anyagszerkezetet. 

A második zónában a tényleges zsugorítás történik meg, aminek mértéke kb. 0,1−1% között van. Az 

előgyártmányt itt az alapanyag olvadáspontjának 70−75%-ára hevítik és hőn tartják. A szinterelés hőmérséklete 

és ideje vasalapú anyagoknál 900−1200 °C és 30−90 perc. Rézötvözetek esetében a szinterelés hőmérséklete 

alacsonyabb: 700−870 °C, ideje rövidebb: 15−25 perc. A harmadik zóna a hűtőzóna, amiben a zsugorított 

alkatrészt lassan lehűtik. 

Kalibrálás: 

A sajtolás után a még nem zsugorított munkadarab sűrűségeloszlása nem teljesen egyenletes, így a 

szintereléskor a zsugorodás mértéke is kissé változik, ami a darabon belül egyenlőtlen méretváltozást okoz. A 

csapágypersely alakja hordós, kúpos vagy ovális lesz. Ezek az eltérések a helytelen szerszámméret vagy a 

zsugorítási technológia miatt is adódhatnak. Ha a hibák mértéke nem túl nagy, akkor a hibák a zsugorítást 

követő kalibrálással jól korrigálhatók. A kalibrálás feladata tehát az, hogy a zsugorítás után a csapágypersely 

méretpontosságát és alaktűrését biztosítsa. A kalibrálás hengeres csapágyhüvelyek esetében egy megfelelő 

szerszámon történő átsajtolással (2.2.8.2. ábra) történik, míg beálló gömbperselyeknél két alak- és mérethelyes 

szerszámfél összepréselésével. Az alakítás mértéke viszont nem lehet túl nagy, mert a pórusok könnyen 

eltömődhetnek, ami a kenési tulajdonságok romlásához vezet, ezért a kalibráló szerszám tüskéje és a csapágy 

furata között átfedés egyáltalán nincs, vagy határesetben sem haladja meg a 0,01−0,02 mm-t. Mint már 

említettük, a palást és a furat egytengelyűsége a kalibrálás során már nem korrigálható. 
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2.2.8.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Olajimpregnálás: 

Ebben a fázisban töltik meg a pórusokat kenőanyaggal. A csapágyperselyeket behelyezik a vákuumimpregnáló 

berendezés munkaterébe, majd 1 Pa-os vákuumot hoznak létre, ezután pedig kb. 80 °C-os olajjal árasztják el a 

munkateret. A felvett olajmennyiséget a perselyek impregnálás előtti és utáni tömegének összehasonlításával 

ellenőrzik. Ha a csapágyakat általános igénybevételre tervezik, ásványi olajat használnak, míg fokozott 

igénybevétel esetén az impregnálást szintetikus olajokkal végzik. A szintetikus olajok ára azonban egy 

nagyságrenddel magasabb, így alkalmazásuk jelentősen növeli a gyártás költségeit. 

2.9. A szinterfém csapágyperselyek kialakításai 

A szinterfém csapágyak legegyszerűbb kialakításai az ún. hengeres perselyek (2.2.9.1. ábra). Az a., b., illetve c. 

jelű csapágyaknál a külső palást leélezésének mértéke 5°, ami a szerelést könnyíti meg. A belső palástokon 

(2.2.9.1. b., c., d. ábrák) látható letörés 45°-os, ami meggátolja, hogy a csapágyakban felfekvés alakuljon ki az 

élen. 

 

2.2.9.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A hengeres perselyek egy másik csoportját alkotják a peremes csapágyperselyek (2.2.9.2. ábra). A hengeres és 

peremes perselyek méretválasztéka táblázatokban található. A gyártók pontos műhelyrajz alapján általában 

ezektől eltérő méretek elkészítését is vállalják. 

 

2.2.9.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 
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Hasonlóan a többi csapágyhoz, a szinterfém csapágyak között is megtalálhatók a részben gömbfelülettel 

határolt, önbeállóan szerelhető csapágyperselyek (2.2.9.3. ábra). 

 

2.2.9.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A 2.2.9.4. ábra egy törpe elektromotor csapágyazását mutatja. Az önbeálló szintercsapágyat speciális laprugó 

szorítja be a kúpos fészekbe, ahol még egy olajtároló nemezgyűrű is elhelyezésre került, ami járulékos kenést 

biztosít. 

 

2.2.9.4. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

2.10. Műanyag csapágyak 

A műanyagok különleges tulajdonságai miatt egyre több műanyag alkatrészt alkalmazunk a műszeriparban, de a 

gép- és járműiparban is. A műanyagok sokszor azért jobbak csapágyanyagként a fémeknél, mert 

képlékenységük miatt képesek a terhelő felülethez idomulni. Fém csapágyaknál ez a jelenség sokszor úgy 

játszódik le, hogy az egymáson csúszó felületek „bekopnak,” azaz a csapágyról anyagrészecskék válnak le. A 

műanyag csapágyaknál akkor lehet kis kopásokat elérni, ha a tengely felülete megfelelően sima, azaz a felületi 

érdesség Ra = 2…4 μm, és a keménység legalább 50 HRc értékű. A műanyag csapágyaknál gyakran élünk azzal 

a lehetőséggel, hogy a műanyagba a gyártás során fémport (például bronz), a siklási tulajdonságokat elősegítő 

anyagot (például MoS2, grafit) vagy szilárdságerősítést szolgáló szálakat keverünk. Ezekkel a módszerekkel a 

hővezetést, a súrlódási nyomatékot vagy a szilárdsági tulajdonságokat lehet módosítani. 

A műanyagok alkalmazása a siklócsapágyakban a következő előnyökkel jár: 

• kis költség, 

• a szerelés technológiai folyamatának egyszerűsége, 

• kis súrlódás, 

• nagy kopásállóság, 
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• nagy lökéscsillapító képesség, 

• kenés nélküli üzemeltetés is lehetséges. 

A finommechanikai műanyag csapágyak legelterjedtebben használatos anyagai a poliamidok, a polioxi-metilén, 

a polietilén, a politetrafluor-etilén, a polietilén- és polibutilén-tereftalát és a poliimid. Ezeknek az anyagoknak a 

csapágyazás szempontjából fontos jellemzőit a következő táblázatban tüntettük fel. 

 

2.2.10.1. ábra Forrás: Krause 

A műanyag csapágyaknál − tekintettel arra, hogy a műanyagok hőre lágyuló jellegűek − fontos szempont, hogy 

a csapágy hőmérséklete ne lépje túl azt az értéket, amelyet az anyag tulajdonságai még megengednek. Efölött 

ugyanis a kopás meredeken növekedni kezd, mint ahogyan az a 2.2.10.2. ábrán is látható. 
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2.2.10.2. ábra Forrás: Krause 

Fentiekből következik, hogy a műanyag csapágyaknál az ellenőrzést a felületi nyomáson kívül a melegedésre 

kell elvégezni. A csapágyban keletkező hőteljesítmény: 

  

2.12. egyenlet - (2-12) 

 

ahol: 

P   s  – a súrlódásból keletkező hőteljesítmény, 

ΔTf= kf (Tf – Tk) – a Tf a csapágypersely üzemi hőmérséklete, Tk a környezet hőmérséklete, kf egy tapasztalati 

korrekciós tényező, aminek közelítő értéke: kf = 0,5, valamint ehhez hasonlóan: 

ΔTc= kf(Tf – Tk) – a Tf a csapágypersely üzemi hőmérséklete, Tk a környezet hőmérséklete, kc egy tapasztalati 

korrekciós tényező, amelynek közelítő értéke: kf = 0,02, 

Af = Dπb – a csapágypersely felülete, Ac= D2 π/4 – a csap keresztmetszete, 

λ   f  – a csapágypersely, és λc– a csap anyagának hővezetési tényezője, 

s   f  – a persely falvastagsága, b a persely hossza. 

A várható csapágypersely hőmérsékletet az előző formula felhasználásával lehet kiszámítani: 

2.13. egyenlet - (2-13) 
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Az így kiszámított hőmérsékletnek biztonságosan alatta kell maradnia az anyagra megengedett hőmérsékletnek. 

Külön megjegyzést érdemel a politetrafluor-etilén (PTFE) anyag, ami a legmagasabb üzemi hőmérséklet értéket 

engedi meg, amellett az anyag igen jó siklási tulajdonságokkal rendelkezik (μ = 0,03…0,07 1 N/mm2 fajlagos 

terhelés mellett). Hátrányos tulajdonsága viszont, hogy az anyag hajlamos a hidegfolyásra, és nehezen 

ragasztható, valamint nem fröccsölhető. A műanyag csapágyakat, különösen a finommechanikai méretű 

műanyag csapágyakat − nehézkes és pontatlan számításuk, illetve az általában elhanyagolhatóan kis tömegerők 

miatt − szilárdságra, felületi nyomásra inkább csak ellenőrizni szokás. 

A csapágyak terhelhetőségére a legtöbb szakirodalom tapasztalati értékeket ad meg. Tájékoztatásul 

megjegyezhetjük, hogy a hőre lágyuló műanyag csapágyak hidegfolyásuk következtében 8−10 N/m mm2 

értéknél nagyobb fajlagos csapágyterhelésre nem alkalmasak. 

 

2.2.10.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A 2.2.10.3. ábrán két szokásos kivitelű műanyag csapágyperselyt mutatunk be. 

2.11. Különböző anyagokból készült siklócsapágyak 
összehasonlítása 

A 2.2.11.1. táblázat a különböző anyagokból készült siklócsapágyak tulajdonságait mutatja be. 

 

2.2.11.1. ábra Forrás: BME GSZI 

3. Csúcságyazások 
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A csúcságyazások tulajdonképpen speciális csúszócsapágyak, amelyeknek az a lényege, hogy a tengelyvégek 

megfelelő kialakításával (tengelycsúcsok) nagymértékben le lehet csökkenteni a súrlódási erő karját. Ezzel a 

fogással rendkívül kis súrlódási nyomatékú csapágyazásokat lehet készíteni, amiket elsősorban a műszeripar 

használ fel. A csúcságyazások közös jellemzője, hogy a csúcs és az ágy közötti érintkezés pontszerű, azaz a 

gyakorlatban a csúcs kis területen, ún. benyomódási felületen érintkezik a csapágyfészekkel. Ebből következik, 

hogy ezeknél a csapágyazásoknál a méretezés a Hertz-feszültségre történik. A csúcságyazások konstrukcióját és 

elterjedését a kis méretek tették lehetővé, vagyis az a tény, hogy a méretek csökkenésével a tömegek a harmadik 

hatvány szerint csökkennek, és így a csapágyazandó tömeg általában nagyon kicsiny, tehát a pontszerű 

érintkezést meg lehet engedni. Ezért van az, hogy a csúcságyazásokat a műszeriparban használjuk, ez a 

konstrukció nagy (hagyományos gépészeti) méretekben nem képzelhető el. A csúcságyazás kétféle lehet: 

függőleges és vízszintes tengelyelrendezésű. Bár a kettő nagyon hasonlít egymáshoz, a működésükben van 

néhány olyan különbség, ami miatt érdemes őket megkülönböztetni egymástól. 

3.1. A vízszintes csúcságyazás 

A vízszintes csúcságyazásnál minden esetben két csapágy hordja a terhelést. Ha a viszonyok szimmetrikusak, 

azaz a terhelőerő középen hat, akkor egy csapágyra csak a terhelés fele esik. Ez látható a 2.3.1.1. ábrán. Feltűnő 

jellegzetesség, hogy a csúcsnak (tengelynek) a középvonala nem esik egybe a csapágyfészek (ágy) tengelyével. 

Ez minden vízszintes csúcságy velejáró tulajdonsága, és egyszerű szilárdsági okai vannak: ha a két tengely 

egybeesne, akkor a szerkezeti elemek közötti nyomóerő (közös, normális irányú erő) éppen vízszintes lenne, 

amelynek nincs függőleges komponense. Másképpen fogalmazva, már végtelen kis függőleges irányú erő 

végtelen nagy normális irányú erőt eredményezne, amit semmilyen szerkezeti anyag nem bírna ki, és törés 

következne be. 

A vízszintes csúcságyazásnál a csúcs domború gömbfelülete érintkezik az ágy (a csapágyfészek) homorú 

gömbfelületű részével, ebből következően az érintkezésnél létrejövő belapulási alakzat kör alakú lesz. 

A csúcságyazásokat kifejezetten a kis súrlódási nyomatékok elérésére fejlesztették ki, ebből következik, hogy a 

csapágyak méretezésénél két feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie. Az első, hogy szilárdságuk megfeleljen, és 

a fellépő Hertz-feszültség ne lépje túl a felhasznált anyagokra vonatkozó maximális értéket. A második, hogy az 

ágyazással megvalósított súrlódási nyomaték megfeleljen elképzeléseinknek. A vízszintes csúcságyazásnál a 

terhelés mindig függőleges irányú, a csúcs és az ágy érintkezésénél fellépő erő pedig a két felület normálisának 

irányába mutat. A geometriai és az erőviszonyokat az egyik csapágyfélre vonatkozóan a 2.3.1.1. ábra mutatja. 

 

2.3.1.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A teherbírás szempontjából az F/2 erő a meghatározó. Ez az erő hozza létre a két felület közös normálisának 

irányába mutató FN nyomóerőt, amelyből az igénybevétel származik. A konstrukció akkor megfelelő, ha a 

Hertz-feszültség maximális értéke (PHmax, maximális felületi nyomás) nem lépi túl az anyagra megengedett 

értéket. Ennek közelítő értéke a domború gömbsüvegcsúcs és a homorú gömbsüveg-csapágyfészek között: 
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2.14. egyenlet - (2-14) 

 

A csúcságyazásnál használt néhány anyagra vonatkozó megengedett felületi nyomás értékeket a 2.2.3.3. 

táblázatban adtuk meg. 

Az eddigiekből következik, hogy a vízszintes csúcságyazás terhelhetősége függ a csúcs és az ágy sugarának 

nagyságától, a tengely játékától és a választott anyagok tulajdonságaitól. A tengely kotyogása a teljes axiális 

irányú csapágyjáték. Feltételezve, hogy az ágyazáshoz szükséges két csapágy méretei azonosak és a terhelés 

szimmetrikus, a 2.3.1.1. ábra értelmében a tengely játéka általános esetben: 

2.15. egyenlet - (2-15) 

 

Ez az egyenlet csak akkor érvényes, ha a csúcs a gömbsüveg alakú ággyal, és nem annak kúpos részével 

érintkezik. 

A j45%-nál (azaz a 45°-os fészekmeredekséghez tartozó játéknál) a csapágy terhelhetősége ugrásszerűen csökken 

a fészek gömbsüveg alakú részéről a kúposra történő hirtelen átmenet folytán. Ennek az az oka, hogy 

megváltozik az érintkezés minősége: a gömbfelületek érintkezésekor kialakult kör alakú belapulási alakzat a 

gömb-kúp érintkezés esetén elliptikusra változik. Ennek pedig az a következménye, hogy ugyanakkora 

nyomófeszültség-maximumhoz kisebb eredő teherbírás tartozik, és mivel a teljesen szimmetrikus érintkezési 

viszonyok eltorzultak, most már csak egy-egy tengelyre lesznek szimmetrikusak (kör → ellipszis). A játék 

növelésével, a kúpfelületre lecsúszás után a következő összefüggés áll fenn: 

2.16. egyenlet - (2-16) 

 

A formulában r3 az érintkezés normálmetszetében a kúpfelület sugara. 

Az anyagpárokkal szemben megengedett maximális nyomófeszültséget érdemes állandónak tartanunk, hogy az 

anyagpár adta lehetőséget maximálisan kihasználjuk, de a csúcs kúpfelületre csúszásával az FN erő, és ebből 

következően a teherbírás is jelentősen és hirtelen lecsökken. A tengely játékának további növekedtével a csúcs a 

kúp köpenyével mind nagyobb sugarú részen érintkezik, a teherbírás kismértékben tovább csökken. 

Nyilvánvaló, hogy a játéknak lesz egy optimális értéke, aminél a teherbírás nagyobb, mint a kúpfelület 

teherbírása, de ugyanakkor elég távol van attól a helyzettől, ahol a teherbírás hirtelen lecsökken. Ezt mutatja a 

2.3.1.2. ábra, ami szerint a tengely legkedvezőbb játéka jopt értéknél lesz, ami nagy terhelhetőséget biztosít a 

tengely eltolódásakor anélkül, hogy a játékban bekövetkező kismértékű változás miatt a megengedettnél 

nagyobb felületi nyomás jönne létre. Az optimális tengelyjáték (jopt) 90°-os kúpszögű csapágyfészek esetén: 

2.17. egyenlet - (2-17) 
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2.3.1.2. ábra Forrás: Hildebrand 

A 2.3.1.2. ábrából látható, hogy az acélcsúcs-berilliumbronz anyagpárosítás adja a legnagyobb teherbírást. 

3.2. A vízszintes csúcságyazás súrlódási nyomatéka 

A vízszintes csúcságyazásnál keletkező súrlódóerő első közelítésben a 2.3.1.1. ábra síkjára merőleges lesz, 

nagysága FN·r0, ahol FN a felületeket összeszorító erő, r0 pedig a súrlódóerő karja. A súrlódási nyomaték: 

2.18. egyenlet - (2-18) 

 

A 2.2.9.3. ábrán két hasonló háromszöget ismerhetünk fel, az egyik az erővektorokra vonatkozik. Eszerint: 

F/2= FN sin α, azaz 

2.19. egyenlet - (2-19) 

 

A másik háromszögből a geometria alapján felírható, hogy: 

2.20. egyenlet - (2-20) 

 

Ezeket behelyettesítve sin α-val egyszerűsíteni lehet, és megkapjuk a súrlódási nyomaték kissé meglepő 

kifejezését: 

2.21. egyenlet - (2-21) 
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A kifejezést azért lehet meglepőnek mondani, mert a képletből kiesik a súrlódási erő karja (r0), és ehelyett 

megjelenik a csúcs r1 lekerekítési sugara (a súrlódási tényezőn kívül), azaz a kifejezés alakilag megegyezik a 

hengeres csúszócsapágy súrlódási nyomatékának a képletével. Ez azonban természetes dolog, mert a 

csúcságyazás nem más, mint egy olyan csúszócsapágy, aminek csapsugarát egy ügyes trükkel, a csúcs 

alkalmazásával nagyon (hozzávetőlegesen egy nagyságrenddel) lecsökkentettük. A hengeres csapokat ugyanis 

csak kb. 200 μm-es csapsugárig lehet gazdaságosan elkészíteni, ezen méret alatt a csúcságyazáshoz kell 

fordulnunk, amivel 10−20 μm-es lekerekítési sugarak is készíthetők. Más szavakkal ez azt is jelenti, hogyha a 

méretezés során az r1 lekerekítési sugár 200 μm-nél nagyobbra jönne ki, akkor hengeres csúszócsapágyat kell 

alkalmaznunk, mert a csúcságyazásnak ebben a tartományban már több hátránya van, mint előnye, gondoljunk 

például a csúcságyazás természetéből következő játékra, ami ilyen mérettartományban már sokszor nem 

engedhető meg. 

3.3. A függőleges csúcságyazás 

A függőleges elrendezésű csúcságyazáshoz egyszerűen úgy jutunk el, hogy a vízszintes csúcságyazást 

függőlegesre állítjuk. Vegyük észre, hogy ilyenkor a teljes terhelést egyetlen csapágy viseli, a másiknak csak 

támasztó szerepe van. Ebből következik, hogy a teljes terhelést viselő csapágynál megengedhetetlenül nagy 

igénybevételek keletkezhetnek, már csak ezért is külön kell választanunk a vízszintes és a függőleges 

elrendezést. A függőleges csúcságy szilárdsági méretezését ugyanúgy Hertz-feszültségre végezzük, mint a 

vízszintes esetben. A súrlódási nyomaték esetében kissé más a helyzet, ugyanis a függőleges csúcságyazásnál a 

tiszta fúrósúrlódás esete alakul ki. A fúrósúrlódási nyomaték (Mf) nagyságát a felületi nyomás (p) elméleti 

eloszlása határozza meg a nyomott felület mentén (2.3.3.1. ábra). 

 

2.3.3.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A csúcs domború és az ágy homorú gömbfelületének érintkezésénél keletkező benyomódási alakzat itt is kör 

lesz, aminek sugara („a”) Hertz-összefüggés szerint számolható: 

2.22. egyenlet - (2-22) 

 

ahol: 

E1 – a csap anyagának rugalmassági modulusa, 
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E2 – a fészek anyagának rugalmassági modulusa, 

r1 – a csap görbületi sugara, 

r2 – a fészek görbületi sugara, 

ν - a Poisson- tényező (homogén anyagokra: ν≈0,3). 

A kör alakú benyomódási alakzat átmérője mentén a nyomás eloszlása elliptikus lesz, ahol pmax a felületi nyomás 

maximális értéke: 

2.23. egyenlet - (2-23) 

 

Az elemi súrlódási nyomaték: 

2.24. egyenlet - (2-24) 

 

ahol μ a súrlódási együttható értéke. Az eredő súrlódási nyomatékot a résznyomatékok integrálásával kapjuk 

meg: 

2.25. egyenlet - (2-25) 

 

A számítás csupán közelítésnek tekinthető, és fenn kell állnia az a<< r1 feltételnek, vagyis annak, hogy a 

benyomódási alakzat sugara sokkal kisebb, mint a csúcs lekerekítési sugara. Meg kell jegyeznünk, hogy a 

tapasztalatok szerint igen nagy nyomófeszültség-értékek engedhetők meg, aminek a magyarázata az, hogy 

nyomás esetén az anyagnak nincs hova deformálódnia. 

A függőleges csúcságyazás kedvezően kicsi súrlódási nyomatéka csak abban az esetben igaz, ha a csúcs és az 

ágy tengelye egybeesik, azaz nincs oldalirányú erő. Ha van, a viszonyok megváltoznak, és a 2.3.3.2. ábrán 

látható helyzet alakul ki. 

 

2.3.3.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Az Fold oldalirányú erő hatására a benyomódott mikrofelület − ami gömbök érintkezésekor kör alakú − 

eltávolodik a csúcs forgástengelyétől (2.3.3.2. ábra). A csúcs részben gördülő mozgást végez. A benyomódott 
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felületen lejátszódó súrlódási jelenséget gördülőfúrásnak nevezik. A súrlódási nyomaték az oldalirányú erő 

hatására (Fold>μF feltétel fennállása esetén) nagyobb lesz: 

2.26. egyenlet - (2-26) 

 

Ha az Fold sokkal nagyobb, mint a függőleges F erő (Fold>F), a súrlódási nyomaték: 

2.27. egyenlet - (2-27) 

 

Ekkor már messzemenően nem igaz, hogy a függőleges csúcságy súrlódási nyomatéka sokkal kisebb, mint a 

vízszintes csúcságyazásé. A viszonyok nagymértékben hasonlítanak a vízszintes csúcságyazáshoz, olyan, 

mintha annak ábráját 90°-kal elfordítottuk volna. Itt jegyezzük meg, hogy az oldalirányú erő kétféle lehet: vagy 

körbeforog a tengellyel vagy mindig egy irányba mutat. A körbeforgó esetben (2.3.3.3. ábra) a tengely 

körbevándorol a csapágyfészekben, míg a másik esetben, helyben maradva, saját tengelye körül forog. 

 

2.3.3.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

3.4. A csúcságyazások konstrukciós megoldásai 

A súrlódási nyomatékkal párhuzamosan a csapágyazást megengedett terhelésre ellenőriznünk kell. Első kérdés a 

csúcs és az ágy anyagának kiválasztása, hiszen a megengedett nyomófeszültség ettől fog függni. A csúcs 

anyagaként edzett, méretre köszörült és polírozott gömbacélt használnak 1% króm- és 1% wolframtartalommal. 

A fészek szerkezeti anyaga lehet kő (achát, zafír, rubin) vagy réz-berillium, nikkel-berillium, nikkel-titán-

berillium ötvözet. 

A csúcs anyagának lágyabbnak kell lennie, mint a fészek anyaga, mert a csúcs benyomódása kisebb 

súrlódásnövekedést okoz, mintha a csúcs bedolgozná magát a fészekbe. A szokásosan használt anyagokra a 

maximálisan megengedhető felületi nyomást (FHmeg) a már korábban közölt 2.2.3.3. táblázat foglalja össze. Az 

r1/r2 sugárviszonyt általában 2…5 közé esőnek, leggyakrabban 3-nak szokás választani. 

A műszeriparban leginkább alkalmazott tengelycsúcsok a következők: l =1,6; 2,1; 3 mm, valamint 

 μm. Egy jellegzetes csúcskialakítást mutat a 2.3.4.1. ábra. 

A kőágyat  μm gömbsüvegsugárral 

szokásos elkészíteni. 
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2.3.4.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A 2.3.4.2. ábra kőágyak jellegzetes kialakításait mutatják. A tengelycsúcsokat a tengelybe besajtolják (2.3.4.3. a. 

ábra), nagyon ritkán becsavarozzák (2.3.4.3. b. ábra) vagy a csúcsot tartójával együtt (lengőtekercsek keretére) 

ráragasztják (2.3.4.3. c. ábra). 

 

2.3.4.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

 

2.3.4.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 



 A finommechanikai csapágyazások  

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.3.4.4. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A hernyócsavar alakban megoldott becsavarható tengelycsúcs-foglalat (2.3.4.4. a. ábra) lehetővé teszi a tengely 

játékának finom beállítását. (Nem szabad elfelejtkezni a már beállított játék rögzítéséről sem!) A kétköves 

csapágynál (2.3.4.4. b. ábra) a laza golyó a kopás szempontjából kedvezőbb, kisebb alakváltozást okoz még 

hosszabb idő elteltével is, és ezáltal állandóbb a súrlódási nyomaték, mint egy olyan csapágyban, amelyikbe a 

golyót egyik oldalról besajtolták. A radiális vezetés ennél a megoldásnál gyengének mondható. 

3.5. Hagyományos óraszerkezetek és mérőműszerek 
csapágyazása 

Igényes, kis súrlódási nyomatékkal és hosszú élettartammal rendelkező csapágyazásoknál (2.3.5.1. ábra) 

féldrágakőből készült lyukkövet és az axiális erők felvételére fedőkövet alkalmaznak. Mivel drága csapágyakról 

van szó, fontos követelmény, hogy ezek a csapágyak ütés (pl. óraszerkezet leejtése), rázkódás hatására ne 

károsodjanak. Erre fejlesztették ki a különböző ütésvédő csapágyazásokat, amik közül egy jellegzetes megoldást 

a 2.3.5.2. ábrán mutatunk be. 

 

2.3.5.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 
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2.3.5.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A csapágyelemek merev elrendezése esetén a tengely játékának beállításánál figyelemmel kell lennünk arra, 

hogy az sohasem lehet zérus, ekkor ugyanis olyan nagy axiális erők léphetnek fel, amik a csapágyat 

tönkretehetnék (kőcsapágyon a csúcs lapossá válna, ill. a csapágyfészek eltörne). Ezért a beállításnál 

folyamatosan ellenőrizni kell a tengely játékát. 

A játék fontossága a 2.3.5.2. ábrán is látható, ahol egy hagyományos (nem átfúrt csapágytestű) csúcságyazással 

készült, lökés elleni biztosítással ellátott konstrukció figyelhető meg. A szerkezet egy fogyasztásmérő alsó 

csapágya, ami por elleni védelemmel is rendelkezik. 

 

2.3.5.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Analóg mutatós műszerek esetében az ágyazás játékának következtében billegés lép fel. A skálán ez parallaxis- 

és billegési hibát okoz (2.3.5.4. ábra). 
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2.3.5.4. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A leolvasási hiba két módon is csökkenthető. Az egyik megoldás szerint a skálalap síkját úgy kell elhelyezni, 

hogy ez a sík az alsó (teherviselő) csúcs érintkezési pontján menjen át. Ekkor billegési hiba ugyan nincs, de a 

parallaxishiba felléphet. A konstrukció hátránya, hogy a mérőmű ilyenkor a skálalap síkja felett van, vagy más 

megfogalmazásban, a skálalap nagyon mélyen van. A másik megoldás a parallaxishibát teljes mértékben kizáró, 

bonyolult és költséges belső csúcságyazás (2.3.5.5. ábra). 

 

2.3.5.5. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

4. Az élágyazás 

A finommechanikában előfordulnak esetek, amikor a csap és az ágy között keletkező pontszerű érintkezés 

területe nem elegendően nagy. Ilyen esetekben kerül előtérbe vonal menti érintkezést megvalósító élágyazás. Az 

élágyazásnál le kell mondanunk a korlátlan körülfordulásról, mert ezeknél a csapágyazásoknál az elfordulási 
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szög mindössze a néhány fokos tartományban van. Az élágyazásoknak két nagy csoportja van, az egyik a 

csúszó, a másik a gördülő élágyazás. A kettő közötti különbséget a 2.4.1. ábra mutatja. A csúszó élágyazásnál a 

felületek két egyenes mentén érintkeznek és csúsznak, a gördülő élágyazásnál a felületek egyetlen vonal mentén 

érintkeznek, és egymáson csúszás nélkül legördülnek. A fentiekből az is következik, hogy a csúszó élágyazásnál 

a forgáspont helyben marad, míg a gördülőnél nem. Ez sokszor nem előnyös tulajdonság, viszont a súrlódási 

nyomaték a gördülő élágyazásnál sokkal kisebb lehet a tiszta gördülés miatt, mint a csúszó élágyazásnál. 

Mindkét esetben az 1-es számmal jelölt az ágy, a 2-es pedig az él. 

 

2.4.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

4.1. Csúszó élágyak 

Az „1” fészekben (ami többnyire két részből áll) a lekerekítéssel kialakított „2” élt játékmentesen ágyazzák. A 

mozgással szembeni ellenállási nyomaték nem függ az „α”-tól (az él szimmetriatengelye és az ágyon támadó 

terhelő erő hajlásszöge), amennyiben a terhelőerő a fészekhez képest megtartja az irányát, nagyságát pedig a 

normális erők határozzák meg: 

2.28. egyenlet - (2-28) 

 

ahol: 

M - az él és az ágy egymáson elcsúszásához szükséges nyomaték, ha az ágy két része között a bezárt szög 90°. 

4.2. Gördülő élágyak 

A mozgással szembeni ellenállás nyomatéka a csúszó élágyakhoz viszonyítva két nagyságrenddel kisebb. A 

pillanatnyi (forgási) pólus vándorol. Wood szerint a mozgással szembeni ellenállási erő, W valamely síkon 

gördülő henger esetén első közelítésben: 

2.29. egyenlet - (2-29) 

 

ahol: 
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 empirikus képlettel határozható meg. 

Ebből megállapítható a tényleges α-tól függő M nyomaték, ha az F iránya az „1” ágyhoz képest nem változik. 

2.30. egyenlet - (2-30) 

 

A gördülő élágyazásoknál a kinematikai pároknál tiszta gördülést tételezünk fel. Egy bizonyos szögelfordulás 

felett azonban megcsúszás, lezökkenés következhet be. Ez a szög az αh határszög, amit túllépve már kilépünk a 

tiszta gördülés állapotából. A szerkezeti anyagokban károsodás nem keletkezik, de a változó súrlódási 

viszonyok miatt a megcsúszást lehetőleg el kell kerülni. 

Tehát a határszöget működés közben nem szabad túllépni! Értéke a következő formulával határozható meg: 

2.31. egyenlet - (2-31) 

 

4.3. A szilárdsági ellenőrzés 

Az élágyazásoknál az él és az ágy elméletileg egy vonal mentén érintkeznek, ami a valóságban a belapulások 

miatt egy felület lesz. A pmax maximális felületi nyomás az él és a fészek között (2.4.3.1. ábra), Hertz szerint: 

2.32. egyenlet - (2-32) 

 

A belapulási alakzat (téglalap) fél szélessége (b) a következő formulával számolható: 

2.33. egyenlet - (2-33) 

 

Ezekben az egyenletekben az E, és az r a felhasznált anyagok tulajdonságai és a geometriai méretek alapján a 

következőképp számítandó:  ; és  
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2.4.3.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A fenti képletek akkor érvényesek, ha teljesül a b<<r1 feltétel. A megengedett Hertz-feszültséget, azaz az 

arányossági határt nem szabad átlépni! Az esetleges felületi érdességből származó feszültségcsúcsokat a fellépő 

maradó alakváltozás szünteti meg. 

4.4. Az élágyak szerkezeti anyagai 

Az éleket és ágyakat edzhető szénacélból vagy kőanyagból (kalcedon, achát, karneol) gyártják. A kő érzéketlen 

a vegyi behatásokra, az acél azonban korrózióra hajlamos. A kőből készült élek csak kis terhelésre alkalmasak. 

Ágyak készítéséhez legalább 60...61 HRc keménységű acélt kell használni. Az ágynak keményebbnek kell 

lennie, mint az élnek, hogy az él ne rágódjon be az ágy anyagába. Ennek a következő a magyarázata: ha üzem 

közben az él a túlterhelés miatt ellaposodik, az ágyazás mozgással szembeni ellenállásának növekedése kisebb, 

mint amekkora a mozgással szembeni ellenállás növekedése akkor, ha az él berágódik az ágy anyagába. 

A legrégibb él alak a háromszögszelvény. Egyéb alakok: körte alakú, lapos, ék alakú és négyszög alakú 

szelvények. 

Az egyszerű éleket többnyire besajtolással rögzítik. Sokszor szükség van az él helyzetének utólagos állítására 

(jusztírozására). Ekkor a csavarkötéseket célszerű alkalmazni. A 2.4.4.1. ábra egy oldalirányban és magasságban 

is hernyócsavarral állítható, egyben oldható rögzítésű, háromszög alakú él befogását ábrázolja. 

 

2.4.4.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Az ágy szerkezeti alakjait a 2.4.4.2. ábra mutatja. Ezek szerint megkülönböztetünk sík felületű ágyat (2.4.4.2. a. 

ábra), aminek a mozgással szembeni ellenállása kisebb, de az él helyzetét nem képes önműködően biztosítani 

(precíziós mérlegekben alkalmazzák). A kereskedelemben használt mérlegekben v alakú ágyakat (2.4.4.2. b. 
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ábra) használnak. Ezek az él helyzetét egyértelműen biztosítják az él irányára merőlegesen. A harmadik 

felhasználható ágyforma a hengerfelületű ágy (2.4.4.. c. ábra). 

 

2.4.4.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Az élágyazás legfontosabb alkalmazási területe a mérleggyártás. Egy mérleg élágyazását mutatja a 2.4.4.3. ábra. 

Régebben előszeretettel alkalmazták az élágyazást mérőműszerek, elsősorban finomtapintók gyártásában: itt a 

nagy áttételek egyszerűen megoldhatók voltak kis tengelytávolsággal rendelkező, játékmentes élcsapágyazással. 

 

2.4.4.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Az élágyak megvédésére gyakran alkalmazzák az ágyazások teljes tehermentesítését. Ezt nevezzük arretálásnak 

(2.4.4.4. ábra). 

 

2.4.4.4. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 
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2.4.4.5. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Az élágyazást a műszeriparban jelfogók (relék) fegyverzetének csapágyazására is használják, erre mutat példát a 

2.4.4.5. ábra. Hasonló megoldással csapágyazható egy mutatós műszer finomtapintója (2.4.4.6. ábra.) 

 

2.4.4.6. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

5. Gördülőcsapágyak a finommechanikában 

A finommechanikában alkalmazott gördülőcsapágyak egy része (kialakításukat és futáspontosságukat tekintve) 

megegyezik az általános gépgyártásban használt csapágyak elemeivel. Így beépítésükre és terhelhetőségükre is a 

szokásos szabályok érvényesek. A különleges, kisméretű golyóscsapágyak azonban lényegesen eltérnek tőlük. 

Ezek közös jellemzője, hogy vagy a belső gyűrű, vagy a külső vagy a golyókosár hiányzik. 

A gördülőcsapágyak előnyei: 

• indításkor és mozgás közben mozgással szemben tanúsított kis ellenállás, 

• nagy teherbírás, 

• nagy felső fordulatszámhatár, 

• kis karbantartási igény, kevés kopás, és beszerelésre kész csapágyelemek. 

A gördülőcsapágyak hátrányai: 

• porszennyeződésre érzékenyek (a porvédő gyűrűk alkalmazása súrlódási nyomatéktöbbletet okoz, ekkor 

viszont sérül az első előny), 

• nagyobb ráfordításokat igényel, költségesebb. 
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Minden csapágytípusnak meghatározott műszaki jellemzői vannak, és minden típus más és más célra 

alkalmazható. Emiatt nem lehet általános érvényű és egyszerű szabályokat megjelölni a csapágy típusának 

kiválasztására. A legtöbbször több tényezőt kell figyelembe venni, és azokat megfelelően értékelni kell. A 

csapágykatalógusok általában 3 mm-es tengelyátmérőtől felfelé tartalmaznak csapágyakat. Ez alatt ún. speciális 

finommechanikai gördülőcsapágyakról beszélünk. Ezekre mutat példákat a 2.5.1. ábra. 

 

2.5.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

5.1. Futáspontosság, csapágyjáték, gerjesztőhatás 

A finommechanikában alkalmazott csapágyak minőségi és pontossági követelmények szempontjából eltérnek a 

hagyományosan használt csapágyelemektől. Miniatűr méreteik lévén a gyártás során fokozott figyelmet kell 

fordítani a felületi érdességre, ami ha nem elegendően kis mértékű, sok esetben nemkívánatos zajok forrása 

lehet. A csapágyak futáspontosságánál döntő a csapágyjáték nagysága. A gyártó cégek a finommechanikában 

használatos miniatűrcsapágyakra a játék mértékét garantálják. A különféle miniatűr csapágytípusok különböző 

határfordulatszámmal készülnek, és így a gyártó cégek a pontossági foknak megfelelően írják elő a csapágyak 

határfordulatszámait. 

Pontossági tényező értéke: 

• fp = 1 – normál pontosságú csapágyak, 

• fp = 1,5 – műszer pontosságú csapágyak, 

• fp = 2 – nagy pontosságú csapágyak. 

Általánosan említhető a miniatűr csapágyak fordulatszámaira vonatkozóan, hogy megfelelő kenési viszonyok 

mellett, a 105 ford/min határfordulatszám is elérhető. A miniatűr csapágyak egy része felépítésben, elemeinek 

elrendezésében megegyezik az általános csapágytípusokkal. Kenésre nem kényesek, sőt bizonyos szennyeződést 

is elviselnek. Fordulatszám tartományuk 15…20000 ford/min-ig terjed, de különleges olajköd kenés mellett 

40000 ford./min fordulatszámmal is járathatóak. A fogászati turbinákba beépíthető csapágyak 

határfordulatszáma olajköd kenés mellett például 320000 ford/min, amely azonban szélsőséges esetnek számít. 

A csapágyak általában valamekkora játékkal készülnek. (Kivéve az előfeszített csapágyakat.) Ez tulajdonképpen 

az az eltolódás, amivel az egyik csapágygyűrű a másikhoz képest - radiális irányban (radiális hézag) vagy axiális 

irányban (axiális hézag) - az egyik határhelyzetből a másikba eltolható. A csapágy működésének szempontjából 

elsősorban a radiális csapágyhézagnak van jelentősége. A csapágyak futása közben szerencsétlen esetben 

rezonancia alakulhat ki a nem megfelelő illesztések kiválasztásából, a csapágyhézag pontatlan beállításából és a 

gördülőelemek nem megfelelő számából. A szemléltető ábrán láthatjuk: ha a csapágy belső gyűrűjét F erő 

terheli, akkor a belső gyűrű tengelyvonala a valóshoz képest felnagyított sraffozott területen belül mozog 

(2.5.1.1. ábra). 
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2.5.1.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Néhány területen, például léptető motorok csapágyazásánál, nem engedhető meg még a legkisebb radiális játék 

sem a lépéseknél keletkező hanghatás miatt. Ennek kiküszöbölésére a csapágyakat axiális erővel (rugalmas 

elemmel) előfeszítik. A gördülőcsapágyakat megfelelő illesztéssel kell szerelni, ezeket az illesztéseket minden 

egyes csapágygyártó cég a saját katalógusaiban feltünteti. Normál tűrések mellett a szabvány, szűkített tűrésű 

csapágyakra is tartalmaz előírásokat (ISO DIN tűrésszabvány, csapágykatalógusok). 

5.2. Golyóscsapágyak 

Mélyhornyú golyóscsapágyak 

A mélyhornyú golyóscsapágyak mindkét gördülőgyűrűjén olyan futóhornyok vannak, amiknek a sugara kissé 

nagyobb, mint a golyók sugara. A golyók egymáshoz viszonyított helyzetét kosár biztosítja (2.5.2.1. ábra). A 

kosár készülhet acélból, réz- vagy alumíniumötvözetből, ill. műanyagból. A külső gyűrűn a házban történő 

axiális rögzítéshez gyűrűshorony, a por elleni védelemhez fedőtárcsa használható. 

 

2.5.2.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Vállas golyóscsapágyak 

A vállas csapágyak ugyanolyan belső gyűrűvel készülnek, mint a mélyhornyú golyóscsapágyak, a külső gyűrű 

helyett viszont csak egy kör alakú, horonyszelvényű vállat alakítanak ki, ami gördülőpályaként szolgál. A vállas 

golyóscsapágyak csak párosával építhetők be, ezáltal lehet az axiális játékot beállítani. A legkisebb 

csapágyátmérőknél a belső gyűrűt hagyják el, és a futópálya hornyát közvetlenül a tengelyre készítik (2.5.2.1. a., 

b. ábra). A belső gyűrűt helyettesítheti kúpos csap is. 

 

2.5.2.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

Axiális golyós nyakcsapágyak 

Ha az a követelmény, hogy egy golyón elforgathatóan ágyazott tengely kis súrlódással álljon be, úgy beálló, 

golyós tengelytámaszú csapágyat kell alkalmazni. Egy nagyméretű golyót több, félgömb alakú pályában gördülő 

golyóval támasztunk meg, utóbbiak egymás közötti távolságát kosár biztosítja. A kosarat magát egy kis golyó 
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támasztja alá. A támasztó golyóra helyezett tengely dőlésekor a csapágyházban az egész rendszer utánállítódik 

anélkül, hogy az a körforgó mozgást befolyásolná (2.5.2.3. ábra). 

 

2.5.2.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

5.3. Szerkezeti kialakítások 

A finommechanikában a kis méretek miatt speciális csapágymegoldásokat fejlesztettek ki. Más az elrendezés, az 

arányok és a kosár alakja. Kisebb méreteknél a golyókosár gyakran el is marad (2.5.3.1. ábra). 

 

2.5.3.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

6. Mágnesesen tehermentesített csapágyak 

6.1. Mágneses tehermentesítés alapelvei 

A csapágyban fellépő súrlódási nyomatékok legtöbbször lineárisan, néha egyéb befolyásoló értékek hatására 

ennél erősebben függenek az F terheléstől, ezért ezt a terhelést a lehető legkisebb értéken kell tartani. 

A mágneses erők alkalmazása az egyik lehetséges módja annak, hogy a csapágy terhelését a forgórendszer 

súlyától függetlenül lehessen csökkenteni. Az eddigi tapasztalatok alapján ezeknek az erőknek a meghatározása 

számítás útján rendkívül nehéz, mert sok a bizonytalan tényező, amiknek azonban néha döntő szerepük van a 

kialakuló súrlódási nyomatékot illetően. Ezek közül kettőt említünk meg: az egyik a mágnes anyagának és külön 

a mágnesezési folyamatnak az inhomogenitása, a másik a szerelés pontossága. 

Homogén mágneses térben ferromágneses anyagok között fellépő F erő hatása az alábbi összefüggéssel 

számítható: 

  

2.34. egyenlet - (2-34) 

 

ahol: 

F – erő, kp 

μ0 – a permeabilitás állandója a levegőben Ωs/cm, H/cm, 

Φ – a levegőben áthaladó mágneses fluxus Vs, Wb, 
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A – felület c m2 

BL – a mágneses indukció a levegőben Vs/cm2,T. 

Illetőleg egyszerűsítve: 

  

2.35. egyenlet - (2-35) 

 

Elméletileg is és gyakorlatilag is bizonyítható, hogy valamely ferromágneses vagy paramágneses test stabil 

lebegése sztatikus mágneses térben nem lehetséges. Mind a hat szabadságfok nem uralható. Legalább egy 

koordináta olyan lesz, hogy abban az egyensúly labilis, és azt mechanikusan kell lekötni (pl. a radiális 

vezetőcsapágyakkal). 

A csapágyak konstruálásánál a terhelés fő irányában a terheléssel ellentétes irányú erőt kell a mágnesekkel 

létrehozni. A forgási irányban viszont indifferens egyensúlynak kell érvényesülni, nehogy az a forgásnál 

többletnyomatékot okozzon. A mágnesek terének ennél fogva körszimmetrikusan kell alakulnia, ezért a 

mágnesek használatos alakjai vagy hengerek, vagy gyűrűk. A gyűrű alakú mágnesek lehetnek axiálisan vagy 

radiálisan mágnesezettek. Az elmondottakból világosan látszik, hogy a mágnesanyag és a mágnesezés 

homogenitásának óriási szerepe van. Rosszul kialakított mágneses tehermentesítésnél a súrlódási nyomatékok 

nagyobbak is lehetnek, mint a tehermentesítés előtti nyomaték. A 2.6.1.1. ábra axiálisan mágnesezett gyűrűs 

mágnesek elrendezését mutatja. 

 

2.6.1.1. ábra Forrás: Hildebrand 

Ha a gyűrűk egymással szemben lévő felületeinek elhelyezkedése nem pontos, és egymáshoz képest nem 

párhuzamos, továbbá a fluxus nem egyenletes, akkor radiális irányban járulékos keresztirányú erők lépnek fel, 

amik a súrlódást növelik. 

 

2.6.1.2. ábra Forrás: Hildebrand 

A 2.6.1.1. ábra mágnesesen tehermentesített, függőleges finommechanikai csapágyazás súrlódási nyomatékait 

mutatja különböző fordulatszámok esetén. Világosan látható, hogy a mágnesek l távolságának függvényében a 

súrlódási nyomaték sokkal kisebb is és nagyobb is lehet, mint mágneses tehermentesítés nélkül. Ebből 

következik, hogy a mágneses tehermentesítés tervezésénél és kivitelezésénél nagyon körültekintően kell eljárni, 

mert rossz méretezésnél a dolog visszájára fordulhat, és a súrlódási nyomaték még nagyobb is lehet, mint a 

mágnesek nélküli súrlódási nyomaték. 

A mágneses pólusok különböző elrendezésével egymástó eltérő párosítási lehetőségek adódnak. Az „F” vonzó-, 

ill. taszítóerő a gyűrűk „l” távolságának függvénye. Az axiális erő függvényének alakulása vonzásnál is és 

taszításnál is hiperbolikus jellegű. 

Függőleges tengelyelrendezésen kívül meg lehet valósítani a mágneses tehermentesítést vízszintes tengelyekkel 

is. Ez esetben célszerűbb az elektromágnesekkel megvalósított, mérésen és szabályozáson alapuló 

mechatronikai rendszert alkalmazni. 

6.2. Mágneses szerkezeti anyagok 

Mágneses szerkezeti anyagként napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazzák a legnagyobb energiatartalmú 

ritkaföldfém mágneseket, ilyenek például a neodímiummal (NdFeB-mágnes) vagy szamáriummal (Sm), illetve 

platina-kobalt ötvözettel (PtCo) készült mágnesek. Kisebb energiatartalommal rendelkeznek, viszont sokkal 

olcsóbbak az ún. ferritmágnesek, amik tulajdonképpen oxidkerámiai tartós szerkezeti anyagok. Ezek 

alkotóelemei elsődlegesen a vas-oxid és a bárium-oxid. A porkohászati eljárás után kapott anyag nagyon 

kemény és rideg, így a sajtolt alakot csak köszörüléssel lehet megváltoztatni. 
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A csapágyakhoz alkalmas kemény, mágneses anyagok közül megemlítjük az AlNiCo típusú anyagokat 

(nikkelből, alumíniumból, kobaltból, titánból és vasból ötvözve), és a rézből, nikkelből és kobaltból ötvözött 

CuNiCo típusú anyagokat. Ezek öntött fémes anyagok, de rendkívül kemények, gyakorlatilag csak köszörüléssel 

munkálhatók meg. Mágneses energiatartalmuk kisebb, mint a ritkaföldfém mágneseké, de nagyobb, mint a 

kerámiamágneseké. 

6.3. A mágnesesen tehermentesített csapágyak kialakítása 

A mágneses tehermentesítés szerkezetileg a legkülönbözőbb finommechanikai csapágyakban alkalmazható, így 

pl. jellemzően a csúcságyaknál. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy statikus mágneses térben a lebegtetés 

nem lehetséges, ezért mindig kell egy finommechanikai csapágy, aminek a terhelését (és így a súrlódási 

nyomatékot) az állandó mágnesek alkalmazásával jelentősen csökkenteni lehet. A 2.6.3.1. ábra egy mágnesesen 

tehermentesített függőleges csúcságyazás (háztartási fogyasztásmérő) elvi felépítését mutatja. 

 

2.6.3.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

6.4. Mágneses lebegő csapágyak 

A mágneses erők segítségével létesíthetők lebegő csapágyak is (2.6.4.1. ábra). Ezeknél is szükség van azonban 

valamilyen finommechanikai csapágyra. A forgó rendszert szilárdan befogott acélhuzal tartja meg, 

vezetőcsapágyak segítségével, radiális irányban. A rendszer súlyát teljes egészében a két gyűrűs mágnes 

taszítóereje kompenzálja, így a mágneses csillapításon és a légsúrlódáson kívül a kiegyensúlyozás jóságától 

függően csakis radiális, mechanikai súrlódóerők léphetnek fel. Ezáltal gyakorlatilag nem keletkezik kopás a 

csapágy részeiben. Ezenkívül a csapágy rendkívül érzéketlen a lökésekkel szemben, különösen axiális irányban. 

A légrés magassága önmagától áll be a mágneses erők és a forgó rendszer tömegének nagyságától függően. 

 

2.6.4.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Itt jegyezzük meg, hogy mechanikai vezetőelemek nélküli tiszta lebegtetés is lehetséges, ez azonban csak 

szabályozással (szenzorok és aktuátorok, valamint szabályozó áramkörök alkalmazásával) érhető el. 

6.5. Légcsapágyak 

A légcsapágyakkal gyakorlatilag súrlódásmentes csapágyazásokat lehet megvalósítani, a felületek nem 

érintkeznek egymással, a veszteségek csak a levegő közegellenállásából származnak. A légcsapágyak 

veszteségei egy nagyságrendbe esnek a mágnesesen lebegtetett csapágyazásokkal. A légcsapágyak általános 

felépítése és alkalmazási példái a 2.6.5.1. és 2.6.5.2. ábrákon láthatók. 
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2.6.5.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

 

2.6.5.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

7. Rugalmas csuklók 

A finommechanikai szerkezetekben a felületek közötti súrlódás kiküszöbölésének egyik módszere a rugalmas 

elemek alkalmazása. A rugós csuklókban csupán az anyag belsejében jelenlevő, elhanyagolhatóan kicsi súrlódás 

lép fel. Ezek a csapágyelemek karbantartást nem igényelnek, és elsősorban kis elfordulási szögekre alkalmasak. 

A rugó visszatérítési nyomatéka a φ elfordulási szög függvénye, és jól számítható, így kedvező előfeltételek 

adódnak olyan mérési rendszerek ágyazására, amelyeknél a legtöbb esetben szükség van visszatérítő-

nyomatékra. Az egyszerű hajlított rugós és keresztrugós csuklók állandó terhelési viszonyok között játék nélkül 

működnek. 

7.1. Hajlításra igénybe vett egyszerű, rugalmas csuklók 
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A hajlításra igénybe vett egyszerű, rugós csuklóhoz rugóacélból gyártott huzalt vagy szalagot használnak. A φ 

elfordulási szög létesítéséhez szükséges nyomaték eközben többnyire alárendelt szerepet játszik. A 2.7.1.1. ábra 

alapján ez: 

2.36. egyenlet - (2-36) 

 

ahol: 

M – a nyomaték, 

E – rugalmassági modulus, 

I – másodrendű nyomaték, 

l – a rugó, huzal vagy szalag hossza a befogási pontok között, 

φ – a billenési vagy elfordulási szög. 

Hátrányos (az élágyakhoz hasonlóan) az a körülmény, hogy a hajlításra igénybe vett rugós csukló nem valamely 

állandó (rögzített) forgáspont körül mozog, hanem mint minden síkmozgás, egy mozgó póluspályának a 

hozzárendelt nyugvó póluspályán történő csúszásmentes legördülésével ábrázolható. 

Ha a koordináta-rendszer kezdőpontja „A”, továbbá az „Fx” és az „Fy” erők B-ben nagyon kicsik, úgy a P 

pillanatnyi forgási pólus koordinátái: 

2.37. egyenlet - (2-37) 

 

2.38. egyenlet - (2-38) 

 

. 
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2.7.1.1. ábra Forrás: Hildebrand 

Ha a φ szögfüggvényeit olyan hatványsorokkal helyettesítjük, amiknél a magasabb hatványokat elhanyagoljuk, 

akkor: 

2.39. egyenlet - (2-39) 

 

2.40. egyenlet - (2-40) 

 

A 2.7.1.2ábra szemlélteti a rögzített póluspályát φ = 30°-ig. Ha φ = 0, úgy a P forgáspólus yp = l/2 -nél van. 

 

2.7.1.2. ábra Forrás: Hildebrand 
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A (ρR, ρG) póluspályák görbületi viszonyait levezethetjük a 

2.41. egyenlet - (2-41) 

 

összefüggésből, és értékük, ha x = 0 (középhelyzet): 

2.42. egyenlet - (2-42) 

 

A póluspályákból meghatározható az inflexiós kör „dinf” átmérője. Az inflexiós kör mértani helye mindazoknak 

a pályapontoknak, amelyeknek a görbületi középpontja a végtelenben van, azaz a vizsgált helyen inflexiójuk 

van: 

2.43. egyenlet - (2-43) 

 

. 

Ezzel 

2.44. egyenlet - (2-44) 

 

. 

A rugó B végpontja középhelyzetben a B0 görbületi középpont körül mozog, ez utóbbit meghatározhatjuk az 

Euler−Savarry-egyenletből: 

2.45. egyenlet - (2-45) 

 

ahol: 

a – a „P” pillanatnyi forgási pólus és a „B” végpont közötti távolság  (a =  = l/2); 

α – a rugó nyugalmi helyzete és a koordináta-rendszer közötti szög (A 2.7.1.1. ábra esetében: α = 0, tehát 

cosα=1). 

dinf – az inflexiós kör átmérője (dinf = l/6); 

r – a „P” pillanatnyi forgási pólus és a „B0” görbületi középpont közötti távolság. 

Az egyenlet megoldásával belátható, hogy r = l/4. Továbbá a B ponthoz tartozó ρB görbületi sugár: 
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2.46. egyenlet - (2-46) 

 

A B végpont útját az alábbi összefüggésekkel írhatjuk le: 

2.47. egyenlet - (2-47) 

 

2.48. egyenlet - (2-48) 

 

A B ponttól valamely  = C távolságra fekvő C pontra pedig: 

2.49. egyenlet - (2-49) 

 

2.50. egyenlet - (2-50) 

 

A C pont mozgási vonalának ρc görbületi sugara középhelyzetben a 

2.51. egyenlet - (2-51) 

 

egyenletből számítható. 

A hajlításra terhelt egyszerű, rugós csuklókat az óratechnikában ingák ágyazására, mérlegekben felfüggesztésre 

és alacsonyabb rendű ágyazásokhoz használják. E csuklók csak a rugó hosszirányába eső húzóerőket képesek 

felvenni. Az x irányban csupán akkor terhelhetők, ha a pillanatnyi forgási pólus emiatt fellépő nagyobb mértékű 

vándorlása nem okoz zavart. 

7.2. A keresztcsukló 

A keresztrugós csukló forgáspontja a rugók keresztezési pontjának közelében fekszik. Kis φ lengési szögeknél 

az erőhatás átszármaztatható mindkét rugó irányában (2.7.2.1. ábra). Ebben az esetben lényegében tisztán a 
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nyomaték hozza létre az alakváltozást. A „2α” kereszteződési szög leggyakrabban 90°. Az „1” és „2” rugó 

állandója legyen egyenlő. Gyakran három rugót is alkalmaznak. Ilyenkor az „1” középső rugó kétszer olyan 

széles, mint a két „2” oldalsó rugó. A rugókat egyrészt a házban, másrészt az ágyazandó rendszerben fogják be. 

A keresztrugós csukló mozgásának lefolyása ugyancsak a mozgó póluspályának a nyugvó póluspályán 

legördülésével ábrázolható. Ha a P keresztezési pontot a lemezrugó l/2 helyén rögzítjük (2.7.2.1. a. ábra) és cos 

α = 1/  értéket választunk, akkor az inflexiós kör átmérője 

2.52. egyenlet - (2-52) 

 

ugyanakkor a görbületi sugarak nagysága: 

2.53. egyenlet - (2-53) 

 

. 

 

2.7.2.1. ábra Forrás: Hildebrand 

A keresztezés O tengelyében a rendszerhez rögzített P forgáspont a φ elfordulási szög függvényében elmozdul. 

A 2.7.2.2. ábra szemlélteti ennek a pontnak mikroszkóp segítségével követett elmozdulását a φ szög 

függvényében. 
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2.7.2.2. ábra 

A mérőműszerekben ezt az elmozdulást φ<7° értékre igyekszenek csökkenteni. A P forgáspont akkor juthat az 

O kereszteződési pontba, ha az „1” és a „2” rugók nem a közepükön keresztezik egymást, és az alábbi 

összefüggések megvalósítására törekszünk (2.7.2.1. b. ábra). Az Euler−Savarry-féle egyenletre fennáll, hogy 

2.54. egyenlet - (2-54) 

 

és ebből: 

2.55. egyenlet - (2-55) 

 

Az A és B rugóvégek A0 és B0 görbületi középpontja a P kereszteződési pontba kerül, és r=0. Az egyenletek 

összevetésével: 

 , ha 

2.56. egyenlet - (2-56) 

 

Ebben az esetben: dinf = 0. 

Ezáltal  , vagyis a keresztrugós csuklóval ágyazott 

műszerelem a csapos csuklóhoz hasonlóan körön mozog. A külső terhelés eredője lehetőleg az egyik rugó 
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hosszába irányuljon. A csukló tengelyébe eső kis erők (axiális erők) nem befolyásolják lényegesen a csukló 

működését. A csukló tengelyével párhuzamosan ható Fold erők csupán akkor engedhetők meg, ha azok a „2” 

oldalsó rugók síkjában hatnak (2.7.2.3. ábra). 

 

2.7.2.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A mérőműszeriparban használnak hengeres alakú, 8…42 mm átmérőjű beépíthető szerelési egységekként 

készített keresztrugós csuklókat (2.7.2.4. ábra). 

Az egység két végén kialakított esztergált váll az álló házhoz csatlakozik, míg a mozgó középrészt az ágyazandó 

rendszerhez erősítik. Miniatűr méretek esetén a rugókat külön kialakított megfogó szerkezetek rögzítik (2.7.2.5. 

ábra). 

A kettős keresztrugós csuklóban a két kereszteződési pont között rögzített rendszer a két pont kölcsönös 

eltolódása esetén elfordul, két egymással szemben fekvő, fészekbe ágyazott kettős élhez hasonlóan. 

 

2.7.2.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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2.7.2.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A rugalmas csuklók nemcsak fémes anyagokból, hanem polimerekből is kialakíthatók. A 2.7.2.6. ábrán szilikon 

elasztomerből készült, rugalmas elemet tartalmazó csuklók láthatóak. Ezeknek a csuklóknak az a tulajdonságuk, 

hogy belső súrlódásuk az anyagszerkezetükből következően sokkal nagyobb, mint a fémes anyagokból készült 

csuklóké. Ez utóbbi előny és hátrány egyaránt lehet, alkalmazási feladattól függően. 

 

2.7.2.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

7.3. Torziós csapágyazás 

Amennyiben műszereink érzékenységét növelni kívánjuk, a műszer forgórészének csapágyazásánál a súrlódási 

nyomatékot csökkentenünk kell annak érdekében, hogy a kitérítőnyomatékot is csökkenteni lehessen. Ekkor 

kerül előtérbe a torziós csapágyazás, aminek során fémből készített szalagokat és huzalokat, esetleg kvarcból 

készített torziós szálakat használunk (Eötvös-inga). A torziós szálak igénybevétele alapvetően húzás, amire 

rászuperponálódik a kitérítésből adódó csavarás. A torziós csapágyazás lehet függesztett vagy feszített (2.7.3.1. 

ábra). A függesztett csapágyazás csak helyhez kötött, stabilan telepített műszereknél lehetséges. Ilyenkor a 

függesztő szálra csak a forgórész saját súlyából adódó húzóerő hat. A feszített szálas megoldásnál a szálakat 

tisztességesen megfeszítjük, úgy, hogy a műszer akár vízszintes tengelyelrendezéssel is működőképes legyen. 
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2.7.3.1. ábra Forrás: Hildebrand 

A legegyszerűbb esetben a szál keresztmetszete kör. Ekkor a csavarónyomaték: 

2.57. egyenlet - (2-57) 

 

ahol: 

M – nyomaték, 

d – huzalátmérő, 

G – csúsztató rugalmassági modulus, 

φ – elfordulási szög, 

l – huzal hossza. 

Ezt a képletet a függesztett szálú, helyhez kötött műszerek forgó rendszerének „szabad” felfüggesztéséhez 

használhatjuk (2.7.3.1. a. ábra). 

A hordozható, vagy olyan műszerekben, amelyekben a műszer tengelye nem pontosan függőleges, a forgórészt 

két oldalon befogva és előfeszítve ágyazzuk (2.7.3.1. b. ábra), azaz a feszített szálas csapágyazást alkalmazzuk. 

A gyakorlatban l1 meg szokott egyezni l2-vel, és a szálak anyaga és keresztmetszete is azonos szokott lenni. 

A maximális csúsztatófeszültség 

2.58. egyenlet - (2-58) 

 

A τmax értékét minden l, l1, l2 hosszra külön ki kell számítani. 

Régebben a szálak anyagául kvarcot használtak, ahol nem volt fontos az elektromos vezetőképesség. A 

kvarcszálak keresztmetszetének alakja természetesen kör volt. A gyakorlati feszített szálas csapágyazásoknál 

azonban a kör keresztmetszet alkalmazása kedvezőtlen. Ennek egyszerű szilárdságtani oka van: a kör 

keresztmetszetnek nagyobb csavarási nyomatéka van, mint az ugyanakkora területű lapított (téglalap) 

keresztmetszeteknek. Ezt mutatja a 2.7.3.2. ábra, ahol a forgatónyomaték nagyságát tüntettük fel azonos 

nagyságú keresztmetszeti felületre, ha G, l és φ azonos értékű. Látható, hogy mennél lapítottabb a 

keresztmetszet, annál kisebb a csavarónyomaték. A csavarónyomaték a műszertechnikában a visszatérítő-

nyomatékot jelenti. Ha ez kicsi, a kitérítőnyomaték is kicsi lehet, vagyis növelhető a műszer érzékenysége, 

hiszen gyakorlatilag nincs súrlódási nyomaték. A keresztmetszet területe nem csökkenthető tetszőlegesen, mert 

a szál megfeszítésére − különösen vízszintes tengelyelrendezés esetén − igen nagy szükség van. 
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2.7.3.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Négyszög keresztmetszetű fémes torziós szalagokra Weber szerint: 

2.59. egyenlet - (2-59) 

 

és 

2.60. egyenlet - (2-60) 

 

A képletekben 

2.61. egyenlet - (2-61) 

 

és 

2.62. egyenlet - (2-62) 

 

ezenkívül 

2.63. egyenlet - (2-63) 
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Az f1(n) és f2(n) értékeit néhány n oldalviszonyra a 2.7.3.3. táblázat tartalmazza. 

 

2.7.3.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A rugók anyagaként elektromechanikus műszerekben (huzalokhoz is) foszfor-bronzot, Pt-Ni-t, berillium-

bronzot és bronzot használunk. A forgatónyomaték az anyagtól függően a hőmérséklet függvényében változik. 

Az M százalékos változása a bronzszálra a 18°C hőmérsékleten érvényes M értékére vonatkoztatva háromszor 

akkora, mint a Pt-Ni anyagra (2.7.3.4. ábra). 

 

2.7.3.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Feszített szálaknál (2.7.3.1. b. ábra) az F szálirányú terhelés, a szál rugalmassági modulusával együtt, kihat a 

nyomatékra. Christoph szerint: 

2.64. egyenlet - (2-64) 

 

Vízszintes szálfelfüggesztések esetén (mikromérlegek) ugyanezek az összefüggések érvényesek. 
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2.7.3.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A feszített szálak rögzítésének biztosítania kell a szál helyzetét, valamint azt, hogy az előfeszítést a szál 

veszélyeztetése nélkül lehessen beállítani. Erre olyan rugóelemek szolgálnak, amik egyidejűleg felfogják a rövid 

ideig tartó terhelési csúcsokat (lökéseket), és kétoldalt (2.7.3.5. ábra) vagy egyoldalasan (2.7.3.6. ábra) 

helyezkednek el. A nulla pont beállításához a szál befogását elforgathatóan kell megoldani. 

 

2.7.3.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 2.7.3.6. ábrán egy tükrös galvanométer torziós csapágyazása látható. Megfigyelhetjük, hogy a műszer 

forgórészén nincs mutató, hanem csak egy kisméretű tükör. Ez a műszer ugyanis fénymutatóval rendelkezik, 

tehát a tükörre vetített fénysugár térül el, így a mutató tehetetlenségi nyomatéka nem rontja a dinamikus 
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tulajdonságokat. Másrészt a fénymutató hossza is lényegesen nagyobb lehet, mint a szokásos anyagi mutatók. A 

torziós szálakat az alsó részen látható menetes előfeszítéssel lehet meghúzni a felső rugó ellenében. 

 

2.7.3.7. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

Az oszcillográf mérőművében (2.7.3.7. ábra) a hurkot rugó feszíti egy laza görgő közvetítésével. A tükör a két 

feszített szállal mint rugalmas elemmel másodrendű rendszert képez, és mint minden másodrendű rendszernek, 

ennek is van egy sajátfrekvenciája. Mérés csak a sajátfrekvencia alatt lehetséges. Nyilvánvaló, hogy a feszítés 

fokozásával a sajátfrekvencia növekedni fog (mint például a húros hangszerek hangolásánál), de a keményebb 

rugó egyúttal kisebb érzékenységet is jelent. Az oszcillográfhurkoknál az érzékenység és a sajátfrekvencia 

egymás rovására növelhető, ezért a gyártók mindig többféle mérőműveket ajánlanak, és a felhasználónak kell 

eldöntenie, hogy a méréshez érzékeny, de alacsony határfrekvenciájú, vagy érzéketlenebb, de nagyobb 

határfrekvenciájú mérőhurkot válasszon-e. A két szál viszonylag nagy egymástól való távolságán és a tükör kis 

tömegén kívül fontos a legkedvezőbb hatékony szálhossz (l*) is, 

2.65. egyenlet - (2-65) 

 

ahol: 

f0 – sajátfrekvencia, 

σ – mechanikai feszültség, 

μ – sűrűség. 

A jósági tényező (Ф) mutatja, hogy a két szálon belül a feszültségnek nagynak, a szál tömegének kicsinek kell 

lennie. 

2.66. egyenlet - (2-66) 

 

A feszített szálas csapágyazásoknál lényeges konstrukciós követelmény a szál rögzítő és deformálódó hosszának 

szétválasztása. A 2.7.3.8. ábrán egy mutatós műszeren látható ennek a konstrukciós elvnek a megvalósítása. Az 

elcsavarodás következtében fellépő látszólagos szálhosszúság-változás kiküszöbölésére a téglalap 

keresztmetszetű szálakat célszerű alkalmazni (2.7.3.9. ábra). Megjegyzendő, hogy a téglalap 
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keresztmetszeteknek kisebb a visszatérítő-nyomatéka, tehát ugyanakkora feszítőerő mellett érzékenyebb 

műszereket lehet ily módon létrehozni. 

 

2.7.3.8. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

Az ábrán az a másik konstrukciós elv is megfigyelhető, hogy a feszített szálas csapágyazásokat célszerű 

megvédeni az ütésszerű igénybevételektől. Ezért lökésgátló gyűrűket alkalmaznak, amik az ütközéskor vagy 

rázkódáskor fellépő túlzott igénybevételtől óvják meg a szálakat azáltal, hogy a forgórész ilyenkor felütközik 

ezeken a gyűrűkön. 

 

2.7.3.9. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

Torziós mérlegekben a vízszintes feszített szálat mint mérő és ágyazó elemet használják. A terhelő tömeg (vagy 

mérendő tárgy) terhelése következtében a mérlegkar lehajlását a feszített szál kívülről végzett elcsavarása utólag 

kiegyenlíti. 

A skálán leolvasott elcsavarodás a tömeg közvetlen mértéke. A Hartmann- és Braun-gyár torziós mérlegén a 

torziós szálat csupán mint ágyazást használja, és az ellennyomatékot spirálrugó hozza létre. A terhelés 

következtében a mérlegkar elfordulását a spirálrugó továbbfeszítésével kompenzálják. Amikor a mérlegkar 

ismét visszajut eredeti helyzetébe, a feszített szál is újból a terhelés előtti helyzetbe kerül. 

A feszített szálas csapágyazásoknál számolni kell azzal, hogy fellép a rugalmas utóhatás jelensége. A jelenség 

lényege abban áll, hogy a húzó és csavaró igénybevételt szenvedő szál mintegy emlékszik a korábbi 

igénybevételére. Általánosságban igaz, hogy minél hosszabb a kitérítés ideje, és minél nagyobb a kitérítés 

szöge, annál inkább „emlékszik” erre a feszített szál, aminek következtében a kitérítés után nem rögtön áll 

vissza a kiindulási helyzet − legtöbbször a nullhelyzet −, hanem csak egy bizonyos idő elteltével. 

Hangsúlyozzuk, hogy itt nem a szál maradó alakváltozásáról van szó, az alakváltozások a rugalmas 

tartományban maradnak, amit az is bizonyít, hogy ez az utóhatás idővel megszűnik, és a szál az eredeti 

helyzetébe áll vissza. A rugalmas utóhatást általában a skála végkitérésére vonatkoztatott százalékban, vagy 

közvetlenül fokokban adják meg (2.7.3.10. ábra). A feszített szálak anyagának kiválasztásánál az egyéb 

szilárdságtani és más (például korrózióállékonysági) követelmények mellett nagyon fontos, hogy a választott 
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anyag rugalmas utóhatása minél kisebb legyen, hiszen ezzel mérünk, ezen múlik a mérés pontossága és 

megbízhatósága. 

 

2.7.3.10. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

achát: féldrágakő 

fúrósúrlódás: felületre merőleges súrlódási állapot, amit az jellemez, hogy a forgás tengelyében az érintkező 

felületek közötti kerületi sebesség zérus 

határsúrlódás: a száraz- és folyadéksúrlódás közötti állapot 

Hertz-feszültség: pont vagy vonalszerű érintkezésnél fellépő nyomófeszültség 

kalibrálás: végső méretre hozás 

korund: kemény, kőszerű csiszolóanyag 

neodímium: ritkaföldfém 

rotációs: forgásbeli 

teodolit: távcsövet tartalmazó geodéziai szögmérő műszer 

tórusz: forgásfelület, amit egy körlap körön kívüli tengely körüli forgatásával kapunk 

transzlációs: elmozdulásbeli 

Stribeck-diagram: a súrlódási tényező függése a kerületi sebességtől 

szamárium: ritkaföldfém 

szinter: porkohászati 

viszkózus: nagy belső súrlódású 
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3. fejezet - A finommechanikai 
hajtóművek 

1. Fogaskerék-hajtóművek 

A fogaskerekes hajtások az átalakító elemek csoportjába tartoznak, feladatuk az elmozdulást, sebességet, 

gyorsulást igény szerint átalakítani. 

A forgatónyomatékot és a fordulatszámot két vagy több tengely között kell átvinni. Az erő és a mozgás 

átvitelére olyan keréktesteket alkalmaznak, amik elméletileg csúszásmentes, kényszerű kapcsolatban állnak 

egymással. 

A finommechanikai szerkezetekben használt hajtóműveket nagy általánosságban két nagy csoportra szokás 

felosztani. Ezek: 

• az áttétel állandóságát biztosító hajtások, 

• a hatásfok állandóságát biztosító hajtások. 

Az áttétel állandósága akkor fontos követelmény, ha mérési célra alkalmazzuk a hajtóművet. Ezért ezeket a 

hajtásokat mérőműszerhajtásoknak is nevezik. Az áttétel (módosítás) állandóságát kiterjesztetten kell 

értelmezni, vagyis. hogy a fogaskerekek kapcsolódása során a pillanatnyi módosítás sem változik, nincs 

„lüktetés”, szögsebesség-ingadozás a fogak kapcsolódása közben. A mérőműszerhajtásoknál a módosítást más 

tekintetben is kiterjesztett értelemben használjuk, ugyanis be kell vezetni a „vonal menti módosítás” fogalmát. 

Fogaskerekes tapintós mérőműszereknél, mint amilyen például a százados (0,01 mm) vagy ezredes (0,001 mm) 

mérőóra, a tapintó egyenes mentén történő elmozdulását körív menti elmozdulássá alakítjuk át, a mutató vége 

körívet ír le, miközben ezt az ívhosszat egyenes elmozdulással állítjuk arányba. 

Más finommechanikai szerkezeteknél (tipikusan ilyenek az óraművek) a hajtóművet nem mérési célra, hanem 

energiaátalakításra és -továbbításra használjuk. Az óraszerkezeteknél az időmérő szerkezet egy saját lengéssel 

bíró rendszer, mechanikus óráknál az inga vagy a billegő. Ezeknél a szerkezeteknél az a fontos, hogy az óra ne 

álljon meg, tehát a veszteségek pótlása lehetőleg állandó legyen. Ezekben az esetekben az áttétel állandósága 

nem fontos, hiszen nem a hajtóművel mérünk. Annál fontosabb viszont a hajtómű hatásfokának állandósága, 

hiszen ha kevesebb energiát kap a saját lengéssel bíró rendszer, mint a vesztesége, a lengés megáll, és mérésre 

alkalmatlanná válik, nem teljesíti azt a feladatát, amiért létrehozták. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy 

mechanikus óráknál a hajtómű járása nem egyenletes, az óra „ketyeg”, a másodpercmutató megáll és újraindul. 

A mechanikus óraműveknél (hasonlóan a léptető motoros elektronikus óraműveknél) nincs tehát lendület, ami 

átsegítené a hajtóművet a rossz hatásfokú pontokon, az eredmény az, hogy kedvezőtlen körülmények esetén, 

mikor kicsi a hajtónyomaték, a szerkezet megáll. Itt jegyezzük meg, hogy fizikailag az idő folytonosan változó 

mennyiség, tehát elvileg helytelen dolog „kvantumokra” osztani, mint ahogyan azt egy mechanikus óra teszi. 

Más kérdés persze, hogy ez egy kényszermegoldás, mert másképpen a feladatot a technika nem tudta 

megoldani. A lényeg, hogy olyan fogaskerekes hajtómű, amelyik az áttétel állandóságát is, meg a hatásfok 

állandóságát is biztosítja, nem létezik. Az áttétel állandóságának az evolvens profilú, a hatásfok állandóságának 

a ciklois profilú hajtások felelnek meg jobban (tökéletes megoldás nem létezik). 

1.1. Hagyományos fogaskerekes hajtóművek 

Az általános gépészetben jellemzően m=1-nél nagyobb modulokat használnak, míg a finommechanikában 

használt fogaskerekek jellemzően 1 mm-nél kisebb modullal készülnek. A különbséget az is mutatja, hogy az 

m=1-nél kisebb modulú fogaskerekekre külön szabvány vonatkozik. 

A mozgás származtatására fogaskerekes hajtóműveknél az i módosítást a hajtó kerék szögsebességének és a 

hajtott kerék szögsebességének aránya adja: 

3.1. egyenlet - (3-1) 
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Léteznek elliptikus kerekek is. Ha külpontosan csapágyazott a kör alakú kerék, akkor a megfelelő ellenkerék 

nem kör alakú. Ezek gyártási költsége jóval magasabb, mint a hagyományos fogaskerekeké. 

Kerek legördülési vonalú keréktestekre érvényes a közepes áttétel (módosítás): 

3.2. egyenlet - (3-2) 

 

ahol: 

n1, n2 2 – a két fogaskerék fordulatszáma, 

z1, z2 – a két fogaskerék fogszáma. 

A kapcsolatban álló kerekek és a tengely helyzete alapján gördülő és csavarhajtásokra lehet a hajtóműveket 

felosztani. 

A gördülő hajtások tengelyei vagy párhuzamosak egymással (homlokkerekek), vagy metszik egymást 

(kúpkerekes hajtások). Az utóbbinál a legördülő kúpok csúszás nélkül érintkeznek, de a mindenkor érintkező 

fogoldalak között a homlokmetszetben fekvő közös érintő mentén járulékos csúszás lép fel. 

A csavarhajtások és csigahajtások tengelyei egymáshoz képest kitérő helyzetűek. Ezeknél a hajtásoknál a 

fogoldalak irányában csúszás is fellép, azt lehet mondani, a csúszás a jellemző. 

Homlokkerekek esetén is és csigakerekes hajtóművek esetén is vonalszerű az érintkezés. 

A feladat típusától függően használnak egyenes, ferde, nyilazott és ívelt fogazatot. 

A finommechanikai hajtóműveknél a teljesítményveszteség jelentékeny szerepet játszik, mert a hajtó 

teljesítmény eleve csekély, sokszor nem sokkal nagyobb, mint a szükséges hajtott teljesítmény. Emiatt fontos a 

gyártásnál a legnagyobb gondosság. A hajtó és a hajtott keréknek kinematikailag kifogástalan párosítása a jó 

működés feltétele. 
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3.1.1.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

1.2. A fogazás első törvénye 

Állandó módosítású fogazathoz (i=ω1/ ω2) az egymással érintkező két fogprofilt úgy kell kialakítani, hogy azok 

közös normálisa (fogmerőlegese) minden helyzetben a változatlan C gördülési ponton haladjon át. Így az 

 egyenes állandó  viszonynak megfelelően lesz felosztva (3.1.1.1. és 3.1.2.1. ábrák). 

 

3.1.2.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

1.3. A fogazás második törvénye 

Két fogaskerék együttműködésénél legalább egy fogoldalpárnak mindig kapcsolatban kell állnia. Az egyik 

fogoldalpár kapcsolatának megszűntekor a következő fogpárnak már kapcsolódnia kell. 
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Ez úgy érhető el, ha az „e” kapcsolási ív legalább egyenlő „t0” osztással. A kapcsolóvonal „e” azon pontok 

mértani helye, amelyekben a két fogprofil a mozgás átadásakor kapcsolódik. Azt, hogy átlagosan hány fog van 

kapcsolatban egymással, a kapcsolószám adja meg, ami mindig 1-nél nagyobb szám. 

1.4. Homlokkerekes hajtóművek 

 

3.1.4.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A homlokkerekes hajtóműveknél a tengelyek párhuzamosak egymással (3.1.4.1. ábra). Tengelyeik szilárdan 

csapágyazottak. A fogprofilnak gyártási okok miatt lehetőleg egyszerűnek kell lennie. A finommechanikában 

így a cikloisfogazatot (a kapcsolóvonal körív, a fogoldalak cikloisok) és evolvensfogazatot (kapcsolóvonal 

egyenes, fogoldalak evolvensek) használnak. Mechanikus óraműveknél használják még az NHS profilt is. 

A homlokkerekek fő méretei: 

A homlokkerekek legfontosabb méreteit a 3.1.4.2. ábra mutatja. 

 

3.1.4.2. ábra Forrás: Hildebrand 
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A fogaskerekeket meghatározó paraméterek: 

d0 – osztókör-átmérő [mm]; 

df – fejkör-átmérő [mm]; 

dl – lábkör-átmérő [mm]; 

b – fogszélesség [mm]; 

h – fogmagasság [mm]; 

l – lábmagasság [mm]; 

s0 – fogvastagság [mm]; 

w0 – fogárok-vastagság [mm]; 

t0 – osztás [mm]; 

z – fogszám; 

m – modul; 

e – kapcsolási ívhossz [rad]; 

ε – kapcsolószám. 

Az osztókör átmérője, az osztás és a fogszám közötti összefüggés: 

3.3. egyenlet - (3-3) 

 

Az egyenletből származtathatjuk a modult is: 

3.4. egyenlet - (3-4) 

 

A finommechanikában használt fogaskerekek modulja m=1-nél kisebb szokott lenni. Az 1 modulnál kisebb 

fogaskerekekre külön szabvány vonatkozik. Ennek legfontosabb jellemzője, hogy a fogmagasság és a 

lábmélység a modul 1,1-szerese, tehát a finommechanikai fogaskerék fogprofilja 10%-kal magasabb a 

gépészetben használt fogaskerekekhez viszonyítva. A finommechanikai igényeket kielégítő modulokat a 

szakirodalom tartalmazza. 

A fogosztás a fogvastagság és a fogárok-szélesség összege: 

3.5. egyenlet - (3-5) 

 

A fogmagasság a fej- és lábmagasság összege: 

3.6. egyenlet - (3-6) 
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A finommechanikában a gazdaságos gyártás érdekében viszonylag nagyobbak a tűrések, mint a hagyományos 

gépészeti fogaskerekek tűrései. A fogaskerekek kapcsolódására a kapcsolószám jellemző, ami megmutatja, hogy 

átlagosan hány fog van egymással kapcsolatban. Ez a szám egynél kisebb nem lehet. A finommechanikai 

hajtóműveknél az ε = 1,2 kapcsolószám általában elfogadható. 

A kapcsolószám, az e kapcsolóív (evolvens fogazásnál kapcsolóvonal) hosszának és a t0 osztásnak a hányadosa: 

3.7. egyenlet - (3-7a) 

 

Evolvens fogazás 

1.5. Evolvens fogazás 

Az evolvens fogazás előnye a ciklois és pszeudociklois fogazásokhoz képest az, hogy a fogaskerekeket egyszerű 

szerszámmal (generálószerszám, a fogasléc, a metszőkerék vagy a lefejtő csigamaró) gazdaságosan lehet 

gyártani, a fogazás a tengelytávolság változásaira érzéketlenebb, és az azonos modulú (elemi fogazású) 

sorozatokban a fogaskerekek tetszőlegesen párosíthatók egymással (cserélhetőség). 

Származtatás: az evolvens fogprofil úgy keletkezik, hogy egy kör kerületén egy egyenest csúszásmentesen 

gördítünk le. Az egyenes végpontja írja le a fogprofilt, mint ahogyan azt a 3.1.5.1. ábra mutatja. 

Az evolvens egyenlete: 

   

 

3.1.5.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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3.1.5.2. ábra Forrás: Hildebrand 

A legördített egyenes végtelen evolvenssereget hozna létre, de a fogazáshoz csak a fogszám által meghatározott 

számú evolvensre van szükség. Az evolvens fogú kerék fogainak magasságát a fejkör és a lábkör határolja. A 

fogvastagság az osztókörön mérve: 

3.8. egyenlet - (3-7b) 

 

Az osztókörön mért kapcsolószög az evolvens fogazat egyik legfontosabb adata, jelölése α2. 

A normál evolvens fogazásnál α2=20°. 

A fogak kapcsolódása a kapcsolóvonal mentén történik, ami evolvens fogazásnál egyenes vonal. Azt, hogy 

egyszerre átlagosan hány fog van egymással kapcsolatban, a kapcsolószám adja meg, ez nyilvánvalóan csak 

egynél nagyobb szám lehet. Az evolvens fogazás kapcsolószáma: 

3.9. egyenlet - (3-8) 

 

A kapcsolóhossz, azaz a kapcsolóvonal aktív hossza, e: 

3.10. egyenlet - (3-9) 

 

Így a fej- és lábkör adataiból az evolvens kapcsolóhossza, illetve kapcsolószáma számolható. 

A finommechanikában használatos evolvensnek magasabb a profilja, a 3.1.5.3. ábrán a normál fogazás profilját 

(DIN 867) és a finommechanikai fogazás profilját (DIN 58400 [m<1]) tüntettük fel. Látható, hogy a különbség a 

fogmagasságban van. A magasított fogprofilt elsősorban a kis méretek indokolják. 
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3.1.5.3. ábra Forrás: Hildebrand 

Az evolvens fogazások természetes tulajdonsága az alámetszés jelensége. Ennek lényege abban áll, hogy a 

fogazásnál a fogszám csökkentése során egyszercsak elérünk egy olyan fogszámot, amikor a generálószerszám 

már kezd belemarni a fogprofilba. Ezt a jelenséget mutatja be a 3.1.5.4. ábra. 

 

3.1.5.4. ábra Forrás: Krause 

Az alámetszés a fog hajlítószilárdságát csökkenti, emiatt káros jelenség. Elemi (profileltolás nélküli) fogazás 

esetében kiszámítható a határfogszám, ami felett nem lép fel az alámetszés jelensége. Ennek értéke zh=17. 

3.11. egyenlet - (2-10) 

 

ahol: 

y f – a fog fejmagasság tényezője (MSZ 433 profilú szerszámra értéke 1). 

A gyakorlati határfogszám az elméleti érték 5/6-a, ilyenkor még nem káros az alámetszés. 

Egyéb lehetőségek az alámetszés elkerülésére: 

• a kapcsolószög növelése (nem ajánlott), 
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• a fejmagasság csökkentése (ez sem ajánlott), 

• vagy leggyakrabban a profileltolás, amihez nem kell különleges szerszám. 

1.6. Profileltolás 

Az alámetszés elkerülésére szinte kizárólag a profileltolást használják. Profileltolás esetén a fogak 

kapcsolódására ugyanannak az evolvensnek egy másik szakaszát használjuk. Ezt a fogazó szerszám radiális 

irányú eltolásával érik el, nem változtatva meg a fogaskerék osztókörét. Az x profileltolási tényező pozitív, ha a 

szerszám középvonala távolodik az osztókörtől, negatív, ha osztókörön belül van. A profileltolás számszerű 

értékét a modulhoz viszonyított arányban adják meg: 

3.12. egyenlet - (3-11) 

 

Pozitív eltolás esetén vastagszik a fogláb, de hegyesedik a fogfej. Negatív eltolásnál fordítottak a viszonyok. 

 

3.1.6.1. ábra Forrás: Hildebrand 

Pozitív eltolással az alámetszés csökkenthető, s így a határfogszám is csökkenni fog. 

Profileltolás segítségével létre lehet hozni x=0 esetén elemi fogazású hajtóműveket, x≠0 esetén, ha x1= –x2 

kompenzált fogazatot, korrigált fogazatú hajtóműveket, amik vagy egy elemi és egy korrigált, vagy két korrigált 

fogazatú kerék párosításából jönnek létre. 

A finommechanikában a foghézag negatív profileltolással, illetve a tengelytávolság változtatásával biztosítható. 

A következő, 3.1.6.2. ábrán látható diagram azt mutatja, hogy profileltolással a határkerék fogszáma hogyan 

csökkenthető. Ha a profileltolás (az ábrán xm) pozitív, a fog hegyesedik. Ennek határesete, amikor a fejszalag 

teljesen eltűnik, ennél nagyobb profileltolást értelmetlen megvalósítani. Így a határfogszám normális fogazásnál 

8, finommechanikai fogazásnál (f = 1,1m) 10 körül van. A gyakorlatban azonban sokszor szükség lehet ezeknél 

kisebb fogszámú kerekek alkalmazására. Ekkor két lehetőség áll rendelkezésre: az egyik, ha meg akarjuk tartani 

az egyenes (alkotó menti) fogazást, megengedjük a kis kerék alámetszését. Ez a gépészetben megengedhetetlen, 

mert a fog terhelhetőségét jelentősen csökkenti. A gépészetben a fogakat hajlításra is szokás méretezni, és az 

alámetszés pont ott csökkenti le a keresztmetszetet, ahol a legnagyobbnak kellene lennie. Más a helyzet azonban 

a finommechanikában: a finommechanikai szerkezetek általában túlméretezettek, a tömegerőknek gyakorlatilag 

nincs hatásuk, és mérőműszereknél nem a teljesítményátvitel a legfontosabb szempont. Ezek az okai annak, 
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hogy a finommechanikai hajtóműveknél szükség esetén megengedjük az alámetszett kerekek alkalmazását. A 

fogszám csökkentésére a másik, jobban ajánlható módszer a ferde fogazás alkalmazása, amivel a következő 

fejezet foglalkozik. 

 

3.1.6.2. ábra Forrás: Hildebrand 

Általános irányelv, hogy a finommechanikai hajtóműveknél a kis kereket általában a szükségesnél egy kicsivel 

szélesebbre gyártják. 

1.7. Ferde evolvens fogazatú homlokkerekek 

Ferde fogazás esetén a fogalakot nem alkotó irányban, hanem csavarvonal irányban alakítják ki. A ferde fogazás 

jellemzője a β0 fogferdeség (a csavarvonal meredeksége). Ebből következően a ferde fogazásnál kétféle osztást 

kell megkülönböztetni: a normál osztást (t0n), amit a fogoldalra merőlegesen mérnek, és a homlokosztást, ami az 

osztókörön mért fogprofiltávolság. 

A fogferdeség (β0) segítségével számítható a normál osztás, a kettő közti összefüggés: 

3.13. egyenlet - (3-12) 

 

Ebből következik, hogy kétféle modult különböztetnek meg: homlok- és normál modult. 

3.14. egyenlet - (3-13) 

 

A normál modul fontosabb, mert gyártáskor ezt használjuk, ez egyezik meg a generálószerszám moduljával. A 

ferde fogazású hajtóműveknek nagyobb az ε kapcsolószámuk, mint az egyenes fogazatú, azonos fogszámú és 

profileltolású hajtásoknak. 

A ferde fogazat előnyei miatt gyakori a finommechanikai felhasználásuk. A fogak nem kacsolódnak teljes 

szélességben, lágyabb a kapcsolódás, kisebb fogszámok is megvalósíthatók. A ferde fogazás hátránya, hogy az 

axiális erő is növekszik növekvő ferdeségi szög mellett. Az előző fejezetben láttuk, hogy gyakran szükség lehet 
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a fogszám csökkentésére. A profileltolás mellett, vagy azzal együtt, a fogszám csökkentésére a ferde fogazást 

használjuk. Ferde fogazással a minimális fogszám z = 1-re csökkenthető, aminél egyszerűen nincs kisebb 

fogszám. Ezt a finommechanika „extrém kis fogszámok” megvalósításának mondja, és néhány kialakítási példát 

a 3.1.7.1. és 3.1.7.2. ábrákon láthatunk is. 

Megjegyezzük, hogy a minimális fogszámoknál a kapcsolódás közben az axiális erők fellépése mellett a 

csúszások is jelentősek. Mind a két tényező a hatásfok csökkentése irányában hat. 

 

3.1.7.1. ábra Forrás: Krause 

 

3.1.7.2. ábra Forrás: Krause 

Fontos észrevenni, hogy a 3.1.7.2. ábra jobboldalán látható z = 1 fogú ferde fogazású gépelem nem csiga, 

hanem hengeres, ferde fogazású homlokkerék, aminél a kapcsolódó ellenkerék tengelye párhuzamos az ábra 

tengelyével. 

1.8. A ciklois fogazás 

Származtatás: Ha köröket gördítünk le álló pályán, akkor cikloisokat kapunk. Ortociklois esetén a legördülési 

pálya egyenes, epicikloisnál a legördülő kör álló gördülőkörön mozog, hipociklois esetén a kör a gördülőkörben 

halad. 

Ciklois fogazás használatakor a gördülőkör a fogaskerék osztókörének felel meg (d0=mz). 
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A ciklois fogak magasságát a fejkörrel és a lábkörrel jellemezzük: 

3.15. egyenlet - (3-14) 

 

3.16. egyenlet - (3-15) 

 

Kapcsolószám: 

Ciklois fogazásnál mindig fogfej-fogláb kapcsolat áll fenn. Az ε kapcsolószám a kapcsolóvonal és az osztás 

viszonyaként számítható. 

Tulajdonságok: 

A ciklois fogazattal igen kis fogszámok érhetők el, szilárdsági gondok nélkül, tekintettel arra, hogy a 

finommechanikában a szerkezetek általában túlméretezettek. A minimális fogszám nagyon kicsi is lehet, z = 

4...5, s mivel az esetek igen nagy részében domború fogfej homorú foglábbal dolgozik együtt (kivétel: ρ=rg/2 

eset), a két fogoldal jól illeszkedik, így kedvezőek a terhelési viszonyok, és viszonylag kicsi a kopás. 

A ciklois fogazás hátránya, hogy a fogoldalakon különböző görbületi sugarak vannak. A pontos gyártás a 

fogazat jó működésének elengedhetetlen feltétele. A tengelytávolság járási egyenetlenségekhez vezet, amire a 

ciklois fogazás érzékeny. 

1.9. Óraművek fogazása 

A kis teljesítményű óraművekben a jó hatásfok érdekében speciális fogazást alkalmaznak. A hatásfokot 

jelentősen lehet azzal javítani, hogy a főpont (középvonal,  ) előtti kapcsolóvonal rövidebb, mint a 

főpont utáni. Ezzel a főpont előtt fellépő súrlódás jelentősen csökkenthető, mint ahogyan az a 3.1.9.1. ábrából 

látható, mert a főpont előtti súrlódás jóval nagyobb, mint a főpont utáni. 

 

3.1.9.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az óraművek fogazatának az állandó hajtónyomatékot lehetőleg veszteség nélkül kellene átvinnie. Ezt a feltételt 

a főpontra szimmetrikus kapcsolóvonalú fogazások (normál cikloisok) nem elégítik ki. Ezért az 

óraműfogazásokra különleges fogazást, a pszeudociklois fogazást fejlesztették ki, amik megfelelnek az állandó 

(viszonylag állandó) hatásfok követelményének, miközben a gyárthatósági feltételeket is, és a ciklois fogazás 

nagy áttételét is teljesítik. 
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Az egyik ilyen az NHS-profil („L’Industrie horlogère Suisse” NHS szabványai). Ennél a fogláb sugárirányban, 

egyenesen halad (olyan hipociklois, ahol ρ= rg/2), az epiciklois fejprofilt ρ sugarú körívek helyettesítik. A 

hajtott és a hajtó fogalak különböző. A pszeudociklois fogazásoknál nem létezik olyan egységes 

generálószerszám, mint az evolvens kerekeknél a fogasléc, a metszőkerék vagy a lefejtő csigamaró. A 

fogaskerekeket klasszikusan profilozó marással állítják elő, ahol a profilmarók fogszámcsoportokba vannak 

sorolva, tehát egy fogprofil csak meghatározott fogszámú fogaskerék előállítására alkalmas. Az óramű-fogazatú 

fogaskerekeket a tömeggyártásban nem profilozó marással, hanem kivágással vagy fröccsöntéssel állítják elő. A 

tipikus óraműfogazásoknál a hajtókeréknek nagyobb a fogszáma, mint a hajtotté (gyorsító áttétel). A hajtott 

fogaskerék fogfej-helyettesítő körívének ρ sugarát úgy kell felvenni, hogy a fogfej magassága a pontos 

epiciklois ffejmagasságának 95%-a legyen. Az NHS szabvány alapján a pszeudociklois fogazások szabványait a 

szakirodalom tartalmazza. 

Az óraműfogazás viszonylag érzéketlen a tengelytávolság változásaira, mivel vagy domború fogoldal domború 

fogoldallal, vagy egyenes fogoldallal dolgozik együtt. A tengelytáv növekedése kevésbé káros a hajtás 

egyenletességére. 

Mivel az óramű fogazásokkal készült, különböző fogszámú fogaskerekeket nem lehet tetszőlegesen párosítani 

egymással (nincs egységes generálószerszám), feladatukat olyan helyen látják el, ahol nem fontos a kerekek 

fogszámra vonatkoztatott csereszabatossága, s az áttétel ingadozása sem hat zavaróan. 

 

3.1.9.2. ábra Forrás: Hildebrand 

Az óraműfogazások profiljai már egyszerű szemrevételezéssel is jól megkülönböztethetők az evolvens 

fogazástól. Erre mutat példát a 3.1.9.3. ábra. 
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3.1.9.3. ábra Forrás: Hildebrand 

A 3.1.9.4. ábrán óramű-fogazású kapcsolódó fogaskerekek láthatók. 

 

3.1.9.4. ábra Forrás: Krause 

 

3.1.9.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 3.1.9.5. ábrán egy hagyományos mechanikus karóra képét, a 3.1.9.6. ábrán egy szerkezet robbantott ábráját 

láthatjuk. 

 

3.1.9.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

1.10. Holtjáték-mentesítés 

A finommechanikai fogazást mindenkor bő foghézaggal kell előírni, hogy a szennyeződések ne okozzák a 

szerkezet beszorulását. Ennek a hézagnak a hátránya, hogy kétirányú terhelésnél a hajtóműnek holtjátéka, 

kotyogása van. 
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3.1.10.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Ha a kotyogás nem engedélyezett, akkor vagy az erő irányát kell állandóvá tenni, vagy hézagmentesíteni kell a 

szerkezetet. Az erő irányának állandóvá tétele azt jelenti, hogy az egész hajtóművet egy torziós rugóval 

előfeszítjük. Az előfeszítő rugót mindig a hajtómű legutolsó fokozatán kell elhelyezni, hogy az egyirányú 

erőhatás minden fogkapcsolatnál ki tudjon alakulni. Ilyenkor a fogprofiloknak csak az egyik oldala érintkezik 

üzemszerűen, ezért ezt a működési módot a finommechanikában „egyprofilos legördülés”-nek nevezik. Példa 

erre a mechanikus nyomásmérő, vagy a százados és az ezredes tapintós mechanikus mérőóra. Ha csak egy 

fogaskerékpár holtjátékát kell megszüntetni, gyakori megoldás az ellenfeszítő fogaskerék alkalmazása. Ennek 

egy lehetséges megvalósítását a 3.1.10.1. ábra mutatja. A hézagmentesítő kerék egy tengelyen van az áttételi 

kerékkel, de a tengelyen szabadon elfordulhat. A hézagmentesítő kereket rugó feszíti a másik fog hátfelületének. 

Az ellenfeszítő keréknek általában nincs tűrési előírása, de ugyanúgy kell fogazni, mint a másik kereket. Az 

ellenfeszítő rugónak nagyobb nyomatékot kell leadnia, mint az üzemi terhelésből származó nyomaték. Ezzel a 

megoldással együtt jár a súrlódási veszteségek növekedése. A rugónak egy fogosztásnyi szögeltérésen kell a 

lehetőleg állandó szorítóerőt kifejtenie. 

Megjegyezzük, hogy a játékmentesítésnek van még egy másik, ritkán alkalmazott és drágább megoldása. Ennek 

lényege, hogy olyan pontosan kell gyártani a fogaskerekeket, hogy azokat összeszerelve a hajtásnak ne legyen 

játéka. Régebbi mérőműszer-hajtásoknál használták ezt a módszert. A finommechanikai fogaskerekeket 12 

pontossági osztályba lehet sorolni (MSZ 10762 T), és csak a megfelelő pontossági osztályú kerekek alkalmasak 

az ilyen játékmentes hajtások megvalósítására. 

Fogaskerekes hajtóművek elrendezései 

A finommechanikai fogaskerekes hajtóművek gyorsító vagy lassító áttételt valósítanak meg (3.1.10.2. ábra). Az 

eredő áttétel: 

3.17. egyenlet - (3-16) 
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3.1.10.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A finommechanikában a lassító hajtóművekkel gyakrabban találkozhatunk. Ennek az az oka, hogy a nagy 

fordulatszámú DC vagy BLDC törpemotorok lassító hajtóműveket igényelnek, méghozzá lehetőleg minél 

nagyobb hatásfokkal. Ilyen célokra kiválóan megfelelnek a fogaskerekes lassító hajtóművek. A leggyakrabban 

alkalmazott három elrendezést: a pajzslapos, meanderes és visszahajtó típust a 3.1.10.3. ábra mutatja. A 

legegyszerűbb, de legtöbb helyet a pajzslapos konstrukció adja. A meanderes kivitelre jellemző, hogy a 

közlőkerekek álló tengelyeken vannak csapágyazva. A visszahajtóműnél mindössze két tengelyt alkalmazunk, 

amelyek közül az egyik álló. A 3.1.10.3. c. ábra szerinti megoldásnak az a hátránya, hogy a kimenő nyomaték 

(ami legtöbbször fogaskerék, az ábrán nem szerepel) súrlódással terheli a bemenő nyomatékot. Nem szabad 

ugyanis szem elől téveszteni, hogy a fogaskerék nem tisztán nyomatékot visz át, hanem erőt egy karon, ahol is a 

reakcióerőt a csapágynak kell viselnie. 

 

3.1.10.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

A függőleges tapintós hosszmérőóra ritka kivételként gyorsító hajtóművet tartalmaz: ennél a finommechanikai 

szerkezetnél a tapintó 1 mm-es elmozdulását kell a mutató egy teljes körülfordulására átalakítani. A 3.1.10.4. 
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ábrán a tapintós mérőóra vázlata látható. A fogaskerekes hajtásoknál legtöbbször fellépő holtjátékot a teljes 

hajtómű előfeszítésével oldják meg, egy spirálrugó segítségével (egyprofilos legördülés, 3.1.10. fejezet). 

 

3.1.10.4. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz. 

1.11. Nemlineáris áttételt megvalósító hajtások 

A homlokfogazású fogaskerekekkel nemlineáris szögsebesség-áttételt is meg lehet valósítani, ha nem henger 

mentén fogazunk, vagyis nem hengeres kerekeket használunk. Erre mutat két példát a 3.1.11.1. ábra. 

Nyilvánvaló, hogy az ilyen vagy ezekhez hasonló kerekek gyártása sokkal költségesebb, mint a hengeres 

kerekeké. 

 

3.1.11.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz 

1.12. A pálcás fogazás 

Régebbi óraszerkezetekben előszeretettel használták a pálcás fogazást. Ennél a fogazásnál rendszerint a kis 

kereket nem fogazzák, hanem a fogak helyett hengeres csapokat építenek be, rendszerint két tárcsaszerű 

alkatrész közé. Erre mutat példát a 3.1.12.1. ábra. Csak alárendelt helyen alkalmazható megoldás. 
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3.1.12.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz 

1.13. Kúpkerekek 

 

3.1.13.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz 

A kúpkerekek (3.1.13.1. ábra) tengelyei legtöbbször 90°-ban állnak egymáshoz képest, és az osztókúpok csúszás 

nélkül gördülnek le egymáson. 

A kúpkerekes hajtások a finommechanikában ritkán fordulnak elő. A kúpkerekeket sokkal nehezebb gyártani, 

ezért a finommechanikai alkalmazásokban gyakori, hogy kúpkerekes hajtások helyett a koronakerekes 

hajtásokat (3.1.13.2. ábra) használják. Ezeknél azonban a kapcsolódás kinematikai viszonyai tökéletlenek, 

úgyhogy csak szükségmegoldásnak tekinthetők. 
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3.1.13.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz 

1.14. Csavarkerekes hajtások 

 

3.1.14.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz 

A csavarkerekes hajtásokat ferde fogú homlokkerekek alkotják, amelyeknek tengelyei kitérőek (3.1.14.1. ábra). 

Számításuk a ferde fogú homlokkerekes hajtásokéval egyező. A tengelyek közti ferdeségi szög δ a 

fogferdeségek összege, általában 90°. A fogferdeségekkel az áttétel is számolható. A tengelytáv, az osztókörök 

sugarai és a fogferdeségek közötti összefüggések: 

3.18. egyenlet - (3-17) 

 

3.19. egyenlet - (3-18) 

 

3.20. egyenlet - (3-19) 
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A csavarkerekes hajtásoknál nemcsak profilirányú, hanem hosszirányú csúszás is fellép, ezért a kopás és az 

érintkezési pontok felületi nyomása is nagyobb. Jelentős terhelések esetén csigahajtást kell alkalmazni, mert 

annak vonal menti érintkezése terhelési szempontból kedvezőbb. 

1.15. Méretezési kérdések 

A finommechanikai fogaskerékhajtásokat nem szokás teherbíró képességre méretezni, mert rendszerint a kis 

méretek és a csekély terhelések miatt ez nem indokolt. A nagy pontosságú mérőműszerek esetén a kopás 

okozhatja a szerkezet minőségének romlását. Indokolt esetben a kis érintkező felületen a felületi nyomásra kell 

ellenőrizni, hogy a megengedett határfeszültségeket ne lépjék át. 

Anyagszerkezetek 

A kis fogszámú fogaskerekeket a kis méretek miatt gyárthatják a tengely anyagából is. Nagy fogszámoknál a 

fogaskerekek legtöbbször más anyagból készülnek. A finommechanikában a nagyobb sorozatok esetében a 

keréktestek fröccsöntött, öntött, lemezből sajtolt kivitelben készülhetnek. A forgácsoló gyártási eljárást csak kis 

sorozatok esetén célszerű alkalmazni. A felhasznált anyagok a különböző acéloktól kezdve a sárgarézen át a 

műanyagok nagy családjáig tart. Általános, hogy a kis és nagy kereket különböző anyagból gyártják, hogy a 

kopási, zajcsökkentési feltételeknek is eleget tegyenek. 

Acélt ott használnak, ahol nagy kopásállóságra, viszonylag nagy terhelésre van szükség, ahol a pontosság is igen 

fontos szempont. 

Sárgaréz fogaskerekek jó tulajdonsága, hogy jól forgácsolhatók, nem mágnesezhetők, korrózióállók és 

gyártásuk (pl. kivágás) lágyabb anyaguk miatt egyszerűbb. 

A műanyagok rugalmasságuk, önkenő tulajdonságuk, halk járásuk miatt, és mert tömeggyártásuk is megoldott, 

igen kedveltek. Kis terhelések és igénytelen szerkezetek esetén pl. a rézötvözet és a polioxi-metilén (POM) 

párosítását használják. 

2. Csigahajtóművek 

 

3.2.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz 

A csigahajtások kitérő tengelyek közötti erőátvitelt valósítanak meg (3.2.1. ábra). A tengelyek ebben az esetben 

általában 90°-os szöget zárnak be egymással (δ=90°). A kis kerék a csiga, általában trapézhoz hasonló menettel, 

menetszáma (ez a fogszám megfelelője) általában 1 és 5 között (g=1..5) van. Nagy kerékként a 

finommechanikában a homlokkerék is megfelel, de a gépészet egyéb területein a globoid kerék használata 

célszerű. 

 

3.2.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz 
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A csigahajtásokkal egy fokozatban igen nagy mértékű módosításokat lehet létrehozni, emiatt gyakran 

alkalmazzák a finommechanikában (3.2.2. ábra). A csiga-csigakerék kapcsolat kinematikai elemzése során 

azonban világossá válik, hogy a csigahajtások konstrukciójából adódóan a hajtások hatásfoka igen rossz. Míg a 

hengeres kerekeknél a főpontban tiszta gördülést találunk, a csigáknál a folyamatos csúszás a jellemző, tiszta 

gördülés soha nincs. A csigahajtás kinematikai (az elemek kapcsolódásából származó) hatásfoka (η) leginkább a 

csiga közepes menetemelkedési szögétől (yköz) és a súrlódási tényezőtől (μ= tgρ) függ. 

3.21. egyenlet - (3-20) 

 

Az imént azért hangsúlyoztuk a kinematikai hatásfokot, mert ehhez még hozzájönnek a csapágyazásokból 

származó súrlódási veszteségek, amik a hatásfokot tovább rontják. A csigahajtásnál ugyanis mindig számolnunk 

kell a járulékos erőhatásokkal, a csiga és csigakerék axiális és radiális erőhatásainak felvételére szolgáló 

csapágyazási veszteségekkel. A csiga közepes menetemelkedési szögét a homlokmodul (homlok középmetszeti 

modul) függvényében lehet megadni. 

3.22. egyenlet - (3-21) 

 

3.23. egyenlet - (3-22) 

 

A csiga sugara a normál metszeti modul felhasználásával adódik. 

3.24. egyenlet - (3-23) 

 

A nagykerék sugara: 

3.25. egyenlet - (3-24) 

 

Általános az 5° és 30° közötti menetemelkedés. A kis menetemelkedési szög alacsony hatásfokot, és az ezzel 

járó önzáró tulajdonságot eredményez. A nagy menetemelkedésű, (esetleg több bekezdésű), jobb hatásfokú 

csigák viszont nem önzáróak, a finommechanikai szerkezetekben vannak olyan esetek, amikor a csigakerék 

hajtja a csigát. A szerszámkialakítások miatt előnyösebb, ha a normál metszet modulját a szabványos 

modulsorból választjuk. 

A csigahajtások érzékenyek a tengelytávolság változásaira, ezt gyártásuknál figyelembe kell venni. Jellemzően 

egy lépésben nagy áttételt létrehozó hajtásoknál alkalmaznak csigahajtást, s többnyire önzáró szerkezeteket 

hoznak létre. Példának a 3.2.3. ábrán bemutatunk egy CD-játszó fejegységének mozgatására szolgáló 

csigahajtást. 
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3.2.3. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz 

3. Bolygókerekes hajtóművek 

A bolygókerekes hajtóművek olyan szerkezetek, amikben egy vagy több bolygókerék egyidejűleg végez saját 

tengelyvonala körül forgómozgást, és más kerék tengelyvonala körül pedig keringő mozgást. A 

bolygóhajtóművek általában síkbeli mechanizmusok, amikben a bolygókerekek a napkerék körül végzik bolygó 

mozgásukat. A napkerekek tengelyvonala egybeesik az egész szerkezet központi tengelyvonalával, míg a 

bolygókerekek csapágyai egy állványban ágyazottak és megvezetésük egy forgó karban történik. 

Az általános bolygókerekes hajtóművek alkalmazása csökkenti a hajtómű méreteit és tömegét, és olyan 

hajtásrendszert eredményez, ami ezen túlmenően számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik: 

• a napkerék mérete lényegesen kisebb, mint más hajtóművek behajtó kerekei, 

• a hajtómű nem erőt visz át egy karon, hanem tiszta nyomatékot, 

• a hatásfokuk általában jó, akár 99% is lehet, de nagyobb áttételek esetén leromlik, 

• a központi tengelybe esik a szerkezet behajtó és kihajtó tengelye is, 

• kicsik a szerkezetben ébredő feszültségek, 

• úgynevezett teljesítményleágazásos hajtómű, azaz tetszés szerinti teljesítményelágazásokat lehet 

megvalósítani velük. 

Sajnos számos hátrányuk miatt nem terjedt el a bolygóhajtóművek szélesebb alkalmazása a modern 

gépészetben; ezek a következők: 

• bonyolult szerkezet, 

• nehezen modellezhető és számítható kinematikai elrendezés, 

• nagy gyártási pontosságot igényel. 

3.1. Kinematikai elrendezések 

A bolygóművek számos elrendezése ismeretes, és ezzel együtt jó néhány csoportosítási lehetőség is kialakult a 

szakirodalomban. A gépészetben alkalmazott bolygóműveket a tengelyszámuk, a teljesítménytovábbítás, az 

elrendezés, a szabadságfokuk szerint osztályozhatjuk. A finommechanikai szerkezetekben a bolygóműves 

hajtóműveket szinte kizárólag a fordulatszám csökkentésére használjuk, úgyhogy nyugodtan szorítkozhatunk 

azon bolygóművek ismeretére, amelyeket a finommechanika alkalmaz. Egy kibontott, egyfokozatú bolygómű 

képét a 3.3.1. ábra mutatja (a bolygókerekek csapágyazása és a kimenő csőtengely nincs ábrázolva). 

 

3.3.1. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz 

A bolygókerekes hajtóművek megértéséhez a legegyszerűbben a kinematikai vizsgálat során juthatunk. Így meg 

kell vizsgálni a hajtásrendszerben lezajló sebességeket, és erőhatásokat, továbbá a szerkezet hatásfokát is. Ezek 

után szükséges megvizsgálni a bolygókerék-rendszerben lezajló teljesítményfolyamot is, bár a 

finommechanikában ez a méretezés kevésbé szükséges. 

3.2. Finommechanikai bolygóműves hajtások 

A finommechanikában a szerkezetek működéséhez szükséges hajtónyomatékot gyakran egyenáramú törpe 

elektromotorok adják. Ezeknek a motoroknak azonban általában nagy a fordulatszámuk, a maximális hatásfokuk 

is közel jár az üresjárási fordulatszámhoz. Ebből következik, hogy ezekhez a motorokhoz általában nagy áttételű 

és jó hatásfokú hajtóműveket kell alkalmaznunk. Erre a célra kiválóan alkalmasak a bolygóműves hajtások. Egy 

egyszerű bolygóműves hajtás vázlatát a 3.3.2. ábra mutatja. 
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3.3.2. ábra Forrás: BME-MOGI Tsz 

A módosítás: 

3.26. egyenlet - (3-25) 

 

Gyakran előfordul, hogy egyetlen bolygóműves hajtóművel nem lehet a kívánt módosítást elérni. Ekkor két 

bolygóművet építenek egybe, például a 3.3.3. ábra vázlata szerint. 

 

3.3.3. ábra Forrás: Krause 

A 2 és 2’ bolygókerekek azonos tengelyen helyezkednek el, de fogszámuk különböző. A módosítás: 

3.27. egyenlet - (3-26) 

 

Kettős finommechanikai bolygómű vázlata 
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3.3.4. ábra Forrás: Krause 

A módosítás a következő összefüggéssel számítható: 

3.28. egyenlet - (3-27) 

 

3.3. A bolygóművek méretezési alapjai 

A finommechanikában nem tulajdonítunk akkora jelentőséget a precíz méretezéseknek, hiszen a felület-térfogat 

arány miatt a szerkezetek jócskán túlméretezettek, de ettől függetlenül figyelnünk kell olyan konstrukciós 

kialakításokra, amik befolyásolják a bolygókerekes hajtóművek kialakíthatóságát. 

A bolygóművön belül a kapcsolódó kerékpár tengelytávjainak egymással, valamint a karhosszal meg kell 

egyezniük. Ez az úgynevezett egytengelyűség feltétele. A szerelhetőség feltétele azt jelenti, hogy a 

bolygóművön belül párhuzamosan kapcsolt N számú bolygókeréknek minden pillanatban azonos kapcsolási 

helyzetben kell lennie, vagyis a k kar φk=2π/N szögelforduláshoz tartozó osztókör kerületrészének a p osztás E 

egész számú többszörösével kell, hogy megegyezzen. 

A szerkezet működése során problémát jelenthet, ha két szomszédos bolygókerék fejkörei érintik egymást, 

illetve egymásba metszenek. Ez az úgynevezett szomszédossági feltétel. 

3.4. Alkalmazások 

A gépészetben leggyakrabban acél, illetve betétedzett anyagokat alkalmaznak a nagy terhelések átvitelére. A 

finommechanikában a nehéz alkatrészek helyett könnyebb, egyszerűbben forgácsolható, illetve fröccsönthető 

alkatrészeket alkalmazunk. 

A bolygóműveket az élet minden területén alkalmazzák, legyen az orvostechnika, irodatechnika, elektronika, 

űrkutatás stb. Bár a bolygókerekes hajtóművek egyre nagyobb teret hódítanak a korszerű berendezésekben, e 

szerkezetek aránya az összes hajtómű tekintetében még mindig elég alacsony. 

Napjainkban a bolygómű-fejlesztés egyik területe a robot- és szerszámgép-hajtástechnika, ahol a 

pozícionáláshoz szűk hézagú, fokozott pontosságú bolygóműveket készítenek. Az ilyen bolygóművek 

szerkezete a szokásosnál merevebb, elemeit IT5 IT6 tűrésminőséggel készítik. Egyes típusok kimenő 

tengelyének pozícionálási hibája 3 szögperc alatt van. 

4. Ciklohajtóművek 
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A ciklohajtóművek jelentős hasonlóságot mutatnak az előzőekben bemutatott bolygókerekes hajtóművekkel, 

illetve a későbbiekben bemutatandó hullámhajtóművekkel. Ennek kapcsán a hajtómű számos előnyös 

tulajdonsággal rendelkezik, amik alkalmazási területének kiszélesedését jelenthetik: 

• a hajtómű hatásfoka nagyon jó; 98−99%, 

• a melegedés minimális, 

• a hajtómű tömege kicsi, továbbá mérete is kisebb az átlagosénál, 

• jelentős áttételt lehet egy lépcsőben megvalósítani (közel 100-szoros), 

• nagy kapcsolószám, 

• csekély mértékű a belső súrlódás, ezért zaj- és rezgésmentes, 

• minimális karbantartást igényel. 

Az előnyök mellett néhány hátrányos tulajdonságot is megfigyelhetünk, amik nem technológiaiak, hanem 

sokkal inkább gazdaságossági problémák: 

• beruházásigényes, 

• nagy készülékek beszerzése a gyártáshoz, 

• nagy gyártási pontosság. 

Egy ciklohajtómű vázlatát mutatja a 3.4.1. ábra. 

 

3.4.1. ábra Forrás: BME GSZI 

A bolygó- és hullámhajtóművek belső fogazatát görgőkoszorúval (5, 6), míg a külső fogazatot cikloisgörbékkel 

határolt cikloistárcsával (1) helyettesítik. Ezek a cikloisgörbék állandó szögsebességű legördülést tesznek 

lehetővé. A ciklohajtómű működése a következőképpen jellemezhető: a hajtótengelyre erősített excenter tárcsa 

(3) forgása közben a cikloistárcsa kiemelkedő szakaszai egymás után behatolnak a görgőkoszorú szomszédos 

görgői közé, miközben a cikloistárcsa a saját tengelyvonala körül lassan visszafelé forog. A hajtott tengely 

forgásiránya a hajtótengely forgásirányával ellentétes. A körben elhelyezkedő menesztőcsapok a hajtott és hajtó 

tengely közötti egytengelyűség létrejöttét szolgálják, a csapátmérők és furatátmérők közötti hézag az 

excentricitásnak megfelelő mértékű, a forgatónyomaték továbbítását a menesztőcsapok (7) viszik át. 

Ciklohajtóművekkel a finommechanikában csak ritkán találkozunk. 
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5. Hullámhajtóművek 

A hullámhajtóművek egyik legfontosabb jellemzője az egy fokozattal elérhető nagy áttételi viszony. Egy 

lépcsőben akár 350-szeres áttétel is megvalósítható. Manapság hullámhajtóműveket jelentős számban 

használnak az ipari robotokban, a hajókban, a repülőgépekben, a rakétákban, a közúti és vasúti járművekben, a 

szerszámgépekben, és kisebb méretekben a különböző mechanikus, villamos és optikai műszerekben is. Olyan 

helyeken alkalmazzák, ahol nagy áttételeket kell megvalósítani, továbbá nagy kinematikai pontosságra és 

üzembiztosságra van szükség, és mindehhez kis helyigény társul. 

A hullámhajtómű három fő tagból áll (3.5.1. ábra): 

• a rugalmas kerékből (hullámkerék), 

• a merev kerékből, 

• és a hullámgenerátorból (generátor). 

 

3.5.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A generátor tartalmazhat 1, 2, 3… kereket, a hajtómű konstrukciójától függően. A két generátorkereket 

alkalmazó hajtóműveknél gyakran gördülőelemekkel ellátott, elliptikus generátorral hozzák létre a rugalmas 

kerék deformációját (3.5.2. ábra). 
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3.5.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A hajtómű sajátossága, hogy az egymással kapcsolódó kinematikai párok elemei közül az egyik működés 

közben állandóan rugalmasan deformálódik. 

A hullámhajtómű áttétele a következőképpen határozható meg: 

3.29. egyenlet - (3-28) 

 

ahol z2 a belső fogazású merev kerék, z1 a rugalmas kerék fogszáma. 

  

A hullámhajtóművek működésének feltétele, hogy a merev és a rugalmas kerék fogszáma közötti különbségnek 

egyenlőnek kell lennie a generátor hullámainak számával vagy annak többszörösével. Ebben az esetben lesz 

legkisebb az ismétlődő igénybevétel miatt létrejövő feszültség is, hiszen így érhető el, hogy az egyidejűleg 

kapcsolódó fogak száma a lehető legnagyobb legyen. 

5.1. A hullámhajtómű előnyei, hátrányai 

A korábban tárgyalt (fogaskerék-hajtómű, csigahajtások stb.) hajtóművekkel szemben a hullámhajtómű előnyei 

a következők: 

• egy lépcsőben nagy áttétel valósítható meg (80…350), 

• a hagyományos hajtóművekhez képest jelentősen nagyobb teherbírást képesek elviselni, illetve ugyanazon 

terhelést harmad-, negyedakkora tömegű hullámhajtóművel is meg lehet valósítani, 

• az egyidejűleg kapcsolódó fogszám az összes fog 20−25%-át is elérheti, 

• a fogfelületeken fellépő relatív csúszás értéke kicsi, így a fogkopás elenyésző mértékű, tehát a hajtómű 

élettartalma nem a fogfelület kopásától függ, 

• a hullámhajtóművek hatásfoka, még nagy áttétel esetén is, felülmúlja a hagyományos fogaskerékhajtásokat, 
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• egy adott áttétel megvalósításához lényegesen kevesebb hajtóműlépcső szükséges, tehát kevesebb a súrlódó 

elemek száma. 

Ugyanakkor a számos előnnyel szemben két hátrányos tulajdonságot meg kell említeni: az egyik, hogy a 

hullámkerék az üzemszerű deformáció következtében kifáradásra van igénybe véve, a másik, hogy a 

hullámkerék gyártása különleges technológiát igényel, tehát a hagyományos gépészeti megoldásokkal 

gazdaságosan nem gyártható. Abban az esetben, ha a hullámhajtómű által átviendő teljesítmény kicsi, akkor a 

szerkezet készülhet műanyagból is. Ilyen műanyag hullámhajtóművet szoktak beépíteni műszerek beállító 

gombjaiba is. A nagy áttétel, kis tömeg és kis helyigény miatt hullámhajtóművet alkalmaznak a gépjárműgyártás 

terültén is, például a személygépkocsik ablakának mozgatása is ilyen szerkezettel történik. 

6. Fogasléces hajtások 

A forgó mozgás egyenes vonalú mozgássá átalakítása (és fordítva) fogaskerék-fogasléc kapcsolattal is 

létrehozható. A fogaskerekes-fogasléces hajtás vázlatát és képét a 3.6.1. ábra mutatja. 

 

3.6.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Fogaskerekes-fogasléces hajtást alkalmaznak a mikroszkópok élességállító mechanizmusánál. A hajtásnál egy 

egyenes vezetékben kell mozgatni az objektívet vagy a tárgylemezt, azonban sem a vezetéknél, sem a hajtásnál 

nem engedhető meg a kotyogás, mindkettőt játékmentesíteni kell. A játékmentesítést egyedileg alátétezéssel 

oldják meg. Mivel a szerkezet túlhatározott (sem a vezetéknek, sem a hajtásnak nem lehet játéka), ez csak precíz 

gyártással valósítható meg. További követelmény, hogy a mikroszkóp objektívje megtartsa egyszer már 

beállított helyzetét, tehát a szerkezetet „húzósra” (relatíve nagy nyomatékkal mozgathatóra) kell készíteni. Ha 

viszont nagy a nyomatékigény, a kezelhetőség szempontjából hátrányos, ha ez a nyomatékigény ingadozik. 

Egyenes fogazásnál a nyomaték ingadozik, mert a kapcsolódás során a csúszások változnak, emiatt a ferde 

fogazást kell alkalmazni, aminél a mozgatásra szolgáló nyomatékigény gyakorlatilag állandó. 

7. Vonóelemes hajtások 

A vonóelemes vagy más néven húzóelemes hajtásokat – amik a mozgáshoz és az erőátvitelhez valamilyen 

vonóelemet használnak – mindenekelőtt ott használják, ahol a hajtás egyes elemei közötti távolságok nagyok, 

vagy ahol a bonyolult térbeli elrendezés miatt más hajtóműfajták nem alkalmazhatók. Alapvető tulajdonságuk, 

hogy a vonóelem nyomásra nem, csak húzásra vehetők igénybe. Ha a hajtás egyes elemeit átkapcsolhatóan 

készítik, akkor egyszerűen lehet a forgásirányt, illetve a sebességet változtatni. 

A vonóelemes hajtások alapproblémáját az adja, hogy ideálisan a vonóelemnek végtelenül hajlékonynak kellene 

lennie. A gyakorlatban alkalmazott vonóelemek azonban valamekkora hajlítómerevséggel mindig rendelkeznek, 

az ideális feltételt csak közelíteni képesek (3.7.1. ábra). 
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3.7.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A vonóelem hajlítómerevségéből következik, hogy a vonóelem nem az ideális ponton válik el a tárcsától, hanem 

ϑ szöggel előbb, ez a hajtás egyik hibája. Nyilvánvaló, hogy minél hajlékonyabb a vonóelem, azonos P 

feszítőerő mellett a ϑ szög annál kisebb lesz. Az is belátható, hogy adott geometriai viszonyok mellett minél 

nagyobb a P feszítőerő, az elválás annál közelebb kerül az ideális ponthoz, annál kisebb lesz a hiba. A 

viszonyokat a 3.7.1. ábra mutatja. A tanulság levonása előtt be kell látnunk, hogy a finommechanikában 

legtöbbször nem elhanyagolható súrlódások miatt a P erő soha nem lehet állandó, gondoljunk csak az 

irányváltásokra. Ha viszont a P erő nem állandó, akkor törekedni kell arra, hogy az erő változására bekövetkező 

ϑ szög változása a lehető legkisebb legyen. Ez pedig akkor van, ha a vonóelemet jól megfeszítjük, tehát a húzó 

igénybevétel nagy. Az a jó vonóelem tehát, aminek nagy húzószilárdsága, de ugyanakkor kis hajlítómerevséggel 

rendelkezik. Az állítás teljes összhangban áll szemléletünkkel, és a vonóelemek számára is előírja a 

követelményeket. 

 

3.7.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 3.7.2. ábra szemlélteti, hogy minél nagyobb a feszítőerő, az erőváltozás annál kisebb szöghiba-változást 

jelent. 

A vonóelemes hajtásokkal (3.7.3. ábra) forgómozgást alakíthatunk ismét forgómozgássá úgy, hogy az áttétel 

állandó és a forgásirány változatlan (a, b), a forgásirány változik (c) vagy az áttétel változik (d). De egyenes 

vonalú mozgást is egyszerűen alakíthatunk forgómozgássá (e) és fordítva, vagy egyenes vonalú mozgást egy 

másik egyenes vonalú mozgásba, ahol a két mozgás közötti viszony az 1. és 2. tárcsa sugaraitól függ (f). 
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3.7.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A vonóelemeket vagy zárt összekötőelemként (b, c, g), vagy pedig nyitott összekötőelemként (a, d, e, j, h) 

használják. A hajtás egyes elemei egy, illetve több párhuzamos síkban (a…g) vagy térben (h) helyezkedhetnek 

el. 

Az erőátvitel a hajtás egyes elemeire megoldható erővel zárással (b, c, g) vagy alakkal zárással (a, d, e, f). Ha a 

vonóelem tagokból áll (például lánc), akkor az erőátvitel mindig alakkal záró. Biztos átviteli viszonyok elérésére 

a vonóelemeket rendszerint megfelelő módon meg kell feszíteni. Erre zárt vonóelemek esetén (b és g) 

feszítőgörgők, rugózó terelőgörgők stb. alkalmasak. Nyitott vonóelemek használatakor a vonóelem 

megfeszítését a hajtott tárcsán ható fékező- illetve ellennyomaték biztosítja. Ezt a nyomatékot a G súllyal 

állíthatjuk elő, ami egy másik vonóelem segítségével az R sugáron hat (a, d, e). A szükséges előfeszítést a 

hajtott tárcsa rugózó csapágyazása is létrehozhatja. 

A vonóelemes hajtásokat célszerűen a vonóelem kivitelezése szerint osztályozhatjuk. Eszerint 

megkülönböztetünk: hajlékony (erővel záró) vonóelemes hajtásokat és tagozott (alakkal záró) vonóelemes 

hajtásokat. 

7.1. Súrlódáson alapuló vonóelemes hajtások 

Az erőzáró vonóelemes hajtásoknál a forgó mozgás, illetve a nyomatékátvitel a vonóelemek (hevederek, 

ékszíjak, kötelek stb.) és a megfelelően kialakított tárcsák között ébredő súrlódási erő következtében jön létre. E 

hajtás jellemzője tehát az, hogy a hajtó és hajtott tárcsák egymással közvetlenül nem érintkeznek, a kapcsolat a 

rugalmasan a tárcsákra feszülő vonóelem útján következik be. A tárcsákhoz szoruló vonóelem egyik ága laza, a 

másik feszes, a két ágerő közötti különbség az átviendő kerületi erő. A tárcsákon keletkező súrlódás, a vonóelem 

átfogási szöge a kisebbik tárcsán, valamint a vonóelem anyagjellemzői szabják meg elsődlegesen az átvihető 

kerületi erő nagyságát. A nyomatékátvitelhez a legmegfelelőbb vonóelemet annak tulajdonságai alapján célszerű 

kiválasztani. 

A hevederes vonóelemes hajtások előnyei: 

• párhuzamos és kitérő tengelyek hajtására egyszerűen használható; 

• egyszerre több tengely is hajtható, és ezek különböző forgásértelműek is lehetnek; 
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• dinamikai jellemzőjük kedvező, jó a csillapítás, csendes járás, kedvező (90−98%) a hatásfok; 

• alkalmasak fokozat nélküli (változó áttételű) hajtások megvalósítására is. 

Ezekkel szemben hátrányos tulajdonságaik: 

• a vonóelem megfeszítéséből eredő jelentős tengely- és csapágyterhelés; 

• a vonóelem anyagjellemzőitől függő maradó nyúlás és rugalmas csúszás; 

• érzékenység porra, nedvességre, olajra, hőmérsékletre. 

7.2. Vonóelemek 

A vonóelemeknek két fontos feltételt kell teljesíteniük: az egyik a nagy húzószilárdság, a másik a nagy 

hajlékonyság. A finommechanikában közepes erőkre, húzóerőkre pamutot (1…3 mm átmérővel), kendert (3…4 

mm átmérővel), bélhúrokat (0,7…2 mm átmérővel), gumit, műanyagot stb. használnak. Nagyobb terhelésekre 

bőrt (4…8 mm átmérővel), acélspirált vagy drótkötelet, míg nagyon kis húzóerők esetén selyemzsinórokat vagy 

egyedi selyemszálakat használnak. A szalag alakú vonóelemeket szőtt textíliákból, gumiból, speciális 

műanyagokból, esetleg bőrből, és ha a megnyúlásnak lehetőleg kicsinek kell lennie, akkor fémből, pl. acélból 

vagy foszfor-bronzból készítik. Az ékszíjakat a finommechanikában csak nagyon ritkán alkalmazzák. A normál 

kivitelű ékszíj (3.7.4. ábra) a keresztmetszetének felső részén gumiba ágyazott kordszálakat tartalmaz, amik az 

átviendő erőt veszik fel és a szíj húzószilárdságát adják, míg az alsó fél gumipárnaként a vonóelem felfekvését 

és vezetését biztosítja. Az egész szövetet többszörösen bevulkanizált borítószövet veszi körül. Ezenkívül sok 

különleges formájú szíjat alkalmaznak, például fogazott belső oldalú ékszíjat (3.7.5. ábra). Itt a fogazás nem az 

alakkal történő erőátvitelt szolgálja, ez is tulajdonképpen egy ékszíj, hanem a fogazással a szíj hajlékonyságát 

lehet megnövelni, azaz kisebb sugarú ékszíjtárcsát lehet alkalmazni. Gondolni kell arra, hogy bár a vonóelem 

alapvető terhelése a húzás, a tárcsákon való felfekvéskor a vonóelem hajlító igénybevételt is szenved, ami a 

húzásra még rászuperponálódik. Ebből következik, hogy a hajlításnál minél nagyobb a vonóelem 

keresztmetszeti tényezője, és minél kisebb a tárcsa sugara, annál nagyobbak lesznek a hajlításkor ébredő húzó- 

és nyomófeszültségek. Ezért jók a lapos, széles és vékony vonóelemek. 

 

3.7.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

3.7.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Különösen gondosan kell a hajtás tárcsáit a vonóelemmel kapcsolódás helyein kialakítani, hogy a vonóelem a 

tárcsán lehetőleg ne csússzon meg, másrészt lapos szíjas hajtás esetén a tárcsa ne dobja le a vonóelemet. 
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A zsinórkerekek keresztmetszetét úgy készítik, hogy lehetőleg nagy érintkezési felület adódjék (3.7.6. a. ábra), 

vagy pedig ék alakúra képezik ki (3.7.6. b. ábra), hogy beékelő hatás jöjjön létre, ami nagyobb súrlódási erőket 

hoz létre. Az α ékszög értéke gyapot- és kenderzsinórok, bélhurok és huzalspirálok alkalmazásakor 40° és 45° 

között változik, bőrzsinórok esetén pedig a 60°-nál nagyobb szögek felelnek meg. Az ékszíjtárcsa hornyait a 

3.7.6. c. ábra szerint készítik. A tárcsák méreteit szabványok rögzítik. 

Ha a szalag alakú vonóelemeket pontosan kell vezetni, vagy pedig több rétegben egymásra kell tekercselni, 

akkor oldalperemes tárcsák (3.7.6. d. ábra) célszerűek. Gyakran mégis peremnélküli tárcsákat használnak, és a 

futófelületeket hordó alakúra képezik ki. Ilyenkor a kissé hordós felület stabilizálja a szíj oldalirányú helyzetét. 

 

3.7.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Ha egy vonóelemes hajtásban a vonóelemből több menetet kell feltekercselni, és működési okokból az egyes 

meneteknek egymás mellett kell elhelyezkedniük, akkor célszerű zsinórt használni. Ha több mint négy menetet 

kell egymás mellé tekercselni, akkor a feltekercselő tárcsát csavar alakú hornyokkal látják el. Ha csak sima 

feltekerő hengerű tárcsák állnak rendelkezésre, akkor a zsinór egyenletes feltekercselését a feltekerő hengernek 

forgás közbeni egyenletes eltolásával érhetjük el. Ez például menetes csap csapágyként való felhasználásával 

valósítható meg. 

A vonóelemes hajtások tervezésében ügyelni kell a vonóelem megfeszítésére. Csak nagyon rugalmas 

vonóelemekhez, pl. gumizsinórokhoz vagy gumiszíjakhoz nem szükséges külön feszítőszerkezet. A 

feszítőszerkezetek többnyire önműködőek, kézi beállítást csak ritkábban alkalmaznak. Nyitott körű vonóelemes 

hajtásokban (pl. 3.7.3. a., d. és e. ábrák) rendszerint a hajtott tárcsán rugó, illetve a G tömeg által létesített 

fékező- vagy ellennyomatékot használják a vonóelem megfeszítésére. 

Az átvihető nyomaték növelésére a következő súrlódásnövelő konstrukciók alkalmazhatók (3.7.7. ábra): 
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3.7.7. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

7.3. Nyitott vonóelemes hajtások kialakítása 

Nyitott vonóelemes hajtás felhasználásakor különösen fontos a vonóelemek végeinek rögzítése a hajtó vagy 

hajtott keréken. A 3.7.8. ábrán néhány megoldás látható. Az a. ábra a 2 jelű acélszalag rögzítés mutatja az 1-es 

keréken. A szalag végét a 3-as jelű közdarab beékelése rögzíti. A kötél- és zsinórvéget hurokkal kell ellátni, 

amit a 4-es jelű csapos csavarral vagy más hasonló elemmel lehet rögzíteni (b. ábra). A hurok végei a 3 

excenterrel ékelhetőek be (c. ábra). 

 

3.7.8. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Zárt vonóelemes hajtások kialakítása 

Végtelen, tehát zárt vonóelemes hajtásokat a finommechanikában elsősorban akkor alkalmazunk, ha egy állandó 

forgómozgást egy vagy több egymástól nagyobb távolságra lévő tengelyre kell átvinni, vagy ha az elfordulási 
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szög nagyobb, mint 360°. Ha ezenkívül az átviendő erők, illetve forgatónyomatékok is nagyok, akkor ékszíjakat 

használnak. 

A vonóelem feszítésére több megoldás létezik, ezeket a 3.7.9. ábra foglalja össze. 

 

3.7.9. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

Fogazott szíjas vonóelemes hajtások 

A fogazott szíjas (bordásszíjas) hajtások az utóbbi évtizedekben kerültek előtérbe. Elterjedtségüket a modern 

polimer technológia tette lehetővé. A fogazott szíjas hajtásokkal csúszásmentes mozgásátszármaztatás 

valósítható meg, mivel a vonóelem is és a szíjtárcsák is fogazottak (3.7.1. ábra). A hajtás előnyös tulajdonsága a 

csendes járás és a jó csillapítás. 

 

3.7.10. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A fogazott szíjakat is jól meg kell feszíteni, ennek érdekében a húzószilárdság növeléséért a szíjak külső részébe 

aramid- (márkaneve kevlar-) szálakat, régebben acélszálakat építettek be. Az alakkal zárást a fogazás biztosítja, 

ami legtöbbször trapéz alakú. 
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3.7.11. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 3.7.11. ábrán a bordás szíjak konstrukciója látható: a fogak közötti gyengítés a hajlítómerevséget csökkenti, a 

szálerősítés a húzószilárdságot növeli. 

A fogazás adatait szabványok tartalmazzák: a DIN ISO 5296 a collos osztású, trapéz alakú, míg a DIN 7721 a 

metrikus osztású, trapéz alakú fogazási adatokat tartalmazza. Az ISO 13050 a ritkábban alkalmazott íves profilú, 

metrikus osztású fogazási adatokat tartalmazza. 

 

3.7.12. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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3.7.13. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 3.7.12. és 3.7.13. ábrákon síkbeli és térbeli fogazott szíjas hajtások vázlata látható. A 3.7.14. ábrán egy 

szkenner fogasszíjas hajtását láthatjuk. 

 

3.7.14. ábra Forrás: http://www.zis4u.com 

 

3.7.15. ábra Forrás: wikipedia 

A 3.7.15. ábrán a szokásos lánchajtás helyett fogazott szíjas hajtással ellátott kerékpár látható. 

7.4. Vonóelemes hajtások tagozott vonóelemekkel (lánchajtások) 

A lánchajtás vonóeleme a csuklósan egymással összekapcsolt lánctagokból áll. Ezzel jelentősen le lehet 

csökkenteni a vonóelem hajlítómerevségét, másfelől alakkal történő mozgásátszármaztatást lehet elérni. A 

lánctagok kialakításától függően különböző típusú és rendeltetésű láncokról beszélünk. Megjegyezzük, hogy a 

lánchajtásokat a gépészeti alkalmazásokhoz képest a finommechanikában viszonylag ritkán alkalmazzák. 

Legnagyobb 

Alkalmazási területnek megfelelően beszélünk teheremelő, vonó- és szállítóláncokról, továbbá hajtóláncokról. A 

hajtástechnikába csak azok a láncok tartoznak, amik teljesítmény- és nyomatékátvitelre alkalmasak. 

A lánchajtások előnyös tulajdonságai: 
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• a fogazott tárcsák (lánckerekek) segítségével kényszerkapcsolat (alakzárás) jön létre a hajtó és a hajtott 

tengely között; 

• a mozgásátvitelre rendszerint nem szükséges előfeszítés, így kisebb a tengelyterhelés és a csapágyterhelés; 

• tetszőleges nagy tengelytávra jó, egyszerre több tengely is hajtható, így a teljesítményelágaztatás is 

megoldható; 

• nedvességre, hőre, szennyeződésre kevésbé érzékeny, jó a hatásfoka (max. 98%); 

• az olajkenés a csapok, görgők között csillapított hatást tesz lehetővé. 

A lánchajtás hátrányos tulajdonságai: 

• a lánckerekek pontosan azonos síkba szerelendők, ez körültekintőbb munkát igényel; 

• célszerű a vízszintes tengelyelrendezés, ekkor a felső ág a feszes ág, az alsó ágban a saját tömegéből eredő 

feszítés is elegendő; 

• adott ütemi körülmények között hossz- és keresztirányú lengések keletkezhetnek, amik nyugtalan járást 

okozhatnak; 

• a lánckerék poligon hatása miatt az áttétel, illetve a hajtott tengely szögsebessége ingadozik; 

• a kapcsolódó elemek kopása korlátozza az élettartamot; 

• a hajlékony elemeket használó vonóelemes hajtáshoz képest viszonylag zajos a járás, amit a fémes részek 

felütődése okoz egymáson. 

7.5. Láncalakok 

Egyszerű tagozott vonóelemként szemes-, patent-, illetve kampós láncokat használnak (3.7.16. ábra) a 

készülékek belsejében előforduló nagyobb távolságok áthidalására (vonó vagy hordozóláncok), és esetleg 

fogazatlan tárcsás, nyitott vonóelemes hajtásokban. Az acélból vagy korróziós veszély esetén sárgarézből, 

esetleg bronzból készült szemeslánc (3.7.16. a. ábra) tagjait huzalból hajlítják meg, és a terhelésnek megfelelően 

nyitva hagyják, összeforrasztják vagy összehegesztik. A patentláncok (3.7.16. b. ábra) sajtolt tagokból 

készülnek, aminek az alapanyaga legtöbbször 0,5…0,8 mm vastag sárgarézlemez. A patentláncok merevebbek, 

mint az egyszerű szemesláncok. Acél- vagy sárgarézhuzalból kampós láncokat (3.7.16. c. ábra) is hajlítanak 

úgy, hogy az egyes tagok egymásba akaszthatók. A nyitott fülek miatt ezek a láncok nem nagyon terhelhetőek. 

 

3.7.16. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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3.7.17. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Nagyobb erők vagy forgatónyomatékok kényszermozgású átvitelére a finommechanikában néha olyan láncokat 

is használnak, amik a hozzájuk tartozó fogazott kerekekkel alakkal záró kapcsolatban vannak. A legismertebbek 

a csuklós láncok, a tagos láncok és a fogas láncok. 

A csuklós láncok (3.7.17. ábra) csapszegekkel csuklósan összekötött hevederekből és hüvelyekből állnak. 

Egyszerű kivitelben a hevedereket a csapszegek hornyaiba vezetik (3.7.172. a. ábra). Az így kapott láncot Gall-

láncnak nevezik. Ha a csapszegeket a hüvelyekben vezetik, akkor hüvelyes láncot kapnak (3.7.17. b. ábra). 

Ebben az esetben adódó nagyobb hüvelyátmérők következtében a felületi nyomás értéke csökken. A görgős 

láncok esetén a hüvelyekre még edzett görgőket húznak (3.7.17.c. ábra), ami a súrlódást és a kopást tovább 

csökkenti. Az utóbbira ismert alkalmazási példa a kerékpárlánc. A tagos láncokhoz tartoznak a Fleyer-láncok is 

(3.7.17. d. ábra), amik tagonként két belső hevedert vagy pedig két külső hevedert tartalmaznak. 

8. Dörzskerékhajtások 

A dörzskerékhajtások a mozgást és az erőt kizárólag a súrlódás segítségével közvetítik a hajtó és a hajtott 

tengelyek között. Dörzshajtás esetén is számolni kell a megcsúszási veszéllyel, ami az érintkező felületeken 

okozott nagy kopás miatt nem kívánatos. A szerkezetek megcsúszása viszont hasznos is lehet, hiszen védelmet 

biztosít a túlterhelés ellen. 

A dörzskerékhajtás hátránya, hogy a hatásfoka gyakran rossz, és a súrlódó testek közötti nagy szorítóerő 

következtében fellépő nagy tengelynyomás felvételére erős csapágyak szükségesek. Ezért ezeket csak kis és 

közepes teljesítményű hajtásokban alkalmazzák. Vannak olyan alkalmazások, mint például a szalagos vagy 

kazettás magnetofonok, videomagnetofonok, amiknél a dörzshajtással biztosítjuk az állandó szalagsebességet. 

Itt más megoldás szóba sem jöhet. A megcsúszás és a mozgás pontatlan átvitele miatt precíziós hajtásokban 

ezeket nem alkalmazzák. Előnye viszont az egyszerű szerkezet és az olcsó kialakítás. 

Dörzskerekes hajtások felosztása: 

Az áttétel szerint: 

• állandó áttételű, 

• folyamatosan változtatható áttételű. 

A tengelyek szerint: 

• párhuzamos tengelyű, 
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• metsződő tengelyű. 

A forgástestek alakja szerint: 

• hengeres (tárcsás), 

• kúpos, 

• gömbfelület, 

• globoid. 

8.1. Állandó áttételű hajtások 

Állandó áttételű dörzskerekes hajtásokban a dörzskerekek hatásos átmérője állandó, a hajtó és a hajtott kerék 

állandó kapcsolatban van egymással, ezáltal közvetlen erőátvitelt tesznek lehetővé. A szorítóerő nagyon kicsi 

vonalszerű felületre koncentrálódik, így a helyi igénybevételek nagyok. 

A 3.8.1. ábrán vázolt egyszerű hajtásnál az állványban csapágyazott kerékhez rugó segítségével szorítjuk hozzá 

a 2-es hajtott kereket, így biztosítva a megfelelő szorítóerőt. 

 

3.8.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A hajtás áttétele abból az összefüggésből számítható, hogy a kerekek érintkezési pontjában a kerületi sebesség 

azonos: 

3.30. egyenlet - (3-29) 

 

A hajtás áttétele tehát: 

3.31. egyenlet - (3-30) 

 

Az F erő átviteléhez szükséges összeszorító erő 

3.32. egyenlet - (3-31) 
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ahol: 

ncs - a csúszási biztonsági tényező (ncs= 1,4…2), 

m - a súrlódási tényező. 

Az átvihető erő nagyságát korlátozza a tárcsák mérete, az anyagpárosítás súrlódási tényezője és az anyag 

megengedett feszültsége. Fontos észrevenni, hogy az ábra szerinti hajtásoknál a forgásirány nem mindegy: egyik 

forgásirányban a dörzskerekek között ébredő kerületi erő nyomatéka az összeszorító rugóerőt csökkenti, a másik 

forgásirányban növeli. 

8.2. Folyamatosan változtatható áttételű hajtások 

Egy dörzskerékhajtás áttétele változtatható, ha az egyik dörzskerék a szilárdan rögzített testekhez képest úgy 

tolható el, hogy a hajtás egyik hatásos átmérőjének értéke megváltozik. Ezekkel a hajtásokkal jellemzően kis 

teljesítmények vihetők át. Lehetséges változatai a következők: 

• hengeres- tárcsás hajtás egymást merőlegesen metsző tengelyekkel, 

• hengeres-kúpos hajtások, 

• gömbfelületű hajtások, 

• globoid hajtások, 

• irányváltó hajtások. 

Kúpos dörzskerékhajtás vázlata a 3.8.2. ábrán látható. 

 

3.8.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A gömb alakú súrlódó testek felhasználásával nagyobb áttételt érhetünk el, mint kúpos hajtás esetén. Az áttétel 

nagysága függ a gömbi tengely hajlásszögétől és a görgők aktuális helyzetétől. Legismertebb felhasználásuk a 

számítógéphez tartozó egerekben található, de régebben területmérő műszerekben, szorzóművekben is 

használták. A 3.8.3. ábrán vázolt gömbsüveges hajtás szorzóműként használható. 
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3.8.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 3.8.4. ábrán globoid hajtás látható, amivel szintén változóáttétel valósítható meg. 

 

3.8.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Dörzskerekes hajtásokkal a forgásirány váltása is viszonylag egyszerűen megoldható, mint azt a 3.9.1. ábra 

mutatja. 
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3.8.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

8.3. Dörzskerekek szerkezeti anyagai: 

A finommechanikai dörzshajtásokra általában a kemény anyag- lágy anyag párosítás a jellemző, például acél és 

gumi, illetve az utóbbi helyett speciális polimer. 

A dörzskerekes hajtáshoz felhasznált anyagoknak néhány alapvető tulajdonsággal rendelkeznie kell: 

• biztos működés (csúszásmentes átvitel), 

• nagy élettartam, 

• lehetőleg nagy súrlódási tényező, 

• jó kopásállóság, 

• csekély maradó alakváltozás nyomóerő hatására. 

Törekedni kell minél több fontos paraméter optimális megvalósítására. Eszerint megkülönböztetünk lágy és 

kemény dörzskerékanyagokat. 

A lágy dörzskerékanyagok súrlódási tényezője nagy, és viszonylag kis nyomás szükséges az erő átviteléhez. 

Ezek a hajtások csendes járást biztosítanak. Ilyen anyagpárosítás pl.: gumi, bőr, bizonyos polimerek és acél, ill. 

öntöttvas. A lágy anyagok használatának hátránya, hogy nagy erők nem vihetők át az anyagok maradó 

alakváltozása nélkül, és kopásállóságuk is kicsi. 

A dörzskerekek anyagainak kiválasztásakor és méretezésekor az egyik legfontosabb szempont a fellépő felületi 

nyomás, aminek megengedett értékeit a 3.8.6. táblázat foglalja össze. 

 

3.8.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

9. Szakaszos mozgatások 
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A szakaszos mozgatások jellemzője, hogy a forgás szögsebessége (vagy a mozgás sebessége) nem állandó. A 

finommechanikában régebben elsősorban az óraszerkezetekben fordultak elő, minden mechanikus óraszerkezet 

szakaszos mozgatású volt. Manapság a szakaszos mozgatás ritkábban fordul elő, de például léptetőmotoros 

hajtásoknál, gyártó- és mérőautomatáknál ma is használják a szakaszos mozgatásokat. A 3.9.1. ábrán egy 

mechanikus óraszerkezet teljes hajtáslánca látható. A hajtónyomatékot a házba épített rugó szolgáltatja, innen 

többfokozatú gyorsító áttételen keresztül jut el a saját lengéssel bíró gátszerkezetig, aminek lengésidejével 

mérjük az időt. 

 

3.9.1. ábra Forrás: www.mvltrade.hu 

 

3.9.2. ábra Forrás: Bárány 
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A 3.9.2. ábrán külön is megmutatjuk az óraszerkezet lényegét, a billegő-, horgony-, gátkerékkapcsolatot, ami 

tipikus példája a szakaszos mozgatásoknak. A hajtónyomaték a gátkerék felől érkezik, aminek speciálisan 

kialakított fogazata van. A fogak tetején kialakított ferde felületek hozzák mozgásba a horgonynak nevezett 

alkatrészt, amely a billegőt mozgatja és tartja lengésben. A billegő egy saját lengéssel bíró, tehetetlenségből és 

torziós rugóból álló másodrendű rendszer, aminek veszteségeit a horgony felől jövő energia pótolja. Ha ez az 

energia kevesebb, mint a veszteség, az óraszerkezet megáll. 

A máltai keresztnek nevezett mechanizmus (3.9.3. ábra) szintén szakaszos mozgatást valósít meg. 

 

3.9.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Mechanikus számlálómechanizmusokban (pl. vízmérő órákban) speciális fogaskerekek segítségével valósítanak 

meg szakaszos mozgatást (3.9.4. ábra). 

 

3.9.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

Meg kell jegyezni, hogy a szakaszos mozgatások jelentősége a mechanikus óraszerkezetek és a hagyományos 

mozgófilmtechnika háttérbe szorulásával csökkenő tendenciát mutat. 

10. Bütykös mozgatások 

A bütykös mozgatások gyakran előfordulnak a finommechanikai szerkezetekben. Akkor van rájuk szükség, 

amikor valamilyen előírt mozgásfüggvényt kell megvalósítani, és az egyszerű mechanizmusokkal nem 

megoldható. Külön ki kell emelni, hogy a mozgatásokat nemcsak egy síkban, hanem térben is meg lehet 

valósítani. Ezek a térbeli bütykös mechanizmusok. Példaképpen a 3.10.1. ábrán egy varrógép emelőkarjának 

mozgatása látható. 
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3.10.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A síkbeli és térbeli bütykös mechanizmusok néhány változatát mutatja a 3.10.2. ábra. 

 

3.10.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Elméleti szempontból a bütykös mechanizmusokat két fő csoportra lehet osztani: az első csoportot az jellemzi, 

hogy a bütyök mozgatja a tapintót vagy emelőkart, a másik csoportot pedig ennek fordítottja, tehát a kar 

mozgatja a bütyköt. Ha a bütyök a mozgató, legtöbbször az a célszerű, ha azonos bütyök elfordulásokhoz 

azonos elmozdulások tartoznak. Ekkor bütyökprofilként archimédeszi spirált kell alkalmazni (3.10.3. ábra), mert 

ekkor a löket a szögelfordulással lineárisan nő, az elfordulási szög és az emelési magasság között egyenes 

arányosság van. 

Az archimédeszi spirál egyenlete: 

3.33. egyenlet - (3-32) 
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Maximális lökete: 

3.34. egyenlet - (3-33) 

 

 

3.10.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Más a helyzet azonban akkor, ha az emelőkarral kell mozgatni a bütyköt. Ez valós követelmény például a 

nullázó mechanizmusok esetében. Ekkor nagy jelentősége van annak, hogy a karra gyakorolt nyomóerő 

független legyen a bütyök pillanatnyi helyzetétől. Ha megvizsgáljuk a kar és a bütyök érintkezési viszonyait, 

döntő jelentősége van a súrlódásnak, illetve a φ nyomásszög értékének, aminek állandónak kell lennie. A φ 

nyomásszög egyébként a rádiuszvektorra merőleges egyenes és a bütyök érintője által bezárt szög. Ez a szög az 

archimedesi spirális profilú bütyök esetén változik, az α elfordulási szög függvénye lesz. A nullázó 

mechanizmusok számára másfajta bütyökprofil szükséges, a logaritmikus spirális alak. Ennél ugyanis a 

nyomásszög állandó, így a bütyök bármely helyzetéből ugyanakkora P erővel lehet a bütyköt a kiinduló 

helyzetébe visszahozni. A logaritmikus spirális sokkal meredekebben emelkedik, mint azt a 3.10.4. ábra mutatja. 

 

3.10.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A logaritmikus spirál egyenlete: 

3.35. egyenlet - (3-34) 
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Maximális lökete: 

3.36. egyenlet - (3-35) 

 

A logaritmikus spirális alakú bütyköket nullázó mechanizmusként használják stopperórákban, mechanikus vagy 

elektromechanikus számlálószerkezeteknél, mert állandó a spirálprofil 

normálisának és a rádiuszvektornak a hajlásszöge, állandó a nyomásszög, tehát állandóak a súrlódási viszonyok. 

Ezt a mozgatást alakja után gyakran szívgörbés mozgatásnak nevezik. 

11. Emelőkaros mozgatások 

Az emelőkaros mozgatásoknak nagyon sok fajtája van, a régi műszertechnikában előszeretettel használták a 

karos mozgatásokat, különösen előírt karakterisztikájú, nemlineáris mozgásfüggvények megvalósítására. 

Manapság az emelőkaros mozgatások ritkábbak, de a két legfontosabb változatát fontos ismerni. Az első a 

szinuszmechanizmus, aminek vázlatát a 3.11.1. ábra mutatja. 

 

3.11.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az emelőkar által leírt valódi mozgásfüggvény: 

3.37. egyenlet - (3-36) 

 

Az ideális mozgásfüggvénynek azt tekintjük, amikor az elmozdulás az ívhosszal egyenlő: 

3.38. egyenlet - (3-37) 

 

Nyilvánvaló, hogy ezt a szinuszmechanizmus csak közelíti, tehát az elméletihez képest hibával rendelkezik. A 

hiba: 

3.39. egyenlet - (3-38) 
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A hiba Taylor-soros közelítése: 

3.40. egyenlet - (3-39) 

 

Példaképpen a 3.11.2. ábrán bemutatjuk egy szinuszemelőkaros mozgatással megoldott, dugattyús nyomásmérő 

műszer vázlatát. 

 

3.11.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A második, gyakran használt emelőkaros mozgatás a tangensmechanizmus, aminek vázlatát a 3.11.3. ábra 

mutatja. 

 

3.11.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az emelőkar által leírt valódi mozgásfüggvény: 
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3.41. egyenlet - (3-40) 

 

Az ideális mozgásfüggvénynek azt tekintjük, amikor az elmozdulás az ívhosszal egyenlő: 

3.42. egyenlet - (3-41) 

 

Nyilvánvaló, hogy ezt a szinuszmechanizmus csak közelíti, tehát az elméletihez képest hibával rendelkezik. A 

hiba: 

3.43. egyenlet - (3-42) 

 

A hiba Taylor-soros közelítése: 

3.44. egyenlet - (3-43) 

 

Összehasonlítva a szinusz- és a tangensemelőkar hibáját, látható, hogy a hibák előjele ellenkező, és a 

tangensemelőé kétszer nagyobb. Ez lehetőséget ad arra, hogy olyan mechanizmusokat hozzunk létre, 

amelyekben a két emelőkaros mozgatás egymás utáni elhelyezésével az egyik emelőkaros mozgatás által 

elkövetett hibát a másik emelőkaros mozgatással kompenzáljuk. A teljes kompenzálás persze csak egyetlen 

munkapontban lehetséges, mert a tangensemelő hibája kétszer nagyobb. 

12. Csavaros mozgatások 

A csavaros mozgatások jellemzője, hogy a csavaron kívül egyenes vezetéket is tartalmaznak. Alapvető szabály 

ugyanis, hogy a csavart (csavarorsót) nem szabad vezetésre használni, ez alól alig találunk kivételt. A csavaros 

mozgatásoknak két nagy területök van: az egyik a szánszerkezetek (egyenes vezetékek) mozgatása, a másik a 

jusztírozás (finombeállítás) területe. A működtetés történhet mind a csavarorsó, mind a csavaranya forgatásával 

(3.12.1. ábra). 

 

3.12.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Azokban az esetekben, amikor a csavarmenet menetemelkedése a mozgatáshoz túl durva lenne, 

differenciálmenetes mozgatást kell alkalmazni (3.12.2. ábra). Ekkor a vezetett test egy fordulatra eső s2 

elmozdulása egy fordulatra a két menetemelkedés különbsége lesz (azonos menetemelkedési irányt 

feltételezve). 
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3.12.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A szokásos csavarorsó-csavaranya kapcsolat mindig jelentős súrlódással jár. A súrlódás nagyságrendekkel (de 

legalább eggyel) csökkenthető gördülőtestek alkalmazásával. Ezek a golyósorsós mozgatások, erre mutat példát 

a 3.12.3. ábra. 

 

3.12.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A golyósorsós mozgatások lényege, hogy a csúszósúrlódás helyett gördülősúrlódást alkalmazunk. Ehhez persze 

meg kell oldani, hogy a golyók visszatérjenek az anya elejére. A golyók az orsón gördülnek, de a golyók 

egymáshoz érve járulékos súrlódási veszteséget okoznak. Vannak konstrukciók, ahol nem golyót, hanem görgőt 

használunk gördülőtestként (nem kell a visszavezetésről gondoskodni). Erre mutat példát a 3.12.4. ábra. 

 

3.12.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Példák csavaros mozgatásokra 

A csavaros mozgatásokra közismert példa a színházi távcső élesre állító mozgatása (3.12.5. ábra). 
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3.12.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Csavaros mozgatásnak számítanak azok a mozgatások is, amiknél nincs meg a teljes csavarmenet, csak annak 

egy része. Ezt a megoldást gyakran használják objektívek élesre állításánál. Erre az elvre mutat példát a 3.12.6. 

ábra. 

 

3.12.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A csavaros mozgatásokat mérésre is fel lehet használni. Ekkor természetesen nagyon pontos csavarmenetre és 

játékmentes orsó-anya kapcsolatra van szükség. Egy furatmérésre alkalmas mikrométer csavaros mozgatását 

láthatjuk a 3.12.7. ábrán. 

 

3.12.7. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Vannak olyan alkalmazások is, ahol a csavarorsó mozgatja az anyát. Ekkor természetesen nagy 

menetemelkedésre van szükség. Erre mutat példát a 3.12.8. ábra. 
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3.12.8. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Másik példa a közismert búgócsiga, ahol szintén az orsó mozgatja az anyát vagy az anya szerepét betöltő 

alkatrészt (3.12.9. ábra). 

 

3.12.9. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

3.12.10. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A csavaros mozgatások másik nagy alkalmazási területe a finombeállításoknál van, ezeket ott mutatjuk be. 
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13. Ékes mozgatások 

Az ékes mozgatások viszonylag ritkán fordulnak elő a finommechanikában. Segítségükkel áttételezés 

valósítható meg (3.13.1. ábra). 

 

3.13.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az s2 és az s1 közötti öszefüggés: s2= s1 tgα  [3.44.] 

Az áttétel: 

3.45. egyenlet - (3-45) 

 

Az ékes mozgatásokra a legjobb példa a hengerzár konstrukciója, ennek keresztmetszetét a 3.13.2. ábra mutatja. 

 

3.13.2. ábra Forrás: wikipédia 
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

alámetszés: a generálószerszám a be- és kigördülés során belemetsz az evolvens fogprofilba, és a fogtövet 

gyengíti 

aramid: nagy szilárdságú műanyag, márkaneve kevlar 

BLDC: elektronikusan kommutált motor, Brushless Direct Current Motor 

ciklois: körnek egy másik körön történő legördítésével kapott görbe 

DC: egyenáram, Direct Current 

differenciálmenetes mozgatás: két különböző menetemelkedéssel rendelkező, csavarral megoldott mozgatási 

mód 

evolvens: egyenes körön történő legördítésével kapott görbe 

extrém: rendkívüli 

globoid csiga: nem hengeres csiga, az érintkezés több csigakerékfogon történik 

modul: a fogazat nagyságára (finomságára) jellemző mérték, mm-ben adják meg 

profileltolás: a fogaskereket generáló szerszám helyzetének változtatása a fogaskerék gyártásakor 

szinuszemelő: az emelés szinuszfüggvény szerint történik 

tangensemelő: az emelés tangensfüggvény szerint történik 
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4. fejezet - Tengelykapcsolók 

1. A tengelykapcsolókról általában 

A tengelykapcsolók tengelyek összekötésére szolgálnak. Ez önmagában elég egyszerű feladat lenne akkor, ha az 

összekötendő tengelyek egymáshoz képesti helyzete tökéletesen hibamentes lenne. A valóságban azonban a 

dolog nem ilyen egyszerű (4.1.1. ábra). Az összekapcsolni kívánt tengelyek lehetnek egymással párhuzamosak, 

de nem tökéletesen egytengelyűek. Az is elképzelhető, hogy a tengelyek egybeesnek ugyan, de axiális helyzetük 

változik. A tengelyek között szöghiba is lehetséges, ilyenkor a tengelyek metszik egymást. Végül a 

legáltalánosabb eset, amikor a tengelyek kitérőek. 

 

4.1.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Megjegyezzük, hogy a felsorolt négy hiba csak ritkán jár egyedül, a jellemző inkább az, hogy a hibák egy 

szerkezetben egymással kombináltan jelennek meg. 

A tengelykapcsolók felosztása 

A merev tengelykapcsolók két, egy egyenesbe eső tengelyvég merev összekötésére szolgálnak. 

A kiegyenlítő tengelykapcsolók mozgó tengelyelrendezésekhez, nyomatéklökések, hirtelen fordulatszám-

változások és forgólengések csökkentésére, valamint tengelyek közötti helyzetkülönbség kiegyenlítésére 

szolgálnak. 

Az oldható tengelykapcsolók alakkal vagy erővel záró szerkezetek a tengelyek kívülről vezérelhető össze- és 

szétkapcsolására. 

Az önműködő tengelykapcsolók a tengelyeket − előre megadott feltételek teljesítése esetén − önműködően 

összekapcsolják vagy szétválasztják, ilyenek például a szabadonfutók, centrifugális kapcsolók. 

2. Merev tengelykapcsolók 

A merev tengelykapcsolókat a finommechanikai szerkezetekben, vagy alárendelt helyeken, vagy kivételesen 

precízen elkészített szerkezetekben alkalmazzák. Ennek oka, hogy az összekapcsolni kívánt tengelyek már eleve 

meghatároznak egy tengelyirányt, és ha ezek nem esnek tökéletesen egybe, és ennek ellenére mereven 

kapcsoljuk össze a tengelyeket, a szerkezet túlhatározottá válik. Az eredmény: szöghelyzettől függő 
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befeszülések, egyenetlen járás, egyenlőtlen kopás, zajos működés. Ezeknek a szerkezeteknek az alkalmazásával 

tehát nagyon csínján kell bánni. Egyetlen előnyük van, és ez az egyszerűség (olcsóság). 

 

4.2.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Néhány merev tengelykapcsoló szerkezetet mutat be a 4.2.1. ábra. Ha a nyomatékot hernyócsavarokkal kívánjuk 

átvinni (erővel kötés), a kilazulás esete gyakran előfordul. Ezért a hernyócsavarnak mindig fészket kell 

készíteni, hogy az erővel kötés mellett alakkal kötéssel is rendelkezzen a szerkezet. 

 

4.2.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 4.2.2. ábrán rugalmas fémcsőből, illetve műanyagból, gumiból készített tengelykapcsolókat láthatunk. Az 

utóbbi csak kis nyomatékokra és alárendelt helyekre való. 
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4.2.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 4.2.3. ábra nagyobb nyomatékok átvitelére szolgáló, csavarkötéssel oldható, teljesen merev 

tengelykapcsolókat ábrázol. A tengelykapcsoló semmilyen tengelyhibát nem kompenzál, ezért csak abban az 

esetben használható, amikor a tengelyek tökéletesen egybeesnek, és axiális hiba sincs. 

 

4.2.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 4.2.4. ábra az előzőhöz hasonlatos, de itt a két fél rugalmas gyűrűvel van összeszerelve, így nem fordulhat elő 

a csavarkötés lazulása. 

Míg az előző konstrukciók alakkal kötéssel vitték át a nyomatékot, a 4.2.5. ábra merev tengelykapcsolójánál 

erővel kötéssel, súrlódással visszük át a nyomatékot. 

 

4.2.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az a. ábrán hajlított lemezekből kialakított teljesen merev tengelykapcsoló, a b. ábrán 

forgácsolt alkatrészekből készített teljesen merev tengelykapcsoló látható. 
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4.2.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 4.2.6. ábrán olyan merev tengelykapcsolókat mutatunk be, amik alárendelt helyeken használatosak. 

3. Axiális hibát kiegyenlítő tengelykapcsolók 

Az axiális hibát kiegyenlítő tengelykapcsolókra mutat példát a 4.3.1. és 4.3.2. ábra. A tengelykapcsoló előnye a 

torziós merevség, ami néha igen fontos követelmény. Hátránya, hogy sem szöghibát, sem kitérő hibát nem lehet 

velük kompenzálni, illetve kiviteltől függően ugyan, de játékkal rendelkeznek. 

 

4.3.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

4.3.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 4.3.3. ábra kisebb nyomatékok átvitelére szolgáló, axiális hibát kiegyenlítő tengelykapcsolót mutat. Jó 

tulajdonsága, hogy nincs játéka, és hogy torziósan merev. 
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4.3.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

4. Szöghibát kiegyenlítő tengelykapcsolók 

Ha a tengelyek nem esnek egy egyenesbe, de nem kitérőek, hanem metszik egymást, szöghibát kiegyenlítő 

tengelykapcsolókat alkalmazunk. Ezek általában tartalmaznak egy rugalmas elemet is, mint ahogyan azt a 4.4.1. 

ábra mutatja. 

 

4.4.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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4.4.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 4.4.2. ábrán bemutatott megoldások szintén tartalmaznak rugalmas elemet, és nemcsak szöghibát, hanem 

axiális hibát is képesek kompenzálni, ugyanakkor nagy torziós merevséggel rendelkeznek. 

 

4.4.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 4.4.2. ábrán olyan finommechanikai tengelykapcsoló látható, amivel a tengelyek bármely kisebb hibája 

kiegyenlíthető. A csapokat körülvevő rugalmas anyag adja meg a kiegyenlítés lehetőségét, de ez ugyanakkor a 

torziós merevség csökkenését is okozza. 

A gépészetből jól ismert kardáncsuklóknak is megvan a finommechanikai változatuk. Ezekkel tengelyek 

szöghibáját lehet kiegyenlíteni. Erre két példát mutat a 4.4.4. és 4.4.5. ábrák. 

 

4.4.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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4.4.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

4.4.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A finommechanikai kardáncsuklókat ki lehet alakítani úgy is, hogy a szöghiba mellett axiális hibát is 

kiegyenlítsenek. Erre mutat példát a 4.4.6. ábra a. és c. konstrukciója. 

5. Kitérő helyzetet kiegyenlítő tengelykapcsolók 

A műszertechnikában elterjedt megoldás a csúszótömbös tengelykapcsoló (4.5.1. ábra). 

 

4.5.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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A csúszótömbös tengelykapcsolók előnye a nagy merevség, és az, hogy mind a négyféle tengelyhibát képes 

kiegyenlíteni. Hátránya viszont, hogy játékkal rendelkezik, ami pozícionáló szerkezeteknél nem engedhető meg. 

Másik hátránya az egyenlőtlen szögsebesség-átvitel, aminek nagysága a tengelyhibáktól függ. 

 

4.5.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 4.5.2. ábrán mind a négy tengelyhibát kiegyenlítő tengelykapcsoló látható. Ezen előny mellett persze néhány 

hátrányos tulajdonsággal is számolnunk kell, így például, hogy játékkal rendelkezik, tengelyhelyzet-hiba esetén 

nem állandó a szögsebesség átvitele, és az a tény, hogy a tengelykapcsoló nem nyomatékot visz át, hanem egy 

erőt egy karon, a reakcióerőt a csapágynak kell felvennie. 

 

4.5.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A játékot ki lehet küszöbölni, ennek egyik módja az 4.5.3. ábrán látható. 

6. Rugalmas (kiegyenlítő) tengelykapcsolók 

Abban az esetben, ha tengelyhibák ugyan vannak − akár mind a négy is jelen lehet −, de ezek kicsinyek, 

megoldható a tengelykapcsolat úgy is, hogy a tengelyek összekötésére rugalmas elemet alkalmazunk. Ilyenkor a 

rugalmas elemnek két, egymással összefüggő kritériumnak kell megfelelnie. Az egyik nyilvánvalóan az axiális 

és radiális rugalmasság, hogy a kiegyenlítés egyáltalán lehetséges legyen, és a csapágyakat a rugalmasságból 

származó erők ne túlzottan terheljék. A másik, hogy az axiális és radiális rugalmasság mellett a tengelykapcsoló 

torziósan ne legyen rugalmas, vagyis torziósan (csavarásra) merev legyen. 
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4.6.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha a két tengelyt egy rugalmas csővel − például gumicsővel − kapcsoljuk 

össze (4.6.1. ábra). Ez azonban csak alárendelt helyeken alkalmazható megoldás, mert a cső anyaga öregedhet, 

másrészt a nyomatékot a szorítóerő viszi át, harmadrészt a tengelykapcsoló torziósan nem merev. 

 

4.6.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Valamivel jobb megoldást mutat a 4.6.2. ábra, ahol a tengelyvégekre közvetlenül vulkanizált gumival oldjuk 

meg a tengelykapcsolatot. A gumi alakjának megfelelő kialakításával a rugalmassági-merevségi 

követelményeket többé-kevésbé ki lehet elégíteni, azonban a tengelykapcsolatot nem lehet oldani, ami sokszor 

nagyon súlyos hátrány lehet. 

 

4.6.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Szintén alárendelt alkalmazásokra való, ha a tengelyvégekre hengeres csavarrugót húzunk, és erővel kötéssel 

visszük át a nyomatékot (4.6.3. ábra). A megoldás nagy hátránya, hogy torziósan nem merev, lengésekre 

hajlamos, pozícionálásra alkalmatlan. Fontos megjegyezni, hogy a rugó tengelyre húzásakor nem mindegy a 

forgásirány, a menetek lazításának irányában könnyebb a tengelyre húzás. 
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4.6.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Annak ellenére, hogy a csavarrugóval épített tengelykapcsoló műszertechnikai szempontból korántsem 

tekinthető ideális megoldásnak, a szerelés megkönnyítésének érdekében használatosak olyan megoldások, 

amiknél a hengeres csavarrugó nagyobb átmérőn, egy agyon helyezkedik el, és ezeket az agyakat rögzítjük a 

tengelyhez (4.6.4. ábra). 

 

4.6.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 4.6.5. ábrán kis nyomatékok átvitelére szolgáló tengelykapcsoló látható. Gyakorlatilag mind a négy hibafajta 

kiegyenlítésére alkalmas, de több negatív tulajdonsága is van: erőt visz át egy karon, nem tisztán nyomatékot, 

torziósan nem merev, és holtjátékkal is rendelkezik. 

Látható, hogy az eddig bemutatott rugalmas tengelykapcsolók egyike sem merev torziósan. Léptetőmotoros 

hajtásoknál, pozícionáló szerkezetekben azonban a tengelyhibák kiegyenlítése mellett szükség van a pontos 

szögátvitelre, vagyis a torziós merevségre is. Ilyenkor speciális tengelykapcsolókat használunk, amik közül a 

legjobb választás a rugalmas csőmembránnal (szilfon membránnal) készített tengelykapcsoló, ennek felülnézeti 

képe a 4.6.6., egy kiviteli alakjának rajza a 4.6.7. ábrán látható. 
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4.6.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

4.6.7. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A rugalmas csőmembrán nem tartozik a legolcsóbb finommechanikai elemek közé, ezért néha gazdaságosabb 

lehet a vastag falú csövekből, mély befűrészelésekkel készített tengelykapcsoló alkalmazása. Egy ilyen, 

különböző tengelyátmérőkhöz alkalmas, torziósan merev tengelykapcsoló rajzát mutatja a 4.6.8. ábra. 

 

4.6.8. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A precíz kivitelű tengelykapcsolókat sokszor nem mindegy, hogyan rögzítjük a tengelyhez. A legegyszerűbb, 

szorítócsavaros megoldások azért nem jók, mert a csavar a szemben lévő alkotóhoz szorítja a tengelyt, és ez 

külpontossági hibát okoz. A felhasított agyas, szorítópatronos megoldás a korrekt, erre a 4.6.9. ábra mutat 

példát. 
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4.6.9. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

7. Mágneses tengelykapcsolók 

A forgatónyomaték mágneses tér segítségével is átvihető. Elektromágneses tengelykapcsolóknál a 

tengelykapcsoló be- és kikapcsolása természetes lehetőség, míg az állandó mágnesek alkalmazásával készült 

tengelykapcsolókat oldani nem szokás. Utóbbiakra ad példát a 4.7.1. ábra, ahol a tengelykapcsolót 

keverőpoharakban használják. Előny, hogy az esetlegesen agresszív folyadékra nem kell tömíteni, viszont 

számítani kell arra, hogy a tengelykapcsoló torziósan egyáltalán nem merev, és hajlamos a lengésekre. Hasonló 

elvet használnak a vízórákban, ahol az áramló vízzel hajtott turbina forgását mágneses tengelykapcsolóval 

viszik át a száraz térben működő számláló szerkezetre (4.7.2. ábra). 

 

4.7.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 



 Tengelykapcsolók  

 152  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4.7.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

A nyomaték átvitelére nemcsak a mágnesek vonzását, hanem a taszítását is fel lehet használni. Erre mutat példát 

a 4.7.3. ábra. A forgó és a forgatott rendszer nem érintkezik egymással, a tengelykapcsoló torziósan rugalmas, 

és a taszítóerők a csapágyakat terhelik. 

 

4.7.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az elektromágneses tengelykapcsolók alkalmazása akkor célszerű, ha a tengelykapcsolatot elektronikus 

eszközökkel (nem mechanikus működtetéssel) kívánjuk létrehozni. A tengelykapcsolók kialakítására vonatkozó 

általános szabály, hogyha lehet, ne kelljen az áramot a forgórendszerbe bevezetni. Ez nem mindig teljesíthető, 

ezekben az esetekben csúszógyűrűket és az ezekre támaszkodó áramszedő keféket kell alkalmazni. 

Elektromágneses tengelykapcsolók szerkezeti rajzát mutatja a 4.7.4., 4.7.5. és 4.7.6. ábra. 

 

4.7.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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4.7.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

4.7.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az elektromágneses tengelykapcsolók által átvihető nyomatékot a konstrukciós szerkezeti kialakítás mellett a 

mágneses kör fluxusától, utóbbi a mágneses kör ellenállásától és a gerjesztés nagyságától függ. Méretezésük 

valamelyik mágneses tereket is modellezni képes végeselem-programmal lehetséges. 

8. Szabadonfutó tengelykapcsolók 

A finommechanikában gyakran szükség van arra, hogy a nyomatékot az egyik forgásirányban teljes mértékben 

átvigyük, a másik forgásirányban viszont lehetőleg zérus legyen az átvitt nyomaték. Ekkor alkalmazzák a 

szabadonfutó tengelykapcsolókat, kialakításukra a 4.8.1. ábra mutat néhány változatot. 
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4.8.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

9. Nyomatékhatároló és oldható tengelykapcsolók 

A nyomatékhatároló tengelykapcsolók célja, hogy egy bizonyos nyomatékértéknél nagyobbat a tengelykapcsoló 

ne vigyen át, hanem csússzon meg. Ez az elv csak finommechanikai szerkezetekben használható, mert a 

megcsúszás hőt termel, és ez csak igen kis teljesítményeknél engedhető meg. 

 

4.9.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

A 4.9.1. ábrán látható nyomatékhatároló tengelykapcsoló átvihető nyomatékát az axiális rugóerővel lehet 

beállítani. Tekintettel arra, hogy a súrlódási tényező nagyon sok paraméter függvénye, pontos értékét nem 

ismerjük, ha ismernénk is, értéke üzem közben változik, emiatt a nyomaték határolása a konstrukcióból adódóan 

mindig pontatlan. Valamivel jobb helyzetet érhetünk el a 4.9.2. ábra szerinti konstrukcióval. 
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4.9.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Itt az alakkal történő engedő akadályozást is felhasználtuk a súrlódás mellett, de a golyók alkalmazása miatt 

kisebb szerepe van a súrlódásnak. A megoldás hátránya, hogy a nyomatékhatárolás csak két meghatározott 

helyzetben jön létre, míg a tisztán súrlódással rendelkező megoldásoknál a nyomatékhatárolás bármely 

szöghelyzetben működik. 

 

4.9.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 4.9.3. ábrán olyan súrlódással működő nyomatékhatároló tengelykapcsolót láthatunk, aminél a rugóerőhöz a 

súrlódó tuskókra ható centrifugális erő még hozzáadódik, tehát az átvitt nyomaték a fordulatszámtól is függ. 

Vannak olyan tengelykapcsolók is, amik tisztán a centrifugális erővel működnek, alacsony fordulatszámon nincs 

nyomatékátvitel. 
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4.9.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A finommechanikában előfordulnak olyan alkalmazások, amiknél szükséges a tengelykapcsolat oldása. Egy 

ilyen oldható tengelykapcsolót mutat a 4.9.4. ábra. A nyomatékot a lemezek közötti súrlódás viszi át. 
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D. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

axiális: tengelyirányú 

kardáncsukló: kereszt alakú közdarabbal rendelkező, egymást metsző tengelyeket összekapcsoló, forgást 

átvivő csuklós szerkezet 

radiális: sugár irányú 

szilfon: rugalmas csőmembrán 

torziós :csavaró 



   

 158  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Finommechanika. Dr. Petrik, Olivér. Bp. MK. 1974. 

Finommechanikai építőelemek. Siegfried, Hildebrand. Bp. MK. 1970. 

Finommechanikai Kézikönyv. Dr. Bárány, Nándor. Bp. MK. 1974. 

Finommechanika. Valenta, László. MOGI. 2003. 

Finommechanikai építőelemek c. tárgy előadási anyagai. Dr. Halmai, Attila és Dr. Samu, Krisztián. MOGI. 

Konstruktionselemente der Feinmechanik. Werner, Krause. Carl Hanser Verlag. 2002. 

Gerätekonstruktion. Werner, Krause. Carl Hanser Verlag. 2000. 

www.wikipedia.org. www.wikipedia.org. 



   

 159  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5. fejezet - Akadályozások 

1. Az akadályozásokról általában 

Akadályozásoknak nevezzük a finommechanikában azokat a szerkezeteket, amik egy csapágyazott vagy 

megvezetett alkatrész lehetséges mozgását gátolják, akadályozzák. Az akadályozások vonatkozhatnak forgó-, 

illetve egyenes vonalú mozgásra. Egy másik osztályozás szerint az akadályozásokat feloszthatjuk teljes, illetve 

engedő akadályozásokra. A teljes akadályozásosokban az akadályozó erő mindig olyan nagy, hogy elmozdulás 

nem jöhet létre. Az engedő akadályozásokban az akadályozó hatás csak egy előre meghatározott határig hat. Az 

akadályozó hatás mindkét irányban lehet egyenlő, az egyik irányban csökkentett mértékű, esetleg az egyik 

irányban teljesen meg is szűnhet. Ekkor beszélünk egyirányú akadályozásról. Az akadályozó elemnek a 

rögzítendő alkatrésszel való kapcsolódása lehet alakkal vagy erővel záró kapcsolat. 

Az akadályozások és megfogások csoportosítása az 5.1.1. táblázaton látható. 

 

5.1.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A táblázat bal oldalán láthatók a forgó (rotációs) rendszerekre, a jobb oldalon az elmozduló (transzlációs) 

rendszerekre vonatkozó akadályozások. 

Az akadályozások semmiképpen nem tévesztendők össze az akadással! Az akadás egy vezetékekre vonatkozó 

jelenség (lásd ott), az akadályozás pedig egy finommechanikai szerkezet. 

2. Az akadályozás jósági foka 

Engedő akadályozásoknál gyakorlati felhasználási szempontból nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a jósági 

fok fogalmával. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy akadályozó szerkezet önmagától beugrik-e a kívánt 

helyzetbe, vagy csak akkora erőt (nyomatékot) fejt ki, hogy a kezelő éppen csak érzi a kívánt helyzetet, de az 

akadályozó szerkezet nem rendelkezik akkora erővel (nyomatékkal), hogy a kívánt helyzetet a szerkezet 

önmagától felvegye. Az akadályozás jósági fokát (n) két erő vagy nyomaték hányadosa adja meg. A 

számlálóban az az erő (nyomaték) szerepel, amit az akadályozó szerkezet képes kifejteni, a nevezőben azok az 

erők (nyomatékok) szerepelnek, amelyeket az akadályozó szerkezetnek le kell győznie. Ez utóbbi adódik abból 
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a terhelésből (például forgó fokozatkapcsoló) amit működtetni kívánunk, de ide számít magának az akadályozó 

szerkezetnek a súrlódási erőből (nyomatékból) származó vesztesége is. 

5.1. egyenlet - (5-1) 

 

Az akadályozásoknál fellépő erőhatások (nyomatékok) megvilágítására nézzük az 5.1.1. ábrát, és első 

közelítésben hanyagoljuk el az akadályozó elem és az akadályozott test között fellépő súrlódást (ez csak akkor 

engedhető meg, ha a csúszósúrlódás helyett gördülősúrlódást alkalmazunk. 

 

5.2.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A P erő felbontható egy közös normális irányú, és egy vízszintes irányú (R2) komponensre. 

5.2. egyenlet - (5-2) 

 

  

Ha a súrlódási tényező μ, és az akadályozó elem vezetéksúrlódásától eltekintünk, akkor az érintkezési pontban 

 súrlódási erő ébred. 

5.3. egyenlet - (5-3) 

 

Ennek vízszintes összetevője hozzáadódik az R2 erőhöz. Ezek alapján az engedéshez (a test vízszintes 

eltolásához) szükséges R erő határértéke: 

5.4. egyenlet - (5-4) 
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Ennél nagyobb erőhatásoknál a test elmozdul, az akadályozás engedni fog. Ha az 5.2.1. ábra szerinti 

akadályozás jósági fokát akarjuk felírni, meg kell határozni a terhelőerőt. Mivel a P erő nemcsak a vízszintes 

felületet nyomja, hanem az akadályozó elemet is, kétszer kell figyelembe venni. a Pt fékező súrlódóerő: 

5.5. egyenlet - (5-5) 

 

Az akadályozás jósági foka: 

5.6. egyenlet - (5-6) 

 

Megjegyezzük, hogy abban az esetben, ha az akadályozó szerkezetet még egyéb szerkezetek (például villamos 

érintkezők mozgatása) is fékezik, ezt a terheléshez kell hozzászámítani. Másfelől a modellünkben az akadályozó 

elem vezetéksúrlódásától eltekintettünk, a valóságban ez további terhelésnövekedést eredményez. Nem véletlen 

tehát az a törekvés, hogy ahol lehet, az akadályozó szerkezeteknél a csúszósúrlódás helyett gördülősúrlódást 

megvalósító szerkezeteket alkalmazunk. 

Nyilvánvaló, hogyha az a cél, hogy az akadályozás a szerkezetet a kívánt helyzetbe hozza, a jósági fokot jóval 

egynél nagyobbra kell választani. Például α = 45° és μ = 0,1 esetén a jósági fok n = 5,5-re adódik. Az elméleti 

határesetben n = 1, és ekkor α = ,ρ az α lejtőszög megegyezik a ρ súrlódási félkúpszög értékével. Ha az α szög 

kisebb, mint a ρ súrlódási félkúpszög, akkor a szerkezet változatlan helyzetben marad, nem ugrik be magától a 

kívánt helyzetbe. Ezt az esetet akkor használják, ha a helyzetet csak „jelezni” kell, például sztereoerősítők 

„balance”-szabályozójában vagy műszerek potenciométerének kalibrált állásában. 

3. Egyirányú akadályozások 

Az egyirányú akadályozás (5.3.1. ábra) lehet nyomókilincses, húzókilincses és rugóskilincses. A rugókilincses 

akadályozás (a., b., c. ábra) kis tömege miatt főleg gyors működésű akadályozásokhoz alkalmas. A c., d. ábrák 

szabadonfutó akadályozású konstrukciókat mutatnak, a változó zárási irányra a g. ábra mutatja a megoldást. 

Ezzel ugyanis a zárókilincs áthelyezésével a hatás iránya megváltoztatható. A horgonyos akadályozás (h. ábra) 

különösen akkor használható jól, ha a zárás a horgony mozgásának megfelelően szakaszos. A zárókilincs által 

okozott esetleges zavaró zajt zajtalan kilincsművekkel (i. ábra) lehet elkerülni. 
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5.3.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

4. Alakkal történő kétirányú engedő akadályozások 

Az alakkal záró engedő akadályozások (5.4.1. ábra) megtartják a rögzítendő darabot a kitüntetett helyzetben, 

illetve adott esetben biztosítják, hogy a rögzítendő darab az említett helyzetbe kerüljön. Az a., c., d. 

megoldásokban a reteszelt helyzetek között holt helyzetek vannak, amiken belül az akadályozás nem hatásos. 

Az akadályozót mindig valami segéderővel kell a rögzítendő darabhoz szorítani. 

A görgős kapcsolódással (b.) a súrlódóerők különösen kicsik lesznek, ezzel az akadályozás jósági foka 

növelhető. A kotyogás az akadályozó rugós rászorításával szüntethető meg (c.). Ha szimmetrikusan két 

akadályozót alkalmazunk, akkor a csapágyterhelés kicsi marad (d., e. ábra), ami szintén a jósági fokot növeli. 
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5.4.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

5.4.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 
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5.4.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

5. Erővel történő engedő akadályozások 

Az erővel történő engedő akadályozásoknál (5.5.1. ábra) a rögzítendő alkatrésznek nincsenek mélyedései, és az 

akadályozó alkatrész (pl. egy rugóerő hatása alatt álló sima nyomóbetét), a rögzítendő darabot tetszés szerinti 

helyzetben megfogja. Ez a rögzítés azonban csupán olyan mértékű, hogy kellően megnövelt erőkifejtéssel az 

akadályozott alkatrész az akadályozó alkatrész oldása nélkül elmozdítható. Az engedő akadályozás hatása 

lényegében az, hogy a vezetett alkatrész megmozdítását, ill. továbbmozgatását megnehezíti, fékezi. Minden 

estben valamilyen erőre van szükség, ami az akadályozó alkatrészt a tárcsához nyomja, és ezzel a kellő súrlódást 

létrehozza. Erre a célra rendszerint a vezetés összeállításkor megfeszíthető rugót használunk. A rugó F nyomása 

elég nagy az S=μ·F súrlódási erő bármely szöghelyzetben megtartsa a beállított pozíciót. 

A nyugalmi helyzetben lévő engedő megfogást az alkatrészek összekötésének tekinthetjük, amit azonban az 

egyik alkatrész elmozdításával vagy az S súrlódást legyőző erővel minden további nélkül oldhatunk. 

 

5.5.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

6. Alakkal történő teljes akadályozások 

A teljes akadályozások megakasztó alkatrésze (retesz) önműködően jut be az akadályozó helyzetbe, és alakkal 

kötően nyúlik be a vezetett alkatrészbe. A vezetett alkatrész megmozdításához az akadályozást a retesz 

visszahúzásával oldani kell. Ha a bevágás és a megakasztó elem sarkai derékszögűek, akkor természetesen 

játékot kell hagyni közöttük. Ahhoz, hogy a vezetett alkatrész helyzete játék nélkül, egyértelműen legyen 

meghatározva, az egymásba kapcsolódó darabokat ék alakúra kell készíteni. Az éket nem szabad olyan élesre 

munkálni, hogy beszorulhasson! Ahhoz pedig, hogy a reteszelt alkatrész az ék alakú reteszt az üzemszerű 

lehetséges legnagyobb erővel vissza ne tolhassa, megfelelő erősségű rugót kell választani. 
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Az 5.6.1. ábrán a különböző reteszelrendezésű teljes akadályozások főbb formái láthatók. Az egyenes vonalban 

elmozduló reteszek rendszerint kisebb helyet foglalnak el, mint az elforduló reteszek. Rögzíthető kezelőszervek 

estén a zárást végző szerkezetet rendszerint a kezelőfogantyúban helyezik el. 

 

5.6.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

5.6.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az egyenes vonalú akadályozásokra jó alkalmazási példák a különböző műanyag plombák és szorító- vagy 

kötözőszalagok, amelyek közül néhányat az 5.6.3. ábra mutat. 
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5.6.3. ábra Forrás: tydenbrooks.eu 

7. Erővel történő teljes akadályozások 

Ha egy mozgó alkatrészt minden lehető helyzetben rögzíteni kell, akkor nem szabad a rögzítendő darabba 

bevágásokat készíteni, mint az alakkal történő teljes akadályozásoknál. Ez esetben az alkatrészt csak erővel 

kötéssel, súrlódással foghatjuk meg. A szorítóerőt csavarok, rugók vagy ékes mozgatások biztosítják. 

Az 5.7.1. a. ábra egyirányú teljes akadályozást mutat, ahol a rögzítendő alkatrész csak az egyik irányban képes 

mozogni. A másik irányban csak a súrlódóerő ellenében tud mozogni. Az 5.7.1. b. ábra a kétirányú teljes 

akadályozást ábrázolja. Elfordulás csak az akadályozó oldásával lehetséges. 

 

5.7.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A teljes akadályozás feltétele, hogy a szerkezet önzáró legyen, tehát az érintkezési normális és az akadályozó 

test forgáspontján, valamint az érintkezési ponton átmenő egyenes által meghatározott szög kisebb legyen, mint 

a ρ súrlódási félkúpszög. 
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E. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

akadályozás: mozgást gátló finommechanikai szerkezet 

balance: sztereoerősítőknél a jobb-bal csatorna egyensúlya 

horgony: két akadályozó felülettel rendelkező, középen csapágyazott finommechanikai akadályozó elem 

jósági fok: engedő akadályozásoknál az akadályozó szerkezet által létrehozott erő (nyomaték) és a jelen lévő 

terhelőerő (nyomaték) hányadosa 

kilincs: egy akadályozó felülettel rendelkező, egy oldalon csapágyazott finommechanikai akadályozó elem 
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6. fejezet - Csillapítók és fékek 

1. A csillapításról általában 

A finommechanikai műszerek nagy többsége rendszertanilag másodrendű rendszernek tekinthető. A 

másodrendű rendszerek tömeget, rugót és csillapítást tartalmaznak. (A csillapítás csak sebességgel arányos 

lehet, súrlódást nem tartalmazhat, mert az a mérőműszerben mindig hiszterézishibát okoz.) Mivel 

mérőműszerekről van szó, fontos kérdés a műszerek dinamikus viselkedése, vagyis például az, hogy egy műszer 

mekkora frekvenciatartományban használható. Ebben döntő szerepe van a csillapításnak, azaz a rendszerre 

jellemző dimenzió nélküli csillapítási számnak. A 6.1.1. ábra a másodrendű rendszer lépésfüggvényre adott 

válaszait mutatja különböző csillapítási számok esetén. Látható, hogy D = 0,67 csillapítási szám esetén még 

jelentős túllendüléssel kell számolni (ennél kisebbeknél a túllendülés nagyobb, D = 0-nál 100%). A D = 0,8 

csillapítási szám a mérőműszerek számára ajánlott érték. A D = 1 csillapítási szám írószerkezeteknél a felső 

határ, míg a D = 1,2 vagy nagyobb csillapítási szám már műszertechnikai szempontból alkalmazhatatlan. 

 

6.1.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A csillapítást létrehozó csillapító szerkezetnek sebességarányos csillapítóerőt (nyomatékot) kell létrehoznia, 

mérőműszereknél a súrlódásos csillapítás megengedhetetlen, mérési hibát okoz, mint azt a csapágyazásoknál 

már bemutattuk. Sebességarányos csillapításra a finommechanikában az örvényáramú és a légcsillapítókat 

használják. 

2. Örvényáramú csillapítók 

Az örvényáramú csillapítók az indukciót és a Lenz-törvényt használják, működésükhöz erős mágneses térre van 

szükség, amit állandó mágnesekkel hoznak létre. Egy tárcsás örvényáramú csillapító vázlatos felépítését a 6.2.1. 

ábra mutatja. 
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6.2.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A tárcsában indukált feszültség egyszerűen felírható: 

6.1. egyenlet - (6-1) 

 

A pólusok alatti tárcsarész ellenállása: 

6.2. egyenlet - (6-2) 

 

Az eredő ellenállás legyen a pólusok alatti ellenállás k-szorosa, ahol k >1 

6.3. egyenlet - (6-3) 

 

Az örvényáram átlagos értéke: 

6.4. egyenlet - (6-4) 

 

A keletkező erőhatás, ami a létrehozó erővel ellentétes irányú lesz, azaz csillapít: 

6.5. egyenlet - (6-5) 
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A csillapítónyomaték: 

6.6. egyenlet - (6-6) 

 

A számítás legbizonytalanabb része a k tényező meghatározása. Erre tapasztalati úton felvett nomogrammok 

állnak rendelkezésre. 

Példaképpen: Drysdale és Jolley mérései szerint, ha a pólus helyzete r/2, a k értéke hozzávetőlegesen k = 9, ha 

0,8 rt, a k értéke körülbelül k = 15. Utóbbi értékek jól mutatják, hogy az eredő ellenállás a pontosan számítható 

értéknek akár 15-szöröse is lehet, tehát a számítás meglehetősen bizonytalan. Méretezési szempontból fontos 

azonban látni, hogy a csillapítónyomaték B-től és r-től négyzetesen függ, tehát ezeknek a befolyása a többi 

tényezőhöz képest sokkal erősebb. A 6.2.2. ábra mutatja, hogy a műszertechnikában gyakran nem teljes tárcsát, 

hanem csak egy szegmenset használnak. 

 

6.2.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 
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6.2.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az örvényáramú csillapítóknál a matematikai összefüggés azt mutatja, hogy a csillapítási tényező annál 

nagyobb, minél nagyobb a mágneskör közepes r sugara (az összefüggés négyzetes). Ez a gyakorlatban nem 

teljesen igaz, mint ahogyan az a 6.2.3. ábrán is látható. A magyarázat az, hogyha nagyon a tárcsa szélére 

helyezzük a mágneskört, az e távolság nagyon lecsökken, és ezzel megnövekszik a térrész ellenállása, amiből 

következően lecsökken az örvényáram, és ezzel a csillapítóhatás is. A maximális eredményt az r = 0,8 rmax 

környezetében lehet elérni, ezt alkalmazzák a gyakorlatban is. 

3. Légcsillapítók 

A légcsillapítókkal nagy általánosságban kisebb csillapítási tényezőt lehet elérni, mint az örvényáramú 

csillapítókkal. Ezenkívül még az is rovásukra írható, hogy a légcsillapító szerkezete több ráfordítást igényel, és 

jelentősen meg tudja növelni a forgórész tehetetlenségi nyomatékát, ami így a határfrekvenciát csökkenti. Ezek 

ellenére a légcsillapítókat elektromechanikus műszerekben elterjedten használják ott, ahol a mágneses tér 

jelenléte nem kívánatos, tehát örvényáramú csillapító nem használható. Ilyenek például a vasmentes 

elektromechanikus mérőművek. 

A légcsillapítók működése a sebesség által keltett nyomáskülönbségen alapul. A nyomáskülönbség: Δp. Ha a 

felület, amire a nyomáskülönbség hat, A, a keletkező Fcsillapítóerő: 

6.7. egyenlet - (6-7) 

 

Ha a felület súlypontjának tengelytől mért távolsága r, a csillapítónyomaték: 

6.8. egyenlet - (6-8) 

 

A nyomáskülönbség: 

6.9. egyenlet - (6-9) 

 

Ahol Aδ=K·δ és K a légrés kerülete, δ a légrés (6.3.1. ábra). 

 

6.3.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 



 Csillapítók és fékek  

 173  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bevezetve az  hányadost: 

6.10. egyenlet - (6-10) 

 

A csillapítónyomaték: 

6.11. egyenlet - (6-11) 

 

C1 és C2 értékeit nomogrammokból lehet meghatározni, pl. Drysdale és Jolley mérései alapján. Példaképpen 

(lapos szárnyra): 

6.12. egyenlet - (6-12) 

 

A 6.3.2. ábrán néhány szerkezeti megoldás látható azzal a megjegyzéssel, hogy a műszertechnikában csak 

súrlódásmentes konstrukciók használhatók. 

 

6.3.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

4. Szabályozók és fékek 

A mechatronikai rendszerek megjelenése előtt elterjedtek voltak azok a finommechanikai szerkezetek, amik 

szögsebesség, illetve fordulatszám szabályozásra szolgáltak. 
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6.4.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3. és 6.4.4. ábrákon centrifugális elven működő finommechanikai sebességszabályzókat 

mutatunk be. Közös jellemzőjük, hogy a nyomatéktöbbletet súrlódáson keresztül hővé alakítják, ami 

energiafelhasználás szempontjából gazdaságtalan. Másik jellemzőjük, hogy a fordulatszám-szabályozás tartása 

nem túlságosan stabil, pont ez az a paraméter, amit a mechatronikus rendszer a szabályozó körerősítésének 

változtatásával szinte tetszőleges mértékben képes változtatni. 

 

6.4.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

6.4.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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6.4.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Ma az állandó fordulatszámot nem finommechanikai szerkezetekkel, hanem érzékelőkkel és aktuátorokkal, 

illetve az ezekhez csatlakozó szabályozó elektronikával oldják meg. 

 

6.4.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 6.4.5. és 6.4.6. ábrákon finommechanikai fékeket mutatunk be. Ezek általában a hajtómű legnagyobb 

fordulatszámú tengelyein helyezkedtek el, nem ritkán kifejezetten a fékek számára kellett gyorsító áttételeket 

építeni. A 6.4.6. ábrán a nagy módosítás eléréséhez a csigakerék hajtja a csigát, ami csak akkor lehetséges, ha a 

csiga menetemelkedése nagy. 
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6.4.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 6.4.7. ábra nagy csillapítóerők létrehozására szolgáló dugattyús csillapítók vázlatát mutatja. Ezeket csak akkor 

szabad alkalmazni, ha a rendszerben fellépő erők olyan nagyok, hogy mellettük a dugattyú súrlódásából eredő 

erők elhanyagolhatóak. A folyadékos csillapító szerkezeteknél külön problémát jelent, hogy a folyadék 

dinamikus viszkozitása (ami a csillapító hatást létrehozza) erősen függ a hőmérséklettől. 

 

6.4.7. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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6.4.8. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 6.4.8. ábra néhány, a fékekben és csillapítókban használt folyadék dinamikus viszkozitásának 

hőmérsékletfüggését mutatja (a függőleges skála logaritmikus). 

 1. glicerin 99% 

 2. glicerin 90% 

 3. parafinolaj 

 4. glicerin 82% 

 5. fehérolaj (ez is parafinolaj) 

A dinamikus viszkozitás hőmérsékletfüggése természetesen azt jelenti, hogy a csillapítani kívánt rendszer 

csillapítási száma is változik a hőmérséklet függvényében, ami egyébként nem lenne kívánatos. 
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F. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

alulcsillapított rendszer: a beállás mindig túllendüléssel jár 

dinamikus viszkozitás: a folyadék súrlódására jellemző mennyiség 

hiszterézis: az a jelenség, amikor a növekvő karakterisztika nem esik egybe a csökkenő karakterisztikával 

másodrendű: tömeget, rugót és csillapítót (általánosan: két energiatárolót) tartalmazó rendszer 

túlcsillapított rendszer: a beállásnál nincs túllendülés, a beállás kúszásszerűen történik 
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7. fejezet - Skála- és mutató elemek 

1. A skála- és mutatóelemekről általában 

Annak ellenére, hogy manapság a digitális technika korszakát éljük, az analóg működésű műszerek még mindig 

elég szép számban előfordulnak. Ezért kell foglalkozni az analóg műszerek kijelzőivel, a skála- és 

mutatóelemekkel. Ezen elemek tervezésekor a tiszta látás távolságából, és az emberi szem feloldásából kell 

kiindulni, hiszen az analóg műszereket kevés kivételtől eltekintve szabad szemmel kell leolvasni. A tiszta látás 

(normális emberi szemre, szemüveg, vagy bármely optikai segédeszköz nélkül) távolsága 25 cm. Ebből a 

távolságból a leolvasható legvékonyabb vonal vastagsága: 0,1…0,2 mm. Ennél vékonyabb vonalakat az emberi 

szem már nem képes biztonságosan felismerni. Ezt is csak akkor, ha a skálalap, osztásvonal és mutató közötti 

kontraszt viszonyok jók, például fekete-fehér, fekete-sárga stb. 

Az analóg műszereknél fontos követelmény a tartalom és forma egysége, ami itt a mérőmű és a skálamutató 

egységét jelenti. Más szavakkal: pontos, kis hibával rendelkező mérőművekhez vékony mutató és skálaosztások 

kellenek, míg pontatlan mérőművekhez nem szabad finom skálát és osztásvonalakat alkalmazni, ide vastag 

mutató és durva skálaosztás illik. 

Külön kell foglalkozni azzal a problémával, hogy az analóg műszerek skálájának osztásvonalai milyen 

távolságban legyenek, azaz milyen sűrű legyen a skála beosztása. Ehhez megint a skálát leolvasó ember 

tulajdonságaiból kell kiindulni. A következő, 7.1.1. ábra azt mutatja, hogy a becslési hiba hogyan változik a 

skálaosztás függvényében. Első pillanatban meglepő, hogy a becslési hiba annál kisebb, minél nagyobb az 

osztástávolság. Ebből téves azt a következtetést levonni, hogy minél ritkább osztásvonalakat alkalmazzunk, mert 

a ritkább osztásvonal kevesebb pontosan leolvasható értéket jelent, a diagram pusztán a két valóságos 

osztásvonal közötti becslési hibára vonatkozik. 

 

7.1.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 7.1.1. ábrán a gyakorlatban leginkább alkalmazott 0,8…1,5 mm-es osztástávolságot is feltüntettük. 

2. A skála és mutató gyakorlati kialakítása 

Az analóg műszerek skáláinak különböző formáit a 7.2.1. ábra mutatja 
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7.2.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 7.2.2. ábra az analóg skálák kialakításának vázlatát mutatja. 

 

7.2.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az analóg skálák néhány gyakorlati megvalósítását a 7.2.3. ábra mutatja. 

 

7.2.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A mutatók kialakításánál fontos szempont a kis tehetetlenségi nyomaték, hogy a műszer dinamikus 

tulajdonságai csak kismértékben romoljanak. A kiegyensúlyozás is fontos követelmény, hogy a műszer bármely 

helyzetében használható legyen. 
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7.2.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A valóságos anyagból készült mutatók tehetetlenségi nyomatékának kedvezőtlen hatását ki lehet küszöbölni, ha 

fénymutatót alkalmazunk. Ennek a megoldásnak nemcsak a tehetetlenségmentesség az előnye, hanem az is, 

hogy a mutató hossza nagy lehet, például oszcillográfoknál 300 mm a fénymutató hossza, ami anyagi mutatónál 

elképzelhetetlen lenne. A hosszú mutató alkalmazása megengedi, hogy a mérőmű szögelfordulása csak néhány 

fokos legyen, ez például a hurkos oszcillográfok esetén kifejezetten előnyös. 

 

7.2.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

3. A parallaxishiba 

Az analóg műszertechnikában az egyik leggyakoribb leolvasási hiba a parallaxishiba. Keletkezésének oka, hogy 

ha nem a skála normálisának irányában történik a leolvasás, helytelen skálaértéket olvasunk le. A viszonyokat a 

mutatóval szembenézve a 7.3.1. ábra mutatja. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb az α szög és a t távolság, annál 

nagyobb lesz a H parallaxishiba. 
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7.3.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A parallaxishiba megszüntetése a kiváltó okok megszüntetésével történik, ezt mutatja be a következő, 7.3.2. és 

7.3.3. ábra. 

 

7.3.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Az egyik leggyakrabban alkalmazott megoldás a tükörskála alkalmazása. A skálalap mögött elhelyezett 

tükörben ugyanis látjuk a mutató tükörképét is. Ez a tükörkép csak akkor tűnik el, illetve esik egybe a 

mutatóval, amikor a leolvasás merőleges, tehát az α szög zérus. Ugyanezt az elvet valósítja meg az ellapított és 

visszagörbített mutató alkalmazása is. 

 

7.3.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A másik módszer a parallaxishiba megszüntetésére a t távolság lecsökkentése, a mutató és a skála egy síkba 

helyezése. Ezekre mutat két példát a 7.3.3. ábra. 
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G. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

fénymutató: a műszerek egy részében nem anyagi mutatót alkalmaznak, hanem egy fénysugarat vetítenek a 

forgórészre rögzített tükörre 

parallaxishiba: a nem skálára merőleges leolvasásból származó hiba 

tiszta látás távolsága: az a legkisebb távolság, amiről normális emberi szem még segédeszköz nélkül élesen 

képes látni 
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8. fejezet - Jusztírozás 

1. A jusztírozásról általában 

A finommechanikai szerkezeteknél, jellemzően a finommechanikai műszereknél gyakran alkalmazott módszer a 

finombeállítás, vagy idegen szóval a jusztírozás. Ennek szigorúan gazdaságossági okai vannak, vagyis ha túl 

drága pontosan (nagyon szűk tűrésekkel) gyártani, akkor lazább tűrésekkel úgy oldható meg a gyártás, ha a 

szerkezetbe beépítjük az utólagos finombeállítás lehetőségét. Fentiekből következik a gazdaságossági probléma, 

mert mérlegelni kell, hogy melyik megoldás milyen konstrukciós szinten (milyen bonyolultságú jusztírozó 

szerkezettel) a leggazdaságosabb. 

A jusztírozás a műszaki életben a következő definíció szerint írható le: 

Jusztírozás: egy szerkezeti elemet (vagy műszeregységet) a szerelés alatt vagy után úgy mozgatunk, hogy az a 

műszaki célkitűzés által meghatározott funkciójának eleget tegyen, rendeltetésének megfeleljen. 

A jusztírozáshoz szükséges elemek és műveletek (a jusztírozás fázisai) 

• Vezetés:biztosítja a feladat megoldásához szükséges szabadságfokot, és követelmény, hogy ne legyen játéka. 

• Hajtás (ellenhajtással): a fokozatos vagy fokozat nélküli továbbítást holtjáték nélkül végezze. 

• Mérőeszköz: az elmozdítás mértékét leolvasási hiba nélkül határozza meg. 

• Rögzítés: a beállítás után létrejött helyzetet elmozdulásmentesen, meghúzáskor bekövetkező elmozdulás 

nélkül biztosítja. 

Fontos megjegyezni, hogy a 4 elem, illetve művelet közül néhány el is maradhat. Leggyakrabban a hajtást és 

vezetést hagyják el, de a mérés és rögzítés soha nem hagyható el. 

Tekintettel arra, hogy egy testnek hat szabadságfoka van (3 transzlációs s, és 3 rotációs φ), a jusztírozásokat 

aszerint osztályozhatjuk, hány szabadságfok mentén kell az alkatrészt vagy a műszeregységet finoman 

beállítani. A lehetőségeket a 8.1.1. táblázat mutatja be. 
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8.1.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A műszerek szerkesztése és gyártása a jusztírozás elég gyakori alkalmazása miatt tér el a gépipari termékek 

gyártásától. A műszerek szerelése alatt vagy közvetlenül utána történik a jusztírozás, aminek során a műszer 

leglényegesebb, jusztírozott elemei a működés szempontjából optimális helyzetbe kerülnek, finom elmozdítás, 

majd a beállított helyzet rögzítése útján. 

A jusztírozandó, pontosabban a jusztírozással elérendő méreteket a tervezés során kell eldönteni, és annak 

megfelelően kell kialakítani a szerkezetet. A tűrések és a jusztírozás olyan szoros kapcsolatban vannak 

egymással, hogy szokás a részletszerkesztés megindítása előtt egy úgynevezett tűrési és jusztírozási tervet 

készíteni. Ez a terv a műszer mérőláncát alkotó elemek lényeges méreteinek a hálózatát tartalmazza, jelezve 

benne, hogy a szóban forgó méretet tűréssel vagy jusztírozással kívánja a tervező biztosítani. 

 

8.1.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 
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A jusztírozásokat a kialakításuk szerint két nagy csoportra szokás bontani: független és függő jusztírozásokra. A 

kettő közötti különbséget egy 2φ típusú finombeállítás példáján mutatjuk be a 8.1.2. ábrán. Az egyik esetben 

(függő jusztírozás) az egyik tengely körüli beállítás befolyásolja a másikat, tehát a finombeállítási feladat csak 

sok lépésben, iterálással oldható meg. A másik példa egyszerű síkbeli központosítási (2s) feladat. Független a 

jusztírozás akkor, ha az egyik csavarral történő állítás nem befolyásolja a másik csavarral beállított pozíciót 

(8.1.3. ábra). 

 

8.1.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A másik lehetőség a függő jusztírozás: ekkor az egyik csavarral történő állítás befolyásolja a másik csavarral 

beállított pozíciót (8.1.4. ábra). 

 

8.1.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

Általános szabály, hogy a tervezésnél mindig független jusztírozási megoldásra kell törekedni, annak ellenére, 

hogy a függő jusztírozás sokszor egyszerűbb konstrukciót eredményez. 

A jusztírozások tervezésénél a konstruktőrök előszeretettel alkalmazzák a pszeudojusztírozásokat: elmozdítás 

helyett könnyebben kivitelezhető szögelfordulást alkalmaznak, mert a kis szögtartomány miatt az ív mentén 

való elmozdulás nem tér el lényegesen az adott irányú, egyenes vonalú elmozdítástól. Erre mutat két példát a 

8.1.5. ábra. 
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8.1.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

2. Példák a jusztírozásra 

Példának egy libella finombeállítását mutatjuk be (8.2.1. ábra). A libella szabályozócsavarjainak állításánál és 

meghúzásánál gyakran tapasztalható, hogy a csavar vagy a foglalat rugalmas visszahatása a buborékot 

kismértékben kitéríti. A hiba a foglalástól függ, ezért a különböző érzékenységű libellacsövek foglalását gondos 

és helyesen szerkesztett ágyazással kell elvégezni. 

 

8.2.1. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A beszabályozásnál a foglalás szempontjából számos gyakorlati tapasztalatot nyerhetünk, most csak a 

csavarfejek kialakítására utalunk. A horonnyal ellátott csavar (8.2.2. a. ábra) pontos és finom állítása 

csavarhúzóval bizonytalan. Elkerülésére a csavarfejeket keresztfuratokkal hengeresre készítik (8.2.2. b. ábra). 
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8.2.2. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A csavar állításához a furatba vékony acéltüskét helyezünk, és mint egykarú emelővel a csavart finoman, 

minden erőltetés nélkül állíthatjuk. Ha valamely konstrukciónál ilyen keresztfuratos csavarral találkozunk, 

biztosak lehetünk abban, hogy az egy jusztírozó csavar. 

 

8.2.3. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A 2s 1φ jusztírozásra a 8.2.3. ábra mutat példát. Megjegyzzük, hogy a 2s függő jusztírozás, és a beállítás után a 

kúpos kiképzés gondoskodik arról, hogy a tárcsa a cső végére szorosan felüljön. 

 

8.2.4. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A következő, 8.2.5. és 8.2.6. ábrákon néhány 1φ (vagy pszeudojusztírozásként 1s) jusztírozó szerkezet látható. 

Ha fontos a teljes holtjátékmentesség, célszerű rugalmas elemeket alkalmazni a csapágyazás helyett. 
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8.2.5. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

 

8.2.6. ábra Forrás: BME MOGI Tsz 

A tervezett jusztírozásokra jó példa a mutatós elektromechanikus műszerek nullázásának megoldása. A 

skálalapot és a spirálrugót ugyanis nem lehet (nem gazdaságos) olyan pontosan gyártani, hogy a műszer 

elkészültekor a mutató pontosan nullát mutasson. A nullhelyzet beállítását jusztírozással érik el. A műszer 

tengelyét kismértékben el kell fordítani, ezt a műszerházon elhelyezett, és kívülről hozzáférhető excentrikus 

csappal oldják meg. 

 

8.2.7. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

Az elmozdításokhoz szükséges egyenes vezetékeket sokszor nehezebb kivitelezni, mint a csapágyazásokat. 

Ezért néha a konstruktőrök inkább vállalják a nehezebb beállítást, mint a drágább finombeállítási konstrukciót. 

Erre mutat példát a 8.2.8. ábra, ahol izzólámpa izzószálának helyzetbe állítását (2s) két excenterrel kivitelezett 

függő jusztírozással oldották meg. 
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8.2.8. ábra Forrás: BME MOGI Tsz. 

A jusztírozásokra különös gondot kell fordítani az optikai elemeket is tartalmazó finommechanikai 

szerkezeteknél. Ilyen például, amikor egy lencserendszert kell megfelelő helyzetbe állítani 8.2.9. ábra a.) vagy 

egy prizmát kell beszabályozni. A 8.2.9. b. ábrán a prizmát egy hengeres csap (1) és két csavar segítségével 

lehet megdönteni, a 8.2.9. c. ábra szerint pedig egy golyó (1) és 4 csavar segítségével lehet két tengely mentén 

(2φ) finoman beállítani. 

 

8.2.9. ábra Forrás: K-J Sieker - Taschenbuch der Feinwerktechnik/BME MOGI Tsz 

A bemutatott példák alapján is világosan látható, hogy a jusztírozásra már a tervezésnél gondolni kell, és a 

finommechanikai szerkezet megtervezésével együtt a jusztírozó szerkezeteket is meg kell tervezni, a 

beállításokra pedig jusztírozási tervet kell készíteni. 
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H. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

jusztírozás: finombeállítás 

iterálás: fokozatos, lépésenkénti közelítés 

mérőlánc: a mérőműszerben a mért jel terjedésének útvonala 

pszeudo: „olyan, mint a” 

rotációs: forgásbeli 

szabadságfok: a testek elmozdulási lehetősége; egy testnek összesen 6 szabadságfoka van: 3 rotációs és 3 

transzlációs 

transzlációs: elmozdulásbeli 
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9. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf

