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Bevezetés 

A járműmérnöki tevékenység eredményességéhez akár a gyártás, üzemeltetés/karbantartás 

vagy tervezés/fejlesztés stb. területét nézzük, alapvető fontosságú a járművek, a 

járműszerkezetek működési alapelvei stb. ismerete mellett azok felépítésének, alkotó 

elemeinek mélyreható ismerete. A járműmérnöki ismeretek fontos összetevője ezen felül a 

szerkezetek elemzésének képessége, új szerkezetek vagy berendezések működésének, 

felépítésének átlátása, megértése. 

A korszerű járművek napjainkban igen összetett, bonyolult berendezések, amelyek felépítése, 

működése sok esetben első látásra nehezen áttekinthető. Működésüket megérteni, 

felépítésüket megismerni általában módszeres elemzéssel, lépésenként lehet. A célszerű 

eljárást egy példán szemléltetjük. 

Tekintsünk példaként egy belsőégésű motort. Ez manapság egy meglehetősen összetett, 

bonyolult szerkezet.  

1. Az első kérdés, amit az elemzés során célszerű megfogalmazni: mi a feladata, 

funkciója? Ezt ebben az esetben viszonylag egyszerűen felismerhetjük és 

megfogalmazhatjuk: kémiai energiát (pl. benzin formájában tárolt) forgató nyomaték 

és szögelfordulás formában megjelenő mechanikai energiává alakít. További 

vizsgálattal további, olyan részfunkciókat is felismerhetünk, amelyek az alapvető 

feladat megvalósításának feltételeit biztosítják, pl. üzemanyag szállítás, hűtés, kenés 

stb. Ezeket adott feladat ellátására alkalmas önálló részfunkcióként is értelmezhetjük, 

és további elemzésekkel ezeket is funkció sorozatra bonthatjuk. Felismerhetők már itt 

olyan funkciók, pl. folyadék szállítás A helyről B helyre, amelyek több, egymástól 

elkülöníthető funkcióláncolatban is előfordulnak.  

2. A következő kérdés a hogyan működik formában tehető fel. A szerkezet 

vizsgálatával felismerhetjük, hogy az egyes funkciók fizikai, kémiai stb. folyamatok 

(hatáselvek) lezajlásával realizálódnak. Például az energiaátalakítás több 

részfunkcióból álló (átalakítás) láncolat eredményeként {kémiai  termikus   

mechanikus (erő-elmozdulás)  mechanikus (forgató nyomaték-szögelfordulás}, 

fizikai törvények, ok-okozati összefüggések által leírható folyamatok 

egymásutánjának formájában valósul meg: égés  expanzió (termodinamika 2. 

főtétele) haladó-forgó mozgás-átalakítás. E fizikai folyamatok létrejöttéhez az 1. 

pontban felismert részfunkciók megvalósítása szükséges, amelyek szintén jól 

azonosítható fizikai, kémiai stb. folyamatok eredményei. Azt is felismerhetjük 

egyidejűleg, hogy azonos fizikai folyamatok egymástól függetlenül, több részfunkció 

sorozat realizálásában is részt vesznek. 
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3. Ezt követően tehető fel a milyen a (vizsgált motor) felépítése kérdés, amit célszerűen 

az azonosított fizikai folyamatokat megvalósító funkcionális egységeket, azok 

kapcsolatait, majd azok szerkezeti elemeit stb. azonosítva válaszolhatunk meg.  

Az 1. ábra az I. szinten, jól elkülöníthető feladatot ellátó, összetett funkcionális egységek 

szerepelnek. Ezek további elemzésével, jól definiált, nagymértékben hasonló részfeladatot 

ellátó, azonos vagy hasonló fizikai elveken működő, hasonló felépítésű önálló szerkezeti 

egységek különíthetők el, pl. szivattyúk, csővezetékek, tartályok, tömítések, kötések stb., lásd 

1. ábra, II. szint, pl. a különböző fizikai hatáselven működő szivattyúk. Ezek további 

elemzésével nagymértékben hasonló, vagy azonos funkciókat ellátó, azonos vagy hasonló 

fizikai hatáselven működő, azonos vagy hasonló felépítésű elemek vagy elem csoportok 

különíthetők el, lásd 1. ábra III. szint. Hasonló módon eljárva, az I. vagy II. szinten 

elkülönített további funkció csoportok felbontásával, ugyan ilyen, vagy hasonló jellegű 

elemcsoportokhoz juthatunk.  

Az elemzés alapján megállapítható, hogy tetszés szerinti összetett szerkezetet viszonylag 

egyszerűen megfogalmazható, azonos vagy hasonló funkciójú és fizikai hatáselven működő, 

azonos vagy hasonló felépítésű elemekre és egyszerű elem csoportokra bonthatunk. 

Megfordítva, ezen elemek és elem csoportok célszerű kapcsolataival tetszés szerinti összetett 

funkciót ellátó szerkezet létrehozható.  

A többszintű elemzés során viszonylag kis-számú csoportba sorolható szerkezeti elemekhez, 

u.n. járműelemekhez jutottunk. Ezek általában egységesített vagy szabványos 

méretsorozatokban, nagy darabszámban, sok esetben erre szakosodott gyártók, egységes 

előírások szerinti, megbízható minőségben gyártott termékei.  

Az egyes elemek, elemcsoportok stb. térbeli helyzetét meghatározó, burkoló, vagy egyéb 

funkciójú, egyedi tervezésű elemek (pl. motorház, szivattyúház, fedelek stb.) nem tartoznak 

ezen csoportokba.  

 A járművek speciális követelményei, pl. a kis súly, fokozott megbízhatóság és biztonság stb., 

az egyes járműfajták esetén megvalósuló, a hasonló komplexitású más termékeknél nem 

tapasztalható mértékű tömeggyártás, az üzemeltetés és karbantartás specialitásai sok esetben 

az általános gépépítésben is használt gépelemeknek a járművek speciális igényeihez igazodó 

változatainak kifejlesztéséhez vezettek. A járműelemek lehetnek a szó szoros értelmében vett 

elemek, pl. tengelyek, fogaskerekek, vagy összetartozó építőelemekből álló elem csoportok, 

pl. csapágy, csavarkötés stb. 

A járműelemek egy célszerű csoportosítása az alábbi. 

1. Az alkatrészek n=6 szabadságfokú relatív elmozdulásának megszüntetését biztosító 

kötőelemek és kötések, pl. csavarkötés, hegesztett kötés stb. Ide soroljuk a speciális 

kialakítású tengelykötéseket is, amelyek egy része n<6 számút szüntet meg, pl. a 

retesz kötés. 

2. A kötések speciális változatának is tekinthető ágyazások, amelyek szintén két 

alkatrész relatív elmozdulásának n<6 szabadságfokát szüntetik meg, ugyanakkor 

biztosítják a nem megszüntetett szabadságfok(ok) szerinti elmozdulás(ok) lehető 

optimális feltételeit. Ide soroljuk a különböző hatáselvek szerinti ágyazásokat. 
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3. Az egyes szerkezeti részek által elfoglalt térrészek egymástól vagy a környezettől való 

elszigetelésére szolgáló, egymáshoz képest álló vagy elmozduló felületek közötti 

tömítések. 

4. Folyékony- vagy légnemű közeg tárolására szolgáló tartályok és nyomástartó 

edények, a közegek környezettől elhatárolt, célzott áramlásának biztosítására szolgáló 

csővezeték elemek és az áramlást szabályozó csőszerelvények.  

5. A nyomaték- és forgó mozgás átvitel megvalósítását biztosító tengelyek és 

tengelykapcsolók.  

6. A teljesítmény átvitelt és teljesítmény összetevők megváltoztatását megvalósító 

különböző fizikai hatáselven dolgozó hajtások, pl. fogaskerékhajtás, forgattyús 

hajtómű. 

A járműelemek tárgyalása során az egyes elemek funkcióját, az alkalmazott fizikai 

hatáselveket, kialakításuk fő elveit, a járatos anyagminőségeket, gyártástechnikai jellemzőit 

stb. elemezzük. Fontos ezen felül egyes gyakran alkalmazott, jellemző kialakítás változat 

pontos ismerete, rajzban történő megjelenítése is 
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1. Szerkezeti anyagok tulajdonságai 

Jelölésjegyzék 

A mm
2
(%) Keresztmetszet, felület, (szakadási nyúlás) 

d mm Átmérő 

E N/mm
2
 Rugalmassági modulus 

F N Erő 

f mm Rugó alakváltozás (rugó út, lehajlás) 

G N/mm
2
 Csúsztató rugalmassági modulus 

H, H1, H2, Hü - Halmaz 

Hhat, HHAT - Határállapoti jellemzők halmaza 

kd - Mérettényező  

kR - Felületi érdesség tényező 

KAn - Anizotrópiai tényező 

Kd,m - Technológiai mérettényező szakító szilárdsághoz 

Kd,p  - Technológiai mérettényező folyáshatárhoz 

Kf - Gátlástényező 

Kt,, Kt,,  - Alaktényező  

l mm Szerkezeti hosszúság 

l0 mm Mérési hossz 

l mm Hosszváltozás  

Mhj Nm Hajlítónyomaték  

M, M  - Középfeszültség érzékenységi tényező 

N - Ciklusszám 

N - Rugó működő menetszáma 

R - Megbízhatóság 

Re N/mm
2
 Folyáshatár 

ReH N/mm
2
 Felső folyáshatár 

ReL  N/mm
2
 Alsó folyáshatár 

Rm N/mm
2 

Szakítószilárdság 

R’m N/mm
2 

Anyag szakítószilárdság alkatrészben terhelési időtartam 

esetén 

Rp N/mm
2
 Folyáshatár vagy nyúláshatár 

R’p N/mm
2
 Anyag folyáshatár vagy nyúláshatár alkatrészben 

Rp,0,2   N/mm
2
 0,2%-os maradó nyúláshoz tartozó feszültség 

Rp,xx N/mm
2
 xx%-os maradó nyúláshoz tartozó feszültség 
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Rp,T  N/mm
2
 Meleg folyáshatár T hőmérsékleten terhelési időtartam esetén 

R, R - Asszimetria tényező 

S - Biztonsági tényező, keresztmetszet 

T 
o
C,(sec) Hőmérséklet (lengési idő) 

Tcs Nm Csavarónyomaték  

U, W Nm Alakváltozási munka (energia) 

 - Fajlagos nyúlás 

 rad Szögelfordulás (szögdeformáció) 

 - Feszültségamplitúdó viszony  

k - Bemetszés érzékenységi tényező 

 N/mm
2
 Normális feszültség 

a N/mm
2
 Névleges feszültségamplitúdó, ébredő  

A N/mm
2
 Feszültségamplitúdó, határállapoti  

A.K N/mm
2
 Feszültségamplitúdó, határállapoti, alkatrészre 

B N/mm
2
 Szilárdság (törési) 

’B N/mm
2
 Anyag szilárdság (törési), alkatrészben 

B,K N/mm
2
 Alkatrész szakító-(törési) szilárdság  

F N/mm
2
 Folyáshatár 

’F N/mm
2
 Anyag folyáshatár alkatrészben 

F,K N/mm
2
 Alkatrész folyáshatár 

m N/mm
2
 Névleges középfeszültség, ébredő 

M N/mm
2
 Középfeszültség, határállapoti 

M,K N/mm
2
 Középfeszültség, határállapoti, alkatrészre 

V N/mm
2
 Lengőszilárdság (R=1)  

V,K N/mm
2
 Lengőszilárdság (R=1),alkatrészben  

hatσ  N/mm
2
 Feszültségvektor, határállapoti  

megσ  N/mm
2
 Megengedett feszültség vektor 

üσ  N/mm
2
 Üzemi feszültség vektor (ébredő) 

,t N/mm
2
  fajlagos nyúláshoz tartozó feszültség, t időtartamú 

igénybevételnél 

 mm (
0
) Görbületi sugár (súrlódási félkúpszög) 

 N/mm
2
 Nyírófeszültség 

a N/mm
2
 Névleges feszültségamplitúdó, nyírás, ébredő  

A N/mm
2
 Feszültségamplitúdó, határállapoti, nyírás  

A.K N/mm
2
 Feszültségamplitúdó, határállapoti, nyírás, alkatrészre  

B N/mm
2
 Nyírószilárdság (törés)  

’B N/mm
2
 Anyag nyírószilárdság (törés), alkatrészben  
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B,K N/mm
2
 Alkatrész nyíró- szilárdság (törés)  

F N/mm
2
 Folyáshatár, nyíró igénybevétel esetén 

’F N/mm
2
 Anyag folyáshatár alkatrészben, nyíró igénybevétel 

F,K N/mm
2
 Alkatrész folyáshatár, nyírás esetén 

m N/mm
2
 Névleges középfeszültség, nyírás, ébredő  

V N/mm
2
 Lengőszilárdság (R=1), nyírás  

V,K N/mm
2
 Lengőszilárdság (R=1) alkatrészben, nyírás  

 

Kiegészítő alsó indexek: 

A fenti jelölésekhez a következő kiegészítő indexek csatlakozhatnak: 

a feszültségamplitúdóra vonatkozó 

cs csavaró igénybevétel 

D kifáradási határhoz tartozó 

hj hajlító igénybevétel 

hz húzó igénybevétel 

k képlékeny 

m középfeszültségre vonatkozó 

max legnagyobb 

min legkisebb 

ny nyomó vagy nyíró igénybevétel 

pl képlékeny (plasztikus)  

r rugalmas 

  feszültségre vonatkozó 

  feszültségre vonatkozó 

1.1. Bevezetés 

A mérnöki szerkezetek, így a járművek, azok szerkezeti elemeinek működési biztonsága, 

üzemi tulajdonságai, költségei – a konstrukciós kialakítás, a méretezés, stb. mellett - 

nagymértékben függenek az alkalmazott anyag-minőségektől. A tervezőnek ezért igen fontos 

feladata a megfelelő anyagválasztás. 

 A szerkezeti anyagokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények, a felhasználás 

konkrét körülményeinek függvényében, a megfelelő fajlagos teherbírás, amit a statikus és 

dinamikus szilárdsági tulajdonságok biztosíthatnak, a merevség, a terhelés alatti alakváltozási 

tulajdonságok, szívósság, kopásállóság, korrózióállóság stb. 

A járművek gépészeti szerkezeteiben leggyakrabban alkalmazott anyagok a különféle acélok, 

öntöttvasak, alumínium ötvözetek, illetve a nemfémes anyagok közül a különféle műanyagok. 

Felhasználunk ezen felül bizonyos magnézium és titán ötvözeteket, réz alapú ötvözeteket, 

valamint kompozit műanyagokat, és bizonyos kerámiákat. 
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A szerkezeti anyagok műszaki szempontból fontos tulajdonságairól általában szabványos 

próbatesteken végzett, szabványos vizsgálatok alapján nyerhetünk információt. 

Az időben állandó terheléssel végzett vizsgálatok (statikus vizsgálat) közül legfontosabb a 

szakítóvizsgálat, amelynek során a próbatestek folyamatosan, kis sebességgel, növekedő F 

húzó terhelés alatti viselkedését leíró feszültség-nyúlás görbét vesszük fel. Ennek alapján 

határozunk meg különböző szabványos anyagjellemzőket. A feszültség~nyúlás görbe 

függőleges tengelyén a = F/S0 névleges feszültség, a vízszintes tengelyen pedig az = l/l0, 

l=l-l0, fajlagos nyúlás szerepel, ahol S0 a próbatest kezdeti keresztmetszete, l0 a próbatest 

kezdeti, l a pillanatnyi hossza, l a pillanatnyi megnyúlás, lásd pl. 1.1. ábra. Tekintettel arra, 

hogy a  számításánál a kezdeti keresztmetszetet használjuk, ennek fizikai tartalma nincs.  

A különböző anyagok terhelés alatti viselkedése igen változatos. E viselkedések alapvető 

jellemzésére különböző anyagmodelleket vezethetünk be. Az anyagmodelleket a terhelés 

alatti viselkedést jellemző feszültség-fajlagos nyúlás görbék alapján jellemezzük.  

1.2. A rugalmas, a képlékeny és a rugalmas-képlékeny anyagmodell 

Rugalmas alakváltozás esetén a terhelés megszűnésekor a terhelés alatt bekövetkezett 

deformáció eltűnik, azaz a próbatest visszanyeri eredeti hosszát, lásd 1.1. ábra. Ezt a 

viselkedést egy tekercsrugó modellel szemléltethetjük, lásd 1.1. ábra. Abban az esetben, ha az 

E= d/d rugalmassági modulus állandó, a feszültség~nyúlás görbe egyenes. Ezt lineárisan 

rugalmas viselkedésnek nevezzük (Hook törvény) lásd 1.1. ábra. Az Ud deformációs munkát 

leterheléskor teljes egészében visszanyerjük, a folyamat reverzibilis. Abban az estben, ha 

leterheléskor a deformációs munkát csak részben nyerjük vissza, azaz Uv munkaveszteség, 

u.n. hiszterézis veszteség keletkezik, a folyamat irreverzibilis, lásd 1.1. ábra. 

 

1.1. ábra: Rugó modell (a), rugalmas alakváltozás (b), lineárisan rugalmas viselkedés (c), 

rugalmas alakváltozás hiszterézis veszteséggel (d) 

Valóságos anyagoknál valamilyen mértékű hiszterézis veszteség mindig fellép, így az 1.1. 

ábra b. és c. részek szerinti esetek ideális eseteknek tekinthetők, gyakorlati közelítésként 

azonban sok esetben, pl. fémeknél bizonyos terheléstartományokban, minden további nélkül 

elfogadhatóak.  

Az ideálisan képlékeny viselkedést merev-képlékeny formában célszerű modellezni  

egymással súrlódásos kapcsolatban lévő két elem egymáson való elmozdulásával (1.2. ábra a. 

rész). 0 feszültség estén az elemek egymáson nem mozdulnak el (merev viselkedés), majd 

a 0 terhelés hatására folyamatos, d/dt sebességű elmozdulás következik be, az anyag 

megfolyik. A terhelés megszűnésekor nem nyerünk vissza munkát, a befektetett Ua munka 
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alakváltozási energia formájában jelenik meg. A próbatest 0 maradó (képlékeny, plasztikus) 

alakváltozást szenved; a folyamat irreverzibilis.  

 

1.2. ábra: Merev-képlékeny modell (a), a feszültség-alakváltozás görbe (b) 

A rugalmas képlékeny anyagmodell a rugalmas és a képlékeny modell sorba kapcsolásával 

adódik, 1.3. ábra a. rész. Valóságos szerkezeti anyagaink nagy részének – első sorban a 

fémeknek- terhelés alatti viselkedése ezen modellel írható le. A képlékeny alakváltozás 

határát jelentő 0 terhelési küszöb alatt a próbatest viselkedése rugalmas, majd 0 

terhelésnél egyidejű rugalmas és képlékeny alakváltozás következik be. A 1.3. ábra b. részén 

fém anyagokra jellemző lineárisan rugalmas-képlékeny viselkedés jellegzetes 

feszültség~nyúlás diagramja látható. A F (=0) folyáshatárt meghaladó >F terhelésnél a 

rugalmas alakváltozás mellett megindul a képlékeny alakváltozás, így a l=lr+lk 

hosszváltozás lr rugalmas– és lk képlékeny (plasztikus) komponensekből tevődik össze, 

amelyekhez tartozó fajlagos nyúlások rendre , r, k. A próbatest terhelését egy P terhelési 

pontban megszüntetve a rugalmas deformáció rész eltűnik, míg a képlékeny alakváltozás 

megmarad. Az Ur rugalmas deformációs munka részt visszanyerjük, míg az Uk képlékeny 

munka rész a próbatest maradó deformációjának létrehozására került felhasználásra, így nem 

visszanyerhető.  

 

1.3. ábra: A rugalmas-képlékeny anyagmodell (a), feszültség-nyúlás görbe (b) 

A folyási zónát az ún. felkeményedési zóna követi, amelyben mind a rugalmas, mind a 

képlékeny alakváltozási rész növekszik. 
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Jelentős eltérések adódnak az egyes anyagfajták esetén a képlékeny alakváltozási képesség 

mértékének tekintetében. A kisebb szilárdságú, u.n. lágy acélok esetén általában kifejezett 

folyáshatár adódik lásd 1.4. ábra a. rész, míg a nagyszilárdságú acélok és pl. az alumínium 

anyagoknál kifejezett folyáshatár nem jelentkezik, lásd 1.4. ábra b. rész. A képlékeny 

alakváltozás megindulását a szakító görbe egyenestől való elhajlása jelzi, a R rugalmassági 

határon. Mindkét esetben jellemző a végső törést megelőző jelentős képlékeny alakváltozás, 

vagyis a szívós viselkedés (szívós törés). 

Bizonyos szerkezeti anyagok, pl. öntött vasak, kerámiák, üveg stb. esetén a törést megelőzően 

nem következik be jelentős képlékeny alakváltozás (rideg törés). Ezeket rideg anyagoknak 

nevezzük, lásd 1.4. ábra c. rész. 

 

1.4. ábra: Feszültség~nyúlás görbe: kifejezett folyáshatárral (a), folyáshatár nélkül (b), 

képlékeny alakváltozás nélkül (c) 

A tapasztalat azt mutatja, hogy sok esetben, a fenti anyagmodellekkel jellemezhető anyagok 

tulajdonságai nem függenek a terhelés időtartamától, azaz időtől függetlenek. Ilyenek 

általában a fémek szobahőmérsékleten, a kerámiák stb.  

Műanyagok esetén, vagy magasabb hőmérsékleten (pl. fémek) azonban a terhelés alatti 

viselkedés jelentős mértékben időfüggő lehet. Szerepet játszhat továbbá a terhelés változás 

sebessége is. Ezeket a tulajdonságokat viszkózus tulajdonságoknak nevezzük. A szerkezeti 

anyagok ilyen típusú viselkedését viszko-rugalmas anyagmodellen tanulmányozhatjuk. 

1.3. Viszko-rugalmas anyagmodell 

A viszkózus viselkedés modellezésére folyadékkal teli hengerben elmozduló dugattyúból álló 

viszkózus csillapítót használhatunk, lásd 1.5. ábra a. rész. A deformációt modellező dugattyú 

elmozdulásához szükséges fajlagos erő a newtoni =d/dt viszkozitási törvény szerint az 

elmozdulás (=deformáció) sebességének függvénye. A viszko-rugalmas anyagmodell a sorba 

kapcsolt viszkózus csillapítóból (1), rugóból (2) és a párhuzamosan kapcsolt rugó-viszkózus 

csillapító (3,4) egységből áll, lásd 1.5. ábra b. rész.  



1. SZERKEZETI ANYAGOK TULAJDONSÁGAI 19 

© Márialigeti János, BME www.tankonyvtar.hu 

 

1.5. ábra: Viszkózus csillapító (a), a viszko-rugalmas anyagmodell(b) 

A szerkezeti anyagok időben kialakuló viszkózus tulajdonságait – az egyéb tulajdonságok 

vizsgálatához hasonlóan – próbatesteken végzett, legtöbbször húzó vizsgálatokkal 

tanulmányozhatjuk. 

Mind acélok és általában fémek esetén magasabb hőmérsékleten (T>(0,3…0,4)Tolv, ahol Tolv 

az olvadási hőmérséklet: acélok esetén 350..400 
o
C), mind műanyagok esetén gyakran 

viszkózus tulajdonságokat figyelhetünk meg. Ezek az állandó feszültségen (terhelésen) 

tapasztalható, időben növekedő deformáció (megnyúlás), a kúszás, valamint állandó 

deformációt eredményező terhelés esetén tapasztalható, időben csökkenő feszültség, a 

feszültség relaxáció.  

Kúszás esetén a terhelés fellépésekor jó közelítéssel rugalmas deformáció alakul ki, lásd 1.6. 

ábra a. rész, majd a fellép az időben növekedő viszkózus deformáció. Ezt az 1.5. ábra a. rész 

szerinti anyagmodellen a viszkózus csillapító késleltetett elmozdulása modellezi. Az 1.6. ábra 

b. rész különböző deformáció értékek esetén kialakuló feszültség relaxációs görbék láthatók. 

E viselkedés az 1.5. ábra b. rész szerinti anyagmodell alapján szintén magyarázható.  

Mivel az 1.6. ábra szerinti viselkedés esetén a viszkózus tulajdonságok mellett rugalmas 

viselkedés is megjelenik, az ilyen tulajdonságokat mutató anyagokat viszko-rugalmas 

anyagoknak nevezzük. 

 

1.6. ábra: Különböző terhelésekhez tartozó (t) kúszási görbék (a), különböző deformációkhoz 

tartozó (t) relaxációs görbék (b) 
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A viszkózus tulajdonságok jelentős mértékben befolyásolják a terhelés megszüntetésekor 

mutatott viselkedést, lásd 1.7. ábra. Tegyük fel, hogy egy 0=áll. húzó terheléssel terhelt 

próbatesten (lásd 1.7. ábra a. rész), a kúszás eredményeként (t)= 1(t)+ 2(t)+ 3(t) megnyúlás 

alakul ki, lásd 1.7. ábra b. rész. Az 1.5. ábra b. rész szerinti anyagmodell jelölései alapján, az 

2(t) a (2) rugó deformációja, az 3(t) a (3,4) párhuzamosan kapcsolt elemek által 

meghatározott, időben változó deformáció rész, míg 1(t) az (1) csillapító karakterisztikája 

szerinti, szintén időben változó deformáció összetevő. A t=t0 időpillanatban a terhelést 

megszüntetve az 2(t0)= r(t0) rugalmas deformáció rész azonnal eltűnik, az 3(t0)= v,r(t0) a 

tisztán viszko-rugalmas rész-deformáció a (4) csillapító által késleltetve, időben elhúzódóan 

tűnik el, míg az 1(t0)= v,k(t0) viszko-képlékeny deformáció megmarad. A vizsgált modell 

szerint viselkedő anyag tehát, tartós terhelés esetén maradó alakváltozást is szenved, ezért 

szokás ezt viszko-rugalmas/képlékeny modellnek is nevezni. A viszkózus csillapító által 

modellezett maradó alakváltozás azonban modell szinten is eltér az 1.2. ábra szerinti 

képlékeny alakváltozási modelltől. 

 

1.7. ábra: Viszkózus tulajdonságokat mutató anyag leterhelése 

Az 1.5. ábra b. rész szerinti anyagmodell elemeinek különböző kapcsolási kombinációival, 

illetve az egyes paraméterek változtatásával a legkülönbözőbb anyagmodellek állíthatók elő. 
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2. Terhelési modellek, terhelési jellemzők 

Külső vagy üzemi terhelésnek nevezzük azon erő, vagy nyomaték formájában megadható 

külső hatásokat, amelyek a szerkezetet vagy annak elemeit annak élettartama során érik vagy 

érhetik. Sok esetben a külső terhelések deformációs vagy elmozdulás kényszerek formájában 

jelentkeznek, pl. útegyenetlenségek hatása egy jármű kerékre. Ilyen esetekben méréssel vagy 

dinamikai számításokkal határozhatjuk meg az üzemi terheléseket. Egy alkatrészre ható külső 

terhelések a vele kapcsolódó alkatrészek hatásait helyettesítő erő és nyomaték jellegű 

mennyiségek. 

Az egyes alkatrészek mechanikai modelljének alapján, a szilárdságtani modellek 

felhasználásával határozhatjuk meg az üzemi terhelésekkel arányos ébredő-, üzemi 

igénybevételeket ,  üzemi feszültségek formájában. Így a terhelések jellemzésére az F, 

erők és Mhj, Tcs nyomatékok mellett a ,  üzemi igénybevételeket is használhatjuk.  

Szerkezeti anyagaink tönkremeneteli folyamatai, így teherbírásuk nagymértékben függenek a 

rájuk ható üzemi terhelések, igénybevételek időbeli viselkedésétől. Váltakozó terhelés esetén 

általában lényegesen kisebb teherbírás jellemzők adódnak, mint pl. időben állandó terhelés 

esetén. Ezért alapvető fontosságú adott esetben az üzemi terhelések időbeli változásának, és 

az ebből adódó igénybevételek hatására adódó teherbírás jellemzők meghatározása.  

Mindennapi tapasztalatból is tudjuk, hogy a különböző gépszerkezetekre, azok egyes elemeire 

ható üzemi terhelések, a gép jellege, mindenkori üzemállapota, aktuális üzemi körülmények 

stb. függvényében, kisebb vagy nagyobb mértékben, időben változnak. Időben állandó, 

nyugvó- vagy statikus terhelésnek is nevezett terhelés csak mint idealizált határeset 

értelmezhető. 

Az üzemi terhelések, különösen járművek esetén (pl. terepjáró közlekedése terepen) 

rendszeretlen módon, mind az igénybevételek nagysága, mind a váltakozás frekvenciája 

tekintetében erőteljesen változnak; rendszertelen időfüggvény formában adhatók meg. 

Leírásuk, megadásuk a sztochasztikus folyamatok elméletének felhasználásával, 

statisztikai jellemzők segítségével történhet.  

Mivel a tényleges terhelés~idő függvények igen összetettek, a gyakorlati mérnöki számítások 

és az anyagvizsgálat céljaira olyan egyszerűsített terhelési modelleket vezetünk be, amelyek 

a szerkezeti anyagaink teherbírása szempontjából minden lényeges terhelési jellemzőt 

tartalmaznak, ugyanakkor lehető egyszerűen kezelhetők. 

2.1. Terhelési folyamatok általános jellemzése 

A 2.1. ábra a. részén egy személygépkocsi futómű egyik elemében mért rendszertelen 

feszültség~időfüggvény, a realizációs függvény egy centiméteres nagyságrendű s 

úthosszhoz tartozó szegmense látható. A következő s útszakaszon nyilván ettől eltérő 

függvény-szegmenst kapunk. Az üzemi körülmények (hasznos terhelés, haladási sebesség, 

útminőség stb.) megváltozása esetén erőteljesebb eltéréseket tapasztalhatunk. Az ilyen jellegű 

terhelési függvények leírása, modellezése a sztochasztikus folyamatok elmélete alapján 
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történhet, a szerkezeti anyagokra való hatásuk szempontjából lényeges valószínűségi 

jellemzőik statisztikai eszközökkel való meghatározása útján. E kérdésekkel a 

terhelésanalízis tudománya foglalkozik.  

A kísérleti és gyakorlati tapasztalatok is arra mutatnak, hogy az alkatrészek élettartamát 

döntően az egymást követő feszültség (terhelés) lengések csúcsértékeinek nagysága határozza 

meg. A 2.1. ábra b. része a tényleges folyamat csúcsértékei között definiált, egyenes 

szegmensekből álló egyszerűsített függvény egy részletét ábrázolja. E függvény a,i=(max,i - 

min,i)/2 pillanatnyi amplitúdó és m,i=(max,i + min,i)/2 pillanatnyi középfeszültség 

értékekkel megadható, egymást követő fél-lengések sorozatára bontható. A szomszédos, i-1 és 

i+1 lengésekre általában eltérő a,i±1 , m,i±1 paraméterű fél-lengéseket találunk. Ha egy j 

indexszámú, i-vel ellentétes változási irányú fél-lengésre a,j=a,i , m,j=m,i, a két fél-lengés 

egyesítésével egy teljes váltakozási periódust megvalósító elemi lengéshez jutunk, amit 

általában egy terhelési ciklusnak nevezünk, 2.1. ábra c. rész. Ehhez a lengés nagyságára (a) 

és elhelyezkedésére (m) jellemző nagysági paraméterek mellett T lengésidő, illetve =1/T 

lengési frekvencia is rendelhető. 

A terhelési folyamatok elemzésével, modellezésével foglalkozó terhelésanalízis egyik célja a 

folyamatban fellelhető elemi lengések azonosítása és ezekből alkalmas terhelési modellek 

származtatása. A terhelési folyamatok realizációs függvényei maguk is valószínűségi változó 

függvények, így a sztochasztikus folyamatok elméletére támaszkodó matematikai statisztikai 

eszközökkel dolgozunk és az eredmények is valószínűségi jellemzők formájában adódnak. 

Ezekkel a kérdésekkel itt nem foglalkozunk, csak a gyakorlatban legáltalánosabban használt 

egyszerűbb terhelési modellekkel foglalkozunk. 

 

2.1. ábra: Rendszertelen terhelési függvény (a), fél-lengés sorozatra bontás (b), terhelési 

ciklus (c) 

Megjegyzések: 

1. A rendszertelen folyamatban fellépő terhelésváltakozások sorrendje bizonyos esetekben 

jelentősen befolyásolhatja az élettartamot. Általános elmélet híján ez adott esetben 

egyedi vizsgálatokat igényel.  

2. A tapasztalatok szerint a terhelésváltakozási frekvencia összetétel élettartamra való 

hatása – az általában előforduló frekvenciatartományokban – elhanyagolható. 

Jelentősége dinamikai, lengéstani (pl. rezonancia vizsgálatok) vizsgálatoknál van. 
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3. A tapasztalatok szerint a terhelési függvény alak elhanyagolható mértékben befolyásolja 

az élettartamot; döntő hatásuk a csúcsértékeknek van. A folyamatok szemléltetésére 

ezért a terhelési csúcsok közötti egyenes szegmensek, vagy, pl. hajlított forgó tengely 

esetén adódó, színuszos terhelésváltakozás használatos. 

4. A szilárdsági számításokban az élettartamot ciklusszámban (elemi lengések száma) 

mérjük (pl. egy állandó terhelésű hajlított forgó tengely egy körülfordulás egy terhelési 

ciklus), így a km-ben, üzemórában stb. megadott élettartamot ciklusszámra kell 

átszámítani. 

5. Az időben változó terhelések között különleges helyet foglalnak el az igen nagy 

terhelésváltozási sebességű, lökés-, vagy ütésszerű igénybevételek. Ezek eredete lehet 

csatlakozó elemek közötti túlzott hézag, hirtelen mozgás- vagy terhelési irányváltás 

vagy tényleges ütközés (pl. járműveknél) következtében kialakuló ütközési folyamat. 

Eltekintve az ilyen jellegű igénybevételeknek üzemszerűen kitett szerkezetektől (pl. 

aprító, kalapáló, daráló stb.), jelentős lökésszerű igénybevételek általában extrém 

üzemállapotokban vagy meghibásodás esetén lépnek fel.  

2.2. Terhelési modellek 

2.2.1. Időben állandó terhelési modell 

Statikus vagy nyugvó terhelésnek is nevezett terhelési modell az általános esetből a a,i=0, 

m,i=áll. i értékkel adódik, lásd 2.2. ábra. A függvény bekezdő szakasza a terheletlen 

állapotból kis terhelésváltozási sebességgel növekszik a névleges értékre, mint pl. 

szakítóvizsgálatok esetén. Kismértékű terhelésingadozás, és/vagy kisszámú terhelés 

váltakozás esetén, pl. kézi szerszámok, egyes nyomástartó edények, vagy pl. szilárd illesztésű 

kötésben ébredő igénybevételek modellezésére alkalmazható. 

 

2.2. ábra: Időben állandó terhelési modell 

2.2.2. Állandó amplitúdójú és középfeszültségű váltakozó terhelési modell 

Ez a terhelési modell a 2.1. ábra b. rész szerinti általános esetből a a,i=áll., m,i=áll. i 

értékekkel származtatható. A függvény alak gép- és járműelemek esetén igen gyakran 

szinuszos; ez a legáltalánosabban használt terhelési modell.  
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2.3. ábra: Nem hajtott vasúti kerékpár tengely (a), mechanikai modell(b), feszültségeloszlás a 

keresztmetszetben (c), színuszos feszültségváltakozás(d) 

Tekintsük például a 2.3. ábra a. rész szerinti vasúti kerékpár tengelyt, amely a kerekekkel 

együtt forog. A vasúti kocsihoz vagy a forgóvázhoz az A és B ágytok csapágyakon, illetve 

csapágy házakon keresztül csatlakozik. A tengely mechanikai modellje, és állandó G terhelés 

esetén a nyomatéki ábrája a 2.3. ábra b. rész szerinti. A tengelyben ébredő feszültség a Navier 

képlettel számítható: hajl=(Mh,max/I)∙e, ahol I a keresztmetszet másodrendű nyomatéka, e 

pedig a vizsgált pont semleges tengely síktól való távolsága, e=r∙sin, ahol r a tengely 

keresztmetszet sugara,  vizsgált K ponthoz tartozó sugár állásszöge, lásd 2.3. ábra c. rész. 

Figyelembe véve a tengely  szögsebességű forgását, egy tetszés szerinti K pontban a 

feszültség hajl(t)=(Mh,max/I)r∙sint, =t, lásd 2.3. ábra d. rész, ahol hajl (/2∙)=hajl,max=a, 

hajl(/)=m=0, állandó amplitúdójú, nulla középfeszültségű színuszosan váltakozó 

feszültség. Ez a példa egyben rámutat arra, hogy állandó terhelés esetén is adódhat váltakozó 

feszültség.  
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m0 esetén a gyakran előforduló általános terhelési modellt kapjuk, lásd 2.4. ábra. A terhelés 

jellemzésére az R=min/max asszimetria tényezőt (feszültségviszony) használjuk. A lengés 

elhelyezkedésének jellemzésére különböző elnevezéseket alkalmazunk, lásd 2.5. ábra. Az R= 

-1 tiszta lengő-, az R=0 és R= - lengéseket tiszta lüktető feszültségnek is nevezzük. 

 

2.4. ábra: Színuszos terhelés lengés jellemző paraméterei 

 

2.5. ábra: Különböző elhelyezkedésű színuszos igénybevétel lengések 

2.2.3. Terhelésegyüttes 

Különösen közúti járművek és terepjárók, de általában a járművek, emelőgépek stb. tényleges 

üzemi terhelései, illetve igénybevételei, mind a terhelés lengések mértéke (amplitúdó) mind 

azok elhelyezkedése (középfeszültség) tekintetében igen erőteljesen változik, estenként ritkán 

fellépő extrém terhelési csúcsokkal. Állandó amplitúdójú és középfeszültségű terhelési modell 

ekkor csak igen durva elhanyagolásokkal alkalmazható. Ilyen esetekben célszerűen 

terhelésegyüttes formájában megadott terhelési modellt alkalmazhatunk. A terhelésegyüttes 

információt tartalmaz a terhelési folyamatban azonosított egyes elemi lengések amplitúdó- és 

középfeszültség értékei előfordulásának gyakoriságáról, általában m=áll. középfeszültségre 

redukált =a/a,max1 normált amplitúdó értékek formájában, adott darabszámú lengést 

tartalmazó terhelési folyamatra vonatkoztatott abszolút összeggyakoriság függvényében. A 

2.6. ábra különböző, tipikus terhelésegyüttesek 10
6
 ciklust tartalmazó terhelési folyamat 

normált amplitúdó összeggyakoriságait tünteti fel logaritmikus léptékben, állandó 

középfeszültségre redukálva. A terhelésegyüttes értelmezése folytonos esetben: a ∙a,max < a 

< (+)∙a,max feltételnek eleget tevő terhelésamplitúdójú lengések abszolút darabszáma 

N=N2-N1, Nössz=10
6
 lengést tartalmazó terhelési folyamat esetén, az adott m 

középfeszültségen. A terhelésegyüttesek méréssel vagy esetleg szimulációs számításokkal 

nyert terhelési folyamatok statisztikai feldolgozása alapján nyerhetők. 
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2.6. ábra: A terhelésegyüttes értelmezése (a), jellegzetes terhelésegyüttesek (b) 

Megjegyzések: 

1. A szabványokban vagy egyéb műszaki dokumentumokban található terhelésegyüttesekre 

általában Nössz=10
6
, de gyakran Nössz=10

7
, vagy Nössz=10

8
. 

2. A terhelésegyüttes nem tartalmaz információt, az egyes amplitúdó értékek 

sorrendiségére vonatkozóan, lásd 2.1. fejezet. 

3. A terhelésegyüttes vízszintes tengelyén szereplő abszolút összeggyakoriság értékeket 

Nössz értékével osztva relatív összeggyakoriságokat kapunk. Ez a körülmény közvetlenül 

utal arra, hogy egy terhelésegyüttes tetszés szerinti ciklusszámot tartalmazó terhelési 

folyamatra extrapolálható, amennyiben azt reprezentatívnak fogadjuk el. 
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3. A szilárdsági méretezés általános alapelvei 

Méretezésen általában szilárdsági méretezést értünk, amelynek célja alapvetően a szerkezeti 

elemek túlzott deformáció- (rugalmas vagy képlékeny), vagy törés formájában való 

tönkremenetelének elkerülése. Pontosabb megfogalmazás szerint a méretezés azon 

tevékenységek összessége a tervezés stádiumában, amelynek célja a szerkezet illetve annak 

elemei integritásának biztosítása az előírt élettartamra, adott megbízhatósággal. Integritáson 

azt értjük, hogy a szerkezet illetve annak egyes elemei az előírás szerinti funkciójuk ellátására 

maradéktalanul alkalmasak legyenek. 

Ismeretes, hogy a méretezés kiinduló adatai, az üzemi terhelések és teherbírás jellemzők, 

különösen járművek esetén szórással rendelkező mennyiségek; egzaktan csak valószínűségi 

jellemzők segítségével adhatók meg. Ebből adódik, hogy az integritás biztosítása is csak 

bizonyos valószínűséggel, megbízhatósággal tervezhető. A járműgépészet megbízhatósági 

szempontból különösen fontos területein, pl. repülés, fékek, futómű elemek, 

kormányszerkezetek stb., statisztikai vizsgálatokkal alátámasztott adatok alapján, sok esetben 

egzakt megbízhatósági értékeket tudunk számítani. Általános esetben egzakt számok 

formájában nem feltétlenül kiértékelhető mérnöki tapasztalatra támaszkodhatunk.  

A járműgyártás területén egyre inkább előtérbe kerül az adott élettartamra való méretezés, 

így ez az adat is megjelenik a méretezés során, még olyan esetekben is, ha jelenlegi 

ismereteink alapján ezt nem feltétlenül tudjuk pontosan figyelembe venni.  

A fenti definíció alapján a méretezéssel biztosítjuk azt, hogy a szerkezet és elemei 

élettartamuk során működőképes, vagy megengedett állapotban legyenek. Tekintsük egy 

szerkezeti elem működés szempontjából mértékadó, lehetséges állapotainak H halmazát, lásd 

3.1. ábra. A H1 megengedett vagy működőképes állapotok, és a H2 nem megengedett, azaz 

nem működőképes állapotok halmazát a Hhat határállapot jellemző halmaz választja el. 

Legyen Hü azon üzemi állapotok halmaza, amelyeket a szerkezet működése során felvesz, 

vagy felvehet. Az alkatrész megfelelő, ha Hü  H1, azaz az alkatrész minden lehetséges 

üzemállapotban megengedett állapotban van. Abban az esetben, ha Hü  (H2  Hhat )0, az 

alkatrész nem megfelelő, lásd 3.1. ábra b. rész.  

 

3.1. ábra: A határállapot értelmezése (a), üzemi állapotok halmazának elhelyezkedése (b)
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3.1. A bemetszések hatása 

Ismeretes, hogy a szerkezeti elemek más alkatrészekhez való kapcsolódásának biztosítására, 

kötések, megtámasztások kialakítására keresztmetszet változások, hornyok, furatok stb. 

összefoglaló néven bemetszések kialakítása szükséges. A keresztmetszet méretek változása 

feszültséggyűjtő hatású, amit a szabályos erőfolyam megzavarása okoz. Így a szilárdságtan 

alapösszefüggéseivel meghatározható, idealizált alapformák esetén érvényes névleges 

feszültségeloszlás a bemetszési keresztmetszetben és annak környezetében megváltozik. 

Általában háromtengelyű feszültségeloszlás és jelentős feszültségcsúcsok alakulnak ki, lásd 

3.2. ábra.  

 

3.2. ábra: Bemetszések feszültséggyűjtő hatása: erőfolyam (a), feszültség eloszlás (b) a 

bemetszési kerersztmetszetben 

A feszültséggyűjtő hatás figyelembevételére a gyakorlati méretezésben általában 

megelégszünk a csúcsfeszültség értékével, amit a Kt, és Kt, ,  illetve  feszültségekre 

bevezetett alaktényezők (feszültséggyűjtési tényező) segítségével számíthatunk: 

 
FmaxeHmaxnévlτt,maxnévlοt,max

ττ,RστKσKσ   . (3.1) 

Az alaktényező a négy alap-igénybevételre általában különböző értékű: Kt,, hz,ny > Kt,, hj > 

Kt,,cs. Az alaktényező csak a geometriai kialakítás függvénye; meghatározása méréssel vagy 

számítással, pl. VEM módszerrel lehetséges. A gyakorlatban előforduló bemetszés alakokra 

vonatkozó értékek a műszaki szakirodalomban találhatók.  

3.2. A szilárdsági méretezési modell 

A szilárdsági számításokban az alkatrész, minőségi kritériumok alapján értelmezett, 

tönkremenetel szempontjából jellemző állapotait, mennyiségi adatokkal, számszerű formában 

definiáljuk, pl. a mechanikai feszültség, a deformáció mértéke stb., megadásával, mind a 

tényleges üzemi állapotok, mind a megengedett, nem megengedett vagy határállapotok 

tekintetében. Az alkatrész tényleges üzemi állapotai Hü halmazának elemei így a tényleges 

üzemi terhelések hatására keletkező ébredő vagy üzemi feszültségek. A H1, H2, Hhat halmazok 
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elemi szintén mechanikai feszültségek, amelyek a tönkremenetel szempontjából mértékadó 

állapotjellemzőket tartalmazzák, így a Hü halmaz H –ban való elhelyezkedése közvetlenül 

kiértékelhető. A két halmaz elemeinek egyértelmű elkülönítésére az üzemi igénybevétel 

jellemzők jelölésére kisbetűs indexezést, míg a teherbírás jellemzőkre nagybetűs 

indexezést alkalmazunk.  

A mai általános méretezési gyakorlatban névleges feszültségek alapján dolgozunk, mind 

az üzemi, mind a teherbírást megadó, megengedett feszültségek tekintetében. Mind a 

négy alap-igénybevétel (húzás-nyomás, hajlítás, csavarás, nyírás) esetén a szilárdságtan elemi 

összefüggéseit alkalmazva határozzuk meg az ébredő feszültségeket, nem figyelembe véve az 

esetleges bemetszések hatását. A bemetszések hatását az alkatrész teherbírást jellemző 

határállapot (megengedett feszültség) meghatározásánál vesszük figyelembe, a névleges 

feszültség formában kifejezett teherbírás érték megfelelő csökkentésével.  

Ritkább esetekben dolgozunk a valódi, helyi feszültségekkel, elsősorban olyan esetekben pl. 

bonyolult öntvények vagy egyéb alkatrészek esetén, ahol az üzemi feszültségeket VEM 

módszerrel számoljuk, vagy a vonatkoztatási keresztmetszet értelmezése nehézséget okozhat 

stb.  

A általános méretezési modell három fő részre tagolható (lásd 3.3. ábra): az ébredő, vagy 

üzemi feszültségek illetve azok halmazának meghatározása, a teherbírás (határállapot, 

megengedett feszültség) meghatározása valamint e két adathalmazra támaszkodva a 

méretezés maga.  
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3.3. ábra: A szilárdsági méretezés modellje 

1. Kiindulásul a mértékadó üzemi terhelések szolgálnak. Ezek forrása lehet hatósági 

vagy szabvány előírások, a megrendelő által előírt adatok, hasonló berendezések 

tapasztalatai, tervezői meggondolások, mérések, számítások stb. eredményei. Első 

lépés a várható üzemi terhelések elemzése, majd időbeli viselkedésük meghatározása 

útján az alkalmas terhelési modell megválasztása. Ezt követi, az alkatrész kialakítás 

figyelembevételével, a lehetséges tönkremeneteli módok feltárása (felületi 

tönkremenetel, kifáradás, stb.). Ennek alapján dönthetünk a megfelelő mechanikai és 

szilárdságtani modell megválasztásáról, amiből kiindulva a mértékadó 
ü  üzemi 

igénybevételek (ébredő feszültségek) meghatározhatók. Ezek, a terhelési modelltől 

függően számértékek, függvények, több-dimenziós vektorváltozók is lehetnek. Mivel 

az ébredő feszültségek a kialakítás, terhelés stb. függvényében az alkatrész egyes 

keresztmetszeteiben általában eltérőek, elegendő a számításokat a kritikus 

keresztmetszetre elvégezni.  

2. Az alkatrész teherbírás a felhasznált szerkezeti anyag jellemzőitől és az alkatrész 

kialakítástól függ. Az „anyagjellemzők” szabványosított próbatesteken, ideális 
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esetben az ébredő igénybevételek számításánál alkalmazott terhelési és szilárdságtani 

modellel alkalmazásával végzett mérésekkel meghatározott szilárdsági jellemzők, így 

azok az adott kialakítású próbatestre vonatkoznak. Ha ilyen adatok nem állnak 

rendelkezésre, vagy méréseket kell végezni, vagy más eset adataiból kell elméleti úton 

átszámítani. Az alkatrész kialakítás hatását a teherbírás szempontjából lényeges 

geometriai, technológiai stb. paramétereknek a próbatest paramétereitől való eltérési 

függvényében, általában elméleti úton, számítással határozzuk meg. A teherbírás így 

meghatározott HK  halmazának elemeiből a tönkremeneteli kritériumok függvényében 

határozhatjuk meg a K,MEGK,HAT ,   (megengedett állapot) stb. halmazokat. Az 

alkatrész teherbírás adatok indexezésében a K kiegészítő indexet is alkalmazzuk, 

utalva arra, hogy alkatrész teherbírásról van szó. 

3. Ha a ü  számításánál alkalmazott terhelési és szilárdságtani modellel meghatározott 

anyagjellemzőkön alapuló teherbírás jellemzők állnak rendelkezésre, a méretezés 

egyszerűen a ü  K,MEG  kritérium ellenőrzését jelenti. Egydimenziós (pl. időben 

állandó terhelési modell, egyszerű igénybevétel) esetben ez a üMEG,K feltétel 

teljesülése. Más esetekben valamilyen méretezési elmélet szükséges, pl. a Palmgren-

Miner elv.  

3.3. Biztonsági tényező, megbízhatóság 

A bevezető részben utaltunk arra, hogy – különösen járművek esetén – mind a terhelések, 

mind a teherbírás jellemzők megállapítása és értékei tekintetében bizonytalanságok, szórások 

adódnak, hasonlóan a modellezéseknél is elhanyagolásokra kényszerülünk. Ezért az adott 

alkatrész esetén ténylegesen realizálódó ü , és KHAT ,  értékeket egzaktan egy sü ,  illetve 

sKHAT ,,  halmaz (szórásmező) elemeként értelmezhetjük, lásd 3.4. ábra. 

 

3.4. ábra: A biztonsági tényező értelmezése 

A halmazok mérete a bizonytalanság (szórás) mértékének függvénye. A méretezés során a 

sü ,  KMEG ,  kritériumot kell biztosítani. Amennyiben mind a sü , , sKMEG ,,  értékek 

valószínűségi változók formájában rendelkezésre állnak, a valószínűség számítás matematikai 

eszközeivel egzaktan kiszámítható P( sü ,  KMEG , ), azaz a sü ,  KMEG ,  kritérium 

teljesülésének a valószínűsége. Ez tehát annak a valószínűsége, hogy az alkatrész az adott 

élettartamon nem hibásodik meg. Ez a valószínűség az R<1 megbízhatóság, megfelelő 

méretezés esetén 1 körüli érték. Egydimenziós esetre ezt a vonatkozó sűrűségfüggvények 1-R 

értékkel arányos átfedésének mértékével szemléltethetjük. 
ü  és KHAT ,  „távolságának” 

növelésével, és/vagy a szórás (s) csökkentésével az 1-R csökkenthető, így R nő, lásd 3.5. ábra. 
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3.5. ábra: A megbízhatóság értelmezése egydimenziós esetben 

A gyakorlati esetek jelentős részében, az adatok egzakt valószínűségi paraméterei nem 

ismertek. Ilyen esetekben a megbízhatóságot biztonsági tényező formában értékeljük ki. 

Ez a 
ü  és KHAT ,  értékek (

sü ,
 , sKHAT ,, halmazok ) alkalmasan értelmezett S 

távolságával fejezhető ki numerikus formában. S nagyobb értéke nyilván nagyobb 

biztonságot jelent. Mind az s, mind a S értékeinek felvétele a mérnöki tapasztalat, 

hatósági- vagy szabvány előírások stb. alapján történhet. 
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4. Méretezés időben állandó terhelésmodell (nyugvó terhelés) és 

állandó amplitúdójú és középfeszültségű váltakozó terhelés 

esetén 

4.1. Méretezés időben állandó terhelésmodell (nyugvó terhelés) esetén, fém anyagokra 

Időben állandó terhelési modell esetén (lásd 2.2. ábra) a terhelés jellegének (húzás, nyomás, 

hajlítás, csavarás,nyírás vagy ezek kombinációja) megfelelő módon számított igénybevételt 

névleges feszültség formában számítjuk (lásd 3. fejezet, 3.3. ábra); ezek egyetlen számérték 

formájában megadhatók.  

Az alkatrész feladatának függvényében meghatározható tönkremenetel lehet: 

- túlzott (a funkciót zavaró) rugalmas-, vagy képlékeny alakváltozás, 

- törés, 

- magasabb hőmérsékleten kúszás, általában viszkózus viselkedés (igénybevétel 

időtartamától függő teherbírás). 

Az utolsó esettel nem foglalkozunk, így feltesszük azt, hogy a teherbírás értékek is állandók, 

így az élettartam mint paraméter explicit módon nem játszik szerepet; a méretezés elvileg 

végtelen élettartamra történik. 

Az alkatrész teherbírás meghatározásához kiinduló adatként a próbatestekkel meghatározott 

statikus szilárdsági jellemzőket használjuk, majd az alkatrész kialakítás 

figyelembevételével az eltéréseket számítjuk. A figyelembe veendő paraméterek: alkatrész 

jellemző méret és esetleges technológiai hatás, bemetszések. 

4.1.1. Szilárdsági jellemzők statikus igénybevétel esetén 

A szerkezeti anyagok statikus szilárdsági adatait a négy alap-igénybevétellel, szabványos 

méretű próbatesten, szabványos vagy egyéb formában rögzített módon végrehajtott 

szilárdsági (anyag-) vizsgálattal határozzuk meg. A vizsgálat során, a terhelést mérsékelt 

sebességgel fokozatosan növelve, általában a terhelés~deformáció görbét vesszük fel, lásd 1. 

fejezet. Ebből kiindulva határozzuk meg az általában szabványos szilárdsági jellemzőket. A 

legnagyobb jelentőségű, legelterjedtebben használt vizsgálat az F húzó erővel végrehajtott 

szakítóvizsgálat, amelynek eredménye a feszültség-nyúlás görbe, vagy szakítódiagram.  

Legyen az általánosan használt, S0 keresztmetszetű hengeres próbatest átmérője d0, állandó 

keresztmetszetű sima mérési hossza l0=(5..10)∙d0. (Ehhez adódik a szakítógépbe való befogást 

lehetővé tevő nagyobb átmérőjű rész.). A feszültség-nyúlás görbe függőleges tengelyére a 

hz=F/S0, kezdeti keresztmetszetre vonatkoztatott, u.n. „mérnöki feszültség”-et, míg a 

vízszintes tengelyre az =(l-l0)/l0=l/l0 fajlagos nyúlás értéket mérjük fel, ahol l a mindenkori 

mérési hossz. Tekintettel arra, hogy a terhelés hatására  a próbatest keresztmetszet csökken, a 

hz,val=F/S valódi feszültség, ahol „S” mindenkori valódi keresztmetszet, eltér a mérnökitől, 

lásd 4.1. ábra a. rész. 
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4.1. ábra: Lágy acél (a), folyáshatárral nem rendelkező anyag (b), rideg anyag (c) 

szakítódiagramja 

A szakítógörbe alapján a következős szilárdsági jellemzők határozhatók meg: 

- A lágy, nagy nyúlóképességű acéloknál jelentkező, a képlékeny alakváltozás 

(folyás) megindulását jelentő ReL alsó majd ezt követő ReH felső folyáshatár. 

Gyakran e két érték nem különül el határozottan, lásd 4.1. ábra a. rész. 

- Határozott folyáshatárral nem rendelkező szívós anyagok (pl. nagyszilárdságú 

acélok) esetén a folyáshatárt az k=0,2% képlékeny alakváltozáshoz tartozó RP0,2 

határ helyettesíti, lásd 4.1. ábra b. rész. Amennyiben általában folyáshatárra 

utalunk, az RP0,2 és ReH jelölés helyett is egységesen az Rp jelölést használjuk. 
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- A legnagyobb feszültségnél jelentkező Rm szakítószilárdság. Rideg anyagok (pl. 

lemezgrafitos öntöttvas) esetén, képlékeny alakváltozási képesség hiányában, csak 

Rm mérhető, lásd 4.1. ábra c rész.  

További, a méretezés céljaira csak közvetve felhasználható jellemzők: 

- A képlékeny alakváltozási képességre jellemző A=lk/l0 szakadási nyúlás, ahol lk a 

szakadást követően mérhető képlékeny (maradó) alakváltozás. Általában az l0=5d0 

esetén értelmezett A5 érték használatos.  

- Szintén a képlékeny alakváltozási képességgel kapcsolatos Z=S/S0 törési 

kontrakció, ahol S a szakadás helyén mérhető keresztmetszet csökkenés.  

A további alap igénybevételekre vonatkozó folyáshatár és törési szilárdság értékek nyomásra: 

F,ny, B,ny, hajlításra: F,hj, B,hj, csavarásra: F,cs, B,cs, nyírásra: F,ny, B,ny . Ezek az értékek 

ritkán állnak rendelkezésre, így ezeket általában a szakítóvizsgálati adatokból számítással 

határozzuk meg.    

4.1.2. A méret- és technológia hatása a teherbírásra 

A tapasztalatok szerint a próbatesttől általában méretben, az alkalmazott gyártástechnológia 

függvényében (pl. hengerlés, hőkezelés stb.) anyagszerkezeti szempontból is eltérő 

alkatrészben kialakuló Rm’, Rp’ anyagszilárdság az alkatrészben a próbatestekétől eltérhet, 

így ezeket az:  

 Rm’=Rm∙Kd,m∙KAn   RP’= Rp∙Kd,p∙KAn  (4.1) 

összefüggéssel számítjuk, ahol a Kd,m Kd,p technológiai mérettényező a d jellemző méret és 

az anyagminőség, KA,n anizotrópia tényező az anyagminőség függvénye. Általános esetben 

acélokra Kd,…=0,7…0,95, KA,n=0,8…0,9; pontosabb értékek szabványokban találhatók. 

Nyomószilárdsági adatok a szakítószilárdsági értékekből számíthatók: 

 B,ny’ = Kp∙Rm’,    F,ny’ = Kp∙Rp’ (4.2) 

ahol acél, acélöntvényre Kp=1, gömbgrafitos öntöttvasra Kp=1,3, temperöntvényre Kp=1,5, 

míg lemezgrafitos öntöttvasra Kp=2,5. 

Nyírás esetén: 

 B,ny’= r∙Rm’,    F,ny’= r∙Rp’ (4.3) 

Ahol acél és acélöntvényre r=0,58, gömbgrafitos öntöttvasra r=0,65, temperöntvényre 

r=0,75, lemezgrafitos öntöttvasra r= 0,75. 
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4.1.3. Bemetszések hatása a teherbírásra 

A bemetszések környezetében egyenetlen feszültségeloszlás alakul ki, a névlegest esetenként 

jelentősen meghaladó helyi feszültségcsúcsokkal, lásd 3.1. fejezet. A 4.2. ábra a.  részén az a 

határhelyzet látható, amelyben a csúcsfeszültség éppen eléri a folyáshatárt, dr~0 vastagságú 

körgyűrű keresztmetszetben: max=Rp=Kt,·hz,névl,, hz,névl=Fkrit/Skrit. A keresztmetszet egyéb 

részeiben és a többi keresztmetszet egészében a folyáshatárnál lényegesen kisebb feszültségű 

rugalmas alakváltozás van. A kritikus keresztmetszetben a rugalmasan deformálódó rész 

mintegy megtámasztja a képlékeny alakváltozási zónát, ezért ezt a jelenséget támasztó 

hatásnak nevezzük. Egy bemetszés nélküli alkatrészben ezzel szemben, az egyenletes 

feszültségeloszlás következtében, a képlékeny alakváltozás minden keresztmetszet minden 

pontjában egyidejűleg megindul. A bemetszett alkatrész tehát egy képlékeny alakváltozási 

állapotban lévő sima próbatest állapotához képest még jelentős teherbírás tartalékkal 

rendelkezik. Rugalmas-ideálisan képlékeny anyagmodellt feltételezve, lásd 4.2. ábra b. rész, 

és a terhelő erőt F> Fkrit értékre növelve, a képlékeny alakváltozási zóna a 4.2. ábra c. rész 

szerint alakul. Az alkatrész egyéb keresztmetszeteiben azonban még ekkor is rugalmas marad 

az alakváltozás. A támasztó hatás minden, nem egyenletes feszültségeloszlás esetén kialakul, 

pl. nem bemetszett esetben, sima hajlításra, lásd 4.2. ábra d. rész.  

 

4.2. ábra: Feszültségeloszlás Rp csúcsfeszültséggel (a), rugalmas-ideálisan képlékeny a-

lakváltozási görbe (b), képlékeny zóna F>Fkrit esetén (c), feszültségeloszlás hajlítás 

esetén (d) 
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Az alkatrész teherbírás jobb kihasználása érdekében ezért húzás-nyomás és nyírás esetén a 

bemetszések feszültséggyűjtő hatását jó közelítéssel, elhanyagolhatjuk. 

Hajlításra és csavarásra a folyáshatárokat megemeljük: B,K,hj~Rm’/0,833, F,K,hj~Rp’/0,833, 

B,K,cs~B,.ny’/(0,833-0,9), F,K,cs~F,.ny’/(0,833-0,9), ahol a nagyobb értékek felületi edzés 

esetén érvényesek.  

Képlékeny alakváltozási képességgel nem rendelkező, rideg anyagok esetén, pl. öntöttvas, 

támasztó hatás nem jön létre. Így a bemetszés hatását teljes mértékben figyelembe kell venni, 

az anyagra vonatkozó szakító(törési) szilárdsági és folyáshatár értékek Kt,, illetve Kt, 

alaktényezőkkel való osztása (csökkentése!) útján.  

4.1.4. A biztonsági tényező meghatározása 

Időben állandó terhelési modell esetén az ébredő, üzemi igénybevételek az alap-

igénybevételeknek megfelelő ü,hz,ny, ü,hj, ü,ny, ü,cs vagy az ezek kombinációiból képezett 

ü,red névleges feszültségértékek egyetlen számadat formájában állnak rendelkezésre. Az 

alkatrész teherbírást az alkatrész szakító (törési) szilárdsága, illetve folyáshatára jellemzi, 

szintén névleges feszültség formájában. 

A tönkremenetel kritériumainak megállapítása és ennek függvényében a határállapot 

megállapítása a tervező feladata.  

A 4.3. ábra a. rész az alkatrész teherbírás származtatását és sematikus feszültség~nyúlás 

görbéjét ábrázolja, húzásra. A húzófeszültségek egydimenziós halmazán (feszültség tengely) a 

tönkremeneteli kritériumhoz tartozó HHAT határállapot, a H1 megengedett- és H2 nem 

megengedett állapotok halmaza kijelölhető. A „méretezés” így egyszerűen a – szintén 

egydimenziós- ébredő feszültségre a ü,hz H1 feltétel teljesülésének ellenőrzését jelenti.  

Általános esetben a maradó deformáció elkerülését írjuk elő, így HHAT értéke a megfelelő 

folyáshatár, vagy rideg anyagok esetén a szakítószilárdság. Más esetekben a rugalmas- vagy a 

képlékeny alakváltozás maximális értékét korlátozzuk, HAT deformációs határ megadásával, 

HHAT=HAT·E, lásd 4.3. ábra b. rész.  

Általános esetben a maradó deformáció elkerülését írjuk elő, így Hhat értéke a megfelelő 

folyáshatár, vagy rideg anyagok esetén a szakítószilárdság. Más esetekben a rugalmas- vagy a 

képlékeny alakváltozás maximális értékét korlátozzuk, HAT deformációs határ megadásával, 

Hhat=HAT∙E, lásd 4.3. ábra b. rész.  

Mind az ébredő feszültségekben, mind a teherbírás jellemzőkben fellépő, elkerülhetetlen 

bizonytalanságok (szórás) miatt az S biztonsági tényező bevezetésével  

 ()MEG= Hhat /S,    S1 (4.4) 

megengedett feszültséget határozunk meg. Az egydimenziós jellegnek megfelelően a 

ü,…(ü,..)  ()MEG feltétel teljesülését kell ellenőrizni, az igénybevételi jellegnek megfelelő 

adatokkal, lásd 4.3. ábra b. rész. 
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4.3. ábra: Alkatrész teherbírás- (a), megengedett feszültség (b) származtatása 

A biztonsági tényező értékének megállapítása, minden körülmény mérlegelésével, a tervező 

feladata. Általános esetben, a folyáshatár vagy az alatti határállapot esetén S=1,3-2, a 

szakítószilárdsághoz képest S=2-3. A nagyobb értékek mindkét esetben nagy 

bizonytalansággal terhelt kiinduló adatok, vagy fokozott élet- és/vagy vagyoni kockázat estén 

alkalmazandók.  

4.2. Méretezés állandó amplitúdójú és középfeszültségű váltakozó terhelés esetén, fém 

anyagokra 

A váltakozó igénybevétel hatására az alkatrészben (anyagban) végbemenő tönkremeneteli 

folyamat alapvetően eltér az időben állandó terhelés esetén tapasztalttól. Az alkatrészek 

(próbatestek) felületén, különösen a bemetszések csúcsfeszültségű tartományaiban, az 

igénybevétel váltakozása következtében, általában a kristály rács hibákból kiindulva, 

mikrórepedések alakulhatnak ki, amelyek a ciklusszám növekedésével makrórepedéssé 

növekedhetnek. A repedés továbbterjedésével a repedt keresztmetszet „ép” részének 

csökkenése következtében növekedő helyi feszültség így már véges ciklusszám után töréshez 

vezethet.  

A 4.4. ábra az ún. kagylós törés ábrája látható, amelyen jól felismerhető a repedési front 

előrehaladását jelző kagylós tagoltság. A végső törési felület ettől eltérő, általában durva 

szemcsés töret felületet mutat. A végső törés bekövetkezését megelőzően nem alakul ki – még 

szívós anyagok esetén sem- jelentős képlékeny alakváltozás; a törés rideg törési jelleget 

mutat. Ezt a tönkremeneteli folyamatot kifáradási folyamatnak nevezzük, amelynek 

eredménye a fáradt törés. 
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4.4. ábra: A kagylós törés 

A statikus terhelési esettől alapvetően eltérő tönkremeneteli folyamat miatt a statikus 

anyagjellemzők (feszültség~nyúlás görbe, folyáshatár stb.) nem használhatók az alkatrész 

teherbírás alapadataként; szükséges az ún. kifáradási anyagjellemzők meghatározása, 

kifáradási (élettartam) vizsgálatok útján.  

Az „anyagjellemzők” meghatározása ebben az esetben is szabványos, általában 7,5-10mm 

átmérőjű, nem bemetszett, polírozott felületű, sima próbatestekkel történik, rögzített terhelési 

jellemzőkkel. A vizsgálatok során biztosítani kell a N ciklusszám (l. 3. fejezet) számlálását; a 

vizsgálat eredménye az adott paraméterű terheléshez tartozó Nt törési ciklusszám. A 

tapasztalatok szerint az azonos terhelési körülmények között adódó törési ciklusszámok 

(élettartam) jelentős szórást mutatnak, ezért egy-egy rögzített igénybevételi szinten több 

(általában 10-20) próbatest (alkatrész) vizsgálata szükséges. Ebből adódóan a gyakorlati 

méretezés számára is használható, adott bekövetkezési valószínűséghez rendelt jellemzők a 

vizsgálati eredmények statisztikai feldolgozása útján nyerhetők. 

4.2.1. Kifáradási anyagjellemzők állandó amplitúdójú és középfeszültségű terhelési modell 

esetén 

Az alkalmazott terhelési modell a 2.4. ábra szerinti, m=áll. középfeszültségű, a=áll. 

amplitúdójú, általában szinusz függvény szerinti terhelésváltakozás. Így a terhelés, illetve az 

azzal arányos igénybevétel a {m;a } értékpárral jellemezhető. 

A határállapoti jellemzők értelmezéséhez ehhez hozzá kell rendelnünk az ehhez a terheléshez 

tartozó törési ciklusszámot, így egy {M ;A ;Nt} háromdimenziós változót kapunk. Ehhez 

tartozik rögzített {M ;A } érték esetén a p=P (L<Nt), szerint értelmezett valószínűség érték, 

ahol L az élettartam. 

A 4.5. ábra a H1 megengedett állapotok (nem következik be törés) és a H2 nem megengedett 

állapotok halmazát elválasztó, p valószínűséghez tartozó HHAT(p) határállapoti felület látható. 

Minden típusú egyszerű igénybevétel (húzás, nyomás, hajlítás, nyírás, csavarás) esetén 

hasonló jellegű felületet kapunk. 



40  JÁRMŰ- ÉS HAJTÁSELEMEK I. 

www.tankonyvtar.hu  © Márialigeti János, BME 

 

4.5. ábra: Határállapoti felület m =áll., a =áll. terhelési modell esetén 

A gyakorlatban a HHAT(p) határállapoti felület síkmetszeteit használjuk. A M =áll. estén a 

{A;N} Wöhler görbe, míg N=áll. estén a {M ;A} Haigh diagram adódik, amit általában 

egyszerűsített formában használunk. 

A Wöhler görbe 

A tapasztalatok szerint a p=áll. valószínűséghez tartozó Wöhler görbe egyenlete a 

N0=10
3…4

<N<ND tartományon M=áll. esetén áll..Nσ
A




, NND esetén A,D=áll. Így, kettős 

logaritmikus koordináta rendszerben a Wöhler görbe két egyenes szegmenssel ábrázolható. 

Ennek megfelelően az egyenesek alatti H1(p) megengedett állapotok halmaza, azaz egy 

P0{m=M; a ;Lsz} paraméterű esetben az L<Lsz élettartamnál a törés bekövetkezésének 

valószínűsége legfeljebb p. Az Lsz élettartamhoz tartozó határállapoti amplitúdó A,HAT (Lsz), 

míg a határállapoti élettartam Lsz,HAT, az adott p valószínűséggel, lásd 4.6. ábra. 

A vízszintes egyenes A,D(M) =áll. érték az adott középfeszültséghez tartozó kifáradási határ 

amplitúdó. Ha az adott m=M középfeszültségű, 
a  amplitúdójú igénybevételre 

a  AD, az 

élettartam L=, azaz törés nem következik be, 1-p valószínűséggel. Acélra általában ND=(2-

10).10
6
, alumíniumra, fogaskerekek felületi terhelése esetén és más esetekben is határozott 

kifáradási határ mai ismereteink szerint nem létezik. 

Az N<N0 zóna a kisciklusú fáradás zónája, egyes speciális esetekben van jelentősége. Az 

N0<N<ND tartományon 
a  AD esetén törés N<ND ciklusszámnál bekövetkezik így ezt a 

zónát időtartam-szilárdsági zónának is nevezzük. 
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4.6. ábra: A Wöhler görbe 

A Wöhler görbe minden igénybevétel fajta esetén azonos jellegű és egyenletű. Ugyan ez igaz 

alkatrészek Wöhler görbéjére is, amelyet tényleges alkatrészekkel végzett kifáradási 

vizsgálatokkal határozhatunk meg.  

A Haigh diagram 

A Haigh diagram, a gyakorlati alkalmazások céljaira jó közelítéssel két egyenes szegmenssel 

helyettesítve, p=áll. valószínűséghez tartozó zárt síkrészt határol az N=áll. paraméterű {M; 

A} koordinátarendszerben. A H1 megengedett halmaz P0{m=M; a} belső pontjaival 

jellemezhető üzemi igénybevételeknél L<N ciklusszám esetén törés bekövetkezésének 

valószínűsége legfeljebb p, lásd 4.7. ábra. Szokás ezért a diagram HHAT függvénygörbéje 

(egyszerűsítve egyenese) által határolt területet biztonsági területnek is nevezni. A Haigh 

diagram felépítése minden egyszerű igénybevétel fajta esetén azonos.  

 

4.7. ábra: A Haigh diagram 

A Haigh diagram két egyenesből álló közelítése a folyáshatár és két élettartam adat alapján 

megszerkeszthető. A képlékeny alakváltozási zóna lehatárolása (l. 4.5. ábra is) a megfelelő 

folyáshatárból indított 45
o
-os egyenessel történik. A másik egyenes két ismert ponttal 

megrajzolható. Leggyakrabban az adott N ciklusszámhoz és p értékhez tartozó R=0 {M=A 
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;A(M=A)}, tiszta lüktető és R=-1 {M=0;A}tiszta lengő igénybevételi pontok ismertek. 

Ez utóbbit, fontossága miatt, V jelöléssel is megkülönböztetjük. 

Smith diagram 

Gyakran használatos, elsősorban a német szakirodalomban, a Haigh diagraméval azonos 

információtartalmú, szintén rögzített N ciklusszámhoz, mint paraméterhez rendelt Smith-

diagram. A Haigh diagramtól eltérően, a függőleges tengely a MAX, MIN tengely, így 

felülről, a képlékeny zóna kizárása a folyáshatár vonalával történhet. A 4.8. ábra szerinti 

közelítő változat MIN alsó- és MAX felső határvonala is így két egyenes szegmensből áll. 

Abban az estben, ha egy P{m=M ;a} ponttal jellemzett üzemi igénybevétel a diagram belső 

pontja, törés L<N ciklusszámig, legfeljebb p valószínűséggel következik be, lásd 4.8. ábra.  

 

4.8. ábra: A Smith diagram 

Megjegyzések: 

1. Növekvő középfeszültséggel a határállapoti amplitúdó általában csökken, ami a 

diagramokból is látható. Ezt a tulajdonságot középfeszültség-érzékenységnek 

nevezzük. 

2. A diagramok, az eredeti görbe határvonal jobb közelítésére, kettőnél több egyenesből 

álló határvonalú változatban is használatosak. Ugyanakkor, egyszerűsítés céljából, 

egy egyenessel határolt változatot is használunk.  

4.2.2. Anyagjellemzők NND
 
esetén 

Tekintettel arra, hogy az NND szükséges élettartam esetén, a kifáradási határ értelmezéséből 

adódóan, gyakorlatilag N= élettartamra méretezünk, a megkívánt élettartam explicit 

formában a méretezés során nem jelenik meg. A határállapoti jellemzők ebben az esetben az 

N=ND kifáradási határ-ciklusszámhoz rendelt Haigh- vagy Smith diagramokból vehetők, 

minden NND élettartam esetén.  
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Az anyagszabványok, gyári katalógusok vagy egyéb műszaki dokumentumok általában a V,D 

és A,D(R=0), valamint az Rp (Rm) értékeket tartalmazzák. Ezek alapján a két egyenes 

szegmenssel közelített Haigh- és Smith diagram is megszerkeszthető. Az M középfeszültség-

érzékenységi tényező az  

 
0)(Rσ

0)(Rσσ
M

σM

σDA,DV,

σ



  (4.5) 

összefüggés alapján számítható. 

A leggyakrabban a húzó-nyomó igénybevételi adatok ismertek, a hajlításra, vagy csavarásra 

vonatkozó adatok azonban gyakran nem állnak rendelkezésre. Ilyenkor a V,D,hz,ny és az M 

közelítő értékei alapján szerkeszthetjük meg a vonatkozó diagramokat. Acélra V,D,hj=(1,11-

1,25). V,D,hz,ny csavarásra V,D,cs=(0,55-0,61)V,D,hz,ny, általános esetben V,D,cs=0,577V,D,hz,ny, 

rideg öntöttvasra V,D,cs=(0,8-1) V,D,hz,ny vehető. Elfogadva M() középfeszültségtől való 

függetlenségét, M=3,5.10
-4

Rm[N/mm
2
]+a, ahol acélra a=-0,1, acélöntvényre a=0,05, 

gömbgrafitos öntöttvasra a=0.08, temperöntvényre a=0,13, míg lemezgrafitos öntöttvasra 

M=0,5. Csavarás esetén M=b. M, acélra és acélöntvényre b=0,58, gömbgrafitos öntöttvasra 

b=0,65, temperöntvényre b=0,5, míg lemezgrafitos vasöntvényre b=0,85. 

4.2.3. Alkatrész teherbírás meghatározása NND élettartamra, egyszerű igénybevételre 

Az alkatrész teherbírás adatokat a vonatkozó kifáradási anyagjellemzőkből (próbatest 

teherbírás) határozhatjuk meg, az anyagjellemzők meghatározásához alkalmazott próbatestek 

és a tényleges alkatrész közötti, élettartamra való hatásuk szempontjából lényeges 

különbségek figyelembevételével, amelyek: az alkatrész jellemző (keresztmetszeti) mérete, a 

felületi érdesség valamint a bemetszések jellemzői.  

Tekintettel arra, hogy az alkatrészre vonatkozó Haigh (vagy Smith) diagram jellegében 

megegyezik az alapanyagéval, az alkatrész teherbírást az alkatrészre vonatkozó Haigh 

diagram formájában adjuk meg.  

A jellemző méret hatása 

A kísérletek azt mutatják, hogy a jellemző keresztmetszeti méret növekedésével, a statikus 

esethez hasonlóan, a teherbírás csökken. Ez elméleti meggondolásokkal is indokolható, 

amelyre itt nem térünk ki. A csökkenés mértéke a  

 1
)(dσ

(d)σ
(d)k

0DV,

KD,V,

d   (4.6) 

anyagminőségtől független mérettényezővel vehető figyelembe, ahol d0 az „alkatrész- 

próbatest”, d az alkatrész jellemző átmérője, egyéb paraméterek azonosak. A mérettényező 

értékében bizonyos szórás tapasztalható. Általában közepes értékeket vehetünk figyelembe, 

hőkezelés esetén a kisebb értékeket, lásd 4.9. ábra. 
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4.9. ábra: A kd mérettényező 

A felületi érdesség hatása 

A kísérletek tanúsága szerint a felületi megmunkálás finomságának csökkenésével a 

teherbírás csökken. A csökkenés mértéke függ az anyagminőségtől is: nagyobb szilárdság 

esetén a csökkenés mértéke nő. 

A gyakorlati számításokban a felületi érdesség hatása a  

 1
)R;(Rσ

)R;(Rσ
)R;(Rk

m0ZDV,

mZKD,V,

mZR   (4.7) 

felületi érdességi tényezővel vehető figyelembe, ahol RZ0 a polírozott próbatest felület 

érdessége, RZ az „alkatrész-próbatesté”, egyéb mértékadó paraméterek azonosak.  

A kR(Rz;Rm) tájékoztató értékei a 4.10. ábra láthatók. 
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4.10. ábra: A kR(RZ;Rm) tényező 

A bemetszések hatása 

A bemetszések, szemben a statikus igénybevételi esettel, lényeges hatást gyakorolnak a 

teherbírásra. A teherbírás csökkenésének mértéke alapvetően a Kt,,() alaktényező függvénye, 

azonban a támasztó hatás, anyagminőségtől függő mértékben, ezt a hatást mérsékelheti. A 

nagy alakváltozási képességű anyagoknál a támasztó hatás erőteljesebb, míg rideg 

anyagoknál, pl. lemezgrafitos öntöttvasnál támasztó hatás nem jelentkezik. 

A számításokban ezért a bemetszések hatása a  

 1
)R1;(Kσ

)R1,(Kσ
)R;(KK

mtKD,V,

mtDV,

mtf 



  (4.8) 

gátlástényezővel vehető figyelembe szívós anyagok esetén. A Kt alaktényezőjű bemetszéssel 

rendelkező „alkatrész-próbatest” csak a Kt1 bemetszéssel tér el a bemetszés nélküli 

próbatesttől. Gátlástényezők kísérleti értékei csak a leggyakoribb kialakítás-anyagminőség 

kombinációk esetén állnak rendelkezésre.  

Más esetekben felhasználhatjuk azt a kísérleti tapasztalatot, hogy a támasztó hatás döntő 

mértékben a bemetszés tövében kialakított „r” lekerekítési sugár függvénye, így bevezetve az 

 1
1)(K

1)(K
)Rη(r;

t

f

m 



  (4.9) 

bemetszés-érzékenységi tényezőt,  és Kt ismeretében a gátlástényezőt minden bemetszés-

anyag kombináció esetén meg tudjuk határozni. Rideg anyagokra Kt= Kf.  
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A 4.11. ábra kísérleti adatok alapján felvett (r;Rp/Rm) görbéket ábrázol, amelyek a megadott 

közelítő egyenlettel is számíthatók. 

 

4.11. ábra: A bemetszés-érzékenységi tényező 

Hasonlóan definiált, kísérleti adatokra támaszkodó tényezőkkel vehető figyelembe a 

különböző bevonatok (korróziógátló, esztétikai célú stb.) vagy a nagy üzemi hőmérséklet 

(t>100
o
C) hatása. 

Az alkatrész Haigh diagram meghatározása 

Az alkatrész Haigh diagramjának meghatározásához kiindulásul az alkatrész V,D,K tiszta 

lengő kifáradási határ-amplitúdóját használjuk fel, felhasználva értelemszerűen az (4.6), (4.7), 

(4.8) egyenletek szerinti tényezőket: 

 
f

RdDA,

KD,A,
K

.kkσ
σ   (4.10). 

Mivel az alkatrész középfeszültség érzékenység tényezője közelítőleg az alapanyagéval 

azonos, az alkatrész Haigh diagram bekezdő egyenes határvonala az alapanyagéval 

párhuzamosan vehető fel. Megtartva a másik, Rp-ből induló határoló egyenest, az alkatrész 

Haigh diagram rendelkezésre áll, lásd 4.12. ábra a. rész. A V,D,K extrém kis értékeinél 

előfordulhat, hogy az alkatrész haigh diagram határvonala már a M=Rp pont előtt metszi a 

M tengelyt. Ebben az esetben a bekezdő határvonal jobboldali végpontját a M=Rp pontba 

helyezve, egy egyenessel határoljuk a diagramot, lásd 4.12. ábra b. rész. 
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4.12. ábra: Az alkatrész Haigh diagram szerkesztése 

Megjegyzések: 

1. A kifáradási határt befolyásoló egyes tényezők minden egyszerű igénybevétel estén a 

fentiekkel azonos módon definiálhatók. Ugyan ez igaz az alkatrész Haigh diagram 

szerkesztésére is. A konkrét értékek azonban természetesen igénybevétel fajtánként 

eltérőek. 

2. A kifáradási határt befolyásoló egyes tényezőket névleges feszültség-amplitúdók 

alapján határozzuk meg, az alkatrész Haigh diagram is névleges feszültségekre 

vonatkozik. Így abba a szintén névleges feszültség formában meghatározott {m;a} 

üzemi igénybevételi pontok közvetlenül berajzolhatók.  

3. Az alkatrész Haigh diagram az alkatrész egyes keresztmetszeteire határozható meg, 

így az valójában egyes alkatrész keresztmetszetekre vonatkozik. Méretezési 

szempontból a gyengített – általában bemetszett – keresztmetszetek vizsgálandók. 

Ezek közül az lesz a kritikus keresztmetszet, amelyik a keresztmetszetenként változó 

(pl. hajlított tengely) üzemi igénybevétellel a leggyengébb „láncszem”. 

4.2.4. A biztonsági tényező meghatározása egyszerű igénybevétel esetén 

Az alkatrész teherbírást megadó alkatrész Haigh diagram birtokában a méretezés a 

P{m;a}H1 feltétel ellenőrzését jelenti, (lásd 4.13. ábra), ahol P{m;a} az üzemi 

igénybevételi pont, H1 a Haigh diagram által határolt megengedett tartomány. Amennyiben a 

P{m;a} H1 teljesül, N<ND ciklusszámnál a törés legalább 1-p valószínűséggel nem 

következik be. A P’{m’;a’} H1  esetén a törés bekövetkezésének valószínűsége N<ND 

esetén a p értéket meghaladja, azaz az alkatrész nem megfelelő.  

A gyakorlati esetek nagy részében mind a terhelések, mind a teherbírás adatok egzakt 

valószínűségi paraméterekkel nem megadott bizonytalansággal terheltek. Ilyen esetekben 

különösen fontos a P{m;a} H1 feltétel teljesülésének biztonsága felől tájékozódni, pl. egy 

alkalmasan értelmezett biztonsági tényező meghatározásával.  

Az igénybevételt jellemző P pont megengedett tartományban való elhelyezkedése 

összefüggésbe hozható a biztonsággal. Minél közelebb helyezkedik el a P pont a 

határvonalhoz (HHAT), annál kisebb terhelésnövekedés (m, a, vagy mindkettő 
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megnövekedése) hatására a P’{m’;a’} H1  állhat elő. A túlterhelődés elvileg bármilyen 

a=f(m) függvény szerinti módon következhet be, lásd 4.13. ábra b. rész. S értéke triviális 

módon függ attól, hogy milyen függvény szerint jutunk el P-ből P’-be,  

 

4.13. ábra: A méretezés elve (a), túlterhelődési esetek (b), a/m=áll. szerinti 

terhelésnövekedés (c) 

A gyakorlati esetek nagy részében a terhelés növekedés jó közelítéssel a a/m=áll. szerint 

megy végbe. 

Az S biztonsági tényezőt ilyen esetekben célszerűen az  

 
OP

OP'
S   (4.11) 

hányadosként értelmezhetjük, ahol P’ HHAT, lásd 4.13. ábra c. rész.  

Az S biztonsági tényező a HHAT egyenesek egyenletei alapján, vagy az alkatrész Haigh 

diagram birtokában az OP  és 'OP  szakaszok hosszának grafikus meghatározásával 

számítható.  

A Haigh diagram 4.13. ábra d. rész szerinti egyszerűsítésével és a/m=áll. terhelésnövekedési 

függvénnyel, itt nem részletezett levezetés alapján, S értéke az alábbi összefüggésekkel 

számítható: 

 ,
SS

SS
S

ma

ma


  (4.12) 
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ahol: 

 
m

p

m

a

KD,V,

a
σ

R
S,

σ

σ
S  . 

Megjegyzések: 

1. Tekintettel a biztonsági terület 4.13. ábra d. rész szerinti egyszerűsítésére, az így 

számított S értékkel a valóságosnál kisebb biztonsági tényezőt kapunk.  

2. Az (4.12) szerinti összefüggések minden típusú egyszerű igénybevétel esetén 

érvényesek, a megfelelő adatokkal.  

A biztonsági tényező ajánlott értékei acélok esetén S=1,3-1,5, gömbgrafitos- és 

temperöntvény esetén S=1,8-2,1, lemezgrafitos öntvény esetén S=2,3-2,6. 

4.2.5. A biztonsági tényező meghatározása összetett igénybevétel esetén 

A gyakorlatban leggyakrabban előforduló összetett igénybevétel az egyidejűleg fellépő 

hajlítás és csavarás, pl. tengelyeknél. Az alkatrészek teherbírása szempontjából a 

legkedvezőtlenebb eset az azonos frekvenciájú és azonos fázisban fellépő két igénybevétel. A 

továbbiakban ezt az esetet vizsgáljuk.  

Biztonsági terület összetett igénybevétel esetén 

Összetett igénybevétel esetén mind az ébredő igénybevétel, mind a határállapoti jellemzők 

négy paraméterrel adhatók meg, így a gyakorlatban paraméteres ábrázolást használunk. A 

biztonsági területet a (A,,K,hj; A,K,cs) határállapoti amplitúdó koordinátarendszerben 

ábrázoljuk, M,K,hj=áll., ,M,K,cs=áll. feltétellel, lásd 4.14. ábra. Egyidejű hajlítás és csavarás 

esetén ez jó közelítéssel ellipszis határgörbét ad. A legnagyobb biztonsági terület 

M,K,hj=M,K,cs=0 esetén adódik, az egyszerű igénybevételhez tartozó tiszta lengő határ-

amplitúdójú féltengelyekkel.  

 

4.14. ábra: Biztonsági területek összetett igénybevétel esetén 

Tetszés szerinti {a,hj,m,hj;a,cs,m,cs} ébredő igénybevételi összetevők esetén az ellipszis 

féltengelyeket a  
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redukált középfeszültségekhez, az egyszerű hajlító és csavaró Haigh diagramokból vesszük.  

A méretezés így a P{a,hj,m,hj;a,cs,m,cs} H1 feltétel ellenőrzését jelenti, lásd 4.15. ábra.  

 

4.15. ábra: Biztonsági terület és biztonsági tényező szerkesztése összetett igénybevétel esetén 

A biztonsági tényezőt a a,hj/a,cs=áll. túlterhelődési esetre  

 
OP

OP'
S   (4.14) 

egyenlettel definiáljuk. 
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A 4.15. ábra szerinti szerkesztést számítással is helyettesíthetjük, az alábbi összefüggésekkel. 

Bevezetve a  
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 (4.15) 

rész biztonsági tényezőket, az adott redukált középfeszültségekhez tartozó ellipszis 

féltengelyek a levezetés mellőzésével: 
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 (4.16). 

Felhasználva az ellipszis tengelymetszetes egyenletét és a túlterhelődésre vonatkozó 

a,hj/a,cs=áll. feltételt,a levezetés mellőzésével az S biztonsági tényező: 
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ahol 
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    (4.18) 

a rész biztonsági tényezők. 

Az S biztonsági tényező értékeire az 4.2.4. fejezet értékei alkalmazhatók. 

A váltakozó igénybevételre méretezett alkatrészeket minden esetben ellenőrizni kell statikus 

határterhelésre is. Az üzemidő során esetlegesen, ritkán fellépő csúcsterhelés 

figyelembevételével, statikus tönkremenetel szempontjából kell az ellenőrzést elvégezni. 

4.3. Műanyag alkatrészek méretezése 

A műanyag alkatrészek méretezése alapjaiban nem tér el a fémből készült alkatrészekétől. 

Mind a terhelési-, mechanikai-, szilárdsági modellek, mind a névleges feszültség alapján 

történő eljárás megegyeznek a fémeknél alkalmazottakkal. 

A műanyagok teherbírás szempontjából fontos tulajdonságai azonban sok tekintetben 

jelentősen eltérnek a fémekétől, így elsősorban a műanyag alkatrészek teherbírás 

számításában vannak jelentős különbségek. A fémek alapvetően, a terheléstől függően, 

rugalmas- vagy rugalmas képlékeny anyagmodellel jellemezhetők, a műanyagok viszont már 

szoba hőmérsékleten is viszko-rugalmas tulajdonságokat mutathatnak, amit esetenként 

figyelembe kell venni. További jelentős különbség adódik a rugalmassági modulus, a 

hőtágulási tényező, hővezetési tényező stb. tekintetében, ami esetenként a konstrukciós 

kialakítást is befolyásolhatja.  
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A fémekétől eltérő legfontosabb tulajdonságok az alábbiak. 

1. A műanyagok viszko-rugalmas viselkedése már sok esetben szoba hőmérsékleten is, 

kúszási- és relaxációs viselkedésben nyilvánul meg. Ez azt eredményezi, hogy a 

teherbírás függ az üzemidőtől, azaz eltérően a fémektől, már időben állandó terhelési 

modell esetén is „élettartamra” kell méretezni. Növekvő hőmérsékleten ez fokozottan 

jelentkezik.  

2. A műanyagok rugalmassági modulusa általában nem elhanyagolható mértékben 

terhelésfüggő, és lényegesen kisebb a fémekénél. Ezért nagyon gyakran a megengedett 

deformáció kritérium alapján kell a határállapoti jellemzőt (megengedett feszültség) 

meghatározni, az előírt üzemidőhöz tartozó feszültség-nyúlás görbe alapján.  

3. A műanyagok általában jelentős belső súrlódással rendelkeznek, ami váltakozó 

igénybevétel esetén jelentős hőfejlődéssel (melegedéssel) járhat, különösen nagyobb 

igénybevételi frekvenciák esetén. Ilyen esetekben a megengedett feszültséget 

(deformációt) ezen kritérium figyelembevételével kell meghatározni.  

4. A műanyagok időben változó terhelés esetén kifáradási jellegzetességeket mutatnak. 

Időben állandó amplitúdójú- és középfeszültségű terhelési modell esetén a teherbírásuk 

a fémekéhez hasonló kifáradási görbével jellemezhető, határozott kifáradási határ 

nélkül. N=10
6-7

 ciklusszámnál azonban a kifáradási görbe általában már közel 

vízszintes, így az itt adódó amplitúdó kifáradási határ amplitúdónak tekinthető.  

Időben állandó terhelési modell esetén, a műanyag alkatrészek teherbírása, hasonlóan a 

fémekéhez, a próbatestek feszültség-nyúlás görbéiből kiindulva határozhatók meg, ahol 

figyelembe kell venni a tervezett „élettartamot” is, lásd 2. pont alatt. Tekintettel arra, hogy a 

műanyagok hajlamosak az elridegedésre, ezért a feszültséggyűjtő hatást a Kt alaktényezővel 

általában figyelembe vesszük. A különböző adalékok, pl. színezékek, nedvesség, stb. 

hátrányosan befolyásolhatják a teherbírást. Ezek hatása különböző csökkentő tényezőkkel 

számítható. Mind a szilárdsági adatok, mind a teherbírást befolyásoló tényezők tekintetében a 

gyártóművek adataiból (katalógusok) indulhatunk ki. A biztonsági tényezőre általában S>2 

ajánlott. 

Állandó amplitúdójú és középfeszültségű váltakozó terhelés esetén az alkatrész teherbírás 

meghatározása szintén a fémeknél alkalmazott módszerek szerint történhet, kiindulva a 

próbatestek kifáradási jellemzőiből, lásd 4 pont. Mind a kifáradási anyagjellemzők, mind az 

alkatrész teherbírást befolyásoló egyes tényezők tekintetében a gyártómű adataira 

támaszkodhatunk. Váltakozó igénybevétel esetén az alkalmazandó biztonsági tényező 

általában S>3. 
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5. Szerkezeti elemek kötései 

A kötéseket oldható és nem oldható kötésekre oszthatjuk. Az oldható kötéseket a kötőelem 

sérülése nélkül lehet bontani és újra szerelni. Ide tartoznak: 

– a csavarkötések, szegek, csapszegek, tengely-agy kötéseknél a reteszkötések, ékkötések, 

szorítókötések valamint a rögzítőelemes kötések.  

A nem oldható kötéseket az alkatrészek roncsolásával lehet szétbontani.  

Ezek közé tartoznak: 

– ragasztott kötések, forrasztott, hegesztett kötések, szegecskötések. 

 

Közbenső csoportot alkotnak a szilárd illesztésű kötések, ezek bontása és újraszerelése az 

összeszerelt alkatrészek túlfedésének mértékétől, ill. az össze- és szétszerelési technológiától 

függ.   

Más szempont szerinti csoportosításuk az anyaggal záró, alakkal záró és erővel záró 

kötések.  

Anyaggal záró kötésnél az alkatrészek között egy más anyag létesíti a kötést, a nem oldható 

kötések csoportjába tartoznak.  

Ilyenek: 

– ragasztott, forrasztott, hegesztett kötések. 

Az alakzáró kötés kötőelemmel, vagy a kötésben résztvevő alkatrészek kialakításával jön 

létre. Általában oldható kötések, bonthatók és újra összeszerelhetők. 

– pl. szegek, csapszegek, rögzítőelemek, vagy a tengelykötéseknél a reteszkötés, bordás 

tengelykötés. 

Erőzáró kötéseknél a kötés megvalósításához erőt kell kifejteni, az erő, ill. nyomatékátvitel 

súrlódásos kapcsolattal jön létre. Ezek leggyakrabban oldható kötések.  

– pl.csavarkötés, túlfedéses kötések, kúpos-, ill. kúpos gyűrűs kötések. 

5.1. Anyagzáró kötések 

5.1.1. Ragasztott kötések 

A ragasztás egyik legkorszerűbb, alapvetően anyagzáró, a felületi érdesség miatt részben 

alakzáró, roncsolás nélkül nem oldható kötési eljárás. A kötés szintetikus anyaggal, vegyi 

reakció révén jön létre, az egyes alkatrészek és a ragasztóréteg között adhézió, a réteg 

belsejében kohézió útján. 
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Széleskörben alkalmazzák a villamosiparban, a finommechanikában, a repülőgépgyártásban 

és a hagyományos gépiparban is. 

A ragasztott kötés előnyei (5.1. ábra a. rész): 

– a terhelésátadás sokkal egyenletesebb, mint a szegecselt (5.1. ábra b. rész) vagy hegesztett 

(5.1. ábra c. rész) kötés esetén,  

– elmarad a szegecselés okozta gyengítés és feszültség halmozódás, és a hegesztés során 

keletkező helyi feszültség-koncentráció, 

– kifáradási határa nagy, általában hidegen készíthető,  

– jelentős a súlymegtakarítás,  

– jó a villamos szigetelése,  

– vegyi hatásoknak ellenáll,  

– jól festhető, galvanizálható, eloxálható,  

– varratmentes kötést ad,  

– zajcsökkentő és lengéscsillapító hatású. 

A ragasztott kötés hátrányai: 

– kötéskor magas a nyomás (2 MPa) és hőmérséklet (140 - 195°C) igénye, 

– a fajlagos terhelhetősége kicsi, 

– hőhatásra érzékeny, 

– öregedésre hajlamos.  

 

 
5.1. ábra: A ragasztott (a), szegecselt (b) és hegesztett (c) kötések feszültségeloszlása 

5.1.2. Ragasztóanyagok 

A ragasztóanyagok lehetnek állati eredetűek (glutinenyv, kazein-enyv), növényi alapanyagúak 

(keményítő-enyv, dextrinenyv, kaucsuk), és műanyag származékok (óriás molekulájú szerves 



5. SZERKEZETI ELEMEK KÖTÉSEI 55 

© Bider Zsolt, Rácz Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

vegyületek, amelyeket szintetikus úton vagy természetes alapanyagok módosításával állítanak 

elő, polimerizációval, polikondenzációval, illetve poliaddicióval). 

A hőhatással szembeni viselkedés szerint lehetnek: 

– hőre keményedők, 

– hőre lágyulók. 

Az egykomponensű ragasztók általában hőhatással térhállósíthatók, míg a 

kétkomponensűeknél a térhállósodási reakció megindítását adalékkal, keményítő anyaggal 

biztosítják.  

A leginkább elterjedt ragasztóanyagok: 

– poliuretán műanyagragasztók, 

– epoxigyanták, 

– fenolgyanták. 

 

Ragasztó típus 

Keményedési feltételek Átlagos 

kötésszilárdság 

20°C [MPa] 

Üzemi 

hőmérséklet 

[°C] 

Nyomás 

[MPa] 

Hőmérséklet 

[°C] 

Poliészter csak rögzítés 18 – 23 15 – 20 -70 – +140 

Vinil-, ill. metakril 

gyanta 

csak rögzítés 20 – 80 35 + 100 

Araldit I. csak rögzítés 130 – 220 27 – 35 -60 – +120 

Araldit 101. csak rögzítés 20 – 100 10 -20 – + 70 

Epoxigyanta 0,2 100 – 260 (AI-Al) 

25 - 35 

-55 – +150 

Műkaucsuk 0,3-0,5 – 1,00 100 – 180 

160 – 180 

Fékbetéthez 

3 - 29 

      – +250 

-45 – +260 

Fenolgyanta 0,2 – 0,3 

0,07 – 0,7 

150 – 200 

140 – 155 

(AI-AI) 38 

(Al-AI) 20 

    – + 90 

-60 – + 350 

Redux 0,4 – 2,0 145 – 195 35 +100 – +200 

5.1. táblázat: A fémragasztók jellemzői 

5.1.3. A fémragasztás technológiája 

A kötés szilárdságát leginkább befolyásoló adhézió erőssége a ragasztóanyag nedvesítő 

hatásával jellemezhető. A felületre cseppentett folyadék nedvesítése annál jobb, minél kisebb 

a folyadékfelszín érintője és a fémfelület által bezárt δ peremszög értéke (5.2. ábra). 
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5.2. ábra: A δ peremszög változása 

A kötésszilárdság nagymértékben függ a felület előkészítésétől. A tapadást és a nedvesítést 

jelentősen befolyásolja az összeragasztandó felületek érdessége, amely növelésének azonban 

bizonyos határon felül viszont nincs jelentősége. A megkeményedett ragasztóréteg szilárdsága 

a ragasztóréteg vastagságától fordított arányban függ. A ragasztandó felületeknek jól kell 

illeszkedniük egymáshoz, hogy egyenletes és viszonylag vékony ragasztóréteget tudjunk 

létrehozni. Érdes felületeknél a mélyedés alakjának, valamint a peremszögnek döntő szerepe 

van. Durvítással szükség esetén növelhető az aktív felület. 

A kapilláris nyomás akkor pozitív, ha υ+δ<180° (ha υ a mélyedés hajlásszöge), ekkor a 

felület nedvesedik, ha υ+δ>180° (a kapilláris nyomás negatív) nem következik be nedvesedés 

(5.3. ábra). Minél nagyobb a δ, annál kevésbé hatol be a ragasztó a felületi mélyedésekbe.  

ragasztó

levegõ





 

5.3. ábra: Nedvesítés és felületi bemélyedés 

Ragasztás előtt a felületről a durva szennyeződéseket el kell távolítani és kémiai zsírtalanítást 

kell végezni. Ha a ragasztott felületek mindenféle szennyeződéstől (homok, zsír, oxidréteg) 

mentesek, a ragasztóanyag tapadási szilárdsága a ragasztandó anyaghoz nagyobb, mint a 

ragasztóanyag szilárdsága. A tisztítás és durvítás után célszerű hideg vagy meleg vízzel a 

felületet leöblíteni és utána megszárítani. Az előkészítés célja:  

- a fémfelület a ragasztóval jól nedvesíthetővé váljon, 

- a fém fajlagos felülete növekedjen.   

A ragasztóréteg vastagságának növekedése a húzó-nyírószilárdság csökkenéséhez vezet, ezért 

vékony egyenletes réteg felhordására kell törekedni. Hornyos - vagy körkötések esetén az 

illeszkedő felületek között 0,1 – 0, 3 mm ragasztási hézagot kell hagyni. 
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5.1.4. Ragasztott kötések kialakítási szempontjai 

Elsősorban nyíró igénybevételnek tehető ki, ezért terhelőerő irányú átlapolt vagy hevederes 

kötést célszerű kialakítani (5.4. ábra és 5.5. ábra). 

 

5.4. ábra: Átlapolt  ragasztott lemezkötések 

 

5.5. ábra: Egy- és kétoldali evederes ragasztott lemezkötések 

Hajlítóigénybevétel hatására a ragasztórétegben, a felületre merőlegesen, járulékos 

húzófeszültségek ébrednek. Ha ezek elég nagyok, megindul a lefejtődés, a lemezszélek 

felválása, és csökken a kötés szilárdsága (5.6. ábra).  

a

b

F F

 
5.6. ábra: A lefejtődés jelensége 

Az egyes kötések kedvező vagy kedvezőtlen elhelyezkedése a működő F erő hatásához képest 

lényegében attól függ, hogy előáll – e a lefejtődési veszély vagy sem (5.7. ábra).  
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5.7. ábra: Sarokkötések 

A lefejtődés veszélyét csavarkötéssel, szegecseléssel, ponthegesztéssel, a lemezszél 

aláhajtásával, vagy kettős lemezvég kialakítással lehet elhárítani (5.8. ábra, 5.9. ábra és 5.10. 

ábra).  

 

5.8. ábra: A lefejtődés meggátlásának megakadályozása csavarral, szegeccsel, vagy 

ponthegesztéssel 

 

5.9. ábra: A lefejtődés meggátlásának megakadályozása a lemez szélének lehajtásával 
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5.10. ábra: A lefejtődés meggátlásának megakadályozása a lemez szélének lehajtásával 

Állványok, tartószerkezetek tervezésekor az a törekvés, hogy a borítólemez is teherhordó 

szerkezeti elem legyen (5.12. ábra). Ez is ragasztott szerkezettel valósítható meg.  

 

 

5.11. ábra: Tartószerkezet kialakítások 

Az ilyen típusú héjszerkezeteket a járműiparban elterjedten használják, nemcsak acélból, 

hanem könnyűfémből is. 

5.1.5. Ragasztott kötések szilárdsági méretezése 

Ragasztott kötések méretezésénél egyszerűsített, közelítő számításokat szokás végezni, mivel 

az adhézió meghatározására jelenleg még nincs általánosan elfogadott elmélet.  

Az átlapolt kötéseket úgy kell kialakítani, hogy a kötés igénybevétele nyírás legyen: 

 
megvv

b

F






  

ahol b a kötés szélessége és l a kötés hossza (5.4. ábra). 

A megengedett nyírófeszültség értéke nyugvó terheléskor a ragasztóréteg τB 

nyírószilárdságából számítható (a biztonsági tényező: n = 2...3). A ragasztott kötés különösen 
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érzékeny az ismételt igénybevételekre. Ezek közül a lüktető jellegű a veszélyesebb (5.12. 

ábra). Ilyenkor, amennyiben a kifáradási határgörbe nem áll rendelkezésre, közelítésképpen a 

statikus igénybevételre megengedhető feszültség egyharmadával célszerű számolni. 

 

5.12. ábra: Tengelykapcsoló fedélre ragasztott fogaskerékkoszorú 

 

5.13. ábra: Az átlagos feszültség alakulása az átlapolt (a), a homlok (b) és a ferde (c) 

ragasztott homlokkötésben 

Homlokkötés esetén (5.13. ábra b. rész) a méretezése húzásra: 

 
megv

v

v
A

F
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vagy hajlításra: 

 
megv

v

h

v
K

M
   

ahol Av a ragasztott felület, és Kv a ragasztott szelvény ekvatoriális keresztmetszeti tényezője. 

Ferde homlokkötés (5.13. ábra c. rész) méretezése húzásból származó összetett 

igénybevételre:    

 
2

v

v
A

F
sin ;     cossin

v

v
A

F
  

 
megv

22

vredv
4   

hajlításra: 

 
vmeg

v

h

v
K

M
 

2
sin , 

csavaró nyomatékkal terhelt ferde homlokkötés esetén pedig csavarásra: 

 
megv

vp

v
K

M
 sin ,  

ahol a Kvp  a ragasztott kötés poláris keresztmetszeti tényezője. 

A ragasztórétegben fellépő maximális csúsztatófeszültség meghatározására többféle közelítő 

módszer ismeretes. Példaként Volkersennek átlapolt kötésben ébredő nyírófeszültségcsúcsra 

(τmax) kimunkált összefüggését mutatjuk be (5.13. ábra a. rész). 

 
 

 ABh

ABhB

B

A

v sin

cos1
max







   

ahol β-a feszültség-csúcs tényező és 

 
hsE

lG
A

22

2


     
11

22

sE

sE
1B    

ahol: 

E1, E2 rugalmassági modulusok, (E1s1 > E2s2) 

G a varrat csúsztató rugalmassági modulusa 

h  a ragasztóréteg vastagsága.  

 

Végül, ha E1s1 = E2s2; akkor B = 2, és 
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2

A
hctg

2

A
  

 

A méretezés alapegyenlete pedig: 

 
megvv

 
max   

5.2. Forrasztott kötések 

A forrasztás anyaggal záró, esetlegesen oldható kötés. Ömlesztett adalékfém segítségével hoz 

létre adhéziós kapcsolatot.  

A forraszthatóság főként az alkatrészek felületén keletkező oxidrétegtől illetve ennek 

eltávolítási lehetőségétől függ.  

A forraszanyag kiválasztásakor fontos az olvadási hőmérséklet és a szilárdság. A 

forraszanyag legalább 50°C-kal alacsonyabb olvadáspontú legyen, mint az alapanyag.  

 

A forrasztás előnyös tulajdonságai: 

– az alacsony forrasztási hőmérséklet,  

– nem keletkeznek hő okozta feszültségcsúcsok, elhúzódások, repedések,  

– jó a villamos vezetőképesség,  

– jók a tömítési tulajdonságok,  

– a kötés rugalmas. 

 

A forrasztás hátrányos tulajdonságai: 

– kis terhelhetőség,  

– gondos előkészítés igénye,  

– a forrasztóanyagok drágasága. 

 

A forrasztási eljárások a forrasztóanyag és az alkalmazott hőfok alapján lehetnek: 

– Lágy forrasztás: forrasz anyag ón, cink, ólom ötvözet (olvadáspontja < 300 °C) a 

létrehozott kötés szilárdsága kicsi: 

- τB = 20 - 86 [MPa] ón forrasztásnál, 

- τB = 120 [MPa] ón-kadmium forrasztás esetén; 

– Kemény forrasztás: forrasztó anyag vörösréz, réz, ezüst, sárgaréz (ömlesztési hőfoka 

t > 500 °C); az ilyen kötés nagyobb szilárdságú: 

- τB = 180 - 270 [MPa] vörösréz forrasztásnál. 
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5.2.1. Forrasztott kötések kialakítása 

A legkedvezőbb kötéstípus a nyíróigénybevételnek kitett átlapolt, vagy hevederes kötés (5.14. 

ábra). A tompa varrat a legkedvezőtlenebb megoldás, mivel a forrasztás húzóigénybevétel 

felvételére kevéssé alkalmas (5.15. ábra). 

 

5.14. ábra: Átlapolt forrasztott kötések alakja és elhelyezkedése 

Tompa ütköztetéskor a lemezek közötti szokásos hézag 0,5 mm. A felületek közötti hézagot a 

megömlött forrasztóanyag a kapilláris hatás révén tölti ki. Nem szűkölő résméret esetén a 

kötésszilárdság a nem elég hatásos diffúzió következtében csökken (5.15. ábra). 

 

5.15. ábra: Forrasztott homlok kötések alakja és elhelyezkedése 

5.2.2. A forrasztott kötések szilárdsági méretezése 

Egyenletes nyírófeszültség eloszlás feltételezésével az egyszerűsített méretezés alapegyenlete 

 
nb

F
B

meg





  

ahol: 

b a lemez szélessége, 

l az átlapolás hossza, 

n a biztonsági tényező (szokásos nagysága 3 ... 4). 

A kötést az alapanyaggal egyenértékű teherviselésre célszerű méretezni: 

 bbsF
megmeg

 .  

A szükséges átlapolási hossz: 

 
meg

meg
s



 ,  

ahol:  
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F az alapanyag húzóigénybevétele, 

σmeg az alapanyagra megengedett húzófeszültség, 

τmeg az alapanyagra megengedett húzófeszültség 

s∙l az alapanyag F-re merőleges keresztmetszete, 

s  lemez vastagság. 

A gyakorlatban átlapolásra l = (3...5)∙s érték felvétele terjedt el. 

 

5.3. Hegesztett kötések 

5.3.1. Elméleti alapok 

 

 
5.16. ábra: A feszültségkomponensek értelmezése az ISO TC 44 szerint 

ahol: 

A=ah a kritikus varratkeresztmetszet; 

a gyökméret; 

h hasznos varrathossz; 

|| a varrat hossztengelyére merőleges homlokfelületen ébredő normálfeszültség; 

,, || a kritikus varratkeresztmetszetben ébredő belső feszültségkomponensek; 

n, t, t|| a külső igénybevételből a varrat oldalfelületén a kritikus keresztmetszetre 

vonatkoztatott külső feszültségkomponensek; 

 a külső és belső feszültségkomponensek síkjainak egymással bezárt szöge. 

 

A külső és belső feszültségkomponensek közötti összefüggések az 5.16. ábra alapján: 

 =ncos + tsin     =–nsin + t+cos     ||= t||. 

(Derékszögű sarokvarrat esetén sin cos  
1

2
). 
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A belső feszültségkomponensekkel a kritikus varratkeresztmetszetben ébredő összehasonlító 

(redukált) feszültség általános alakja: 

   2222

red
k

||||



 

A Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) a nagyszámú kísérleti eredményei alapján az 

összefüggés egyszerűsítését javasolja, mivel: 

σ||  0; valamint az állandókra nézve azt találták, hogy k=1 és =1.8; így a redukált feszültség 

összefüggése: 

  2

||

22

red
8.1 


 

Ez az összefüggést többek között belga, német és olasz szabványok is alkalmazzák. 

5.3.2. Méretezés statikus igénybevételre 

A méretezés során a mértékadó redukált varratfeszültséget kell az alapanyagra megengedett 

húzófeszültséggel összehasonlítani: 

 
max

max

red

megh

meghred
S  ill.  ;




  

Tisztán nyírt varratok esetében lehetőség van a legnagyobb nyírófeszültségre méretezni: 

 
max

meg

megmax
S  ill.  ;




   

Az alapanyagra vonatkozó megengedett feszültségek a DIN 4100, a DIN 15018 és a DV 952 

német szabványok szerint: 

- Fe 235: σhmeg= 160180 N/mm
2
; 

- Fe 355C: σhmeg= 240270 N/mm
2
. 

A hegeszthető acélokra általában σmeg=ReH/1.3, mindkét acélra:  
3

meg

meg


 . 

A statikus biztonsági tényező értéke legalább 1.52 kell, hogy legyen. 

A megengedett feszültségek tekintetében a szakirodalom nem egészen egységes. Csaknem 

mindegyikük két hegeszthető acélfajtára, az Fe 235 és az Fe 355C acélnak megfelelő acélra ad 

meg értékeket, de különbséget tesz az alapanyagra és a hegesztett varrat anyagára 

megengedett feszültség között. Kétségtelen viszont, hogy az alapanyagra vonatkozó 

megengedett feszültség figyelembevétele a méretezésnél a biztonság irányába való eltérést 

jelenti, mivel a varratok megengedett feszültségei az alapanyagénál nagyobbak.  
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Pontosabb számításokhoz mindkét hivatkozott DIN szabvány javasolja az összehasonlító 

feszültségen kívül az összes feszültségkomponens egyenkénti ellenőrzését ill. 

összehasonlítását az adott feszültségi állapothoz és varrattípushoz tartozó megengedett 

feszültségekkel (a szabványok természetesen ezeket a feszültségértékeket is tartalmazzák). 

 

5.3.3. Méretezés változó igénybevétel esetén, végtelen élettartamra 

A hegesztett kötések kifáradásra történő ellenőrzésére különböző nemzeti szabványok és 

előírások találhatók. Mi a továbbiakban a DIN 15018 szabványban ismertetett alapelveket 

alkalmazzuk. A szabvány értelmében a kiszámított feszültségeket itt is megengedett 

feszültségekkel kell összehasonlítani. 

A megengedett feszültség meghatározásához a méretezendő varratot — alakja és kiviteli 

minősége szerint — ún. "bemetszési eset" szerinti csoportba kell sorolni, ami gyakorlatilag a 

varrat feszültséggyűjtő hatásának megállapítását jelenti. 

A DIN 15018 szabvány az alábbi öt fokozatot állapítja meg: 

K0 - csekély feszültséggyűjtő hatás; 

K1 - mérsékelt feszültséggyűjtő hatás; 

K2 - közepes feszültséggyűjtő hatás; 

K3 - erős feszültséggyűjtő hatás; 

K4 - különlegesen erős feszültséggyűjtő hatás. 

 

Ezeken kívül van még egy W0 jelű "bemetszési eset", amely a feszültséggyűjtő hatást nem 

tartalmazó, normál felületminőségű alkatrészre vonatkozik. 

A hegesztett varratok különleges minőségi követelményeit az 5.2. táblázat, az egyes varratok 

hegesztési esetek szerinti besorolását az 5.3. táblázat, 5.4. táblázat, 5.5. táblázat, 5.6. táblázat 

és 5.7. táblázat tartalmazza. 

A méretezendő varrat bemetszési esetének megfelelő csoportjának kiválasztása után 

megállapíthatjuk a tiszta váltakozó igénybevételre (Rs = σmin/σmax = –1) kifáradási 

szempontból megengedett feszültséget (σD[R=–1]). Ezek az értékek N>210
6
 igénybevétel 

esetén érvényesek és a feszültséggyűjtő hatáson kívül figyelembe veszik a felület befolyását, a 

biztonsági tényezőt és az anyag kifáradási tulajdonságait is. 

A táblázatokban található értékeket S=4/3 biztonsági tényezővel állapították meg a 90% 

túlélési valószínűségnek megfelelő kifáradási határból. 
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    Vizsgálat a hibátlan kivitelezésre  

Varrat 

fajta 
Varrat jóság A varrat kivitele 

Jelkép 

példák 
Vizsgálati eljárás 

Rövid 

jel 

 

Különleges 

minőség 

Gyök kimunkálva, 

varratréteggel után-

hegesztve, a feszültség 

irányában síkba 

munkálva, végkráter 

nem megengedett. 

 

 

Roncsolásmentes vizsgálat, pl. 

átvilágítással a varrat 100%-ra 

kiterjedően. 

P100 

Tompa-

kötés 

Normál 

minőség 

Gyök kimunkálva, 

varratréteggel után-

hegesztve, végkráter 

nem megengedett.  

 

Ugyanaz, mint a különleges 

minőségnél, mindazonáltal: 

- statikus húzás,  húzó-lüktető 

igénybevétel  váltakozó 

igénybevétel eseten csak akkor, ha 

σh.max=0.8σh.kif.meg, vagy 

σny.max=0.8σh.kif.meg. 

P100 

    A többi lényeges varratra 

roncsolásmentes vizsgálat, pl. 

átvilágítással szúrópróbaszerűen, 

minden egyes hegesztő által 

készített varrat 10%-ra kiterjedően. 

P 

Merő-

leges 

Különleges 

minőség 

Gyök kimunkálva, 

utánhegesztve, 

varratátmenet 

horonymentes, szükség 

esetén megmunkált. 

 

 D 

kötés K 

varrattal 

Normál 

minőség 

Gyökösszeolvadási 

hiány max. 3 mm vagy 

az összehegesztett 

részek vastagságának 

0.2-szerese. Mértékadó a 

kisebb érték. 

 

Roncsolásmentes vizsgálat, pl. 

ultrahanggal, a húzásra igénybevett 

lemezek síkjára merőlegesen, 

rétegesség és szövetszerkezeti 

hibák elkerülésére a varrat melletti 

tartományban. 

 

Sarok-

varrat 

Különleges 

minőség 

Varratátmenet 

horonymentes, szükség 

esetén megmunkált. 
 

  

 Normál 

minőség 

 
 
  

5.2. táblázat: Hegesztési varratok különleges minőségi követelményei 
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K0 bemetszési esetek 

Leírás Ábra Jelkép 
Vizsg. 

jele 

Különleges minőségű, az erő irányára 

merőleges tompavarrattal összekötött részek. 

 

 

 

P 100 

 

 

P 100 

Különleges minőségű, az erő irányára 

merőleges tompavarrattal összekötött , 

különböző vastagságú részek, =1:4 lejtésű 

nem szimmetrikus ütköztetéssel 

megtámasztva, vagy =1:3 lejtésű 

szimmetrikus ütköztetéssel. 
 

 

 

P 100 

 

 

P 100 

Az erő irányába eső K-varrattal összekötött 

részek. 

 

 
K 

5.3. táblázat: Szokásos szerkezeti kialakítások besorolása K0 bemetszési esetbe (kivonat) 

 

K1 bemetszési esetek 

Leírás Ábra Jelkép 
Vizsg. 

jele 

Normál minőségű, az erő irányára merőleges 

tompavarrattal összekötött részek. 

 

 

 

P 

vagy 

P 100 

Normál minőségű, az erő irányával 

párhuzamos tompavarrattal összekötött 

részek. 
 

 

 

 

Normál minőségű, sarokvarrattal összekötött 

részek. 
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K1 bemetszési esetek 

Leírás Ábra Jelkép 
Vizsg. 

jele 

Átmenő rész, melyre az erő irányára 

merőleges, különleges minőségű, folyamatos 

K-varrattal felhegesztett részek vannak. 

 

 

 

Átmenő rész, melyre az erő irányára 

merőleges, különleges minőségű, folyamatos 

K-varrattal felhegesztett tárcsák vannak. 

 

 

 

5.4. táblázat: Szokásos szerkezeti kialakítások besorolása K1 bemetszési esetbe (kivonat) 

 

K2 bemetszési esetek 

Leírás Ábra Jelkép 
Vizsg. 

jele 

Különleges minőségű, az erő irányára merőle-

ges tompavarrattal összekötött, idomacélból 

vagy rúdacélból, de nem laposacélból készült 

részek vannak felhegesztve. 

 

 

 

P 100 

 

P 100 

Átmenő rész, melyre az erő irányára 

merőleges, különleges minőségű, folyamatos 

sarokvarrattal részek vannak felhegesztve. 

 

 

 

Átmenő rész, melyre az erő irányára 

merőlegesen különleges minőségű, kettős 

sarokvarrattal tárcsák vannak felhegesztve. 

 

 

 

Átmenő rész, melyre különleges minőségű 

sarokvarrattal agyak vannak felhegesztve. 
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K2 bemetszési esetek 

Leírás Ábra Jelkép 
Vizsg. 

jele 

Különleges minőségű kettős K-varrattal, az 

erő irányára merőlegesen. 

 

  

 

Különleges minőségű K-varrattal, hajlításra és 

nyírásra igénybevéve. 

 

  

 

5.5. táblázat: Szokásos szerkezeti kialakítások besorolása K2 bemetszési esetbe (kivonat) 

 

K3 bemetszési esetek 

Leírás Ábra Jelkép 
Vizsg. 

jele 

Az erő irányára merőleges, 

alátétlemezes tompavarrattal 

összekötött részek. 
 

 

 

Alátétlemezes, nem utánahegesztett 

tompavarrattal összekötött csövek. 

 

 

 

Átmenő rész, amelyre az erő irányára 

merőleges, normál minőségű, kettős 

sarokvarratal részek vannak 

felhegesztve. 

 

 

 

Átmenő rész, melyre t0=1.5tu 

vastagságú övlemez van 

felhegesztve. A végvarratok a=5t0 

tartományban különleges minőségű 

sarokvarratként vannak elkészítve. 
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K3 bemetszési esetek 

Leírás Ábra Jelkép 
Vizsg. 

jele 

hosszmerevítők vannak felhegesztve, 

normál minőségű, szakaszos vagy 

kivágásos kettős sarokvarratal. A 

bemetszési esetnek megfelelő 

besorolás a végvarratok közötti 

varratokra is érvényes, a merevítő 

csatlakozásának számításához.  

 

 

Átmenő rész, amelyre idomacélból 

vagy rúdacélból készült rudak 

vannak felhegesztve, körbevezetett, 

különleges minőségű 

sarokvarratokkal. 
 

 

 

Csőből készült rudak, melyek 

különleges minőségű 

sarokvarratokkal vannak 

összehegesztve. 
 

 

 

Az erő irányára merőlrgrs, normál 

minőségű K-varrattal összekötött 

részek. 

 

 

 

 

Normál minőségű K-varrattal, 

hajlításra és nyírásra igénybevéve. 

 

 

 

 

5.6. táblázat: Szokásos szerkezeti kialakítások besorolása K3 bemetszési esetbe (kivonat) 
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K4 bemetszési esetek 

Leírás Ábra Jelkép 
Vizsg. 

jele 

Normál minőségű tompavarrattal az 

erő irányára merőlegesen, 

külpontosan összekötött, külön–böző 

vastagságú nem szimmetrikus 

ütköztetésű, ferde levágás nélküli 

részek, megtámasztva 

(hajlítónyomaték kialakulása ellen). 

 

 

 

P 

 

P 

Normál minőségű tompavarrattal az 

erő irányára merőlegesen, 

külpontosan összekötött, külön–böző 

vastagságú nem szimmetrikus 

ütköztetésű, ferde levágás nélküli 

részek, megtámasztva 

(hajlítónyomaték kialakulása ellen). 

 

 

 

P 

 

P 

Két sarokvarrattal vagy fél-V 

varratos tompakötéssel összekötött 

karimák és csövek. 

 

 

 

 

Átmenő rész, amelyre övlemez van 

hegesztve sarokvarrattal. 

 

 

 

Egymáson felfekvő részek, lyukakkal 

és nyílásokkal, amelyeknél a részek 

össze vannak hegesztve 

sarokvarrattal. 

 

 

 

Átmenő részek, amelyekre rudak 

vannak hegesztve sarokvarrattal. 

 

 

 

Csőből készült rudak, amelyek 

sarokvarrattal vannak 

összehegesztve. 
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K4 bemetszési esetek 

Leírás Ábra Jelkép 
Vizsg. 

jele 

Az erő irányára merőleges, kettős 

sarokvarrattal vagy alátátlemezes fél-

V varrattal összekötött részek. 

 

  

 

 

 

Normál minőségű kettős sarokvarrat, 

hajlításra és nyírásra igénybevéve. 

 

  
 

 

5.7. táblázat: Szokásos szerkezeti kialakítások besorolása K4 bemetszési esetbe (kivonat) 

 

σD[Rs=–1] [N/mm
2
] 

Acél 
Bemetszési eset 

W0 K0 K1 K2 K3 K4 

Fe 235 120 84 75 63 45 27 

Fe 355 C 132 84 75 63 45 27 

5.8. táblázat: Megengedhető normálfeszültségek tiszta váltakozó fárasztó igénybevételre 

(σD[Rs=–1] [N/mm
2
] DIN 15018 (1984) alapján) 

A tiszta váltakozó igénybevételtől eltérő esetben a kifáradás szempontjából megengedhető 

feszültség megállapítása a hivatkozott DIN szabvány meghatározott Smith-diagram 

alkalmazását írja elő (5.17. ábra). 
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5.17. ábra: A DIN szabvány Smith-diagramja 

A tiszta változótól eltérő feszültséglefolyást az asszimmetria tényezővel (Rs=σmin/σmax)  

jellemezzük és az adott esetben érvényes megengedhető feszültséget az Rs asszimmetria 

tényező függvényében a tiszta változó igénybevételhez tartozó kifáradási határból σD[Rs=–1] 

számoljuk az alábbi táblázat összefüggéseinek alapján. (Az összefüggésekben Rm az 

alapanyag szakítószilárdsága.) 

 A –1 < Rs  0 tartományban A 0 < Rs < 1 tartományban 

húzás ]1sR[D

s

]sR[D
R23

5



  

s

m

]1sR[D

]1sR[D

]sR[D

R
R75.0

11 

























 

nyomás ]1sR[D

s

]sR[D
R1

2



  

s

m

]1sR[D

]1sR[D

]sR[D

R
R9.0

11 

























 

 

A megengedett nyírófeszültség: 

 
3

húzó

]sR[D

]sR[D



 , 
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 ahol húzó

]sR[D
  a W0 bemetszési eset szerint. 

A húzó-lüktető és nyomó-lüktető tartományban a képletekkel kiadódó feszültségeket még 

külön is korlátozni kell, úgy, hogy azok nem lehetnek nagyobbak a folyáshatár 0.75, illetve 

0.9-szeres értékénél (lásd a Smith-diagramot). 

 Rm 

[N/mm
2
] 

ReH 

[N/mm
2
] 

 Ha az átmérő vagy 

vastagság [mm] 

Ha az átmérő vagy vastagság 

[mm] 

 
≤3 

3- 

100 

100-

150 

150-

250 
≤16 16-40 40-63 63-80 

80-

100 

100-

150 

150-

200 

200-

250 

Fe 235 360-

510 

340-

470 

340-

470 

320-

470 

235 225 215 215 215 195 185 175 

Fe 235C 510-

680 

490-

630 

470-

630 

450-

630 

355 345 335 325 315 295 285 275 

5.9. táblázat: Mechanikai tulajdonságok szállítási állapotban az Msz 500-1989 szerint 

A kifáradásra való ellenőrzésnél a kiszámított feszültségkomponenseknek egyenként sem 

szabad túllépni a fenti módon meghatározott megengedett értéket, de ugyanakkor összetett 

feszültségi állapotnál a redukált feszültséggel számított biztonsági tényezőnek is nagyobbnak 

kell lennie 1.1-nél. 

A biztonsági tényezők: 

 
22

e
2

||

2

]sR[D]sR[D

SS

SS
S;S;S























 . 

A biztonsági tényezők megkívánt értéke: 1.5…2. 

Redukált feszültség esetében: 

 1.1S

red

]sR[D

red 




 . 

5.4. Szegecskötések 

A szegecskötések rendeltetése erőhatásokkal szembeni alakzáró kötés biztosítása, egy időben 

a tömör zárás létrehozása, vagy csak a tömör zárás. A leggyakrabban előforduló 

szegecstípusok szabványosítottak.  

A korszerű szegecseket és technológiájukat ma is széles körben alkalmazza a jármű- és 

gépipar, a könnyűipar, az építőipar és számos szolgáltatást végző iparág. A szabványok által 

rögzített alakú és anyagú szegecsekkel létrehozott kapcsolat oldhatatlan kötés, melyek azonos 

vagy különböző anyagból készült elemek összekapcsolásánál használatosak. Bár a kötést 

oldhatatlannak tekintjük, de a hegesztéssel szemben a kötés oldása általában nem jár együtt az 

összekapcsolt elemek roncsolásával, és csak a szegecs megy tönkre. A kötés a szegecsszár 

képlékeny alakításával alakzáró módon jön létre, de az esetek többségében ehhez erőzáró 
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hatás is párosul. A kötések alkalmazhatók merev kapcsolatok létesítéséhez, mint például 

toronyházak, daruk, hidak alátámasztásainál, teherhordó kapcsolatainál, vagy rácsos 

szerkezetek csomópontjaiban, teherhordó fal és tetőszerkezetek összekapcsolásánál. Olyan 

kapcsolatoknál ahol a merevség és a jó tömítettség egyaránt követelmény, mint például 

kazánoknál, nyomástartó edényeknél, vagy ott ahol a tömítő funkció az elsődleges; 

tartályoknál, silóknál, csővezetékeknél, karosszériák lemezborításainál, vasúti vagonoknál és 

a repülőgép iparban.  

Előnyei:  

 nincs az elemeknél anyagszerkezeti átalakulás, keményedés,  

 a gépelemek biztonságosan és gyorsan köthetők össze, 

 helyszíni szerelések esetén gyorsabban és főleg olcsóbban hozhatók létre, mint a 

hegesztett kötések, 

 az összekötött gépelemek számottevő sérülése nélkül, a szegecs fejének eltávolításával 

oldható a kötés,  

 túlterhelések esetén kedvezően viselkednek, csökkentik a dinamikus hatást. 

Hátrányai:  

 a furatok miatt csökken a terhelt keresztmetszet, 

 átlapolások alkalmazása esetén nem érhető el sima felület, 

 előfordul, hogy a szegecselt szerkezet drágább, mint a hegesztett. 

5.4.1. Szegecsfajták alak szerint 

A tömör szegecsek fejjel és szárral készülnek, de a szár fejjel ellentétes vége lehet üreges is. 

A csőszegecsek, csőből készülnek, az egyik végükön valamilyen perem kialakításával. A POP 

szegecsek vagy vakszegecsek rendelkezhetnek peremes vagy zárt fejjel, és tartozékuk egy 

szár vagy szeg, mely a kötés megfelelő célszerszámmal való létrehozásához szükséges. A 

tömör szegecsek a fejkialakításuk alapján kapták a nevüket; félgömbfejű-, lencsefejű-, 

süllyesztett fejű szegecs stb. A vakszegecsek napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak, 

melyet sokféle változatuknak, és a tervezések során alkalmazható kidolgozott számítási 

eljárásoknak köszönhetnek. 

Ábra Megnevezés Szabv. 
Jellemző 

méret 
Anyagok Alkalmazás 

l

dD

 

Félgömbfejű 

szegecs 

MSz 

4254 

d=10…36 

 

d=1…8 

S 234 

AlMg Si 

Általános 

gépgyártás 

 

Járműgyártás 

l

dDa

 

Süllyesztett 

fejű szegecs 

MSz 

4256 

d=10…36 

α = 75°, 

60°, 45°. 

d=1…8 

S 234 

AlMgSi, 

CuZn 37 

Acélszerkezetek 

 

Járműgyártás 

l

dD

 

Lemez-

szegecs 

MSz 

4261 
d=1,6…8 

S 234 

Al, Cu, 

AlMgSi 

Járműipar 
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Ábra Megnevezés Szabv. 
Jellemző 

méret 
Anyagok Alkalmazás 

l

dDa

 

Lencsefejű 

szegecs 

MSz 

4257 

d=2…36 

α = 75°, 

60°, 45°. 

S 234 

Al, Cu, 

AlMgSi 

Acélszerkezetek 

 

l

D

1
4
0
°

d~
2
5

 

Szíjszegecs 
MSz 

4266 
d=3…5 

S 234 

Al 

AlMgSi 

Bőr, műanyag, 

szövet elemekhez, 

hevederekhez 

l

dD

 
 

Alacsony 

félgömbfejű 

szegecs, 

végfurattal 

DIN 

6791 

d=1,6…10 

D=2d 

S 234 

Al 

CuZn 37 

Gépi 

szegecseléshez, 

érzékeny 

anyagokhoz 

Ábra Megnevezés Szabv. 
Jellemző 

méret 
Anyagok Alkalmazás 

l

dD

1
2
0
°

 

Süllyesztett- 

fejű szegecs 

végfurattal 

DIN 

6792 

d=1,6…10 

D=2d 

S 234 

Al 

CuZn 37 

Gépi szegecse-

léshez, érzékeny 

anyagokhoz 

l

dD

l

dD

l

d

a

l

dD

l

D

1
4

0
°

d~
2

5

l

dD

l

dD

1
2

0
°

D

d
k l

l

d

l

d

l

d

D

1
4

0
°

l

d

l

d

D
D

a

dD

l
 

Csőszegecs 

két részes 

A kivitel 

MSz 

10816 
d=2…6 

Mélyhúz- 

ható acél-

szalag 

Fémek és bőrök 

kötéséhez, 

érzékeny 

anyagokhoz, 

műanyag, papír 

D

d

k l

 

Vakszegecs 

vagy POP 

szegecs 

 d=2,4…6 

Anyag 

kombi- 

nációk 

Al, 

Cu,/Acél 

Ha a fej oldal 

nem hozzáférhető, 

automatizálható. 

Jármű-ipar 

l

d

 

Csőszegecs 
MSz 

10813 
d=3…8 

Al 99,5 

Cu-C 

Tengelykapcsoló- 

és féktárcsa 

szegecseléshez 

l

d

 

Csőszegecs 

domború 

fejjel 

DIN 

7340 
d=1…10 

St 35, 

Al99 

CuZn33 

Érzékeny 

anyagok 

szegecseléséhez, 

bőr, gumi, 

kerámia 

5.10. táblázat: Szegecsfajták 

A szegecsátmérő „d” mérésének helye a szabványban rögzített, a fejtől mért „e” távolságra. 

5.4.2. Szegecsanyagok 

A szegecs anyaga általában hasonló az általa rögzített elemek anyagához. A kialakítandó 

zárófej miatt a szegecs anyaga képlékeny, és általában a merevsége kisebb, mint az 

összekötendő elemeké. Acélszerkezeteknél, daruknál, hidaknál és alumínium szerkezeteknél a 

szegecsek anyagát a vonatkozó szabványok írják elő. Vakszegecsek általában alumínium 
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ötvözetből készülnek (AlMgSi), de lehetnek rézötvözetből, rozsdamentes acélból és 

poliamidból is.  

Szegecsek jelölése 

A szegecsek géprajzokon, dokumentációkban való jelölését az érvényben lévő géprajz illetve 

kötőgépelemek szabványok írják elő.  

Például: Félgömbfejű szegecs 5×20 MSZ 4254 – AlMgSi1 (d=5, l=20, alumínium ötvözet). 

5.4.3. Szegecskötés létrehozása 

Teherhordó acél-, daru- és hídszerkezeteknél a furatokat egyenként kell elkészíteni, és a kész 

méretet dörzsárral vagy húzótüskével kell kialakítani.  

A lyukasztás alkalmazása és időben változó terhelés esetén, ha az anyagvastagság 16 mm 

felett van, a lyukat 2 mm-el kisebb átmérővel kell elkészíteni, majd dörzsárral készre 

munkálni. A zárófej kialakítása tömör szegecseknél kézzel, elektromos vagy pneumatikus 

kalapáccsal, vagy lassú préseléssel lehetséges. 

      

fejezõ

zárófej

szár

fej
támasz

       

                                   a.                                                 b.                              c. 

5.18. ábra: Szegecskötések létrehozása súrlódó betét rögzítése csőszegeccsel (a), félgömbfejű 

szegecs zárófej kialakítás (b), radiális kötés szegecsszeggel (c) 

Termoplasztikus műanyag elemeknél (ABS kopolimer) lehetséges, hogy az elemen kialakított 

hengeres csap látja el a szegecs feladatát. Fröccsöntéssel is kiváló kötés érhető el, de ez csak 

nagy darabszám esetén gazdaságos. 

5.4.4. Meleg szegecselés 

Acélanyagú szegecsek zárófejét 10 mm szárátmérő felett világos vörös állapotba melegítve, 

ütésekkel vagy sajtolással alakítják ki. Lehűlés közben a szegecsszár zsugorodna, de a 

közrefogott elemek ezt akadályozzák, így a lehűlt szárban húzófeszültség marad, és az ebből 

származó nyomóerő összeszorítja az elemeket. A melegen elkészített szegecsek szárát még 

dinamikus terhelés esetén is csak nyugvó húzó-igénybevétel éri. Lehűléskor a szegecsszár 

átmérője is csökken, ezért az nem feszül neki a lyuk belső palástjának. Ha a külső terhelés 

legyőzi az összeszorított elemek közötti súrlódó erő nagyságát, például dinamikus túlterhelés 

hatására, az elemek el tudnak csúszni egymáson mindaddig, amíg a szegecsszár neki nem 
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feszül a lyuk felületének. Ez a nyomóerő azonos vastagságú elemeket feltételezve a szár 

mindkét felén jelentkezik, de az ellentétes oldalon. Ezt az elmozdulást szokás „ütésnek” is 

nevezni. A kis mértékű elmozdulás az összeszorított elemek között lévő súrlódás miatt 

energiát emészt fel, így a kötés túlterhelésnél, vagy lökésszerű igénybevétel esetén 

csillapítással rendelkezik. 

5.4.5. Hideg szegecselés 

Acélszegecseket 10 mm-ig, réz és alumínium anyagúakat és azok különböző ötvözeteit 

hidegen szegecselik. A szár tengelyirányú zömülése miatt a szegecs a furatot teljesen kitölti, 

radiális irányban a furat palásfelületének feszül. Csak kis mértékű súrlódás alakul ki az 

összeszorított elemek között. Terhelés hatására a hengeres száron nyomás jön létre, miközben 

a szár az összeszorított elemek érintkező síkjában nyíró igénybevételt szenved. Az így 

kialakított kötés kevésbé szorítja egymásnak az összekötött elemeket, mint a melegen 

készített változat, ezért kisebb lehet a zárófej is. 

5.4.6. Szegecselt kötésfajták 

A szegecsekkel létrehozott kötés lehet átlapolt vagy hevederes, egy, két vagy három sorban 

elhelyezett szegecsekkel készítik. Átlapolt kötésnél (5.19. ábra a., b., c., d. rész) a szegecs egy 

nyírású, hevederes kötésnél (5.19. ábra e. rész) kétnyírású. 

         

       a.                                 b.                                     c.         

     

         d                                                e   

5.19. ábra: Szegecskötés fajták: átlapolt kötés (a), átlapolt kétsorú kötés (b), átlapolt kétsorú 

kötés eltolt lyuksorral (c), hevederes kötés (d), kéthevederes kötés (e) 

Az átlapolt kötésnél a nyíró igénybevétel mellett hajlító nyomaték is terheli a szegecset, ezért 

nagyobb terheléseknél a hevederes kötésmód javasolható. 

Egyes teherhordó szerkezetek esetében a szabványban rögzített számítási módszert és 

gyártástechnológiát kell alkalmazni. 

5.4.7. Szegecsek és szegecskötések méretezése 

Szegecs és furatának átmérője 

Lehetőség szerint csak a szabványokban is javasolt félgömbfejű szegecseket alkalmazzuk. A 

furatátmérőt a gyakorlatban nem méretezzük. A járulékos előfeszítő erő hatását biztonsági 

tényezővel a megengedett feszültség meghatározásánál figyelembe vesszük. Rúd és 

idomacélok estében („L”, „U”) a szegecs átmérőt (d), részben az övlemez szélessége részben 

a vastagsága alapján határozzuk meg úgy, hogy elegendő hely maradjon a fej megfelelő 

kialakításához. Az alkalmazható legnagyobb szegecs méretet és a hozzá tartozó furatátmérőt a 

szabványok és műszaki irányelvek tartalmazzák. Lemezszerkezetek esetén is, a 
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lemezvastagság alapján a szabványok iránymutatása követendő. Ekkor a d szegecsátmérő 

közelítő összefüggése: 

 2t50d   (5.1) 

ahol t a lemezvastagság. Valamennyi szegecsre, ha d ≥12 mm: d = dszám + 1 mm. 

Szegecshossz 

A szegecsszárnak elegendő hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a furat kitöltéséhez és a 

kialakítandó zárófejhez megfelelő mennyiségű anyag álljon rendelkezésre. Vagyis a szárhossz 

függ az összeszorítandó hossztól Σt, a zárófej alakjától, a furat átmérőjétől és a szárátmérőtől 

(5.20. ábra és 5.21. ábra). 

l
t

t
s

df

S
tl

 

5.20. ábra: Félgömb zárófej kialakítás 

d

df

l

S
t

lu

 

5.21. ábra: Süllyesztett zárófej kialakítás 

A javasolt furatátmérők alkalmazása esetén: 

  
ü

ltl  (5.2) 

lü: túlnyúlás mm-ben. A választott fejalaktól függ; 

- félgömbfej esetén: gépi szegecseléssel  lü = (4/3) d, 

 kézi szegecseléssel  lü = (7/3) d, 
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- süllyesztett fej esetén:  lü = (0,6…1,0) d. 

A szegecs hossza a legközelebbi nagyobb szabványos hosszra választandó. 

A szegecs igénybevétele 

A nyírás és a palástnyomás (5.22. ábra). Ez érvényes a melegen készített szegecskötésekre is. 

A tényleges feszültségi viszonyok meghatározása helyett a szegecs igénybevételét úgy 

állapítjuk meg, hogy a szárra merőleges erők csak nyírásra (τny) veszik igénybe a 

keresztmetszetet, illetve palástnyomásra a furattal érintkező nyomott felületeket.  

 

5.22. ábra: Egynyírású szegecs kötés igénybevétele: a lyukfal tényleges felületi nyomása (a), 

számított, idealizált felületi nyomás és nyírófeszültség (b), (c) 

Abból indulunk ki, hogy a feszültségeloszlás homogén. Süllyesztett fejű szegecs esetében, ha 

a felületi nyomás a ts szakaszon nem felel meg (5.22. ábra b. rész), a megengedett erőt 20%-

kal csökkenteni kell. 

 
nymegny

nmA

F
   (5.3) 

 
meg

min

p
ndt

F
p   (5.4) 

ahol: 

F a kötést terhelő erő (N), 

A= d
2
π/4 a szegecsszár keresztmetszete (mm

2
), 

d a furatot kitöltő, zömített szegecs átmérője (mm), 

n szegecsek száma, 

m nyírt keresztmetszetek száma, 

tmin a legkisebb működő lemezvastagság (mm), 

pmeg ,τnymeg a megengedett felületi nyomás és a nyírófeszültség (MPa). 

A szegecset csak kivételes esetben szabad húzásra igénybe venni! 
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Mértékadó igénybevétel, optimális szegecskihasználás 

A megengedett nyírófeszültség és a megengedett palástnyomás értékeit minden anyagra és 

terhelési esetre vonatkozóan a szabványok tartalmazzák. Ezek egymással szoros kapcsolatban 

vannak: acélszerkezeteknél pmeg = 2,286 τnymeg , daruknál pmeg = 2,5 τnymeg. 

Az (5.3) és (5.4) összefüggésekből a megengedhető nyíróerő nagysága: 
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Például daruknál, egy nyírt keresztmetszet esetén: tmin=d×0,314. 

Szükséges szegecsszár 

Az (5.3) és (5.4) összefüggésekből a szegecsátmérő vagy a szegecsszár hossz a megengedett 

nyírófeszültség illetve a palástnyomás ismeretében kifejezhető. 

 
meg NYmegny
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  (5.5a) 

 
min

dtp

F
n

meg

l
  (5.5b) 

F, A, d, n, m, tmin, pmeg,τnymeg  a (5.3) és (5.4)-ből ismert.  

Ahol  FNY meg  a megengedett átviendő nyíróerő nyírt keresztmetszeteknél. 

Az így meghatározható egész értékre kerekített szegecsszámok közül a nagyobb szám az 

irányadó. Ha el akarjuk kerülni mindkét érték számítását, akkor először a mértékadó 

igénybevételt kell meghatározni, és csak a szükséges számítást elvégezni. A gyakorlatban a 

szegecsszám nomogramokból vagy táblázatokból egyszerűen kiválasztható. 
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Rúdcsatlakozás és kötés 
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5.23. ábra: Rúdszerkezet csomópont kialakítás 

Nyomatékkal terhelt csomópontok szegecsei 

Ebben az esetben a csatlakozás súlyvonalától legtávolabb lévőt éri a legnagyobb terhelés. 

5.4.8. Szegecselt kötések acélszerkezetekben 

A szegecsek elhelyezkedése a kötésben kötött, általában szabványok írják elő. A szegecsek 

egymástól és az elemek széleitől mért távolsága szabványos (5.24. ábra). Ezek a szegecs 

átmérőjének, valamint a szélen fekvő legvékonyabb összekapcsolandó elem vastagságának a 

függvényei. 

e1

e2 e1 e2

e3
e3

e1

t
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5.24. ábra: Furatok távolsága szegecskötés kialakításához, a szabványban javasolt 

távolságok 

5.4.9. Könnyűfém szerkezetek szegecskötései 

A könnyűfém szerkezetek zöme tisztán profil anyagokból építkezik (5.25. ábra), más részük 

profilból és lemezből készül melyet differenciális építésnek is neveznek (5.26. ábra). A 

könnyűfém sajtolt profilok lehetővé teszik az anyag gazdaságos kihasználását, és a különböző 

profilok egymáshoz kapcsolását a felhasználási célnak és az igénybevételnek megfelelően, 

kizárólag speciális kapcsolatokkal. A méretezési eljárások, a csatlakozó elemek kialakítása, 

valamint a szerkezeti megoldások, a vonatkozó szabványokban többnyire nyugvó terhelési 

esetekre érvényesek. 
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5.25. ábra: Vasúti vagon, differenciált építési mód, kb. 70% sajtolt idom 

 

5.26. ábra: Üreges profilok csatlakozási csomópontja szegecskötéssel 

A könnyűfém szerkezeteknél alkalmazott szegecsformák általában azonosak az 

acélszerkezeteknél használtakkal. A szegecsen kialakítandó zárófej alakja sokféle lehet, 

például hordó vagy kúpos, melyek kialakításához kisebb erő szükséges, mint más 

fejformákhoz, továbbá a szárhossz pontosságának betartása sem olyan fontos. 

5.4.10. Szegecskötések gépekben és készülékekben 

Gépekben és készülékekben szegecskötéseket rögzítésre vagy kisebb mértékű terhelések 

felvételére alkalmaznak, olyan esetekben, amikor az összekapcsolandó anyagok, vagy 

közülük egy nem hegeszthetők. Általában félgömb- vagy süllyesztett fejű szegecsek 

használatosak. 

Nemfémes anyagok kötéséhez, egymáshoz vagy különböző fémekhez például szíjszegecset, 

üreges vagy félig üreges szegecset használnak. Érzékeny vagy rideg anyagok, gumi, 

műanyagok, üveg, kerámia esetén, ahol a záróerő kicsi, csőszegecset vagy üreges szegecset 

alkalmaznak.  

Használják drága vágóanyagok hordozóhoz való rögzítéséhez, körfűrészekhez, láncokhoz és 

csuklós kapcsolatokhoz. Ezen kívül használatosak még vakszegecsek és zárógyűrűs 

csapszegecsek is.  
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A gépiparban és járműiparban széleskörűen alkalmazzák sajtolt acéllemezek és profil 

anyagok súlytakarékos kapcsolásához, ahol a dinamikus terhelés miatt gondos tervezést 

igényelnek, és kifáradásra is ellenőrizni kell azokat. Daruknál, hidaknál és járműveknél a 

vonatkozó szabványok tartalmazzák a szegecsekre illetve méretezésükre vonatkozó 

előírásokat. 
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6. Csavarkötések 

6.1. Csavarkötés alapfogalmak 

Ha egyenes körhenger (körkúp) felületére a henger (kúp) tengelyvonalához szögben hajló 

egyenest csavarunk, csavarvonal keletkezik.  A 6.1. ábra a. részén egy hengeres csavarvonal 

látható.  A csavarvonal és a hengerpalást valamely alkotójának két szomszédos metszéspontja 

(A és B) közötti távolság a menetemelkedés (P). Az egyenesnek a henger tengelyére 

merőleges síkkal bezárt szöge a menetemelkedési szög (). A csavarvonal a csavarodás 

iránya szerint lehet jobb vagy bal csavarodású (emelkedésű). 

A alkalmazott jelölések és ezek elnevezése 6.1. ábra és 6.2. ábra): 

- d     külső vagy névleges átmérő    

- d2    középátmérő 

- d3    magátmérő 

- L    menetemelkedés 

-     menetemelkedés szöge  (=arc tg 
π

2
d

L
) 

- H   menetmélység 

- P    menetosztás 

-   profilszög 

Ha a hengerpaláston a csavarvonal mentén valamilyen, a csavarvonal tengelyén átmenő 

síkban fekvő síkidomot (háromszög, trapéz stb.) mozgatunk, csavarmenet keletkezik. A 

síkidomot a henger külső felületén mozgatva orsómenetet, a belső felületén mozgatva 

anyamenetet kapunk. 

Ha a síkidomot egy körülfordulás alatt kétszeres vagy többszörös L értékűre emeljük, és a két 

menet között egy másik menetet indítunk, akkor kétbekezdésű ill. több-bekezdésű menetet 

kapunk. A bekezdések számát a menetemelkedés és a menetosztás hányadosa (L/P) adja. 



6. CSAVARKÖTÉSEK 87 

© Bider Zsolt, Rácz Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

 

 

6.1. ábra: Csavarvonal származtatása, csavarmenet-bekezdés értelmezése 
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6.1.1. Menetfajták 

Az alkalmazott menetprofil fajtáját a felhasználási cél határozza meg. Kötőcsavarokhoz a 

nagyobb súrlódás miatt az éles-menetek felelnek meg. Ezek jellemzői a  profilszög, a P  

menetemelkedés, a H  menetmélység és végül a menetcsúcsok letörése valamint a menettő 

lekerekítése. Ha a lekerekítés nagyobb, kisebb lesz a feszültséggyűjtő hatás, és nő a 

magkeresztmetszet.  

 

6.2. ábra: Meneteknél alkalmazott jelölések 

6.1.2. Csavarmenetek jelölésrendszere 

A csavarmenetek jelölésének szabályait az MSZ 200-81 szabvány tartalmazza. A 

menetszelvény betűjele a nemzetközi illetve a hazai gyakorlatban használatos elnevezésének 

kezdőbetűje vagy betűi. A nagyságra utaló méret jele a menet névleges átmérője mm-ben 

kifejezve (6.2. ábra, D, d). A nagyságra utaló méretet közvetlenül a menetszelvény betűje 

mellé írjuk. A menetemelkedés jele a P, számértéke mm-ben kifejezve, ezt a nagyságra utaló 

mérethez x-jellel kell hozzáfűzni (pl. M24x2; Tr40x7). 

Kiegészítő jelek: 

A tűrésjelben első helyen a menet középátmérőjének tűrésjele (a pontossági fokozatot jelölő 

szám és az alapeltérést jelölő betű), a második helyen, pedig a menet névleges átmérőjének a 

tűrésjele áll. Ha a két átmérő tűrésjele azonos egyszerűsíteni is lehet (pl. 6g6g helyett 6g). A 

menettűrés jelét a menet jele után, ahhoz kötőjellel kapcsolva kell megadni (pl. M12-6g; 

Tr40x7-7e). 

6.2. A csavarmeneteken keletkező erőhatások 

A csavarmeneteken keletkező erőhatások legegyszerűbben a laposmenetű csavarokon 

tanulmányozhatók. 
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6.3. ábra: Laposmenetű csavarorsó egy szakasza, a vele kapcsolódó anya darabjával 

Ha a csavarkötést tengelyirányú F erő terheli (6.3. ábra), akkor a teher hordó menet minden 

egyes kis felületelemére  egyenletes felfekvést feltételezve F elemi erő működik. Ha az orsót 

vagy az anyát forgatni kívánjuk, akkor a meneten körbe  Fk nagyságú, megoszló kerületi erőt 

kell kifejteni. Az anya felkényszerítése a meneten úgy fogható fel, mintha a menetemelkedési 

szögnek () megfelelő lejtőn akarnánk F nagyságú terhet feltolni. Mivel F=F és Fk=Fk a 

vizsgálatainkat nem szükséges elemi mozgató erőkkel végezni, hanem egy pontban 

koncentráltan ható erőhatásokkal is számolhatunk. Ha a középátmérőhöz tartozó 

csavarvonalat síkba terítjük, az erők egyensúlyát a lejtőre érvényes törvények alapján 

vizsgálhatjuk a 6.4. ábra szerint.  
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6.4. ábra: Csavar meghúzás, lazítás erővektor ábrái 

A külső erők (F és Fk) mindig egyensúlyban vannak a felületre merőleges normál erő (Fn) és a 

súrlódó erő (Fs), eredőjével (FR). A fizikából már ismert hogy az Fn normál erő, és az FR eredő 

erő által bezárt szög, a súrlódási félkúpszög (). 

A test elmozdulásának határesetében fellépő, legnagyobb súrlódó erő nagysága: 

 
ns

FF  .  

A súrlódási tényező pedig a súrlódási szöggel kifejezve: 

  tg .  

A meghúzáshoz szükséges Fk kerületi erő (6.4. ábra a. része) az egyensúlyi vektorábrából: 

    tgFF
k

.  

A lazításhoz szükséges Fk kerületi erő abszolút értéke mindkét esetben az egyensúlyi 

vektorábrákból (6.4. ábra b. és c. része): 

    tgFF
k

.  

Gyakorlatilag tehát b) esetben erőt kell kifejtenünk a testnek F erő hatására történő 

lecsúszásának megakadályozására, a c) esetben pedig csak külön erő kifejtésekor csúszik le, 

azaz önzárás áll fenn. A csavaroktól majdnem mindig önzárást kívánunk meg, hogy a 



6. CSAVARKÖTÉSEK 91 

© Bider Zsolt, Rácz Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

csavarkötések önmaguktól ne lazuljanak meg és a mozgatócsavarok ne jöjjenek mozgásba 

pusztán a terhelésük hatására. Az önzárás határán   = . 

Az anya vagy orsó forgatásához (meghúzásához, lazításához) szükséges nyomaték: 

 )(
,

  tg
d

F
d

FT
k

22

22

21
. 

Az F tengelyirányú terhelő erő csak lapos menet esetén érvényes, így egyéb menetszelvény 

profilok esetén F ' erővel kell számolni (6.5. ábra).  

 

6.5. ábra: Általános menetre ható terhelőerő 

A gyakorlatban előforduló menetszelvények legtöbbször háromszög, ill. trapéz alakúak. Az   

ábrán pl. trapéz szelvényű menet részlete látható az   profilszög feltűntetésével. Ilyenkor az 

F erőnek az orsó felületre merőleges összetevője F’. Tehát megnő az anya meneteit 

összeszorító erő és vele a súrlódó erő is. A hatás olyan, mintha változatlan összenyomó erő, 

de nagyobb súrlódási tényező érvényesülne. 

 2
cos



F
F 

  

Az előbbi összefüggés alapján a látszólagos súrlódási tényező: 

 2
cos




 

      

 amihez   ' látszólagos súrlódási szög tartozik: 

 

   arctg  
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Az előbbi változtatásokkal korrigálva a forgatáshoz szükséges erő, illetve a csavarkulcson 

kifejtendő nyomaték: 

 
   tgFF

k       

 )(
22

22

2,1
  tg

d
F

d
FT

k
 

A csavarok meghúzásakor nemcsak a meneteken fellépő, hanem az anya vagy csavarfej 

felfekvési felületén keletkező nyomatékot is le kell győzni. 

Az anya és csavar felfekvésénél ébredő súrlódásból adódó nyomaték: 

 
aaa

rFT    

A teljes nyomaték, amit a csavarkulcson ki kell fejteni: 

 











aa
rtg

d
FT  )(

2

2

2,1
  

ahol: 

F az orsót terhelő tengelyirányú erő, 

d2 a menet középátmérője, 

 a menetemelkedési szög, 

’ a látszólagos súrlódási szög, 

a
  súrlódási tényező a  felfekvő felületek között, 

a
r  a súrlódási erő karja. 

A felfekvő felületen keletkező súrlódási erő karját pontosabb számítással, az elemi megoszló 

erők integrálásával is meghatározhatjuk, eszerint: 

 

       
22

33

3

1

bk

bk

a

DD

DD
r




  

ahol: 

Dk a felfekvő felület külső, 

Db pedig a belső átmérője. 

Általában elegendő azonban azt a közelítést használni, hogy r a = d 3, vagyis a közepes sugár a 

magátmérő nagyságával vehető egyenlőnek. 

A fentiekből levonható az a következtetés, hogy ugyanolyan nagyságú kulcson kifejtett 

nyomaték a súrlódási tényezőtől függően lényegesen eltérő előfeszítést hoz létre. 
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A szakirodalom általában a két súrlódási tényezőt ( ’
 
és a ) azonos értékűnek veszi, ezt a 

valóságos értékek jelentős szórása indokolja. Így a szokásos kenőolajakkal kent csavarok 

esetén – a csavarok nagyságától függetlenül – 0, 13… 0, 25 súrlódási tényezővel számolnak. 

A menetszelvény megválasztásakor a csavar rendeltetése a legfőbb szempont. Kötőcsavarok 

esetében a lehető legnagyobb súrlódásra törekszünk, hogy ezzel is akadályozzuk a kötés 

meglazulását.  

Mivel a profilszög növelésével nő a látszólagos súrlódási tényező, kötőcsavarokhoz a nagy 

profilszögű háromszög alakú menetszelvény (métermenet) célszerű. A normál métermenet 

emelkedésének és külső átmérőjének aránya az átmérőtől függ, értéke átlagosan kb. 0,15. A 

csavar szilárdságát hatékonyan növelhetjük, ha csökkenthetjük a menet gyengítő hatását 

emelkedésének csökkentésével, tehát magátmérőjének növelésével. Ilyenkor a finom 

métermenet használható, melynek emelkedése átlagosan csak kb. 0,10-e a külső átmérőnek. 

6.3. A csavarkötés méretezés alapelvei 

A kötőcsavarok leggyakoribb igénybevétele húzás, esetleg nyomás, ritkábban nyírás. A 

húzáshoz bizonyos körülmények között jelentős csavarás is társulhat. A csavarkötések 

méretezésekor különösen nagy nehézséget okoz a terhelő erő nagyságának és jellegének 

megállapítása. 

A terhelőerőtől, a meghúzástól függően többféle esetet különböztetünk meg. 

6.3.1. A csavarkötés méretezése tiszta húzásra 

A legegyszerűbb esetben a csavarkötés terhelés nélküli létrehozása után jön létre az 

orsóirányú terhelés. (pl. a daruhorog). Ilyenkor a méretezés tiszta húzásra történik. 

A méretezési keresztmetszet a magkeresztmetszet (d3): 

 
megh

d

F

A

F



 




2

3

4
 

ahol: 

F az orsót terhelő tengelyirányú erő, 

d3 pedig a belső átmérője. 

 

A megengedett feszültség a folyáshatárból számítható  n = 1,5…2,5 biztonsági tényezővel. 

Pontos számításnál nem helyes a magkeresztmetszetet venni, mert a csavarvonal miatt a 

tengelyre merőleges metszet nem azonos a magkeresztmetszettel, hanem ennél valamelyest 

nagyobb. Továbbá a csavarmenet merevítő hatása is érvényesül. Ezért van olyan számítási 

mód, amikor egy feszültségi keresztmetszetet (egyenértékű keresztmetszetnek is nevezhetjük) 

szokás felvenni: 
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42

2

32 








 


dd
A

c
 

6.3.2. A csavarkötés méretezése összetett igénybevételre 

Ha a csavarkötést, az orsót terhelő hosszirányú erőhatás működése alatt kell meghúzni, akkor 

a húzó igénybevételen kívül a csavaró igénybevételt is figyelembe kell venni. A csavaró 

nyomatékot, a már ismert összefüggésből határozhatjuk meg:  

 )(
2

'2
  tg

d
FT  

Ekkor a csavarszár igénybevétele húzás és csavarás, tehát összetett igénybevételre kell 

méretezni, ezért ki kell számítani a h húzó és a cs csavaró feszültséget és ezekből a redukált 

feszültséget. A redukált feszültség, ami az ellenőrzés alapja a H.M.H. elmélet szerint: 

 

2

3

2

22
33































K

T

A

F

c

cshe
  

ahol: 

F az orsót terhelő hosszirányú erő 

K3 az orsó magméretének poláris keresztmetszeti tényezője: 
16

3

3

3

d
K   

d3 a menet magátmérője 

Ha a csavar menetemelkedési szöge    6, akkor nem szükséges a fenti számítást elvégezni, 

hanem elég csak egy átlagos értékkel számolni. Itt nem részletezett számítás szerint, a 

csavarokra a következő egyszerűsítés érvényes: 

 
hred

 32,1  

Átlagos esetben tehát a csavarás hatására az orsóban a feszültség 32%-kal növekszik meg. Ezt 

az összefüggést úgy használhatjuk fel, hogy az orsót tiszta húzásra méretezzük, de a terhelő 

erőt 32%-kal növeljük. 

  
megh

A

F
 

32,1
 

6.3.3. A szorosan meghúzott csavarkötés méretezése 

Ha a csavarkötést előfeszítjük, azaz szorosan meghúzzuk, akkor a külső terhelés okozta 

igénybevétel, növeli az előfeszítés. A meghúzási nyomaték, valamint a meneteken és felfekvő 

felületeken fellépő súrlódás általában nem ismert, így nem ismert az orsóban fellépő 

előfeszítés sem. Ezért az előfeszítést a méretezésnél úgy vesszük figyelembe, hogy az üzemi 

terhelés alapján meghatározott magátmérőt megnöveljük a saját méretétől függően. A 
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csavarkötés teherbírása a csavar gyártási minőségétől is függ. Ezt a csavar ún. , jósági 

tényezőjével vesszük számításba.( értéke: 0,5…1,0) 

Végeredményben a külső terhelés felvételéhez szükséges magátmérő: 

   
meg

F
d

 


4
03

 

Az előfeszítés miatt megnövelt magátmérő (tapasztalati képlet): 

 
1,1

6
03

3




d
d  

Mint látható, d03 = 60 mm estén e számítás már nem ad magátmérő növekedést. Ennek oka, 

hogy az ilyen átmérőjű csavarok igénybevételét az előfeszítés már nem növeli meg 

számottevően. 

Fentiekből következik, hogy a szilárdsági igénybevételnek kitett csavarokat M10-nél 

nagyobbra kell venni, valamint a csavarkötéseket célszerűbb kevesebb nagyméretű, mint több 

kisméretű csavarral kivitelezni. 

6.3.4. Előfeszített csavarkötés méretezése állandó nagyságú üzemi erőre  

A csavarkötést ismert meghúzó nyomatékkal előfeszítik és ezután lép fel az állandó nagyságú 

Fü üzemi erő. Erre példa lehet a karimás csőkötés csavarja, ahol két lemezt egy átmenő 

kötőcsavar vesz közre. A csavar meghúzásakor mindkét lemez összenyomódik, a csavar, 

pedig megnyúlik. (6.6. ábra) 

 

6.6. ábra: Csavarkötésekre ható erők: előfeszített kötés a meghúzás előtt (a), előfeszített 

kötés, szerelési állapot (b), előfeszített kötés, üzemi állapot (c). 

Figyelembe véve, hogy a rugalmassági határon belül a terhelés és a deformáció arányos 

egymással, valamint, hogy az orsót terhelő húzás és a lemezeket terhelő nyomás egymás 

reakciója, ezért egyenlő nagyságú. Megszerkeszthető tehát a csavarkötés erőhatás ábrája, 

amely az erőhatásokat a deformáció függvényében ábrázolja.(6.7. ábra c. része) 
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       a.                                                             b.             

 

 
c. 

6.7. ábra: A csavar alakváltozása (a), közrefogott rész alakváltozása (
aA

dD  3  esetre) (b), 

erőhatás ábra (c) 

Az erőhatás ábra tulajdonképpen két diagram (egyik az orsóra, a másik az összefogott leme-

zekre vonatkozik), melyeket közös ábrán tűntettünk fel úgy, hogy az Fe előfeszítő erőhöz tar-

tozó pontok egybeessenek. 

Az ábrán 0 az orsónak 0 pedig az összefogott lemezeknek a deformációját jelenti. A 

diagram megszerkesztéséhez ismerni kell   és   hajlásszögeket. Az ábra alapján: 
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és figyelembe véve a szilárdságtanból ismert alakváltozásra vonatkozó formulát: 

 
EA

lF
l




     

A fenti összefüggésben sc a csavarszár, sl pedig az összefogott részek rugómerevsége. 

A csavarszár rugómerevsége: 

 
l

EA
s cc

c


  

Változó keresztmetszet esetén az eredő rugómerevség kiszámítása bonyolultabb. Ha pl. a 

csavar szára tagolt (6.7. ábra a. rész), az egyes szakaszok megnyúlása összegeződik. Tehát 

tetszőleges méretű és kialakítású csavar rugómerevsége a 6.7. ábra a. része alapján a 

következő összefüggések figyelembevételével határozható meg: 

 

c

c

c

A

l

E
s



  [N/mm],  

ahol: 

Ec a csavar anyagának rugalmassági modulusa (Ec = 210 000 N/mm
2
 acél esetén). 


c

A

l
 a csavar adott hosszúságú szakaszainak és az ahhoz tartozó keresztmetszetek 

hányadosának összege: 
3

3

2

2

1

1
2

A

l

A

l

A

l

A

l

A

l

c





  

ahol: 

dl  4,0  tapasztalati érték, a csavarfej (vagy anya), és a menet deformálódó része, 

A    az l  -höz hozzátartozó keresztmetszet, közelítésként a menet közép és 

magátmérőjéből: 

2

32

24







 


dd
A


, 

l1, l2, l3 hosszméretek és a hozzátartozó A1, A2, A3 keresztmetszetek gyártmány-

katalógusokban megtalálhatók. 

A közrefogott elemek rugómerevségének meghatározása bonyolultabb, mert általában nem 

lehet pontosan meghatározni az alakváltozásban résztvevő terület nagyságát. A kísérletek azt 

igazolják, hogy a rugalmas összenyomódás a csavarszárral azonos középvonalú 90
o 

kúpszögű 

kúpfelületen belüli anyaghányadra terjed ki, a hordó alaktól egészen a kúp alakig. Ez a 

geometria egy üreges hengerrel helyettesíthető, mely ugyanakkora deformációval rendelkezik 
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(6.7. ábra b. rész). Normál esetben, ha a közrefogott elemek szélessége 
aA

dD  3  és 

vastagsága dl
k

 8 , akkor a helyettesítő henger keresztmetszete: 

 


























2

2

4
b

k

al
d

a

l
dA


 

ahol: 

a
d  a csavarfej vagy anya felfekvő felületének külső átmérője; előzetes számításoknál 

dd
a

 5,1 értékre vehető, 

k
l  a közrefogott rész vastagsága, 

db a közrefogott rész furatátmérője; általában db1,1d, 

a közrefogott elemek anyagától függő tényező (acélra: 10a ,  öntöttvasra: 8a , Al 

vagy Al-ötvözetre: 6a ). 

Amennyiben a henger alakú összefogott alkatrész külső átmérője 
A

D  kisebb vagy egyenlő a 

csavarfej felfekvő felületének 
a

d  átmérőjével, akkor: 

  22

4
hAl

dDA 


 

Ha az összefogott alkatrészek külső átmérője: 
aAa

dDd  3  akkor: 

  

































2

2

22

5
1

84 a

lld

d

D
ddA

kka

a

A

hal


 

Ezzel a közrefogott elemek deformálódott részének rugómerevsége: 

 
k

ll

l

e

l
l

EA

f

F
s


  

ahol: 

l
E  a közrefogott elemek rugalmassági modulusa.  

Különböző rugalmassági modulusú elemek esetén az eredő rugómerevség: 

...
111

21



lll
sss

.    
2

2

2

1

1

1
,

k

lz

l

k

lz

l
l

EA
s

l

EA
s





 , stb. 

ahol: 

21
,

kk
ll , stb. az egyes összekötött elemek vastagsága. 

Terhelje a továbbiakban a csavarkötést valamely külső Fü üzemi erő, mely a lemezeket el 

akarja távolítani egymástól, ennek hatására a csavar szára tovább nyúlik  értékkel, 

miközben az összenyomott részek összenyomódása ugyanennyivel csökken. 
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Azaz – a 6.7. ábra is látható - hogy az üzemi erő egy része a csavarszárban jelentkezik (
t

F ) 

többletterhelő erőként, míg a másik része a közrefogott elemekben lép fel (
l

F ) lazító erőként. 

Tehát a csavar terhelésnövekedése: 

 
ct

stgF     

Az üzemi erő: 

 
  tgtgF

ü


 

ebből: 

 
lc

üü

ss

F

tgtg

F








   

A csavart pótlólagosan terhelő erő: 

 
0

1

1

1

1










ü

c

l

ü

lc

c

üt
F

s

s
F

ss

s
FF

 

ahol: 

 





tg

tg

s

s

c

l


0
     az alakváltozási arány.

 

A közvetlen szemlélet és a fenti képlet egyaránt mutatja, hogy a külső terhelés annál kevésbé 

növeli a csavar igénybevételét, mennél kisebb  sc (tg ), ill. mennél nagyobb sl (tg ). Tehát a 

csavar merevsége lehetőleg kicsi, az összefogott részeké pedig nagy legyen. 

Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az üzemi terhelés átadódása, tehát az 

ü
F üzemi erő támadáspontja általában nem a közrefogott elemek külső síkjában van, hanem 

valahol a közrefogott elemeken belül (6.8. ábra a. és b. rész). 
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6.8. ábra: Erő támadáspont tényező jellegzetes konstrukciós megoldásokra (a), a csatlakozási 

síkhoz közelebb eső erőhatásvonal (b) 

Ha az üzemi erő támadáspontja a közrefogott elemeken belül van, az üzemi erő 

támadáspontját minden esetben csak közelítőleg lehet meghatározni, az alábbiak szerint: 

 
Kt

lql   

ahol: 

q az erő támadáspont tényezője. 

Amennyiben üzemi erő támadáspontja közrefogott elemek külső síkjában van akkor a 1q  

Az erő támadáspont tényező értéke a gyakorlatban általában 6.9. ábra a. rész szerinti, így 

5,0q -re vehető, kedvezőbb esetekben 25,0q -re is felvehető. 
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a. 

 
–––      előfeszítés utáni állapot 

-  - -     üzemi erő fellépése utáni állapot 

b. 

6.9. ábra:  Előfeszített csavarkötés (a), erőhatásábra - az üzemi erő támadáspontja a 

közrefogott elemeken belül (b) 

Tehát ha az üzemi erő támadáspontja a közrefogott elemeken belül van, akkor az 

összenyomott elemeknek csak az '

K
l  vastagsága fog teher mentesülni, ezáltal a közrefogott 

elemek merevebbek lesznek, a karakterisztikájuk ennek megfelelően meredekebb (v).  

Ez figyelhető meg a 6.9. ábra a. részén. Az '

K
l  vastagságon kívül fekvő területeket egy plusz 

terhelés éri, ezáltal további összenyomódást szenvednek, mely hatással van a csavar 

karakterisztikájára, így az laposabb lesz (v), azaz az üzemi erő hatására a csavar szára tovább 

nyúlik v értékig, míg a közrefogott részek összenyomódása v értékűre csökken. Ennek 

megfelelően a valóságos rugómerevségek a következők: 

 

lv

v

e

v

cv

v

e

v

s
F

tg

s
F

tg











 

A valóságos rugómerevségek aránya is módosul: 

 
v

v

cv

lv

v
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Amelyre igaz, hogy: 
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Tehát a konstrukciós kialakításnak megfelelően változik a csavart pótlólagosan terhelő erő 

(Ft) is. Felhasználva a v valóságos rugómerevségek arányát, amely már az üzemi terhelés 

átadódását is figyelembe veszi, így az Ft re vonatkozó képletünk az alábbiak szerint módosul. 
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Tehát a közrefogott elemek előfeszítő erő csökkenése általános esetben:  
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Ezzel a közrefogott elemeket összeszorító erő: 

 
v

v

üelee
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A csavart terhelő összes erő: 

 
üete

FFFFF 
max

 

Mivel a külső terhelés csökkenti az összefogott részeket összeszorító erőt, létezik akkora      

Fe = Fkr előfeszítő erő, amelynél a külső terhelés hatására éppen megszűnik az összeszorító 

erő. Mivel ebben az esetben: 

 0
'


e
F    és   

tüe
FFF   

A biztonságos összeszorításhoz szükséges minimális, vagy kritikus erő: 
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6.3.5. Előfeszített csavarkötés méretezése változó terhelés esetén 

A változó terhelésnek kitett kötések előfeszített kötések, tehát méretezésükkor mindig az 

erőhatásábrából kell kiindulni (6.10. ábra). Ilyen esetben a lehető legpontosabb számításokat 

kell végezni. A méretezéshez a konstrukció elemzése és megfelelően megalkotott modellek 

segítségével -  a lehető legpontosabban -  meg kell határozni a rugómerevséget, illetve az 

előfeszítő erőt, vagyis az erőhatásábra megszerkesztéséhez szükséges összes adatot. 
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6.10. ábra: Előfeszített csavarkötés erő és deformáció viszonyai dinamikus terhelés esetén: 

tiszta lüktető üzemi terhelés (a), egy minimum és egy maximum érték között lüktető 

terhelésnél (b) 

A konstrukciós kialakítást, azaz az üzemi erő támadáspontját v-vel vesszük figyelembe. 

Ha az üzemi terhelés pl. nulla, és egy adott érték között változik (tiszta lüktető igénybevétel), 

akkor a csavarorsót terhelő erőhatások a következők: 

a maximális erő 
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üete
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1
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, 

a minimális erő 
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, 

a közepes erő 
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a terhelés amplitúdója 
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2
v

ü

t

a
F

F
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 . 

Az erők ismeretében fárasztóterhelésre ellenőrizhetjük a csavart, azaz meghatározzuk a 

középfesztültséget és a csavarok fárasztóterhelésében döntő jelentőségű feszültség amplitúdót 

(a). 

A középfesztültség: 

 
c

m

m
A

F
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A feszültség amplitúdó: 

 
c

a

a
A

F
  

A csavarkötéseknél is a Smith - féle biztonsági területet szerinti ellenőrzést alkalmazzuk. A 

Smith – diagram, mint a méretezés szilárdsági alapjaiban már megismertük, az ismétlődő 

igénybevételekhez tartozó középfeszültség függvényében a kifáradást okozó 

határfeszültségeket tűntetjük fel. 

A 6.11. ábra egyszerre ábrázolja egy csavar és egy sima felületű rúd kifáradási diagramját. A 

támasztóhatás miatt a menetes résznél nincs kifejezett folyáshatár (ReH), így a terhelt 

állapotban mért egyezményes folyáshatárt (Rp0,2) vesszük figyelembe. A diagramból 

megállapítható, hogy a csavar statikus teherbíró képessége nagyobb, mint a sima rúdé 

(
2,02,0 pp

RR  ).  

 

6.11. ábra: A csavar kifáradási diagramja 

Ahhoz hogy a csavarnál ne legyen fáradt törés, lényeges hogy az ébredő feszültség 

amplitúdónak kisebbnek, vagy egyenlőnek szabad lennie, mint az adott közép feszültséghez 

tartozó kifáradási határfeszültség amplitúdó. Tehát teljesülnie kell a következő feltételnek: 

 
Da

c

a

a
A

F
    

ahol: 

a
F  a fárasztó erő amplitúdója, 

c
A  a menet egyenértékű keresztmetszete, 

Da
  kifáradási határfeszültség amplitúdó (diagramból). 

A csavar kifáradás elleni biztonsági tényezője: 
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Az előírt biztonsági tényező deformációra ás kifáradásra ne = 1,8 – 2-re választható. 

A kötőcsavarok kifáradási biztonsági területét szabványok határozzák meg. 

Növekvő előfeszítés hatására a biztonsági területből kivehető feszültség amplitúdó egyáltalán 

nem, vagy csak kis mértékben csökken, tehát a csavarkapcsolatot nagy előfeszítéssel lehet 

létrehozni. Az előfeszítésből adódó feszültség 0,7 ReH értéket is elérhet. 

A biztonsági területet jelentősen befolyásolja a csavar gyártástechnológiája, utókezelése. A 

mángorolt csavarok kifáradási határa jelentősen nagyobb, mint a forgácsolt csavaroké. 

6.3.6. Csavarkötések geometriai lazulása 

Az eddigiekben tárgyalt erőhatások miatti dinamikai lazulásokkal szemben meg kell 

vizsgálnunk a csavarkötésben résztvevő elemek – lemezek, anya, menet, csavarorsó – 

geometriai méreteinek a képlékeny alakváltozás miatt bekövetkező méretváltozásának hatását 

is. A csavarkötés befeszítéséhez szükséges szerelési előfeszítő erő 
esz

F  a viszonylag kis 

csavarfej, vagy anya felfekvő felületen és a menetfelületen adódik át úgy, hogy az 

összenyomott felületek felületi érdességei, egyenetlenségei maradó alakváltozást szenvednek 

Ennek mértéke az igénybevétel nagyságától és fajtájától, a kötés elemeinek szilárdságától, a 

közrefogott elemek számától és a felfekvő felületek felületi érdességétől függ.  

A 43. ábrán a már jól ismert előfeszített csavarkötés erőhatás ábrája látható, ahol a kötés egy 

az úgynevezett szerelési előfeszítő erővel (
esz

F ) - a dinamikai lazulások figyelembevételével 

meghatározott előfeszítő erőnél (Fe) nagyobb - van meghúzva.  A 43. ábrán a szaggatott vonal 

az összefogott elemek geometriai lazulás nélküli állapotát mutatja. A csavarorsó teljes 

alakváltozása a rugalmas alakváltozásból (0) és a maradandó deformációból (1) tevődik 

össze, ugyanígy a közrefogott elemek teljes alakváltozása is a rugalmas alakváltozásból (0) 

és a maradandó deformációból (1) tevődik össze. Ez az összes maradandó deformáció 

(fz=1+1), az előfeszítő erő csökkenéshez (
e

F ) vezet, ezáltal az üzemi erő (
ü

F ) működése 

esetén, a közrefogott elemeket szorító erő (F’) a geometriai lazulás miatt (
e

F ) mértékkel 

lecsökken, mely a kötés megszűnését is eredményezheti. Mivel a legnagyobb képlékeny 

alakváltozás már a meghúzásnál kialakul, így ezt követően a kötésben résztvevő elemek 

további alakváltozását ábrázoló karakterisztika a folytonos vonal lesz. 
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6.12. ábra: Az előfeszítő erő csökkenés és a geometriai lazulás ábrázolása az előfeszített 

csavarkötésen 1q  esetén 

Az előfeszítő erő csökkenést 
e

F , a számításoknál figyelembe kell venni. 

A 
e

F  és 
Z

f , a geometriai lazulás mértéke közötti összefüggés a 6.12. ábra olvasható ki. 
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 , az előfeszítő erő csökkenés 

kifejezhető: 
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ss

ss
fF ,  

A szerelési előfeszítő erőnek (
esz

F ) olyan nagynak kell lennie, hogy az üzemi erő (
ü

F ) 

működésekor a közrefogott elemeket szorító erő (F’) ne váljon nullává, vagy ne csökkenjen 

egy előírt tömítő vagy szorító erő érték alá, mert ekkor már a kötés lelazul. 

Azért, hogy ez ne forduljon elő, a korábban megismert kritikus erőt (Fkr) meg kell növelnünk 

a 
e

F értékével. 

 
ekresz

FFF   

Ahhoz, hogy a maximális csavarerő hatására a csavarfej ill. az anya felfekvő felülete és az 

előfeszített elemek között ne lépjen fel maradó deformáció, a felületi nyomás értéke nem 

haladhatja meg a közrefogott elemek folyáshatárát. A felfekvő felületek a maradó deformáció 

miatt felkeményednek, a szerkezet folyáshatára megnő, ezért a megengedett felületi nyomás 

nagyobb, mint az alapanyag folyáshatára. 
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meg

P

p
A

F
p 

max , 

ahol: 

max
F  maximális csavarerő, 

P
A  az összenyomott felfekvő felület nagysága (6.7. ábra b. rész): 

44

22
 





ba

P

dd
A , 

ahol 
a

d  a felfekvő felület külső átmérője, 
b

d  a furat átmérője 

meg
p  a felületi nyomás megengedett értéke 

Ha 
meg

pp  , akkor a felfekvő felületet meg kell növelni pl. alátét alkalmazásával, vagy 

anyagminőség változtatással. 

6.3.7. Szerelési előfeszítő erő és meghúzási tényező 

A csavarkötés szerelésekor az előfeszítő erő 
maxe

F és 
mine

F között fog változni a súrlódási 

viszonyoktól és a meghúzás módjától függően.  

Az előfeszítő erő szórásának mértékét a kísérleti úton meghatározott meghúzási tényező fejezi 

ki: 

 1

min

max 

e

e

A
F

F
k  

A meghúzási tényezőt (
A

k ) a szerelési előfeszítő erő (
esz

F ) meghatározásakor vesszük 

figyelembe. Ehhez ismerni kell a szerkezet működését, a kötés feladatát.  

Amennyiben az üzemi erő a csavarszárat tengelyirányban terheli, és üzemi állapotban a 

tömítő erő előírt értékű (nyomástartó edény fedéllefogatása), tehát a maradó összeszorító 

erőnek ( F  ) az értéke előírt. A továbbiakban még figyelembe kell venni a kötés geometriai 

ellazulásából következő előfeszítő erő csökkenést (
e

F ), a kívánt előfeszítő erő: 
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Abban az esetben, ha az üzemi erő a csavarszárat tengelyirányban terheli, de nincs előírva a 

közrefogott elemekre minimális összeszorító erő értéke ( F = 0, pl.: egy csapágyház 

lefogatás), a szerelési előfeszítő erő: 
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Amennyiben üzemi állapotban tengelyirányú üzemi erő nincs ( 0
ü

F ), viszont az 

összeszorító erőnek ( F  ) az értéke előírt, akkor: 
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6.3.8. A csavarkötések teherbírás növelésének megoldási lehetőségei 

A csavarkötés élettartamának növelésére különböző konstrukciós megoldások vannak, 

különösen a 
a

  feszültség amplitúdó és a feszültséggyűjtő hatás csökkentése révén. 

Rugalmas szárú csavarok, merev közrefogott elemek 

A a sokszor hatásosan csökkenthető az Ft többletterhelés csökkentésével, amelynek értéke a 

csavarkötés rugóállandóitól függ. 

 
 

6.13. ábra: Az Ft többletterhelés csökkentése 

Az Ft többletterhelés csökkentésének módszerei: 

– (6.13. ábra a. rész) az összeszorított lemezek sl rugóállandójának növelése (21). A 

rugóállandó növelése az összeszorított hossz csökkentését jelenti, aminek legtöbbször 

korlátot szab a szerkezeti kialakítás. Az összeszorított elemek rugalmassági modulusának 

növelése is megoldást eredményez, pl. lágy tömítő réteg helyett keményebb tömítő réteg 

használata. 

– (6.13. ábra b. rész) a konstrukciós szempontból is jól követhető megoldás a csavar Sc 

rugóállandójának csökkentése (21). Ez a csavarszár magkeresztmetszetének 

csökkentésével (magra gyengített csavarok), illetve a csavarszár hosszának növelésével 

(nagy nyúlóképességű csavar) érhető el. 
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A 6.14. ábra egy helyesen kialakított nagy nyúlóképességű, magra gyengített, változó 

keresztmetszetű csavart mutat. A menet a magra gyengített szárig végig van vágva, a 

keresztmetszetek gondosan lekerekítettek.  

 

6.14. ábra: Változó keresztmetszetű csavar 

A csavarfej és szár átmeneténél levő feszültségtorlódás csökkenthető az átmenetnél  

gömbfelülettel ill. két köríves átmenettel is, valamint csökkenthető a fejbe bevitt átmeneti 

lekerekítéssel (6.15. ábra). 

 

6.15. ábra: Rugalmas fejkialakítású csavar 

A magra gyengített csavarokat magas előállítási költsége miatt csak indokolt estben, nagy 

dinamikus terhelésnél alkalmazzuk. 

A csavarszár csavaró igénybevétel alóli tehermentesítése 

Ha a csavaró igénybevételt kiküszöböljük, akkor a csavarszárat csak húzó igénybevétel éri, 

így nagyobb előfeszítő erő hozható létre meghúzáskor (6.16. ábra). 
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6.16. ábra:  A csavarszárat meghúzáskor terhelő csavaró igénybevétel kiküszöbölésére 

alkalmazott külső-belső fogazatú hüvely 

Az üzemi erő kedvező támadási pontja 

Konstrukciós kialakítással célszerű az üzemi erő támadási pontját a leszorított elemek 

érintkezési síkja közelébe helyezni, így a közrefogott elemek hatásos merevsége nagyobb 

lesz, mivel a rugók kapcsolása megváltozik. 

A csavaranya kialakítása 

A menetek terheléseloszlását lényegesen egyenletesebbé tehetjük az anya merevségének 

csökkentésével (6.17. ábra). 

 

6.17. ábra: Különböző megoldások csavaranya kialakítására: normál anya (a), anyamenet a 

felfekvő sík felett (b), húzó igénybevételű anya (c) 

Nyíró igénybevétel kiküszöbölése csavarkötések esetén 

A csavarkötést – az előfeszítésen kívül – nyíró igénybevétel is terheli, ha az összeszorított   

részek eltolódását kell megakadályoznia, vagyis a terhelő erő a csavar tengelyére merőleges. 

Ez az igénybevétel az orsó szempontjából kedvezőtlen, tehát a szerkezetekben igyekszünk ezt 

elkerülni. Ha a csavart tengelyére merőleges erő is terhel, akkor sem szabad a csavar, menetes 

részét nyíró igénybevételnek kitenni, a nyíróerő csak a sima szárat terhelheti. Célszerű 
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ilyenkor a csavar szárát a menetes rész után megnövelni, és a tűrésezett furatba illesztve 

szerelni. Az illesztett szár (általában H7/k6 illesztés) egyben központosít is. 

A szárban ébredő maximális nyírófeszültség: 

 
meg2max

4
4,1 


 

D

F
ny

 

Nagyobb terhelés esetén célszerű a csavarszár felületét palástnyomásra ellenőrizni 

 
meg

ny
p

lD

F
p 


  

ahol  l  a vékonyabb lemezben felfekvő szárhosszúság.  

Az illesztett csavaros kötés költséges, ezért ha lehetséges célszerű elkerülni. Ennek egyik 

módja, hogy megfelelően méretezett csavarok kellő meghúzásával olyan nagy összeszorító 

erőt (Fe) létesítünk, mely az nyíróerő (Fny) fellépésének elkerüléséhez elegendő súrlódási 

erőt (Fs) ébreszt. 

 Fny ≤ Fs = Feμ 

A csavar nyíró-igénybevétel alóli mentesítésének másik módja az, ha nyíró-igénybevételt más 

szerkezeti elemmel vesszük fel. Ez megoldható hengeres szeg, kúpos szeg vagy feszítőcsap 

beszerelésével, vagy tehermentesítő nyíróhüvely alkalmazásával. 

6.4. Menetkészítő csavarok 

A menetkészítő csavarokkal együtt tárgyalunk minden olyan csavarkötést, amely az 

anyamenetet saját maga hozza létre: tehát a szorosabb értelembe vett lemezcsavart, a 

menetfúró, menetmángorló csavarfajtákat. 

Ezek a csavarok szereléskor és a terhelés hatására másként viselkednek, mint a többi 

csavarkötés. Mivel általában betétedzéssel készülnek, ezért számottevő nyúlásuk nincs.  

Lemezcsavaroknál nem húzószilárdság és a nyúláshatár a mérvadó, hanem a lemez 

úgynevezett szakítási nyomatéka (MB) és a felület keménysége, valamint a mag keménysége. 

A szokásos csavarkötésekhez képest jellegzetesen különböző nyomatéklefutást mutatnak a 

lemezcsavarok (6.18. ábra). 

Az ábrán: 

Me becsavarási nyomaték, az a forgatónyomaték, ami az anyamenet formálásához szükséges, 

Mt1 első túlhajtási nyomaték, akkor lép fel ez a nyomaték, amikor a csavarfej alatt, a 

menetkifujtásnál a furatban elkészített anyamenet megszakad, tehát nincsen akkor, ha a 

csavarfej alatti lemez furata nagyobb, mint a menet külső átmérője, vagy ha ennek a 

lemeznek a vastagsága nagyobb, mint a lemezcsavar menetemelkedése. Azért kell a 
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lemezcsavarral a felső (leszorított) lemezben az anyamenetet átszakítani, hogy ezáltal, 

ebben az alkatrészben a csavarmenetnél nagyobb furat keletkezzen, és ezáltal ezt az 

alkatrészt a másikhoz a lemezcsavarral szilárdan rögzíteni lehessen (hozzá lehessen 

szorítani). 

M cs

becsavarási hossz becsavarási hossz

t1
M

eM

csM

eM

 

6.18. ábra: A meghúzási nyomatékok különböző lefutása lemezcsavaroknál 

6.4.1. Lemezcsavarok nyíró igénybevétele  

A lemezcsavarokkal létrehozott csavarkötések ha nyíró igénybevételt kapnak, akkor ezt az 

igénybevételt a csavarok és a lemezbe készített furat oldala veszik fel.  

Ha a lemez nyírási igénybevehetősége kisebb, mint a csavaré, ezért a túlterhelt lemezrészek 

rugalmas és rugalmatlan alakváltozással ki fognak térni a terhelés elöl és ezzel egyre több 

furatoldal és lemezcsavar veszi fel a terhelést. 

nyíró
F

F
nyíró

nyíró
F

F
nyíró

 

6.19. ábra: A lemezcsavar és anyás csavarkötés nyíró igénybevétele 

 

Az ezen az elven történő méretezéssel a lemezvastagság és lemezszilárdság függvényében 

meg lehet határozni a szükséges csavarméretet. 

A meghatározáshoz a következő tapasztalati képlet szolgál segítségül (6.19. ábra). 

 Fnyíró = 5,75 Rm(t
2
 + 0,22)  
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ahol: 

Fnyíró a lemezanyaggal átvihető határ nyíróerő, 

Rm a lemezanyag szakítószilárdsága, 

t a lemezvastagság. 

A lemezcsavarok határnyíró-erői szabványos értékek, méretezéskor olyan csavart kell 

választani, amelynek határnyíró-ereje nagyobb, mint a lemezre kapott érték. 

6.4.2. Méretezés húzó igénybevételre 

Tiszta húzó igénybevételnek kitett lemezcsavar kötések kétféleképpen mehetnek tönkre: 

– a lemezcsavar elszakad,  

– a lemezben készült anyamenet nyíródik le. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a lemezcsavar szakadására az esetek elhanyagolhatóan kis része 

esik (ahol valószínűleg a csavar hőkezelése volt az ok), tehát a kötéspárban húzó igénybevétel 

esetén feltehetően mindig a lemez a gyengébb. 

6.4.3. Lemezcsavarok alkalmazási területei 

Lemezcsavarokkal 0,5-1,5 mm falvastagságú alkatrészek erősíthetők össze, melynek anyaga 

acél, rozsdamentes acél, könnyűfém, sárgarész, egyéb nemvas fémek, továbbá fa, műanyagok, 

gipszkarton, papír, azbesztcement, textil és gumi. Az anyamenetet a lemezcsavar vagy vágja, 

vagy képlékenyen alakítja az anyagban. Célszerű a hozzászorított részben átmenő furatot 

készíteni. 

A rugóanyák a lemezcsavarokkal létrehozott kötések alkalmazhatóságát tovább bővítik, mivel  

– a kötés nem szándékolt oldódását megakadályozzák, 

– a lemezanyagok vastagságától és szilárdságától függetlenül biztosítják a kötés maximális 

szilárdságát, 

– különböző vastagságú és szilárdságú lemezekhez ugyanolyan lemezcsavarok használatát 

teszik lehetővé. 

6.5. Csavarok meghúzási módszerei 

6.5.1. Kézi meghúzás 

Az elvégzéshez szükséges szerszámok úgy lettek kialakítva, hogy egy átlagos embert és 

csavart feltételezve a kézi meghúzásra leggyakrabban előforduló M8-as csavart nagyjából 

éppen jól meg lehet húzni, a kisebb csavarokat hajlamosak vagyunk túlhúzni, a nagyobbakat 

pedig nem húzzuk meg kellőképpen. 

6.5.2. Nyomatékra húzás 

Vizsgálatok szerint a meghúzási nyomaték megoszlása a különböző helyekre: 

– menetsúrlódásra: 40…67%, 
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– felfekvő felületek súrlódására: 16…50%, 

– előfeszítésre: 10…17%. 

Az értékek a kenési állapottól is függenek. 

Az 6.20. ábra látható diagramból megállapítható: 

– kent csavarnál sokkal kisebb nyomatékkal nagyobb csavarerőt lehet elérni, 

– meghúzási nyomaték egyenesen arányos a csavarerővel, 

– meghúzást a száraz csavarnál 55 és 68 Nm-nél, kent csavarnál 28 Nm-nél megszakították. 

További vizsgálatok igazolták az alábbiakat is: 

– meghúzási folyamat megszakítása esetén a továbbhúzáshoz nagyobb nyomatékra van 

szükség, mint amekkora a megszakítás pillanatában hatott, 

– nyugvó súrlódás és a csúszó súrlódás között kisebb a különbség kent csavarnál, 

– a fej alatti súrlódást a kenés itt nem csökkentette le. 

 

6.20. ábra: A meghúzási nyomaték alakulása a csavarerő függvényében 

6.5.3. Meghúzás szögelfordítás alapján 

Ha az előfeszített csavarkötést egy bizonyos szöggel tovább húzunk, akkor a továbbhúzás 

hatására az eredő deformáció úgy fog a menetemelkedéshez aránylani, mint ahogy az 

elfordítási szög aránylik a 360 fokhoz. Ez az eredő deformáció a csavarkötés eredő 

merevségének megfelelő előfeszítőerő növekedést okoz. 

Ennek alapján egy adott előfeszítőerőből kiindulva ehhez képest bármely más az előfeszítőerő 

eléréséhez szükséges elfordítási szöget meg lehet határozni a menetemelkedés ismeretében. A 

módszer előnye, hogy szögmérésen alapul és nem függ a súrlódástól. Problémát az jelent, 

hogy a kiindulási állapotot csak egy bizonyos pontossággal tudjuk elérni, tehát a módszer 
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pontosságát egyrészt a szögmérés pontossága, másrészt a kiindulási állapot elérésének 

pontossága együtt határozzák meg.  

6.5.4. Nyúláshatárra húzás 

Ha addig húzzuk a csavart, míg túl nem jutunk a csavarban ébredő erő és a csavar megnyúlás 

közötti összefüggés lineáris szakaszán, akkor valamennyi maradó alakváltozást is hozunk 

létre, ehhez mérni kell a csavar nyúlását (pl. hosszváltozást) és a meghúzási nyomatékot 

egyszerre, ha a kettő differenciálhányadosa az állandó értéktől eltér, akkor kell megállítani a 

meghúzást. A módszer pontossága a nyomatékmérés és a nyúlásmérés pontosságától függ, 

valamint attól, milyen gyorsan állítja le a vezérlőjel a folyamatot (vezérlés dinamikája). Ez a 

módszer igényes és drága, de nagy pontosságot lehet vele elérni. 

csF

csavar m egnyúlása
 

6.21. ábra: A csavarerő és a csavar megnyúlás közötti összefüggés 

6.5.5. Meghúzás ütvecsavaróval (impulzusos csavaróval) 

A termelékenység, egyszerűség és a dolgozó kímélése szempontjából is kedvezőek az 

ütvecsavarozók, mert letompítják a reakcióerőt, ezért nehéz ezzel a módszerrel a csavarban 

ébredő erőt szűk határok közt tartani. Ez a létező egyik legpontatlanabb módszer, de ezzel 

szemben gyors és kényelmes. 

6.6. Mozgatóorsók 

A mozgatóorsók olyan szerkezetek, melyekkel a forgó mozgást egyenesvonalú mozgásra, 

ritkábban az egyenesvonalú mozgást forgó mozgásra változtatjuk. A mozgatóorsók 

leggyakoribb alkalmazásai: csavaros emelők, orsós sajtógépek, tárcsalehúzó készülékek, 

vonóorsók megmunkáló gépeknél, precíz kivitelben mérőeszközök elemei.  

Mozgatócsavaroknak lehetőleg nagyhatásfokú egyszerű gépként kell működniük, itt tehát 

kisebb súrlódásra törekszünk, az önzárás fenntartásával. Ezért az orsókon a kissebb súrlódási 

tényező elérése érdekében gyakran alkalmazunk nem szabványos lapos-menetet, de leginkább 

trapézmenetet, ill. egyirányú terhelésnél fűrészmenetet. 
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6.22. ábra: Mozgatóorsó 

6.6.1. A mozgatócsavarok méretezése 

A mozgatócsavarok méretezése eléggé összetett feladat, melynek három fő szempontja van: a 

csavarorsók kellő szilárdsága, a menetek berágódásának elkerülése és a csavar 

mozgathatóságának a biztosítása. 

Méretezéskor első lépés az orsó átmérőjének meghatározása a 2.3.32 részben leírtaknak 

megfelelően.  

A menetek berágódását az érintkező meneteken a palástnyomás (p) korlátozásával előzhetjük 

meg: 

 
meg

p
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z
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, 

ahol  A  egy érintkező gyűrűfelület. 

Mivel nagy számú menet esetén a leggondosabb megmunkálással sem lehet elérni az 

egyenletes terheléseloszlást, így az anyát legfeljebb 10 menettel készíthetjük. 

Az anya hosszúságát (m) a menetek száma (z) és emelkedése (P) egyértelműen meghatározza: 

 
i

p
zm   

ahol  i  a menetbekezdések száma. 

Ha a csavar mozgatása kézzel történik, akkor az ember által kifejthető erő nagyságából kell 

kiindulni. Ez nagymértékben függ pl. az erőkifejtés időtartamától is, ezért pontosan nem 
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vehető számításba, célszerűnek látszik azonban, hogy kb. 200 N erővel számoljunk. Kisebb 

erővel azért nem ajánlatos méretezni, mert így nagy erőtartalék maradna fenn, amely esetleg a 

szerkezet veszélyes túlterheléséhez vezetne. 

6.6.2. Ellenőrzés kihajlásra 

Ha a mozgató csavarok szerkezeti kialakításuk alapján hosszú, karcsú rudakként kezelhetők, 

és nyomó igénybevétellel terheltek, kihajlásra történő ellenőrzésük is szükséges. (A kihajlásra 

történő méretezést részletesen a szilárdságtan tárgyalja). Az orsó kihajlásra való ellenőrzését, 

az orsó karcsúsága () szerint tudjuk elvégezni. 

 

6.23. ábra: Csavarszárak l0 egyenértékű hosszának meghatározása 

Első lépésként az adott l hosszúságú orsó, úgynevezett egyenértékű hosszát, l0-t kell az 6.23. 

ábra szerint megállapítanunk. Az l0 egyenértékű hossz és a magátmérő (d3) ismeretében a 

méretezéshez szükséges inercia sugár (i), majd a karcsúság meghatározható: 
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 , ahol 
4

3

3

d
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 Az orsó karcsúsága szerint vagy Euler (elasztikus kihajlás), vagy Tetmajer (nem elasztikus 

kihajlás) összefüggéseit alkalmazzuk a következők szerint Az orsó karcsúsági foka szerint. 

Ha S235 acéloknál λ ≥ 105, ill. S355 és E335 acéloknál λ ≥89, akkor Euler szerint a kritikus 

kihajlási feszültség: 
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Kisebb karcsúságoknál, S235 acéloknál: 
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– ha λ < 105, akkor Tetmajer szerint a kritikus kihajlási feszültség 

 σkrit = 310 – 1,14 λ ,  

– ill. nagyobb szilárdságú acélok esetében ha λ < 89, akkor 

 σkrit = 335 – 0,62 λ. 

Ezután megállapítjuk a kihajlás elleni biztonságot: 

 
ny

krit
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red
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Ez az érték Euler módszer alkalmazásánál 3…6, míg a Tetmajer módszer alkalmazása esetén 

2…4 között legyen. 

6.6.3. A mozgatóorsó hatásfoka 

A forgómozgás egyenes vonalúra változtatásánál a hatásfok 

 
)(tg

tg

'






 . 

ahol: 

 a menetemelkedési szög, 

’ a látszólagos súrlódási szög. 

Mivel a mozgatóorsók általában önzárók, az összefüggés azonos a kötőcsavarokéval. 
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7. Tengelykötések 

A tengelykötés alapvető funkciója a nyomatékátvitel a tengely és az agy között. Ezekkel a 

kötésekkel erősítjük fel a tengelyekre a különböző tárcsákat, fogaskerekeket, agyakat illetve 

tengelykapcsolókat is. A tengelyre erősítés módja függ az átviendő nyomaték nagyságától a 

szerelési szempontoktól, a helyszükséglettől, a forgásiránytól, a rögzítendő agy vastagsági 

méretétől, hogy csak a legfontosabbakat említsük. A kötés kialakításánál figyelembe kell 

venni, hogy a csavaró nyomaték mellett gyakran axiális erő és hajlító nyomaték is terheli. 

A tengelykötések különböző szempontok alapján csoportosíthatók, szerelés szempontjából 

túlnyomóan oldható kivitelben készülnek, de ismerünk oldhatatlan csoportba sorolhatóakat is. 

Hatásmódjuk szerint megkülönböztetünk alakkal záró illetve erővel záró tengelykötéseket. 

7.1.Alakzáró tengelykötések 

Alakkal záró tengelykötéseknek nevezzük azokat a megoldásokat, ahol a nyomatékátvitel az 

alakzáró hatás következtében történik. Az alakzáró hatás egy meghatározott formán (bordás, 

barázda vagy poligon), vagy közvetítő elemen (retesz, csap, csavar, szeg) keresztül is 

megtörténhet. Az alkatrészek közötti terhelés átadása mindig felületi nyomással igénybevett 

felületeken keresztül történik. 

Az alakkal záró kötések méretezése az alábbiak szerint történik: 

– az erőfolyam meghatározása, 

– a terhelésátadó felület és a felületi nyomás meghatározása, 

– veszélyes keresztmetszet és az ébredő nyírófeszültség meghatározása, 

– a kiszámított felületi nyomás és nyírófeszültség összehasonlítása a megengedett 

értékekkel, 

– egyéb vizsgálatok: pl. agyagvastagság meghatározása. 

7.1.1. Csavar és szeg kötés 

A csavar- és szegkötések tengelykötésként főleg mérsékelten változó és kicsi csavaró 

nyomaték átvitelére alkalmazhatóak. 

A tengelyre merőlegesen elhelyezett keresztszeget, vagy – csavart, amely csavaró nyomatékot 

visz át, felületi terhelésre, és ritkábban nyírásra kell ellenőrizni. Ezt a kötési módot csak 

alárendelt esetekben alkalmazzuk, használjuk azonban – különösen a szeges megoldást – 

biztonsági tengelykapcsolóként, ekkor a kapcsoló csak egy bizonyos nagyságú nyomatékot 

vihet át, nagyobb terhelésnél a szeg elnyíródik, így megvédve a tengellyel kapcsolt szerkezeti 

egységet a túlterheléstől. 

Csavarok esetében általában csapos végződést alakítanak, amely a tengelybe fúrt zsákfuratba 

nyúlik be, a kötésre példát a 7.1. ábra a. része mutat. Általában a kötés létrehozására a 

szabványos csapos csavarok felhasználhatóak. A kötést általában három darab csavarral 

létesítjük, ezek egy síkban fekszenek, osztásuk 120

. 
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7.1. ábra: Erőfolyam csavarral vagy keresztirányú hengeres szeggel megvalósított kötésben 

A 7.1. ábra a. része szerinti kivitel esetén a csavarok igénybevétele nyírás és palástnyomás. A 

nyírófeszültség, az átvihető nyomaték figyelembevételével, ha a nyíróerő: 2T/dt 

 meg

t

ny
zdd

T



 




1

8
 

Palástnyomásra ellenőrizve, figyelembe véve a 7.1. ábra a. rész szerinti nyomáseloszlást, a 

keletkező felületi nyomás: 

   

ahol: 

T névleges csavarónyomaték, 

dt tengely átmérő, 

d1 csavar csapjának az átmérője, 

v csavar csapjának hosszúsága, 

z csavarok száma, 

pmeg a megengedett felületi terhelés (nyomás), 

meg a megengedett nyíró feszültség. 

A 7.1. ábra b. részén a kereszt szeges megoldásu kivitel látható. 

A kötés létrehozására rögzítő, hasított, hengeres és kúpos szegek használhatók. Illesztő-szeg 

esetén H7/m6, rögzítő-szeg esetén, pedig H8/h8 illesztést készíthetünk általában. Az ábrákon 

a megvalósított kötések erőfolyamát és a felületi terhelés egyszerűsített modelljét is 

megvizsgálhatjuk. 

Ezek figyelembevételével a keresztszeges vagy csavaros (7.1. ábra b. rész szerinti kivitel) 

kivitel esetén:  

– az agyban keletkező felületi nyomás: 



7. TENGELYKÖTÉSEK 121 

© Bider Zsolt, Rácz Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

 
meg

t

a
p

sdsd

T

A

F
p 




)(
  

– a tengelyfurat felületi terhelése, ha a terhelést lineárisan megoszlónak tételezzük fel, és a 

terhelt felület d∙dt/2, az Ft erőpár nyomatéka pedig: T= Ft ∙2/3∙dt 
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– végül a nyírófeszültség, ha a nyíróerő: T/dt 
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ahol: 

A a terhelést felvevő felület vetülete (A = d∙s), 

T névleges csavarónyomaték, 

dt  tengely átmérő, 

d szeg átmérője, 

s az agy falvastagsága, 

pmeg a megengedett felületi terhelés (nyomás), 

meg a megengedett nyíró feszültség. 

Tervezéskor az alábbi tapasztalati értékek szolgálhatnak kiindulásul: 

d = (0,2…0,3) dt 

s = (0,25…0,5) dt – acél, acélöntvények esetén 

s = (0,7…0,75) dt – öntöttvas esetén 

Az agy névleges (nagy) átmérője: D= (1,5…2) dt. 

A csavaró nyomaték átvitelére alkalmas tengelykötés létrehozható a tengely és az agy közé 

alkotó irányban elhelyezett hengeres szeggel vagy csavarral. Rendszerint szorosan illesztett 

tengely-agy kötés biztosítására használják. A tengely és az agy közös felületébe fúrják be a 

hengeres vagy kúpos furatot, vagy vágják a csavar számára a menetet. A furat középvonala az 

érintkező henger felületek valamelyik alkotója.  

Ennél a megoldásnál a szeg, vagy csavar nyíró igénybevételt szenved (7.2. ábra) 
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7.2. ábra: Erőfolyam tengelyirányú hengeres szeggel vagy csavarral megvalósított kötésben 

Ha a szeg hossza l, akkor a T nyomaték: 
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ebből a szükséges szegátmérő: 
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A nyírófeszültség a szeg téglalap alakú keresztmetszetében: 
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t
dd
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ahol: 

T névleges csavarónyomaték, 

dt tengely átmérő, 

d szeg átmérője, 

l a szeg teherviselő hossza, 

pmeg a megengedett felületi terhelés (nyomás), 

meg a megengedett nyíró feszültség. 

Tervezéskor az alábbi tapasztalati értékek szolgálhatnak kiindulásul: 

d = (0,15…0,2) dt 

 l = (1…1,5) dt. 

7.1.2. Reteszkötés 

A reteszkötés a tengelykötések leggyakoribb kiviteli formája. A reteszek csak 

forgatónyomaték továbbítására alkalmasak, de tengelyirányú rögzítésre nem. Az agyat 

tengelyirányban rögzíteni kell akkor is, ha axiális terhelés nem hat. A kötés megvalósítása 

céljából a tengelyen és az agy furatban is hornyokat kell készíteni. A kialakítás jellemző 
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méreteit, és a reteszre ható erőt a 7.3. ábra szemlélteti. A tengely és az agy központosságát 

nem csökkentik, ha pedig átellenesen elhelyezve két reteszt építünk be, akkor a 

kiegyensúlyozottság is megfelelő. 

A reteszek - mint már megismertük – szabványosított gépelemek. A siklóretesz lehetővé teszi, 

hogy a tengelyre szerelt agy üzem közben is elmozdítható legyen axiális irányban. Nagyobb 

nyomaték átvitelére és kisebb szerkezeti hossz érdekében célszerű párosan készíteni. Az íves 

retesz aránylag olcsó, de csak kis nyomaték átvitelére használható, mivel mély hornya erősen 

gyengíti a tengelyt. 

A reteszeket általában szorosan illesztik a horonyba, de nem olyan szorosan, hogy a kötés 

viszonylag kis erővel ne volna bontható. A retesz szokásos tűrése h9, míg a horony tűrése 

attól függ, hogy milyen célt kell megvalósítani (7.1. táblázat): 

 tengelyen agyfuratban 

Szoros illesztés P9 P9 

Átmeneti illesztés N9 J9 

Futó illesztés H8 D10 

7.1. táblázat: Retesz illesztés tengelyen és agyfuratban 

A hornyok méretezési szempontból igen kedvezőtlen kialakítások, mert a reteszhornyok 

sarkai feszültséggyűjtő helyek, amelyekből fáradt törés indulhat ki. A repedési veszély 

csökkentése érdekében a hornyok sarkát kis sugárral le kell kerekíteni, és emiatt a retesz éleit 

45° alatt le kell törni. Előnye viszont az, hogy szinte minden részletére szabvány vonatkozik, 

általánosan használt, cserélhető és megbízható kötés. 

A horony kialakítás miatt számolni kell feszültséggyűjtő hatással. A gátlástényező értéke az 

alábbi szerint vehető fel: 

 Kf    1,4…2,0 

A retesz igénybevétele nyírás és palástnyomás. Mivel méretei szabványosak, és hosszát az 

agy meghatározza, ezért csak kritikus esetben szokás szilárdságilag ellenőrizni. A mértékadó 

terhelés a palástnyomás, mivel a szabványos méretű retesznél a nyírófeszültség kisebb. 

A palástnyomás az agyban: 

 
 

meg

t

p
ithld

T
p 




1

2

,

  

nyírásra: 

 meg

t

ny
ibld

T
 




2

,

  

ahol: 
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T a tengelyt terhelő csavaró nyomaték, 

dt a  tengely átmérője, 

l a retesz hossza, 

b a retesz szélessége, 

i a reteszek száma, 

h a retesz magassága, 

t1 a reteszhorony mélysége a tengelyben. 

 

7.3. ábra: Reteszkötés jellemző méretei és a reteszre ható kerületi erő 

7.1.3. Bordáskötés 

Ha a tengelyre a reteszhez hasonló több bordát készítünk, akkor bordástengely jön létre. 

Ennek a bordáskötésnek az az előnye, hogy a nyomaték átvitel közelítőleg egyenletes az 

egész tengely kerületén, ezért aránylag keskeny kötéssel is nagy nyomaték továbbítható. A 

bordák kialakítása miatt a feszültséggyűjtő hatás jelentős, megfelelő bordázattal azonban 

kedvezőbb lehet, mint a retesz vagy ékkötés. A bordáskötés kialakítását szemlélteti az 7.4. 

ábra. 
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7.4. ábra: Bordák és bordáskötések jellemző méretei 

A bordázat alakjától függően többféle kivitel használatos. Leginkább szokásos a párhuzamos, 

egyenes élekkel (sík érintkező felületekkel) határolt egyenes profilú bordázat. Elterjedten 

használják az ék fogazatot és az evolvens fogazatot is. A nyomatékot az alakzáró kapcsolat 

következtében az agyhornyokba nyúló bordák viszik át. Egyes esetekben az illeszkedő 
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felületek el is csúsznak egymáson. Az egyenes profilú bordás tengelykötés központosítására 

különböző lehetőségek vannak, ezt leginkább a belső d átmérőn (belső vezetés) vagy esetleg a 

bordák oldalfelületein (bordavezetés) végzik. A külső D átmérőn való vezetés elég ritka. Ha 

az ütésmentesség a fontos, akkor a belső átmérőn vezetett, ha nagy és váltakozó kerületi erőt 

kell átvinni, akkor a borda oldalon vezetett bordáskötés alkalmazása ajánlott. A 

bordáskötéseket leggyakrabban szerszámgépekben és gépjárművekben használják.  

A szerszámgép- és járműtervezéshez a szabványosított könnyű, közepes és nehéz sorozatú 

bordáskötések közül választhat a tervező. 

Bordás tengelykötések méretezése: 

A tagolt kialakítás miatt számolni kell feszültséggyűjtő hatással, a gátlástényező értéke – 

csavaróigénybevételre – a következők szerint vehető fel: 

Bordástengely (párhuzamos profilú): Kf  2,0…2,8. 

Barázdafogazat, evolvens fogazat: Kf  1,4…1,6. 

A bordás tengelykötést ugyanúgy, mint a reteszkötést, felületi terhelésre kell ellenőrizni. 

Miután a tengely d átmérőjét (csavarásból, hajlításból) meghatároztuk, ellenőrizni kell a 

bordák felületét palástnyomásra. 

A bordák hordozófelülete, ha a sarkítás 2f értékű: 
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A megengedett palástnyomást felvéve, a z bordaszámú kötés által átvihető nyomaték: 
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a közepes sugár: 
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K




4   

ahol: 

D a bordák külső átmérője, 

d a bordák belső átmérője, 

f a bordák külső lesarkítása, 

l a bordák hossza, 

 a dinamikai tényező (=0,4~0,9 között vehető fel), 

rk a közepes sugár 

A 0,75-ös szorzóval azt vesszük figyelembe, hogy a terhelést az érintkező felületeknek 

mintegy 75%-a veszi csak fel. 
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7.1.4. Poligon kötések 

A retesz kötések és a bordás kötések alkalmazása esetén is jelentős feszültséggyűjtő hatással 

kell számolni. Ennek elkerülésére megszületett egy olyan tengely kialakítás amelyen nincs 

horony. Első ilyen megoldás a „K” profil (7.5. ábra a. rész), majd a pligonszelvény, ahol 

három vagy négy kisebb sugarú körívszakaszt nagy sugarú körívek kötnek össze, azaz 

megszületett a P3G (7.5. ábra b. rész) és a P4C (7.5. ábra c. rész) szelvénye. A velük 

megvalósítható kötések megtalálhatók a szerszámgépekben, járművekben, repülőgépekben és 

az elektromos ipar gépeiben is. Alkalmasak lökésszerű terhelések felvételére, készíthetők laza 

vagy szoros illesztéssel. A kötés elforduláskor az illesztési játékot szimmetrikusan kiegyenlíti, 

így önközpontosító. 

 

7.5. ábra: K-profil és polygon szelvények 

A nyomatékátvitel alakzáró kapcsolat útján jön létre. A viszonyokat három- és 

négyszögszelvényre a 7.6. ábraszemlélteti. A tengely a furattal nem a teljes felületen, hanem 

csak három (7.6. ábra a. rész) vagy négy (7.6. ábra b. rész) ponton fekszik fel a furatban. A 

kapcsolat hatására egy a felületre merőleges FN normál erő és az FK fiktív kerületi erő ébred, 

amely a nyomatékot létre hozza. Az FK fiktív kerületi erő, és ezzel a kötés nyomaték átvitele a 

felületi érintő és a sugárra merőleges egyenes által bezárt szögtől () függ. Az ábrából 

kiolvasható, hogy a -szög növekedésével az FK fiktív kerületi erő is nő. Tehát a kerületi erő 

maximuma a max szögnél található. Ennek legkisebb értéke a kétszeres súrlódási félkúpszög 

lehet. 

Tehát: 

   

A 7.6. ábra c. részén látható, hogy a FK fiktív kerületi erő mellett igen nagy sugárirányú erő is 

ébred. Tehát az átvihető forgatónyomaték nagysága nemcsak a tengelyvég geometriai 

adataitól függ, hanem a felületet terhelő igen nagy sugárirányú erőtől is, amely a tengelycsap 

felületét annyi ponton terheli, ahány szögű a szelvény. Az átvihető forgatónyomaték tehát a 

megengedett felületi terheléstől (anyagjellemző), valamint az oldalfelületek nagyságától függ. 

A 7.6. ábra b. részén látható, hogy négyszögszelvény esetén, ha azonos nagyságú FK fiktív 

kerületi erőt is tételezünk fel, mint háromszögszelvény esetén, akkor kisebb FR erő keletkezik, 

így azonos nagyságú nyomaték átvitel kisebb agy vastagsággal megvalósítható 

négyszögszelvénnyel mint háromszögszelvénnyel. A 7.6. ábra b. részéből az is kiolvasható, 
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hogy egy D’ külső átmérővel jellemzett sokszögszelvényből hogyan alakul ki egy módosított 

szelvény a sarkok köríves levágásával. 

A 7.6. ábra c. része a felületi nyomás és a hajlító-nyomaték polárdiagramját is szemlélteti. A 

kötést terhelő hajlító nyomaték a kerület mentén a sokszögszámtól függő periodicitással, a -

szög függvényében változik. 

 

7.6. ábra: Erők három (a) és négyszög (b) szelvényű tengelycsapon, felületi nyomás és a 

hajlító-nyomaték polárdiagramja három szelvényű tengelycsapon (c) 

A szakirodalomban elfogadottnak tekintünk a méretezésre egy olyan közelítő összefüggést is, 

amely segítségével az átviendő forgatónyomaték közelítő értéke a következő: 

 T =3edlpmeg  

ahol: 

l az agy hosszúsága 

e az excentricitás 

d a sokszög keresztmetszetbe írható kör átmérője. 

pmeg a megengedett felületi terhelés (nyomás) 
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A sokszögtengely-kötés készülhet kúpos kivitelben is. A sokszögtengely-kötés kialakítása 

szilárdsági szempontból előnyös, és a gyártási idő is jóval rövidebb, viszont a különleges 

gyártógép igénye hátrányos. 

A tengely szilárdsági méretezésekor a szelvénybe beírható kör másodrendű nyomatékát és 

keresztmetszeti tényezőjét kell alapul venni, a feszültséggyűjtő hatás viszont elhanyagolható, 

tehát a gátlástényező 1,00-nek vehető. 

7.2. Erővel záró tengelykötések 

Az erővel záró tengelykötések esetén a tengely és az agy egymáson közvetlenül, vagy 

közvetve felfekvő részein, összeszorító erő hatására nyomás jön létre. A felületek érdesek, 

ezért a súrlódó erő alkalmas mind a kerületi, mind az axiális erők felületek közötti 

közvetítésére. Drágábbak, mint az alakkal záró tengelykötések. 

7.2.1. Szilárd illesztésű kötés 

A szilárd illesztésű tengelykötésnél az egybeépítés előtt a tengely és az agy között túlfedés, 

azaz negatív átmérő különbség van. Ezek a kötések a szerelés szempontjából két csoportra 

oszthatók: 

– sajtolt kötés, amikor a tengelyt és az agyat nagy erővel egymásba sajtolják, 

– zsugorkötés, ha a szereléshez az agyat felmelegítik, vagy/és a tengelyt lehűtik, és szerelés 

után a környezeti hőmérsékleten jön létre a szükséges kötő nyomás.  

Ezt a kötés típust általában nem oldható kötésként használják, pl. fogaskoszorúk 

felerősítésére, lendkerék tengelyre rögzítésére. Kedvező kötéskialakítást lehet kapni, ha a teli 

tárcsába különböző geometriai arányú bemetszést készítünk (7.7. ábra). A teli tárcsához 

képest a kifáradási határ 11-70% - kal növekszik.. 

 

7.7. ábra: Feszültséggyűjtő hatást csökkentő konstrukciós megoldások: lekerekítés (a), 

beszúrás a tengelyen (b) és kúpos vállak (c) 

A szilárd illeszkedés esetén a nyomatékot, illetve az axiális erőt a súrlódás viszi át. A kötés 

terhelhetőségét befolyásolja a felület érdessége és a különböző anyagpárosítások súrlódási 

tényezője. Az érdesség mélysége hidegsajtolás után csökken az agyban G1, a tengelyen G2 

értékkel. A csökkenés nagysága az érdesség mélységének mintegy 60%-a is lehet. A 

kötéspárra nézve a túlfedési veszteség:   )(2,1)(6,022
212121

RRRRGGFV  , ahol 

R az érdesség mélység. A tűrések megállapításánál ezt figyelembe kell venni.  

A kötéssel átvihető kerületi erő nagysága: 
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ktt

lpdF  , 

ahol  l  a kötés hossza,  μ  a tapadási súrlódási tényező.  

Egy bizonyos átviendő nyomatékból meghatározható a hozzá tartozó kerületi erő: 
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A dinamikus terhelés figyelembevételével az átviendő maximális nyomaték: 

 TT  
max

. 

Az Ft tapadóerőhöz meghatározható a minimálisan szükséges felületi terhelés: 
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MPa-ban kapjuk, ha P-t kW-ban, dt-t, l-t mm-ben helyettesítjük.   

Tengelyirányú erő átvitele esetén a tapadósúrlódó erő az átviendő tengelyirányú erővel tart 

egyensúlyt, vagyis: 

 
axtt

FlpdF 
min

 . 

A pmin-hez kell megállapítani a legkisebb szükséges túlfedést. 

A számítás során meg kell állapítani az alkatrészekben keletkező legnagyobb feszültségek 

értékeit, amelyeket a legnagyobb túlfedéshez tartozó legnagyobb felületi nyomás idéz elő. A 

számítás a vastagfalú csövekre érvényes összefüggések alapján végezzük. A vastagfalú 

csövekben térbeli feszültségállapot jön létre. A feszültségek jelölése a 7.8. ábra alapján: σr 

radiális, σax axiális és σt tangenciális feszültség. Szilárd kötés esetén általában σax = 0. A 

méretezés során ezekből a feszültségekből a mértékadó redukált feszültséget is meg kell 

határozni. 

A megengedett feszültséget a 
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meg
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R
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összefüggésből kapjuk, ahol a biztonsági tényező (S) értéke a folyáshatárral szemben 

1,1…1,3, a szakítószilárdsággal szemben S = 2…3.  
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7.8. ábra: Feszültségek vastagfalú csőben 

A 7.8. ábra b. részének jelöléseinek felhasználásával vezessük be: 

 a1 = dt/D 

 és 

 a2 = d/dt.  

Az egyes elemekben a szélső szálakban keletkező feszültségek a következőképpen 

határozhatók meg: 

A belső nyomásra terhelt agy:  

Feszültségek a dt belső átmérőnél:  

– radiális feszültség (ez egyben a σ3 főfeszültség): 

 σr = - p, 

– tangenciális feszültség (ez egyben a σ1 főfeszültség): 
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Feszültségek a D külső átmérőnél: 
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– radiális feszültség: 

 σr = 0, 

– tangenciális feszültség: 
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A redukált feszültség a dt átmérőnél lesz a legnagyobb. Ha a redukált feszültséget Huber – 

Mises – Hencky elmélete szerint határozzuk meg: 
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ahol:  ν  a Poisson-tényező, értéke öntöttvasra 0,25, acélokra 0,3. 

A külső D átmérőnél a redukált feszültség:  
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A külső nyomásra terhelt csőtengely 

Feszültségek a d belső átmérőre: 

– radiális nyomófeszültség 

  σr = 0, 

– tangenciális nyomó feszültség 
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Feszültségek a dt külső átmérőnél: 

– radiális nyomófeszültség 

 σr = -p, 

– tangenciális nyomófeszültség 
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A redukált feszültség a belső szálban: 
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        a külső szálban: 
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A két redukált feszültség közül a belső szálra meghatározott a nagyobb, ezért méretezéskor 

ezt kell figyelembe venni. 

Furat nélküli tömör tengely (7.9. ábra)  

A gyakorlatban ez fordul elő a legtöbbször, itt d = 0, a feszültségek az egész 

keresztmetszetben állandó értékűek. 

– radiális nyomófeszültség: 

 σr = -p, 

– tangenciális nyomófeszültség: 

 σt = -p, 

– redukált feszültség: 

 σred = - σt – νσr = p + νp = p(1+ν). 

 

7.9. ábra: Tömör tengely feszültségeloszlása 

A méretezés szempontjából mértékadó redukált feszültségek mind az agy, mind a tengely 

esetén a belső felületen ébrednek: 

 
megred

a

a
p  





















2

1
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1

maxmax

1

1
, 

ahol 

                                                    , 

 )1(45,0
2

22,0max
aRp

p
 . 
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A feszültségek kiszámítása után a szilárd illesztésű kötés szükséges tűréseit kell 

megállapítani. 

1.) Az agy szétfeszülése: 

– belső furatátmérőre: 

 
3

1

'

1
102 cpd

t
   μm, 

ahol 

 
)1(

)1()1(

2

1

2

1

1

aE

a
c







  mm

2
/N. 

– külső átmérőre: 

3

2

1

2

1

1
10

1
22

a

a

E

D
p


   μm. 

2.) A csőtengely összenyomódása: 

– belső furatátmérőre: 

 
3

2

2

'

2
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1

1
2

aE

d
p


   μm. 

     

– külső furatátmérőre: 

 3

22
102 cpd

t
   μm, 
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3.) A tömör tengely összenyomódása: 

 3

33
102 cpd

t
   μm, 

ahol 
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3
    mm

2
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7. TENGELYKÖTÉSEK 135 

© Bider Zsolt, Rácz Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

 

7.10. ábra: Tűrésmezők elhelyezkedése 

Az 1-2 és 1-3 kötéspárosításra a 7.10. ábra jelöléseit figyelembe véve ezek a túlfedések a 

következők: 

 

1-2 (agy – csőtengely) kapcsolatra a legnagyobb túlfedés: 

 3

21max

'
10)( ccdpNF

t
     μm, 

– a legkisebb túlfedés: 

 3

21min

'
10)( ccdpKF

t
     μm, 

1-3 (agy-tömör tengely) kapcsolatra a legnagyobb túlfedés 

 3

31max

'
10)( ccdpNF

t
     μm, 

– a legkisebb túlfedés: 

 3

31min

'
10)( ccdpKF

t
     μm, 

Ha a 7.10. ábra jelöléseit használjuk és a fedésveszteséget is figyelembe vesszük, az 

előállítandó legkisebb és a megengedhető legnagyobb túlfedés: 

 
LC

AHFHFVNFNF  '  μm, 

 
LC

FHAHFVKFKF  '  μm. 

A furat és a csap tűrésmezőinek összege: 

 KFNFTTT
CL

   μm, 

ebből a furatra jutó hányadot tapasztalat szerint vehetjük: 

 TT
L

6,05,0     μm. 
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Az ISO illesztési rendszert használva célszerű, ha a furat tűrése H fokozatú, vagyis az 

alapeltérés zérus, így a csap tűrésmezőjének alapeltérése 

FLC
KTAE     μm. 

 

A sajtolókötés létrehozásához szükséges besajtolási erő:  

max
lpdF

ts
 . 

 

Célszerű az erőszükségletet olajkenéssel csökkenteni. 

Ha a kötést melegen szerelik, azaz zsugorkötésről van szó, akkor a szereléshez szükséges 

felhevítési hőmérséklet, J játékot biztosítva az alkatrészek között: 

 

 )()(
0

ttddJNFd
ttt

  , 

ebből 

 
03

10
t

d

JNF
t

t







   °C. 

 

Az összefüggésben t0 a környezet hőmérséklete, NF a legnagyobb fedés μm – ben, J a 

szabadon választható szerelési játék μm – ben, amelynek nagyságára javasolható az IT8, IT9, 

IT10 tűrésmező-szélesség. A dt az agyfurat legkisebb átmérője mm – ben.  

A zsugorkötés létrehozható a tengely mélyhűtésével is. Ekkor: 

 )()(
0

ttddJNFd
ttt

  , 

ebből  

 
30

10
t

d

JNF
tt




   °C, 

ahol: 

dt a tengely legnagyobb átmérője mm-ben,  

α a hőtágulási együttható.  

7.2.2. Kúpos tengelykötés 

Kúpos elempárral létesített tengelykötés a gépgyártásban általánosan használatos erőzáró 

kapcsolat (7.11. ábra). 

A kúpos tengelykötés előnyei: 
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– az összekötendő alkatrészeket a közös kúppaláston játékmentesen központosítja, 

– ha az α kúpszög kisebb, mint a súrlódási félkúpszög, akkor a kötés önzáró, 

– bizonyos körülmények között hatásosan tömít. 

A helyesen kialakított kötés pontosabb megmunkálást, különlegesebb és gondosabb gyártást 

igényel, mint a hengeres tengelyvégek, ezért mindenképpen drágább megoldás. A kúpos 

kötést előnyei miatt, viszont költséges előállítása ellenére is sokszor célszerű alkalmazni. 

Megvalósítása során az agyat nagy erő használat nélkül felhelyezik a tengelykúpra, majd 

ezután csavar-csavaranya kapcsolattal sajtolják egymásra az elemeket. A sajtolási úthossz 

meghatározásánál tulajdonképpen a túlfedést kell legyőzni hasonlóan a szilárd illesztésű 

kötéshez. A túlfedéshez tartozó legkisebb és legnagyobb sajtolási úthosszak: 

 
 2/sin2

'
min

min



f

a ,     
 2/sin2

max

max



f

a .  

 

7.11. ábra: Axiálisan biztosított kúpos kötés 

A kúpos kötések mindegyikénél – az önzáró kúpok esetén is – axiális rögzítésre mindig 

szükség van a lelazulás megakadályozása érdekében. A kúpos kötés a nagyobb átmérők felé 

haladva egyre nagyobb nyomaték átvitelére képes. 

 

7.12. ábra: Erőhatások a kúpfelületen 

A 7.12. ábra szerinti kúpos kötésben alkalmazott jelölések: 
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 félkúpszög [º], 

 súrlódási tényező [-], 

 súrlódási félkúpszög: =atan() [º], 

d1, d2 kúpátmérő (kicsi) [mm], 

dk közepes átmérő [mm], 

l kúphossz [mm], 

Fa axiális befeszítőerő [N], 

Fr radiális erő [N], 

S súrlódó erő [N], 

A vektorsokszög alapján (7.12. ábra): 

 cosRN    és  
)sin(  


a
F

R . 

A két összefüggésből: 

 
 






sin

cos
a
FN . 

 Az egész kúppalástfelület: 

 




sin

)(

4

2

1

2

2
dd

A


 . 

Az egyenletesen megoszlónak tekintett terhelés befeszítéskor: 
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A nyomatékátvitelt a súrlódás biztosítja. A megcsúszás határállapotában egyenletesen 

megoszló súrlódási erőt illetve felületi erőt feltételezve, a súrlódási nyomatékot az elemi 

nyomatéknak az egész „A” felületre végzett integrálásával kapjuk:  

 dA
d

pT

A

s 
2

 . 

A levezetések mellőzésével a nyomatéki összefüggésben szereplő felületi nyomást 

kifejezhetjük a következőképpen, ha már a befeszítő mozgás megállt: 
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2

2
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)(sin

sin
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A súrlódási nyomaték tehát: 
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aks
FrTT





sin
 , 

ahol  rk a közepes sugár (rk = dk/2), nagysága: 
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2

3

1
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2
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dd

dd
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 . 

Átlagos értékekkel számolva (1:10 kúposság, α = 2,86°, μ = 0,065), akkor egy bizonyos 

csavarónyomaték átviteléhez szükséges állandó axiális erő: 

 
kk

a
r

T

r

T
F ),(

sin
180 




. 

Irányértékek az agyhosszúságra (l) és az agy külső átmérőre (D): 

Öntöttvas l = 1,2dk…1,5dk, D = 2,2dk…2,7dk. 

Acélöntvény és acélagy l = 0,6dk…1,0dk, D = 2,0dk…2,5dk. 

Célszerű az agy vastagságát is ellenőrizni ahol a belső átmérő lehet a közepes átmérő db ≈ dm. 
Az itt nem ismertetett levezetés eredményeként a HMH-elmélet alapján a redukált feszültség: 

 
meg2

2

red
a1

a3
p 




 , 

ahol: 

 k

m

d

d
a 

. 

Acél esetében pmeg ≈ 100 MPa lehet. Ellenőrizni kell a tengely végén a csavarmenetet, 

valamint meg kell határozni a meghúzáshoz szükséges nyomatékot. 

Azért, hogy a terhelésátvitel minél egyenletesebb legyen a kúpszögtűrést (DIN 7178) úgy kell 

előírni, hogy a szerelés alkalmával előbb a nagy kúpátmérők érjenek össze, a tengelyvég 

kialakítását és a kúpszöget pedig javasolt szabvány alapján kiválasztani (DIN 1448 – 49 és 

DIN 228).  

7.2.3. Szorítókötés 

E kötésfajta jellemzője az osztott vagy hasított agy, melyek összeszorítását csavarokkal 

valósíthatjuk meg. Alkalmazási területe emelőkarok, kapcsoló tárcsák, esetleg kerekek 

felerősítése. A kötés előnye, hogy az agyat hosszirányban és a kerületen is igen könnyen lehet 

állítani. Az osztott kivitelű megoldásoknál az alkatrész sugárirányban is egyszerűen szerelhető 

a tengelyre. Kis vagy közepes, csekély mértékben ingadozó nyomaték árvitelére alkalmas. A 

felületek összeszorítása közvetlenül a tengely mellett, nem illesztett szárú csavarokkal 

történik (7.13. ábra). 
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7.13. ábra: A szorítókötés erőjátéka 

A szorítókötés esetén a nyomatékot tisztán a súrlódó erő viszi át. A nyomáseloszlást 

egyenletesnek feltételezve az elemi nyomaték: 

 lrpT
ts

 2
2

 .  

Ha tengelyirányú erőt kell átvinni, ez az erő: 

 lrpF
ta
 2 . 

Az összeszorító csavar méretezéséhez meg kell határozni a felületi nyomás csavarirányú 

komponenseit: 

 lpdN
t

 , 

Azaz ezt az erőt kell osztott agy esetén a kétoldalt elhelyezett csavaroknak kifejteni. 

Felhasított agy esetén a csavarok összeszorító ereje lcs karon működik. Az egy csavar által 

kifejtendő erőhatás: 
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 . 

A csavart erre kell méretezni. 

7.2.4. Kúposgyűrűs tengelykötés 

A terhelést a tengely és az agy közé beépített, rugóacélból készült kúpos gyűrűpár adja át, így 

a közvetítőelemes kötések csoportjába sorolható. Az Fe1 tengelyirányú feszítő erő hatására a 

gyűrűk egymásba tolódnak, majd rugalmas alakváltozással kiegyenlítik a szerelési játékból 

származó átmérőkülönbségeket (7.14. ábra). 

 

7.14. ábra: A kúposgyűrűs tengelykötés erőjátéka 

Az i-edik gyűrűpárra ható feszítő erő (7.14. ábra): 
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.  

A w számú gyűrűpár közül a terhelőnyomaték átvitelében ténylegesen résztvevők száma: 

 

w

tg















)/( 2
211




 .  

A legnagyobb kötőnyomást az első gyűrűpár hozza létre: 

 
meg

Tk

e

k
p

sD

F
p 




6,0

1

1


, 

ahol  DTk  a tengely külső átmérője.  

A legnagyobb megengedhető feszítő erő: 

 sDpF
TkKe

 
11

6,0 .  

A w db. gyűrűpárral átvihető kerületi erő: 

 
1

5,0
eK

FF .  
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A biztonságosan átvihető forgatónyomaték: 

 
HÜ

KTk

SC

psD
T






1

2

4
6,0


.  

Fe1 előfeszítő erőhöz tartozó sajtolási úthossz: 

 
KtgB

EF
a

Ke






)2/(4

1,1
1




, 

ahol: 

K = 1 egyenletes nyomáseloszlás, 

8
K

2


  koszinusz forma, 

2
K

2


  lineáris nyomáseloszlás esetén.  

A javasolt tűrés értékek az agy és a gyűrűk között H7/h6, a gyűrűk és a tengely között H6/h5. 

A szerelési játék megszüntetéséhez szükséges asz sajtolási hossz: 

 
)2/(2

(
)21

tg

JJ
wa

sz



 . 

ahol J1 és J2 a felületpárok közötti játékok. 

A teljes feszítőerő létrehozásához szükséges sajtolási hossz:  

 a’ = a + asz . 

  

7.15. ábra: Kúposgyűrűs tengelykötés megvalósítása tengely oldali befeszítéssel 

7.2.5. Kúpos szorítóbetétes tengelykötés 

Kereskedelemben beszerezhető szerkezeti egységek a kúpos szorítóbetétek. A külső és belső 

kettős kúpos gyűrűket csavarok és a kétkúpos feszítőgyűrűk segítségével a tengely és az agy 

közé feszítik be (7.16. ábra). 
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7.16. ábra: Példa kúpos szorítóbetét beépítésére 

A kötés nagy nyomatékok közvetítését teszi lehetővé. A átvihető nyomatékot a gyártó által 

előírt módon számítják, a szükséges adatok pedig táblázatból választhatók ki. Ha a kötést az 

axiális erő és a forgatónyomaték együttesen terheli: 

 

2

2

2










d
FTTT

aered őtab
.  

ahol: 

d a tengelyátmérő, 

Fa az axiális erő, 

T forgatónyomaték, 

Ttab átvihető forgatónyomaték táblázatos értéke, 

Teredő eredő forgatónyomaték.  

A tengelyt h8, az agy furatát H8 tűréssel, a szorítóbetét típusától függően 10 μm ≥ Rz  ≥ 16 μm 

felületi érdességgel szokás gyártani. 

7.2.6. Szorítóhüvelyes tengelykötés 

A kötést az agyon vagy a tengelyen erre a célra kialakított vállra vagy furatba helyezik el 

(7.17. ábra).  

 

7.17. ábra: Szorítóhüvelyes tengelykötés 
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A relatív merev külső gyűrűk a vékony kúpos belső gyűrű közvetítésével szorítják az agyat a 

tengelyre úgy, hogy a szükséges kötőnyomás létrejöjjön.  

Számításuk és kiválasztásuk a gyártó előírása szerint történik. 

7.2.7. Csillagtárcsás tengelykötés 

A csillagtárcsák rugóacélból készült kúpos, radiálisan felhasított, hengeres külső átmérővel és 

furattal rendelkező feszítőelemek. Axiális feszítés hatására a külső átmérő tágul, a belső 

zsugorodik, azaz befeszül a tengely és az agy közé, így létrehozva a terhelés átviteléhez 

szükséges nyomást (7.18. ábra). 

 

7.18. ábra: Csillagtárcsa alkalmazása 

7.2.8. Ékkötés 

A különféle ékkötésekkel tengelyek és kapcsolódó agyak között létesítünk oldható 

kapcsolatot. Lejtős (1:100) kialakítású, szabványos gépelemek, melyek befeszítése után nagy 

súrlódási erő biztosítja az összekötött alkatrészek közötti kapcsolatot (7.19. ábra). 

A reteszkötéstől eltérően az alsó és a felső felület viszi át a terhelést. Az ék lelapoláson vagy 

horonyban fekszik fel a tengelyre. Hátránya, hogy az egyoldalú ékbeütés miatt a tengely és az 

agy között excentricitás keletkezik, így pontos futást igénylő alkatrészekhez (pl. 

fogaskerekekhez) nem használható. Beütés során fennáll a repedés veszélye, ami különösen 

öntöttvas agy esetén jelent problémát. 

Az ék hosszát számítással lehet meghatározni, a többi méret a tengelyátmérőtől függően 

szabványosított érték. Az ékek formai és beépítési választéka szintén szabványosított. 
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7.19. ábra: Jellemző ékkialakítások 

 

7.20. ábra: Ékkötések erőjátéka 

Az ék beszereléséhez szükséges erő és az éken keletkező súrlódó erők közötti összefüggés 

(7.20. ábra): 

  cosFsinFFF N
'

N
'

Ne
, 
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 illetve 

  sinFFcosF N
'

NN
' .  

 
Ne

F2F  .  

Megcsúszási határhelyzetben a súrlódási erők: 

 DFT
0N
 ,  

Így a nyomaték átviteléhez szükséges feszítő erő: 

 
Hü

0

e
S.C

D

T2
F 




 .  

Az ék a tengely közötti nyomás megengedett értéke: 

 
maxK

0

K
p

BbD

T
p 


 .  

ahol: 

T a csavarónyomaték,  

D a tengely átmérő,  

μ, μ0 súrlódási tényezők,  

Cü üzemi tényező,  

SH megcsúszási biztonsági tényező,  

b ékszélesség,  

l ékhossz. 

A szükséges ékhossz (7.19. ábra): 

 
K
pbD

T
l




0


.  

A kötés előnyös tulajdonsága, hogy tengelyirányú rögzítést is biztosít, ezért pontos futást nem 

kívánó alkatrészekhez használják. 

Az ék szélességére általában h9, az ékhorony szélességére pedig D10 tűrést írunk elő. 

Mivel a tengelyátmérőhöz tartozó ék méreteit szabvány határozza meg, szilárdsági 

méretezésre a gyakorlatban nincs szükség. 

A 7.21. ábra az ékkötések kialakítását mutatja. 
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7.21. ábra: Ékkötések kialakítása
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8. Rugalmas kötések (rugók) 

Jelölésjegyzék 

S. Jelölés Megnevezés Mértékegység 

1 F terhelő (rugó) erő N 

2 f deformáció (rugóút, lehajlás) mm 

3 T csavaró nyomaték Nmm 

4 φ szög-deformáció rad 

5 W energia (különböző indexeléssel) Nm 

6 W/V Fajlagos energiatárló képesség (térfogategységre 

vonatkoztatva) 

N/m
2
 

7 s, sT rugómerevség, torziós rugómerevség N/m, Nm/rad 

8 c rugóállandó m/N, rad/Nm 

9  rugókarakterisztika iránytangense (adott ponthoz, vagy 

egyeneshez), kúpszög 
 

10  fajlagos deformáció  

11  normál feszültség MPa 

12 A keresztmetszet mm
2
 

13 l szerkezeti hosszúság mm 

14  súrlódási fél-kúpszög rad 

15 Fr radiális erőkomponens N 

16 Ft tangenciális erőkomponens N 

17 h hajlító feszültség MPa 

18 e a szélső szál távolsága mm 

19 h tartó magassága mm 

20 b tartó szélessége mm 

21  tartó görbületi sugara mm 

22 n rugó működő menetszáma  

23  csavaró feszültség MPa 

24 D rugó középátmérő mm 

25 d rugóhuzal átmérő mm 

26 k alaktényező   

27 Ah hengerfelület keresztmetszet mm
2
 

28 lk közrefogott lemezek vastagsága mm 

29 Fü üzemi terhelőerő N 

30 S csavarfej laptávja mm 

31 Df furatátmérő (lemezben) mm 
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32 kc csillapítási tényező  

33 E
h
 rugalmassági modulus (húr) N/mm

2
 

34 G nyíró modulus N/mm
2
 

35 G
h
 nyíró modulus (húr)  N/mm

2
 

36 Ws csillapítási energia Nm 

37 Wf felterhelési energia Nm 

38 Wl leterhelési energia Nm 

39 Sd dinamikus rugómerevség N/m 

40 Ss statikus rugómerevség N/m 

41 fm deformáció középértéke mm 

42 fa deformáció amplitúdója mm 

43 Ef folyadék rugalmassági modulusa  N/mm
2
 

44 H pneumatikus rugó rugóútja  mm 

8.1. Bevezetés 

A funkciójukat tekintve energia tárolására (mozgó gépelemek eredeti helyzetének 

visszaállítása pl. motor szelepek, visszacsapó szelepek, stb. esetén), rugalmas kötések és 

megtámasztások megvalósítására (pl. rugóelemek felhasználásával beállítható előfeszítés 

fenntartása csavarkötésben vagy ágyazásokban), lökések csillapítására (pl. jármű-rugózások) 

alkalmas, rugalmas alakváltozást megvalósító gépelemeket gyűjtő néven rugóknak (rugalmas 

kötés) nevezzük. Terhelés hatására bekövetkező célzott alakváltozásuk a terhelés levételekor 

megszűnik, visszanyerve eredeti alakjukat. Rugalmas tulajdonságaik megfelelő 

megválasztásával lengő rendszerek elhangolására, rezgés szigetelésére (pl. gépalapok) 

alkalmazhatók. 

A rugók több hatáselv felhasználásával, többféle alakban készülnek. Általános elvként 

elmondhatjuk, hogy a rugó minél kisebb helyen, minél kisebb tömeggel legyen alkalmas a 

lehetőség szerinti legtöbb energia tárolására. Ezen elv érvényesítésére a megfelelő 

rugalmassági jellemzőkkel rendelkező anyagok alkalmazása indokolt rugó célú 

felhasználásra.  

A mérnöki gyakorlat azon szerkezeti elemeit, amelyekben a terhelés hatására kialakuló 

deformációk nagyok, a nagy alakváltozások területén dolgozó szerkezeteknek tekintjük. A 

rugalmas rudak nagy deformációinak különböző elméleteit összefoglalóan, részletesen 

Ponomarjov tárgyalja [10]. 

A rugókat terhelésük, valamint anyaguk alapján osztályozhatjuk. Az alkalmazott külső 

igénybevételtől függően beszélhetünk húzásra, nyomásra, hajlításra, csavarásra (valamint 

ezek kombinációja) igénybevett rugókról. 

A rugók anyagául általában nagy rugalmassági határral rendelkező anyagok szolgálnak. 

Anyagukat tekintve lehetnek fém, természetes (pl. gumi, vagy rétegelt fa), vagy mesterséges 

bázisú polimerek, valamint folyadék és gáztöltésű rugók, illetve az ezekből épített 

rugórendszerek.  
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8.2. Rugókarakterisztika 

A rugók terhelési állapotát három mennyiség, a terhelő erő (F), a deformáció (f), és a benne 

tárolt energia (W) határozza meg. Kapcsolatukat a rugókarakterisztika fejezi ki (8.1. ábra). A 

külső erő (F) alkalmazására adott válaszfüggvény (f) alapján beszélhetünk lineáris (a), 

keményedő (progresszív) (b), valamint lágyuló (degresszív) (c) típusú rugókarakterisztikák-

ról. Amennyiben a rugóra ható külső terhelés csavaró nyomaték, torziós rugókról beszélünk. 

Ebben az esetben a rugókarakterisztika az alkalmazott csavaró nyomaték (T) - szögelfordulás 

(φ) függvényt mutatja. 

A terhelés-elmozdulás kapcsolatát a rugómerevség fejezi ki, amely érték a rugókarakterisztika 

egy vizsgált tetszőleges P pontjához húzott érintő iránytangense (tg).  

 

8.1. ábra: A rugókarakterisztika: F terhelés (a), f deformáció (b) és W energia (c) 

függvénykapcsolata 

A rugómerevség az egységnyi deformáció (vagy szög-deformáció) megvalósításához 

szükséges erő (vagy nyomaték), reciproka a rugóállandó (jelölése c), (8.1):  

        Nm/rad
d

dT
sill.N/m

df

dF
fs

T


   (8.1) 

A rugókarakterisztika alapján a rugóban külső terhelés hatására felhalmozódó energia a (8.2) 

összefüggés alapján számítható: 

     





00

NmTdW.illNmFdfW

f

. (8.2) 

Amennyiben egy rugó felterheléséhez szükséges energia (Wf), nagyobb, mint annak 

leterhelésekor visszanyert (Wl), az alkalmazott rugó hiszteréziséről (Ws, veszteség) beszélünk, 

amely jelenség oka vagy anyagi természetű (anyagcsillapítás), vagy célirányos szerkezeti 

kialakításból következő lehet (8.2. ábra).  
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8.2. ábra: Rugók fel, - valamint leterhelésekor ébredő energiák  

8.3. Rugók osztályozása, rugórendszerek felépítése 

A rugók szabad végein keresztül bevezetett erők (külső terhelések) tekintetében húzásra, 

nyomásra, hajlításra, nyírásra valamint csavarásra, valamint ezek kombinációjaként összetett 

terhelésre igénybevett rugókról beszélhetünk.  

A rugók terhelésénél az erőbevezetés megvalósításának függvényében a közbülső terhelés 

esete is megvalósítható, ekkor a rugót nem csak annak szabad végein keresztül, hanem 

valamely belső menetén át is terhelhetjük.  

Rugórendszerekről akkor beszélünk, amikor több rugót kapcsolunk össze (soros, párhuzamos, 

vagy ezek vegyes kombinációjának megvalósításával). Osztályozásuk a ráható külső erők 

alapján lehetséges. Azonos külső terhelés esetén soros rendszerről beszélünk, (8.3. ábra a. 

rész), míg amennyiben az összekapcsolt rugók elmozdulása azonos, párhuzamos 

rugórendszerről beszélünk (8.3. ábra b. rész). 

 

8.3. ábra: Rugórendszererek elvi felépítése: soros (a), párhuzamos (b) rugórendszer 

A következőkben anyaguk tekintetében, ezen belül igénybevételük szerinti csoportosításban 

mutatjuk be az egyes rugótípusokat, azok méretezéséhez alkalmazható alapösszefüggések 

bemutatásával. 
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8.4. Fémrugók 

8.4.1. Húzott, - nyomott terhelésű rúdrugó 

A fémrugók legegyszerűbb típusa a húzó-nyomó igénybevétellel terhelt rúdrugó (8.4. ábra). 

 

8.4. ábra: Húzásra terhelt rúdrugó az erő elmozdulás diagrmjával 

Igénybevételük számításánál állandó keresztmetszetű kialakítást feltételezve azok lineáris erő-

deformáció szakaszán érvényes összefüggések (8.3, 8.4): 

 
E


   , illetve (8.3) 

 
EA

lF
f




 . (8.4) 

A rugóban tárolt energia: 
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2
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2
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E
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l
AfFW 


 . (8.5) 

8.4.2. Gyűrűs rugó 

Több tagból álló, egymáshoz külső, illetve belső, zárt kúpfelületeken kapcsolódó rugóoszlop a 

gyűrűs rugó (8.5. ábra). 



8. RUGALMAS KÖTÉSEK (RUGÓK) 153 

© Borbás Lajos, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

8.5. ábra: Gyűrűs rugó 

A rugóra ható külső nyomó igénybevétel (F) hatására a külső gyűrűben húzó feszültség, míg a 

belső gyűrűben nyomó feszültség alakul ki, miközben a gyűrűk egymásba csúsznak. A 

visszarugózás feltétele (önzárás elkerülése, ill. kizárása), hogy a gyűrűk kúpszöge (, 

gyakorlatban =12…15) nagyobb legyen a súrlódási félkúpszögnél (, gyakorlatban 

=7…9). A fel,- és a leterhelés jelentős erőszükséglet-különbsége következtében ez a 

rugótípus igen jó csillapítási tulajdonságokkal rendelkezik. 

Két kapcsolódó gyűrű-felületre felírt egyensúlyi egyenlet alapján az axiális, valamint a 

radiális erőkomponensek számíthatók (8.6, 8.7):  

 



R

F
F a

2
, (8.6) 

ahol R=dm/2 (8.5.ábra) 

 
)(2  


tgR

F
F r . (8.7) 

A gyűrűben kialakuló tangenciális feszültsége (t) a tangenciális erő (Ft) ismeretében (az 

rF vonalterhelés komponens eredőjével tartva egyensúlyt) számolható: 

 
)(2

2
 


tgR

F
FRF rt

, (8.8) 
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 . (8.9) 

A rugóoszlop deformációja (f) a külső, valamint a belső gyűrűk sugárváltozásainak (Rk, + 

Rb), a felület-párok számának (n), valamint megvalósított kinematikai áttétel (ik=tg) 

ismerétében (8.10) meghatározható: 
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2
, (8.10) 

ahol a gyűrűk sugár irányú hosszváltozása a Hooke törvény alapján: 

 
E

RR
t


 . (8.11) 

8.4.3. Hajlításra terhelt rugók 

Hajlításra terhelt rugótípusok a különböző laprugók, valamint a spirálrugók. (A tányérrugók 

domináns igénybevétele ugyan a hajlítás, azonban terhelésük összetett volta okán ezeket 

külön tárgyaljuk). 

Alakváltozásuk a semleges szál differenciálegyenlete alapján határozható meg [11]. A tartó 

végének szögelfordulása, valamint deformációja (lehajlása) a 8.6. ábra alapján a (8.12 és 8.13) 

összefüggésekkel számítható: 

 

8.6. ábra: Hajlításra terhelt laprugó 
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. (8.13) 

A rugó szélső szálában (e, a hajlítás tengelye és a szélső szál távolsága) ébredő maximális 

hajlító feszültség az elemi szilárdságtan összefüggése alapján számítható: 

 e
I

M


0

0

max
 . (8.14) 

A hajlított tartók speciális esete az egyenszilárdságú laprugó (8.7. ábra) 
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8.7. ábra: Egyenszilárdságú laprugó 

Az F erővel terhelt tartó x keresztmetszetének nyomatéka: 

   FxlM  . (8.15) 

Az állandó magasságú (h = constans) egyenszilárdságú tartó szélességi mérete a nyomatéki 

egyenletből kiindulva meghatározható: 
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M
 , (8.16) 

amely alapján felírható: 
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ahonnan a tartó szélessége:  

 
l

xl
bb




0
 (8.18) 

összefüggéssel számítható. 

Az egyenszilárdságú laprugó a járműiparban széles körben alkalmazott megoldás, elsősorban 

nehéz üzemi körülmények között dolgozó gépjárművek esetén (terepjárók, teherautók). Az 

egyenszilárdságú, többrétegű laprugó megvalósításának elvi megoldását a 8.8. ábra mutatja. 
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8.8. ábra: Többrétegű, állandó szélességű rugóköteggel megvalósított egyenszilárdságú 

laprugó 

A 8.8. ábra jelöléseinek felhasználásával a lemezköteg deformációja az elemi szilárdságtan 

összefüggéseivel (8.19) szerint (a levezetés mellőzésével) számítható: 
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 , (8.19) 

ahol n a rugókötegben alkalmazott rugók száma. 

Egy síkban, spirálvonal mentén tekercselt, menet kialakítású rugó a nyomatékterhelésű 

spirálrugó (8.9. ábra). 

 

8.9. ábra: Nyomatékterhelésű spirálrugó 
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A rugószál nyomatéka tetszőleges sugárhoz tartozó pontban (R) a (8.20) szerint számítható: 

 RFM 
0

. (8.20) 

ahol  

R tetszöleges sugár (Rmin= r0),  

F az R sugáron értelmezett tamgenciális erő.   

A rugószálban keletkező hajlító feszültség közelítő értéke: 
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M
 , (8.21) 

míg a tartó szögelfordulása:  
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 . (8.22) 

ahol l a rugó teljes hossza. 

A nyomatékterhelésű rugók egy másik, szokásosan alkalmazott típusa a hengerpalástra 

tekercselt forgató csavarrugó (8.10. ábra). A rugót terhelő hajlító nyomaték hatására a rugó 

minden keresztmetszetében azonos hajlító feszültség keletkezik, így ez a görbe tartó 

egyenszilárdságú rugóként (rúdként) viselkedik. A hajlító feszültség a rugóvéget terhelő erő, 

valamint a rugó geometriai adatainak ismeretében számítható (8.23).  
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A nyomaték hatására bekövetkező szögelfordulás:  
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4
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ahol n menetszám esetén a rugóhossz:  

 nDl   (8.25) 
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8.10. ábra: Nyomatékterhelésű forgató csavarrugó 

8.4.4. Csavarásra igénybevett rugók 

A csavarásra terhelt legegyszerűbb rugó az állandó kör keresztmetszetű (prizmatikus) 

rúdrugó. A rugóvégen alkalmazott csavaró-nyomaték (Tcs) hatására a tengelyvég () 

szögelfordulása a (8.26) összefüggés alapján, a 8.11. ábra a. rész  jelöléseivel számítható:  
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  . (8.26) 
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8.11. ábra: Csavarásra terhelt rugó modellje (a), példák a rugók befogására (b) 

A csavaró-nyomaték hatására a rugóban ébredő maximális feszültség a rugó szélső szálában 

(d/2), (8.27) szerint:  
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Az anyagra megengedett feszültég (cs,meg) ismeretében a rugó szükséges átmérője számítható:  

 3

meg,cs

cs
T16

d




  (8.28) 

A hengeres és kúpos csavarrugók a járműipar leginkább alkalmazott rugótípusai. 

Keresztmetszeti kialakításukra néhány példát a 8.12. ábra mutat. Jellemző méreteik a 

középátmérő (D=2R), szálátmérő (d), a terheletlen rugóhossz (L0), valamint az alkalmazott 

menetek száma (n).  
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

8.12. ábra: Csavarrugók különböző keresztmetszeti kialakítással: hengeres kör (a), kúpos kör 

(b), hengeres négyszög (c), kúpos tekercselt négyszög (d) keresztmetszetetek 

Az állandó menetemelkedésű, hengeres, nyomóterhelésű csavarrugók meneteinek felfekvése a 

terhelés növekedésével egyszerre következik be. Ekkor a rugókarakterisztika iránytangense 

megváltozik, az erő-tengelyjel párhuzamos egyenessé válik, további deformáció felvételére a 

rugó nem képes.  

Részben ennek a jelenségnek a javítására alkalmazzák a változó külső átmérővel készített 

úgynevezett „idomrugókat” (pl. kúpos csavarrugó, tekercselt négyszög keresztmetszetű 

lemezrugó, lásd 8.12. ábra b. és d. rész). Az idomrugóknál a menetek felfekvése a terhelés 

növekedésével fokozatosan következik be, amely jelenség a rugókarakterisztikán egy-egy 

törés megjelenésének formájában (iránytangens változása) nyomon követhető. A rugó 

ilyenkor „keményedik”.  

A hengeres csavarrugók terhelése a rugó tengelyirányában ható erővel történik. Az erő a 

rugószálat nyomatékkal terheli, melynek mértéke a 8.13. ábra jelöléseivel (8.29):  
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8.13. ábra: Hengeres csavarrugó modellje (a), húzott csavarrugó vég kialakítások (b) 

 RFT
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 , (8.29) 

valamint a deformáció az erő függvényében n menetszámú rugó esetén:  
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A rugó merevsége: 
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A rugók görbültsége okán a rugószál csavaró feszültségének eloszlása a keresztmetszet 

mentén eltér a névlegestől (lineáristól, 8.13. ábra), amelyet egy, a középátmérő és a 

szálátmérő függvényében meghatározható alaktényezővel (k) vesszünk figyelembe.  

 
nkcs
 , (8.32) 

ahol az alaktényező (αk) a (8.33) összefüggéssel számítható: 
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A tekercselt csavarrugó d szálátmérőjének meghatározásához - a hajlító igénybevétel 

elhanyagolásával a 8.13. ábra jelöléseivel a rugóban ébredő csavaró feszültség: 
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. (8.34) 

A rugó szabad magasságának meghatározásakor a legnagyobb üzemi terhelés esetén két 

menet közötti minimális távolságból (=0,1d) indulhatunk ki. Ezzel a feltételezéssel a rugó 

szabad magassága (L0) (8.35) alapján:  

    
10

1 fnndL . (8.35) 

Az egy menet lehajlása (f1) a (8.36) összefüggés alapján:  
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, (8.36) 

a rugó merevségét behelyettesítve: 

 
ns

F
f




1
. (8.37)  

Húzott csavarrugók esetén a rugóvégek megfelelő kialakítására, megfogására a 8.13. ábra b. 

része mutat megoldásokat. 

8.4.5. Összetett igénybevételű rugók 

A tányérrugó igénybevétele összetett, mindazonáltal a domináns igénybevétele a hajlítás. 

Geometria kialakítására egyszerűsített metszeti formában a 8.14. ábra mutat példát. 
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8.14. ábra: Tányérrugó kialakítás és jellegzetes karakterisztikája 

A tányérrugók karakterisztikája a rugó szerkezeti magassága (h) és rugó vastagsági mérete (v) 

arányának függvényében változtatható. Magas tányérrugók esetén a tányérrugó átbillenésekor 

– h negatív tartománya – az egyensúlyi állapot fenntartásához szükséges erő előjelet vált.  

Tekintettel a tányérrugók összetett igénybevételére, számítási összefüggéseik egyszerűen nem 

adhatók meg. A gyakorlatban közelítő képleteket alkalmaznak, elsősorban 9 munkái alapján.  

A tányérrugóban ébredő legnagyobb nyomófeszültség a d0 átmérőjű helyen:  
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A rugóerő:  
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A rugómerevség az erő elmozdulás szerinti deriválásával (8.40) alapján:  
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, (8.40) 

ahol  a Poisson tényező (acélra 0,3), f a rugó deformáció, míg , ,  a d/d0 függvényében 

táblázatból meghatározhatók (8.1. táblázat). 
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d/d0    

1,2 0,29 1,00 1,04 

1,4 0,45 1,07 1,13 

1,6 0,56 1,12 1,22 

1,8 0,64 1,17 1,30 

2,0 0,70 1,22 1,38 

2,2 0,74 1,27 1,46 

2,4 0,76 1,31 1,53 

2,6 0,77 1,35 1,60 

2,8 0,78 1,39 1,67 

3,0 0,79 1,43 1,74 

4,0 0,80 1,61 2,07 

5,0 0,78 1,76 2,37 

8.1. táblázat: Tányérrugók , ,  együtthatói, azok d/d0 átmérőhányadosának függvényében 

A tányérrugók különböző módon történő egymásra helyezéséből (soros, párhuzamos, vegyes 

elrendezés) kialakított rugórendszerek karakterisztikája könnyen illeszthető a feladat által 

megszabott követelményekhez. A tányérrugók járműipari alkalmazásának jelentősége - azok 

méretétől függetlenül - egyre növekszik. 

8.4.6. Fém rugók anyagai 

A rugóanyagokkal szembeni fontosabb követelmények a nagy szilárdság, nagy rugalmas 

tartomány (terhelés megszűnése után eredeti alakjukat visszanyerik), amelyet a 

folyáshatár/szakítószilárdság viszonnyal lehet jellemezni (Re/Rm > 0,85). Fontos a dinamikus 

terhelések elviselésének képessége, túlterhelések esetén képlékeny alakváltozási képesség, 

melyet a szakadási nyúlás (nemesítést követően 5% szakadási nyúlás), valamint a kontrakció 

mérőszámaival szokás jellemezni. A kifáradási határ javítása érdekében gondos felületi 

kikészítéssel készülnek a rugóacél anyagok. Összetételüket alacsony kén és foszfor tartalom 

jellemzi. A rugók jellemzően huzalból és szalagból készülnek, (képlékeny hideg alakítással, 

vagy meleg hengerléssel), a kívánt anyagjellemzőket nemesítéssel érik el. A megfelelő 

rugóanyag kiválasztásánál az alábbi főbb szempontok figyelembevételével kell eljárni: rugó 

igénybevételének módja, annak nagysága, igénybevétel időtartama, üzemelés környezeti 

feltételei (hőmérséklet, nedvességtartalom, közeg agresszivitása), utólagos hőkezelés valamint 

felületkezelés alkalmazhatósága (szilárdsági tulajdonságok javítása érdekében). 

Az 8.2. táblázatban tájékoztató jelleggel bemutatjuk a rugóanyagként leginkább alkalmazott 

melegen hengerelt acélfajták jellemző vegyi összetételeit (8.2. táblázat a rész), valamint az 

egyes huzalátmérőkhöz tartozó megengedett feszültég értékeket (időben állandó terhelési 

modell, 8.2. táblázat b része). 
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Megnevezés 

Vegyi összetétel % 

C Si Mn Cr Ni 
S P 

Kevesebb, mint 

Szénacél 0,6 - 0,9 0,2 - 0,4 0,5 - 0,8 ≤ 0,3 ≤ 0,3 0,045 0,04 

Mangán 

ötvözésű acél 
0,5 - 0,7 0,2…0,8 0,6…1,2 ≤ 0,3 ≤ 0,4 0,04 0,04 

Szilicium 

ötvözésű acél 
0,5 - 0,65 1,5 - 2.2 0,6 - 0,9 ≤ 0,3 ≤ 0,4 0,04 0,04 

Króm-

vanádium 

ötvözésű acél 

0,45-0,55 0,17-0,37 0,8 - 1,0 0,8-1,1 ≤ 0,4 0,04 0,03 

a 

 
 

b 

8.2. táblázat: Acélrugók huzal anyagainak jellemző összetételei (a), kör keresztmetszetű 

rugóacél huzalok megengedett csúsztatófeszültség (időben állandó terhelés) értékei a 

huzalátmérő függvényében (b) 

A rugóhuzalok szilárdsági jellemzői erősen függvényei az anyag jellemző méretének 

(hengeres rugók esetén a rugóátmérő), így a megengedett feszültségek meghatározását a 

mindenkori jellemző méret (huzalátmérő) függvényében kell elvégezni. 

Különféle anyagokból készült, kör keresztmetszetű rugóhuzalok megengedett 

csúsztatófeszültség értékeit a huzalátmérő függvényében a 8.2. táblázat b része mutatja. 
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8.5. Gumirugók 

8.5.1. Gumirugók felépítése, kialakításai 

A gumirugók jellemzően nyomásra, nyírásra, valamint nyomatékkal terhelt, kialakításukat 

tekintve többnyire fémlemezek között, vulkanizálással rögzített tömör vagy üreges kivitelű 

gumitömbök vagy gumigyűrűk. 

A gumirugók jó belső csillapításának köszönhetően kedvező rezgéscsillapítási 

tulajdonságokkal rendelkeznek, így megfelelő kialakítással alkalmasak a beépítési 

körülmények között keletkező rezgések hatásos csillapítására. Nagy alakváltozási képességeik 

következtében beépítési egyenetlenségek (radiális, axiális, valamint szöghibák) 

kiegyenlítésére is alkalmasak. Rugalmassági modulusuk több nagyságrenddel kisebb a 

fémekéhez viszonyítva (számos paraméter függvénye, mint pl. terhelés, alak, terhelési 

sebesség, terhelés-változás sebessége, stb. [15]), így viszonylag lágy rugók alakíthatók ki kis 

szerkezeti méretek esetén. Alapanyagukat tekintve a polimerek családjába tartozó kaucsukok 

csoportjába tartoznak, melynek tulajdonságait a gyártás során különböző adalékok (lágyítók, 

töltőanyagok, festékek, stb.) hozzáadásával módosítják a kívánt mértékre.  

A rugók viselkedésének leírására alkalmazott paraméter kis alakváltozási sebességek esetén 

(v0) a statikus rugómerevség. Számszerű értékét általában a rugókarakterisztika vizsgált 

pontjához (erő-deformáció,) húzott érintő-modulussal szokás megadni. Az erő-deformáció 

függvény feszültség-alakváltozás koordináta rendszerben történő ábrázolásakor a 

rugalmassági modulus húr szerinti (E
h
=d/d) értelmezését kapjuk (érintő iránytangense, 8.15. 

ábra). 

A gumirugók terhelésre adott válaszfüggvényei terhelési sebesség, valamint idő függőek, így 

a viszko-elasztikus anyagmodellek törvényszerűségei alapján tárgyalhatók. Ismétlődő, 

periodikus terhelések esetén a gumirugók csillapítási tulajdonságaival kell számolnunk, amely 

jelenséget a csillapítási ellipszis felrajzolásával követhetjük nyomon. Egy gumirugó statikus 

terhelésére (Fm, fm értékekkel jellemzett) szuperponált Fa(t) lengés hatását a 8.16. ábra 

szemlélteti. Egy tetszőleges, vizsgált munkapontban (amely a 8.16. ábra szerinti a kitérés 

középértéke (fm)) a rugókarakterisztika iránytangense alapján a statikus rugómerevség (Ss) 

számítható. A csillapítási ellipszis nagytengelyének iránytangenséből a dinamikus 

rugómerevség (Sd) határozható meg. 

 

8.15. ábra: Gumirugók statikus rugókarakterisztikája (v0) nyomó, valamint nyíró 

igénybevételkor 
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8.16. ábra: Gumirugók csillapítási ellipszise, adott középterhelésre szuperponált Fa 

amplitúdójú periodikus terhelésfüggvény esetén 

A gumirugók szokásos igénybevétele a nyomás, valamint a nyírás. Legelterjedtebb típusok a 

fémlemez, illetőleg fémtárcsa fegyverzetben kialakított hüvelyes, valamint tárcsás 

lemezrugók. Kialakításuk tekintetében lehetnek állandó, vagy változó keresztmetszetűek. Ez 

utóbbi esetben szokás az egyenszilárdságú kivitel megvalósítása. Néhány jellegzetes 

gumirugó típust, valamint azok jellemző terhelését a 8.17. ábra mutatja be.  

 

8.17. ábra: Néhány jellegzetes gumirugó típus, és azok jellemző terhelése: lemezes, nyomó 

terhelésű (a); lemezes, nyíró terhelésű (b); hüvelyes, csavaró terhelésű (c) 

Nyomatékterhelésű, állandó szerkezeti magasságú hüvelyes gumirugó modelljét a 8.17. ábra 

c. része mutatja. 

A h szerkezeti magassággal (h=állandó) kialakított rugó nyomatékterhelés hatására  

szögelfordulást szenved a 8.18. ábra jelöléseivel: 
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8.18. ábra: Állandó szerkezeti magasságú hüvelyes gumirugó szögelfordulása 
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   (8.50) 

Az integrál elvégzése után a  szögelfordulás mértéke a geometriai adatokkal számítható: 

 















22

11

4
kb

h
rrhG

T


  (8.51) 

 

8.19. ábra:Egyenszilárdságú hüvelyes, csavaró terhelésű gumirugó típus 

Amennyiben a rugót egyenfeszültségi elvek ( = állandó) alapján alakítjuk ki (8.19. ábra), 

azaz a külső átmérőhöz kisebb szerkezeti magasság (hk) tartozik, mint a belső átmérőhöz (hb), 

a rugó azonos nyomatéki terhelés hatására nagyobb (’) szögelfordulást szenved, az alábbiak 

szerint (az integrálás elvégzését követően): 
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   (8.52) 

A rugók méretezésekor alkalmazott összefüggések a Hooke-törvény (erő-deformáció) közel 

lineáris szakaszáig alkalmazhatók, ami a megengedett deformáció mértékét korlátozza. A 

8.17. ábra és 8.19. ábra szerinti rugótípusok méretezésénél alkalmazható alapösszefüggéseket 

– azok levezetésének mellőzésével – a  

8.3. táblázatban foglaltuk össze [20].  

Méretezési 

alapössze-függések 

Gumirugó típusa és terhelése 

Lemezes, nyomó 

terhelésű 

Lemezes, nyíró 

terhelésű 

Hüvelyes, csavaró 

terhelésű 
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8.3. táblázat: Néhány jellegzetes gumirugótípus méretezési alapösszefüggése 

Összetett igénybevétellel, nyomással és nyírással terhelt a 8.20. ábra látható ferde beépítésű 

lemezes rugópár.  

 

8.20. ábra: Ferde beépítésű lemezes rugópár 

A terhelő erő irányába eső f deformáció terhelő erőre merőleges (fn), valamint a rugólemezek 

irányába eső elmozdulás komponensekből (ft) áll: 

  cos.,sin  ffillff
tn

. (8.53) 

A 8.20. ábra vektorábrája alapján: 

  cossin
2

tn
FF

F
 . (8.54) 

A rugóelemek normál, és tangenciális rugómerevségének különbözősége okán (melyre 

vonatkozó levezetést itt mellőzzük) a terhelt rugóelem vektoregyensúlyi ábráját a 8.20. ábra 

szemlélteti. A rendszer erő-deformáció összefüggését az (8.53), valamint (8.54) egyenletek 

felhasználásával kapjuk: 
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A (8.53), (8.54) és (8.55) összefüggések felhasználásával, mellőzve a részletes levezetést, a 

fegyverzetre normál (sn), valamint a fegyverzet irányába eső (st) rugómerevségek alapján a 

rendszer eredő rugómerevsége (s) számítható: 
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 , (8.56) 
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ahol:  

h a gumirugó szerkezeti magassága (Fn erő irányában), 

A gumirugó keresztmetszete (Fn erő irányára merőlegesen), 

E
h
 rugalmassági modulus (Fn erő irányában), 

G
h
 csúsztató rugalmassági modulus (Fn erő irányában). 

Az (8.58) összefüggés alapján a rugórendszer merevsége a beépítési szög változtatásával 

módosítható.  

4.2.2. Gumirugók anyagai 

A műszaki gyakorlatban alkalmazott lágygumik alapanyaga a kaucsuk. A kaucsuk polimer 

vegyület, melynek előállítása természetes vagy mesterséges alapanyagokból lehetséges.  

Gumirugók alapanyagával szemben támasztott legjelentősebb követelmények: nagy szakító 

szilárság és kifáradási határ, nagy rugalmas alakváltozási képesség (a százalékos alakváltozás 

mértékét szokás korlátozni, figyelemmel erő-deformáció jelleggörbéjük megközelítőleg 

lineáris szakaszára), hőméséklet-tűrés (általában 100°C-ban szokás korlátozni), kis öregedés-

érzékenység, környezeti hatásoknak ellenállás (pl. olajállóság). 

A leginkább használt anyagfajták: 

SBR (Sztirol-Butadién), NBR (Nitril-Butadién), CR (Poliklorofén), Szilikon-Kaucsuk. 

Előállításukhoz többnyire valamilyen (általában butadién) gáz molekuláit sztirollal, vagy 

akrilnitrittel hosszú láncokká polimerizálják, majd különböző töltőanyagokkal kezelik.   

A gumirugók alapanyagául szokásosan használt anyagok estén az alábbi szilárdsági 

jellemzőket szokás meghatározni: szakító és nyomó szilárdság, nyúlás, húzó- valamint 
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csúsztató rugalmassági modulus, keménység. Fontos anyagjellemző még a kifáradási határ, 

melegedési hajlam, fémekhez való tapadás, valamint a környezeti hatásokra érzékenység.  

A gumi feszültség-nyúlás jelleggörbéjének ismeretében (anyag, valamint próbatest-alak 

függvényében akár több száz százalékos megnyúlásra is képes) a nyíró szilárdságot, a nyíró 

rugalmassági modulust (G). Közelítő összefüggés E és G között  = 0,5 Poisson tényező 

feltételezésével: E  3G, valamint a Shore keménységet (adott geometriájú tű benyomódási 

mélysége) használjuk anyagjellemzőként.  

A Shore keménység mellett, főleg német nyelvterületeken használatos keménységmérő szám 

még a DVM Lágysági szám melynek meghatározása hasonló a Shore keménységéhez.  

A műszaki gyakorlatban használatos gumianyagok néhány mechanikai jellemzője:  

Shore keménység közepes értéke: 40…75, az alsó határérték alatt lágy, míg a felső felett 

kemény rugóanyagról beszélünk. Nyíró rugalmassági modulus G = 4…20 N/mm
2
 

tartományba esik.  

Megengedett statikus igénybevételük a gyakorlatban a 7…15 MPa intervallumban változik, 

mindenkor az eredeti, terheletlen keresztmetszetre vonatkoztatva. Váltakozó terhelés esetén az 

igénybevétel módjától, a rugó anyagától és kialakításától függően a megengedett értékek 

0,1…1,0 MPa tartományba esnek. 

Jellemző üzemi hőmérséklet tartományok: természetes kaucsuk: - 30…+100C, SRB: -

20…+120C, NRB: -20…+120C, Szilikon gumi: 0…250C. 

8.6. Folyadék és gáztöltésű rugók 

Ezen rugók fizikai elve a folyadékok, valamint a gázok összenyomhatóságán (rugalmasságán) 

alapszik. Folyadékrugók esetén is meghatározhatjuk a közeg rugalmassági modulusát. 

Mértéke a nyomásváltozás hatására bekövetkező fajlagos térfogatváltozás: 
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  . (8.59) 

A hengeres nyomástartó edényben lévő rugalmas közeg terhelés hatására bekövetkező 

térfogat, valamint hosszváltozásának arányossága alapján a (8.60) összefüggést kapjuk 

(p=F/A felhasználásával):  
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 . (8.60) 

Különböző folyadékrugó kialakítások modelljeit a 8.21. ábra a. és b. része mutatja. 
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8.21. ábra: Folyadékrugó kialakítás modellek (a) és (b) 

A megfelelő rugókarakterisztika biztosításához a szerkezeti hossz változtatása (általában 

növelése) nem mindig lehetséges, azonban a térfogat változtatásával lehetőség kínálkozik a 

megfelelő rugó-utak, valamint a rugózási komfort (rugózás lágyítása) beállítására. A rugóban 

tárolt energia mennyiségét lineárisnak feltételezett karakterisztika alapján, valamint a 

nyomásváltozás-terhelő erő kapcsolatának figyelembevételével az alábbi összefüggés alapján 

számíthatjuk:  

 2

2

1
p

E

V
W  . (8.61) 

A rugózást biztosító közeg folyadékról alkalmas gázra történő megválasztásával kapjuk a 

gázrugókat. Rugókarakterisztikájuk az általános gáztörvény állapotváltozásra vonatkozó 

összefüggésével írható le: 

 állandóvp
n
 . (8.62) 

A 8.22. ábra egy gázrugó elvi kialakítását, valamint rugókarakterisztikájának alakulását 

mutatja. Berugózáskor a rugalmas gördülő membrán (szerkezete általában szövet vagy 

acélszál erősítésű gumilemez) felfekvési felülete az elmozdulás függvényében folyamatosan 

növekszik, amely a progresszív rugókarakterisztikát eredményezi. A gáztöltésű rugó kezdeti, 

(külső üzemi erők által terheletlen) belső túlnyomásához tartozóan határozható meg a rugóút 

kiinduló pontja (H=0), amelyre pozitív és negatív elmozdulások egyaránt szuperponálhatók. 
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8.22. ábra: Gáztöltésű rugó modellje és egy lehetséges karakterisztikája 

A folyadék, valamint a gáztöltésű szerkezeti elemek kombinációjával járművekben a rugózási 

(és csillapítási) paraméterek tág határok közt változtathatók, megteremtve a szintszabályzás 

lehetőségét is. Ezen elvek alapján készülnek az úgynevezett hidro-pneumatikus rugózási 

rendszerek, amelyek modelljére a 8.23. ábra mutat példát. A lehetséges szerkezeti megoldások 

elvi kialakítására a [17] irodalomban találunk megoldásokat. 

 

8.23. ábra: Kombinált gáz, és folyadéktöltésű rugórendszer modellje 

8.7. A rugókra vonatkozó szabványok 

Az alábbiakban összefoglaljuk a rugók anyagaival, azok összetételével, hőkezelésével 

kapcsolatos fontosabb szabványokat, azonosítójuk, megjelenési évük, címük, valamint 

hozzáférési nyelvük feltüntetésével [22]. (8.4. táblázat) 
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Sor-

szám 
Hivatkozási szám Szabványcím 

1 
MSZ EN 10089:2003 

Angol nyelvű 

Melegen hengerelt acélok nemesített rugókhoz. 

Műszaki szállítási feltételek 

2 
MSZ EN 10092-2:2004 

Angol nyelvű 

Melegen hengerelt lapos rugóacél. 2. rész: Bordás 

rugólapok. Méretek, valamint a méret és az alak 

tűrései 

3 
MSZ EN 10132-4:2000 

Angol nyelvű 

Hőkezelésre szánt, hidegen hengerelt keskeny 

acélszalag. 4. rész: Rugóacélok és egyéb 

felhasználások 

4 
MSZ EN 10151:2003 

Angol nyelvű 

Korrózióálló acélszalag rugókhoz. Műszaki szállítási 

feltételek 

5 
MSZ EN 10270-1:2001 

Angol nyelvű 

Acélhuzal mechanikai rugókhoz. 1. rész: Patentozott, 

ötvözetlen, hidegen húzott rugóacél 

6 
MSZ EN 10270-2:2001 

Angol nyelvű 

Acélhuzal mechanikai rugókhoz. 2. rész: Olajban 

edzett rugóacél huzal 

7 
MSZ EN 10270-3:2001 

Angol nyelvű 

Acélhuzal mechanikai rugókhoz. 3. rész: Korrózióálló 

rugóacél huzal 

8 
MSZ EN 13298:2003 

Angol nyelvű 

Vasúti alkalmazások. Rugóelemek. Acél nyomó 

csavarrugók 

9 MSZ ISO 8458-1:1992 
Acélhuzal mechanikai rugókhoz. Általános 

követelmények 

10 MSZ ISO 8458-2:1992 
Acélhuzal mechanikai rugókhoz. Hidegen húzott 

ötvözetlen acélhuzal 

11 
MSZ EN 13906-1:2004 

Angol nyelvű 

Hengeres csavarrugó kör szelvényű huzalból és rúdból. 

Számítás és tervezés. 1. rész: Nyomórugók 

12 
MSZ EN 13906-2:2004 

Angol nyelvű 

Hengeres csavarrugó kör szelvényű huzalból és rúdból. 

Számítás és tervezés. 2. rész: Húzórugók 

13 
MSZ EN 13906-3:2004 

Angol nyelvű 

Hengeres csavarrugó kör szelvényű huzalból és rúdból. 

Számítás és tervezés. 3. rész: Torziós rugók 

14 MSZ EN ISO 2162-1:2000 
Termékek műszaki dokumentációja. Rugók. 1. rész: 

Egyszerűsített ábrázolás (ISO 2162-1:1993) 

15 MSZ EN ISO 2162-2:2000 

Termékek műszaki dokumentációja. Rugók. 2. rész: 

Hengeres nyomó csavarrugók adatai (ISO 2162-

2:1993) 

16 
MSZ EN ISO 2162-3:2002 

Angol nyelvű 

Termékek műszaki dokumentációja. Rugók. 3. rész: 

Fogalom-meghatározások (ISO 2162-3:1993) 

17 
MSZ EN 13597:2003 

Angol nyelvű 

Vasúti alkalmazások. Gumi rugózóelemek. 

Gumimembrán légrugóhoz 

8.4. táblázat: Rugókra vonatkozó fontosabb szabványok
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9. Tengelyek 

Azokat a gépelemeket, amelyek önmagukban, vagy a rájuk szerelt alkatrészekkel együtt a 

hossztengelyük körül forgó mozgást végeznek, forgó tengelyeknek, és azokat, amelyek állnak 

és csak a rajtuk lévő elemek forognak, álló tengelyeknek nevezünk. A tengelyek általában 

hengerszimmetrikus alkatrészek, de vannak sajátos kialakításúak is, mint például a dugattyús 

gépek (belsőégésű motorok, dugattyús kompresszorok) főtengelyei. 

Igénybevételüket és méretezési módszereiket tekintve, megkülönböztethetünk alapvetően 

hajlított (pl. darukerékpár tengelye, 9.1. ábra), alapvetően csavart (pl. hajócsavarok ún. Z-

hajtásában lévő közlőtengely, 9.2. ábra), és összetett igénybevételű tengelyeket (pl. 

sebességváltók tengelyei, 9.3. ábra).  

 

9.1. ábra: Darukerékpár álló tengelye
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9.2. ábra: Hajócsavar Z-hajtás 

 

9.3. ábra: Sebességváltó tengely 

9.1. Tengelyek szilárdsági ellenőrzése 

A tengelyek szilárdsági ellenőrzését három szempontból: 

– a statikusan megengedhető, ill. a kifáradás szempontjából előírt, általában végtelen 

élettartamot biztosító határfeszültség szempontjából, 

– a megengedhető legnagyobb alakváltozás szempontjából, valamint 

– a lengési jelenségekhez kapcsolódó kritikus fordulatszám szempontjából kell elvégezni. 

Nyilvánvaló, hogy ha a legszigorúbb feltétel alapján határozzuk meg a tengely szükséges 

átmérőjét, akkor a másik két kritérium szempontjából a tengely túlméretezett lesz. Ennek 
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ellenére ezeknek a kritériumoknak együttesen kell a vizsgált tengelynek megfelelni, mivel 

ezek mindegyike a működést befolyásoló, ill. a meghibásodás elkerülését biztosító feltétel. 

A tengelyek méretezéshez, ill. szilárdsági ellenőrzéshez szükséges terheléseket és az 

alátámasztások helyén ébredő reakcióerőket a tengely mechanikai modelljéből adódó statikai 

feladat megoldásával határozhatjuk meg. Ezek ismeretében a tengely nyomatéki ábráinak 

segítségével meghatározhatók az egyes keresztmetszetekben ébredő nyomatékok és a 

veszélyes keresztmetszetek. 

Hengerszimmetrikus geometriát feltételezve, a veszélyes keresztmetszetben ébredő hajlító 

feszültség: 
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ahol: 

 dh a tengely átmérője a vizsgált keresztmetszetben, 

Mh a vizsgált keresztmetszethez tartozó hajlító nyomaték. 

A csavaró nyomatékkal terhelt tengelyszakasz legkisebb (dcs) átmérőjű keresztmetszetében 

ébred a legnagyobb csavaró feszültség: 
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Túlnyomóan hajlításra, vagy csavarásra igénybevett, álló tengelyek esetén az így kiszámított 

σhajl, ill. τcs feszültségeknek kisebbnek kell lennie a választott anyag megengedett hajlító, ill. 

csavaró feszültségénél. Időben állandó terhelési modell esetén a megengedett feszültséget a 

folyáshatárból képezzük: 
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  (9-3) 

ahol az S biztonsági tényező javasolt értéke 2…3. 

Időben változó terhelés esetén a megengedett feszültség értékének meghatározásánál a 

folyáshatár helyett a σA(σM=0) határfeszültséget (lengőszilárdságot) célszerű alapul venni: 
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 , (9-4) 

ahol a biztonsági tényező szükséges értéke: S=4…6. 

Összetett igénybevétel esetén a tengelynek azt a keresztmetszetét kell ellenőrizni, amelyre a 

legnagyobb hajlító nyomaték mellett csavaró nyomaték is hat. A feszültségkomponenseket az 

(9-1) és (9-2) összefüggésekkel meghatározva, az alakváltoztató munka elmélet alapján 

(HMH) kiszámítjuk a vizsgált keresztmetszetben ébredő egyenértékű (redukált) feszültséget: 
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 22
3

cshajlred
  . (9-5) 

Ha a feszültség komponensek helyett a (9-5) összefüggésbe a nyomatékokat helyettesítjük be, 

továbbá figyelembe vesszük, hogy ugyanannak a kör keresztmetszetnek a hajlításra és 

csavarásra vonatkozó keresztmetszeti tényezője között Kcs=2K arány áll fenn, akkor egy 

redukált nyomatékot kapunk: 
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3
cshred
TMM  , (9-6) 

amely lehetővé teszi a szükséges tengelyátmérő előzetes becslését: 
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 , . (9-7) 

A (9-7) összefüggésben a megengedhető feszültséget az előzőekhez hasonlóan, időben 

állandó terhelésnél a folyáshatárból (9-3), időben változó terhelésnél pedig a nulla 

középfeszültséghez tartozó kifáradási határamplitúdóból számíthatjuk (9-4). 

Forgó tengelyek esetén az (9-1) összefüggéssel kiszámított hajlító feszültséget a feszültségi 

állapot amplitúdójának kell tekinteni, mivel a szélső szálban ébredő hajlító feszültség 

félfordulatonként előjelet vált. A biztonságra való törekvés érdekében a számításoknál a 

statikus csavaró feszültség (9-2) helyett is a nulla középfeszültségű, időben a 

hajlítófeszültséggel azonos módon változó feszültség amplitúdóval számolunk, és a biztonsági 

tényezőt a vizsgált keresztmetszet környezetére jellemző mérettényező (kd), érdességtényező 

(kR) és gátlástényezők (Kfσ és Kfτ) figyelembevételével számítjuk (lásd részletesen a 4.2.3 

fejezetben): 
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ahol a részbiztonsági tényezők: 
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A tengelyekben ébredő feszültségek a tengelyek rugalmas alakváltozását okozzák (9.4. ábra).  
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9.4. ábra: Tengely rugalmas alakváltozása 

Ez a rugalmas alakváltozás eredményezi a tengely lehajlását és a rászerelt fogaskerék forgás-

síkjának szögelhajlását a legnagyobb hajlító nyomaték keresztmetszetében (1), a tengely 

szögelfordulását az alátámasztásoknál (csapágyaknál) (2), a tengelyvég lehajlását és a 

rászerelt tárcsa forgás-síkjának elhajlását (3), valamint a tengely szögelcsavarodását (4). 

Mivel mindegyik alakváltozás a tengely, ill. a tengelyre szerelt alkatrészek (csapágyak, 

fogaskerekek, stb.) működését befolyásolhatja, ezeket az alakváltozásokat ellenőrizni kell.  

A tengelyek rugalmas alakváltozásainak megengedett határértékei általános esetben: 

– lehajlás fmax= 0,33 mm/m, 

– szögelcsavarodás υmax=0,25°/m, 

– szögelfordulás tgβ=0,001, 

– szögelfordulás merev siklócsapágy és hengergörgős csapágy esetén tgβ=0,0002, 

– szögelfordulás beálló gördülőcsapágyak esetében βmax=2°. 

A rugalmas lehajlást és szögelfordulást a tengely rugalmas szálának differenciál egyenletéből 

kiindulva, a kéttámaszú tartó különböző terhelési, ill. alátámasztási eseteinek megfelelő 

összefüggésekkel (az ún. járulékokkal) lehet meghatározni. A szögelcsavarodás a  

  rad
GI

lT

p

cs


  (9-9) 

összefüggésből számítható, ahol l az adott átmérőjű tengelyrész hossza, Ip a poláris 

másodrendű nyomatéka, G pedig a tengely anyagának csúsztató rugalmassági modulusa: 
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A (9-10) összefüggésben E a tengely anyagának rugalmassági modulusa, ν a Poisson-tényező.  

Ha a tengely nem állandó keresztmetszetű, akkor minden azonos átmérőjű szakasznak ki kell 

számítani az elcsavarodását, és a tengely összes elcsavarodása az egyes szakaszok 

elcsavarodásának összegével lesz egyenlő.  

A nagy fordulatszámú tengelyek a periodikus rugalmas alakváltozásuk következtében hajlító 

és csavaró lengéseket végezhetnek. Minden tengelynek van egy vagy több önlengésszáma 

(saját frekvenciája), amelynek értékét ismerni kell, nehogy az üzemi fordulatszámon kialakuló 

lengések ezzel rezonanciába kerülhessenek. A rezonancia következtében a gerjesztett 

lengések egyre nagyobbak lesznek, amelyek határesetben az alkatrész töréséhez vezethetnek. 

A rezonanciához tartozó fordulatszámot a tengely kritikus fordulatszámának nevezzük.  

A hajlító lengések szempontjából kritikus fordulatszámot, ill. szögsebességet a tengely 

rugalmas lehajlásából számíthatjuk (9.5. ábra).  

 

9.5. ábra: Tengely hajlító lengése 

A rugalmas alakváltozást a tengely, ill. a tengelyre rögzített forgó tömeg 

kiegyensúlyozatlanságából adódó centrifugális erő okozza. Feltételezve, hogy a tengely 

hengerszimmetrikus, állandó átmérőjű, továbbá, hogy a tengely és a tengelyre excentricitással 

szerelt tárcsa tömege a tárcsa súlypontjába redukálódik, ami egy r = f+e sugarú körpályán 

forog (ahol f – a tengely rugalmas lehajlása, e – a tengelyre szerelt tárcsa súlypontjának 

excentricitása). A forgó mozgást végző m tömegpontra ható centrifugális erő: 

 Fc = m∙(e+f)∙ω
2
 , (9-11) 

ahol ω – a tengely szögsebessége.  

Rugalmas alakváltozás esetén az alakváltozást okozó erő és az erő támadáspontjában 

keletkező lehajlás hányadosa a tengely rugómerevségével egyenlő: s = Fc/f. Így felírhatjuk a 

centrifugális erő és a visszatérítő rugóerő egyensúlyát: 

 s∙f = m∙(e+f)∙ω
2
 . (9-12) 

A (9-12) összefüggésből a tengely lehajlását kifejezve: 



180   JÁRMŰ- ÉS HAJTÁSELEMEK I. 

www.tankonyvtar.hu  © Eleőd András, BME 

 
2

2










ms

em
f  (9-13) 

Rezonancia esetén a rugalmas kitérés, azaz a tengely lehajlása a végtelen nagy értékhez tart. 

A (9-13) törtfüggvény értéke akkor éri el a végtelen nagy értéket, ha a számlálója zérus. Ebből 

kifejezve a szögsebességet, megkapjuk azt a kritikus értéket, ami a rezonanciát okozhatja: 
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A tengely rugómerevségének meghatározásához ugyanazokat a járulék összefüggéseket 

alkalmazhatjuk, amelyekkel a tengely lehajlását is számítjuk. Egy l támaszközű, F koncentrált 

erővel középen terhelt, kéttámaszú tartó esetén a lehajlást az 
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összefüggéssel számítjuk. Innen a tengely rugómerevsége: 
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Vízszintes tengely esetén a lehajlást a szerelt tengely önsúlya okozza. Innen a tengely 

rugómerevsége: 

 
G
f

G
s  , (9-17) 

ahol fG – jelenti a tengely lehajlását a súlyponti keresztemtszetben. 

A (9-17) összefüggést a (9-14) összefüggésbe helyettesítve, továbbá figyelembe véve, hogy 

G=mg, a vízszintes tengely kritikus fordulatszáma: 
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. (9-18) 

A lehajlás és excentricitás hányadosát a fordulatszámának a kritikus fordulatszámhoz 

viszonyított arányában ábrázolva, egy olyan görbét kapunk, amelynek függvényértéke az 

n/nkrit = 1 értéknél végtelen nagy lesz. Az így kapott görbe az n/nkrit tartományt három részre 

osztja (9.6. ábra).  
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9.6. ábra: Hajlító lengések relatív amplitúdójának változása a relatív fordulatszám 

függvényében 

Az 
krit

n85,0n   tartományban a kritikus fordulatszám alatt, míg az 
krit

n25,01n   

tartományban a kritikus fordulatszám felett üzemeltethető stabilan a tengely. A kettő közötti 

tartományban nagy a rezonancia veszélye, a nagy lengés amplitúdó a tengely töréséhez 

vezethet. Amennyiben a gyorsítás, ill. lassulás során a tengely fordulatszáma gyorsan áthalad 

a kritikus tartományon, nincs idő a rezonancia kialakulására, de a megnövekedett rugalmas 

kitérés hatása így is érzékelhető. Legtöbb esetben az üzemi fordulatszám adott, ekkor a 

tengely geometriájának változtatásával kell a kritikus fordulatszámot eltolni.  

Több, excentrikusan felékelt tömeggel rendelkező tengely esetén a kritikus fordulatszám (9-

18) összefüggésébe a redukált lehajlást (fG
*
) kell helyettesíteni: 
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 , (9-19) 

ahol  fGi – a tengely lehajlása a Gi tömegerő támadáspontjának keresztmetszetében. 

Az esetleges periodikus csavaró nyomaték változások a tengely torziós lengését idézhetik elő 

(9.7. ábra). 
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9.7. ábra: Tengelyek csavaró lengése 

Egy közös tengely két végére egy-egy, ellentétes irányban elcsavarodó, adott (J1 és J2) 

tehetetlenségi nyomatékú tárcsát feltételezve, a két tárcsa egymással ellentétes irányban 

szabad lengéseket végezhet. A tengelynek lesz viszont egy olyan K keresztmetszete, 

amelyhez tartozó szélső szálak nem mozdulnak el, ebben a keresztmetszetben a tengely 

elcsavarodásának értéke nulla lesz. Felírva erre a pontra az egyensúlyi egyenletet, egy 

differenciálegyenlethez jutunk 

 0
2

2
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d
J , (9-20) 

amelyben a tengely csavaró rugómerevsége az ismert összefüggéssel számítható: 

 
l

IGT
s

pcs

t





 . (9-21) 

Behelyettesítve a tengely rugómerevségét a (9-20) egyenletbe, a differenciálegyenlet 

megoldásából (ω=dυ/dt) megkapjuk a csavaró lengést végző tárcsák kritikus vagy saját 

körfrekvenciáját: 
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  (9-22) 

Tudjuk, hogy a közös tengelyen belül az impulzus nyomatékok összege zérus, továbbá, hogy 

azonos tengelyátmérő esetén a szögelcsavarodások aránya egyenlő a csavart hosszak 

arányával (9.7. ábra), a további levezetést mellőzve, a tengely kritikus fordulatszámának 

meghatározására a következő összefüggés adódik: 
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 (9-23) 
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Ha a tengely nem állandó keresztmetszetű, hanem pl. lépcsős tengely, az eredő torziós 

rugómerevségét az azonos átmérőjű, hengeres szakaszok rugómerevségeinek reciprok 

összegéből tudjuk meghatározni: 
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 (9-24) 

9.2. Forgó tengelyek kiegyensúlyozása 

Amennyiben egy tengely excentrikus tömegközéppontja (S) miatt a tömegerő  nyomatékát 

egy hozzátett vagy elvett m’ tömeggel álló helyzetben egyensúlyozunk ki, statikus 

kiegyensúlyozásról beszélünk (9.8. ábra). 

 

9.8. ábra: Tengely statikus kiegyensúlyozása 

Ha álló helyzetben a tengely súlypontja a forgástengelyre esik ugyan, de forgás közben a 

centrifugális erők erőpárt alkotnak a forgó tengely hossztengelye mentén, dinamikus 

kiegyensúlyozatlanságról beszélünk (9.9. ábra). 

 

9.9. ábra: Tengely dinamikus kiegyensúlyozatlansága 

 A tengely dinamikus kiegyensúlyozását a felfüggesztéseknél ébredő csapágyerők mérése 

mellett hozzáadott vagy elvett tömegek segítségével lehet megvalósítani.  
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9.3. Tengelyek szerkezeti kialakítása 

Jelentős tömegcsökkentés érhető el, ha tömör tengely helyett csőtengelyt alkalmazunk. 

Azonos merevséget érünk el, ha a csőtengely keresztmetszeti tényezőit egyenlőnek vesszük a 

tömör tengelyével: 
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 , (9-25) 

ahonnan az egyszerűsítések után a tömör tengely átmérője (d) és a csőtengely külső (dk), ill. 

belső (db) átmérője közötti kapcsolatra azt kapjuk, hogy 
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Mivel a (9-26) összefüggés egy függő és két független változót tartalmaz, egyet közülük fel 

kell venni ahhoz, hogy az egyenlet megoldható legyen. Ha a csőtengely külső átmérője 19%-

kal nagyobb a tömör tengely átmérőjénél, a csőtengely belső átmérője közel egyenlő lesz a 

tömör tengely átmérőjével, miközben a tengely tömege 49%-al csökkent.  

Hasonló módon felírhatjuk a poláris keresztmetszeti tényezők egyenlőségét is: 
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, (9-27) 

amely alapján átmérők között ugyanazt az összefüggést kapjuk, mint a hajlítás esetében. 

A tengelyek szilárdságát elsősorban a feszültséggyűjtő helyek (tengelyvállak, furatok, 

beszúrások, hornyok, stb.) környezetében kialakuló feszültség koncentráció csökkenti. Ezt a 

jelenséget vesszük figyelembe a gátlástényezővel a kifáradásra való méretezés során. A 

feszültséggyűjtő helyek környezetének gondos kialakítására, ill. a feszültség koncentráció 

csökkentésének lehetőségeire mutat példákat a 9.10. ábra. 
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9.10. ábra: Tengelyváll célszerű kialakítása
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10.  Tengelykapcsolók 

A tengelykapcsolók köyelítőleg egy egyenesbe eső forgástengelyű két forgó tengely között 

teljesítményt átvivő gépelemek. Az évtizedek során rengeteg fajta tengelykapcsolót dolgoztak 

ki, és jelenleg is sokfélét gyártanak. A tengelykapcsolók osztályozása az alábbi szempontok 

figyelembe vételével lehetséges. 

Osztályozás a tengelyek pozíciója szerint: 

 közeli, egy egyenesbe eső forgástengelyű, elcsavarodás mentes, 

 távoli, nem egy egyenesbe eső forgástengelyű. 

Ha a kapcsolat távoli és/vagy nem egy egyenesbe eső forgástengelyű, akkor az alábbi 

alapesetek lehetségesek (10.1. ábra): 

 a tengelyek egy egyenesbe eső forgástengelyűek, de szögelfordulásuk nem mindig 

azonos nagyságú (10.1. ábra a. rész), 

 a tengelyek között a szokásosnál nagyobb, tengelyvonalon mérhető távolság van (10.1. 

ábra b. rész), 

 a tengelyek párhuzamosak, de nem egy egyenesbe eső forgástengelyűek (10.1. ábra c. 

rész), 

 a tengelyek forgástengelyei adott szögben metszik egymást (10.1. ábra d. rész). 

Természetesen létezhet a fenti alapesetek tetszőleges kombinációja is (10.1. ábra e. rész). A 

különböző helyzethibákat kiegyenlítő tengelykapcsolókat kiegyenlítő tengelykapcsolóknak 

nevezzük.  

 
a.  b.  c.  d.  e. 

10.1. ábra: Tengelyek relatív helyzetei 

Osztályozás a kapcsolat jellege szerint: 

 merev kapcsolat, 

 rugalmas kapcsolat. 

Merev kapcsolat esetén a tengelyek egytengelyűek, és pontosan adott szöghelyzetben, azonos 

szögsebességgel forognak. A tengelyek közé viszonylag nagy rugalmasságú elem nincs 

beépítve. Rugalmas kapcsolat esetén két tengely közé beépített nagy rugalmasságú elem 

lehetővé teszi a szöghelyzet, a tengelytáv, a szögsebesség, stb… együttes vagy külön-külön 

változását.
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Rugalmas kapcsolat esetén a nagy rugalmasságú elem lehet: 

 acél anyagú, vagy 

 gumi anyagú. 

Az acélrugó általában lineáris karakterisztikájú, olcsón gyártható, könnyen javítható rugó, 

amelynek rugómerevsége a hőtől és a működés időtartamától gyakorlatilag nem függ. Belső 

csillapítása elhanyagolható.  

A gumirugó általában erősen nem lineáris karakterisztikájú, nem javítható rugó, amely 

jelentős belső csillapítással rendelkezik. Folyamatosan váltakozó terhelés esetén a gumi a 

belső csillapítás miatt felmelegszik, a hő elvezetésére gondolni kell. A gumi rugómerevsége 

és csillapítása függ a környezet hőmérsékletétől: hidegben merevebb és ridegebb. A 

csillapítás és rugómerevség a működés időtartamától is függ: a gumirugó öregedik. Idővel 

sokkal merevebb lesz, csillapítása lassan megszűnik. Hosszú időn át üzemelő tengelykapcsoló 

esetén rendszeres ellenőrzést, szükség esetén cserét igényel.  

Osztályozás a kapcsolhatóság szerint: 

 fix, nem kapcsolható, 

 kapcsolható. 

Fix tengelykapcsoló esetén a hajtó és hajtott tengelyek között a kapcsolatot üzemszerűen nem, 

csak szét- és összeszereléssel lehet megszakítani. Kapcsolható tengelykapcsoló esetén a hajtó 

és hajtott tengelyek között a kapcsolat üzemszerűen legalább egyszer megszakítható és/vagy 

létrehozható. 

Kapcsolható tengelykapcsoló esetén a kapcsolás történhet külső beavatkozással, vagy 

kapcsolhat a tengelykapcsoló önműködően. Külső beavatkozás lehet például: 

 kézi erő, 

 elektromágnes, 

 hidraulika, 

 pneumatika. 

Önműködő kapcsolásnál a kapcsolás a tengelykapcsoló valamelyik fizikai paraméterének 

aktuális értéke alapján történik. Ilyen paraméter lehet: 

 nyomaték, 

 fordulatszám, 

 forgásirány. 

Forgásirány kapcsolás alatt azt értjük, amikor a tengelykapcsoló az egyik forgásirányba visz 

át nyomatékot, a másik irányba nem. Ilyenek például a szabadonfutók.  
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Fordulatszám kapcsolás alatt azt értjük, amikor a tengelykapcsoló adott fordulatszámot elérve 

kezd nyomatékot átvinni, és az átvihető nyomaték a fordulatszám függvényében változik. 

Ilyen például a hidrodinamikus tengelykapcsoló, de ilyenek lehetnek az acéltű, vagy 

acélgolyó töltetű tengelykapcsolók is. Ezen túl minden röpsúlyos szerkezettel kapcsolt 

tengelykapcsoló is fordulatszám kapcsolású .  

Nyomaték kapcsolást általában olyan tengelykapcsolókon alkalmazunk, amelyek 

túlterheléstől védik a hajtásláncot. Alakzáró tengelykapcsoló esetén a kapcsoló törő elemet 

tartalmaz, amely túlterhelésre eltörik, és a tengelykapcsoló old. Visszakapcsolás a tengelykapcsoló 

szétszerelésével és a törött elem cseréjével lehetséges. Erőzáró tengelykapcsoló esetén 

túlterheléskor megcsúsznak a súrlódó felületek, és hő fejlődik. Rövid ideig tartó túlterhelést a 

tengelykapcsoló elvisel. A csúszáskor termelt hőt a tengelykapcsoló test felveszi, majd lassan 

leadja a környezetének. Tartós túlterhelés esetén a súrlódó elemek felhevülnek és megégnek, 

a tengelykapcsoló nem lesz képes a névleges üzemi nyomaték továbbítására sem. A 

tengelykapcsolót ilyenkor is szét kell szerelni, és új súrlódó elemeket beépíteni a 

visszakapcsoláshoz. 

Osztályozás a nyomatékátadás hatáselve szerint: a tengelykapcsoló lehet  

 alakzáró, vagy  

 erőzáró. 

Alakzárás esetén két, egymást kiegészítő geometriájú elemet tolunk egymásba. Az alkatrészek 

komplementer alakja biztosítja a nyomatékátvitelt.  

Erőzárás esetén súrlódó felületpárokat nyomunk össze a felületre merőleges erővel, és a 

súrlódás biztosítja a nyomatékátvitelt. Ha nincs összeszorító erő, a nyomatékátvitel nem 

lehetséges.  

Az erőzárás történhet  

 hengerpaláston, 

 kúppaláston, 

 síkon. 

Síkon, illetve kúppaláston történő erőzárás esetén alkalmazható egyetlen síklapú tárcsa illetve 

kúp, vagy több tárcsából álló köteg, illetve több kúpból álló kúpsor. Hengerpalástot általában 

röpsúlyos tengelykapcsolókban használunk súrlódó felületként. 

10.1. Tengelykapcsolók méretezése 

A tengelykapcsolók méretezésének alapparamétere az átviendő nyomaték. Adott hajtó gépet 

feltételezve a névleges terhelő nyomaték csavarónyomaték: 



10. TENGELYKAPCSOLÓK 189 

© Lovas László, BME www.tankonyvtar.hu 

n

P
M

névl



2

, 

ahol n a hajtó tengely fordulatszáma. A hajtott rendszer indításakor, illetve bizonyos 

jellemzőkkel bíró hajtó gép, illetve hajtott gép esetén a névleges egyenletes nyomaték 

értékének többszöröse terheli egy-egy pillanatra a tengelykapcsolót. A hajtó és hajtott gép 

ismeretében a névleges nyomatékot a dinamikus hatásokat figyelembe vevő, becsült C 

tényezővel növeljük, és ehhez a tervezési nyomatékhoz választjuk meg a tengelykapcsolót: 

névl
MCM   

A C dinamikai tényező jellemző értékeit a  

10.1. táblázat tartalmazza.  
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A rendszer 

járása 
Hajtott gép típusa 

Hajtó gép típusa 

Villanymotor Gőzturbina 

Négyhengeres 

belsőégésű 

motor 

egyenletes 
ventilátor, generátor, 

centrifugál szivattyú 
1,15..1,25 1,2..1,3 1,4..1,5 

egyenletes, kis 

inerciájú 

gyorsított 

tömeggel 

centrifugál kompresszor, 

dugattyús szivattyú, 

szállítószalag, emelőgép, 

textilipari gépek, 

szerszámgép 

forgómozgása 

1,35..1,45 1,4..1,5 1,6..1,7 

egyenletes, 

közepes 

inerciájú 

gyorsított 

tömeggel 

keverőgép, foszlatógép, 

sajtoló, lemezolló, 

gyalugép, dugattyús 

kompresszor lendkerékkel 

1,55..1,65 1,6..1,7 1,8..1,9 

üzem közben 

enyhe lökések 

aprítógép, szövőgép, 

bányaventilátor, 

ejtőkalapács, 

forgókemence, 

1,75..1,85 1,8..1,9 2,0..2,1 

üzem közben 

erős lökések 

kovácsprés, kotrógép, 

kőtörő 
2,25..2,75 2,3..2,8 2,5..3,0 

üzem közben 

nagyon erős 

lökések 

golyós- és csőmalom, 

dugattyús kompresszor 

lendkerék nélkül, 

keretfűrészek, 

fémhengermű, nehéz 

fúróberendezés 

3,0..3,75 3,1..3,8 3,3..4,0 

 

10.1. táblázat: Dinamikai tényező jellemző értékei 

10.2. Súrlódó tengelykapcsolók méretezése 

A súrlódó tengelykapcsolók az erőzáró tengelykapcsolók közé tartoznak. Mindaddig képesek 

nyomatékátvitelre, ameddig a súrlódó felületekre merőleges nyomóerő hat. Ha nincs 

nyomóerő, nem visznek át nyomatékot. Ha a nyomóerő okozta súrlódó erő által kifejtett 

nyomaték a hajtott gép által igényelt nyomatéknál kisebb, akkor a tengelykapcsoló csúszik. 

Csúszás esetén a hajtó és hajtott tengelyek fordulatszáma nem egyezik, a súrlódó felületeken 

pedig hő fejlődik, ami a hajtás szempontjából teljesítmény veszteséget jelent.  

A hőfejlődés ellenére mégis számtalan helyen alkalmazunk súrlódó tengelykapcsolókat. 

Ennek oka, hogy csúsztatással lehetséges a hajtó és hajtott gép összekapcsolása olyankor, 

amikor a hajtó és hajtott tengelyek fordulatszáma különböző. Ilyen helyzet jellemzően az 
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indítás. A csúsztatás során keletkező hő mennyisége számítható és a szerkezetből elvezethető. 

A leggyakrabban használt súrlódó anyagpárok jellemzőit az 10.2. táblázat tartalmazza. 

Látható, hogy bizonyos anyagpárokat szárazon, bizonyos anyagpárokat kent állapotban 

használunk. A kenés segít csökkenteni a súrlódási együtthatót, ezzel a keletkező hő 

mennyiségét csökkenti, valamint elvezeti a keletkező hőt.  

Anyagpárosítás 
Súrlódási tényező Megengedett 

legnagyobb 

hőmérséklet [°C] 

Megengedett 

legnagyobb felületi 

nyomás [MPa] szárazon kenve 

Öntöttvas-

öntöttvas 
0,15..0,25 0,02..0,1 300 1,5..2,0 

Öntöttvas-acél 0,15..0,2 0,03..0,06 260 0,8..1,4 

edzett acél-

edzett acél 
- 

0,06..0,11* 

0,03..0,06** 

100* 

120** 
0,5..2,0 

edzett acél-

szinterfém 
0,15..0,25 

0,06..0,11* 

0,03..0,06** 
180 0,5..2,0 

acél, öntöttvas-

műgumi 

fémszövettel 

0,45..0,65 0,1..0,2 200..300 0,05..6,0 

acél-grafit 0,25 0,05..0,1 300..500 0,05..2,0 

acél, öntöttvas-

parafa 
0,3..0,5 0,15..0,25 100 0,05..0,15 

*: olajjal nedvesítve; **:folyamatos olajkenés 

10.2. táblázat: Súrlódó anyagpárok jellemzői 

Súrlódó tengelykapcsoló tervezésekor először kiválasztjuk a súrlódó anyagpárt, majd az 

átviendő nyomaték ismeretében felvesszük a geometriai méreteket. Ezek után tudjuk vizsgálni 

a súrlódó kapcsoló indítási folyamatát. 

10.2.1. A súrlódó kapcsoló indítási folyamata 

Legyen a hajtó tengely inerciája θ1, fordulatszáma n1, nyomatéka M1. A hajtott tengely 

inerciája legyen θ2, fordulatszáma n2, nyomatéka M2. A kapcsoló által átvitt nyomaték legyen 

Mk.  

Tegyük fel, hogy a hajtott tengely nem igényel nyomatékot, azaz M2=0. Legyen a hajtó 

nyomaték állandó. Ekkor indításkor a hajtó nyomaték jó közelítéssel teljes egészében a hajtott 

tengely felgyorsítására fordítódik, egészen az n2=n1 fordulatszám eléréséig: 

 .
22

2

21
const

dt

d
M  


   

Ebből a hajtott tengely szöggyorsulása: 
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 .

2

1

2
const

M



   

Az indítás időtartama: 

 
1

22

2

2

M
t

i





 
 . 

Az indítás időtartama során nyert hasznos munka n2 fordulatszám eléréséig: 

 
2

2

22
 


h

W .  

Az indítás időtartama alatt befektetett munka: 

 
1

22

1111111
M

MtMMW
i





 .  

Mivel a gyorsítás végén n2=n1: 

 2

221
 W .  

A veszteség a befektetett és a hasznos munka különbsége, ami hővé alakul: 

 
2

2

22

1

 


hv
WWW ,  

azaz a veszteség ezekkel a kiinduló feltételekkel a befektetett munka fele. Az összefüggéseket 

az idő függvényében a 10.2. ábra mutatja. 

 

10.2. ábra: Fizikai jellemzők változása indításkor. 
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Tekintsünk egy másik esetet. Tegyük fel, hogy a kapcsoló nyomaték az idővel négyzetesen 

arányos, az álló hajtott tengely nyomatékigénye pedig nem nulla és állandó. Amíg a kapcsoló 

nyomaték kisebb a hajtott tengely nyomatékánál, addig a hajtott tengely nem gyorsul, állva 

marad. Amint a kapcsoló nyomaték meghaladja a hajtott tengely nyomatékigényét, a hajtott 

tengely gyorsulni kezd az alábbi nyomatékkal: 

 
22

2

22



 

dt

d
MMM

kgy
.  

A szöggyorsulás tehát a kapcsoló nyomatékkal arányos, és szintén négyzetesen változik. A 

gyorsulás kezdő időpontja legyen t1. Ekkor a hajtott szögsebesség: 

 




ii t

t

k

t

t

dt
MM

dt

11
2

2

22


 .  

Amíg a hajtott tengely áll: 0
2
 , addig P1v0 veszteség teljesítmény keletkezik. Az indítás 

teljesítményigénye: 

 
0111111 vgyk

PPMMP   .  

A gyorsításhoz szükséges teljesítmény: 

  
121

 MMP
kgy

.  

A hajtott oldal felgyorsításához szükséges teljesítmény: 

  
22222

  MMMP
kgy

.  

A gyorsítási időszak teljesítmény vesztesége: 

    
21221

  MMPPP
kgygyvgy

.  

A hajtott oldal terhelő nyomatékának legyőzéséhez szükséges teljesítmény: 

 
121

 MP
t

.  

Ebből a hasznos teljesítmény rész: 

 
222

 MP
t

,  

A hővé alakuló veszteség tehát: 

  
21221

  MPPP
ttvt

.  

Hasonló egyenleteket az energiákra is fel tudunk írni. Ezekből levezetve a veszteségmunka: 

  


















 

it

t

i

t

kv
dtttMdtMW

1

1

2112

0

2

12

1
2




 .  
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A fenti egyenletet vizsgálva az alábbi módokon lehet csökkenteni a veszteséget: 

 a gyorsításnak t1=0 időpillanatban meg kell indulni. Ekkor az első integrálos tag 

kiesik.  

 az indítás terheletlen hajtott tengellyel történjen. Ekkor a harmadik tag kiesik.  

A fenti két javaslatot megvalósítva ugyanazt a veszteség képletet kapjuk, mint amit az előző 

egyszerűsítő feltevés alapján kaptunk.  

10.2.2. A súrlódó tengelykapcsoló közelítő hőmérséklet számítása 

Csúszáskor a súrlódásból keletkező hő hatással van a tengelykapcsoló működésére. A hő 

felmelegíti az egyes alkatrészeket, majd a környezetbe elvezetődik. A modern kompozit 

súrlódó anyagok érzékenyek a túlmelegedésre, ezért hőmérsékletüket a megadott határérték 

alatt kell tartani.  

Első közelítésnek elegendő az alábbi képlet: 

 
2

3..1
m

MW
vp

A

M

súrl

k






.  

Ha a fajlagos hőterhelés kisebb, mint 3 MW/m
2
, akkor a tapasztalatok szerint nem melegedik 

túl a tengelykapcsoló. 

 

10.3. ábra: Indításkor keletkező veszteség 

Ha részletesebb számítás szükséges, akkor az alábbi gondolatmenet szerint járjunk el. A 

melegedés a tengelykapcsoló percenkénti kapcsolási számától és a veszteségteljesítmény 

mértékétől függ. A súrlódási veszteség munka egyszerű képlete: 

 
22

ivik

v

tPtM
W








,  

ahol ω a csúszási sebesség. Ebből a 10.3. ábra alapján az óránként keletkező hőmennyiség, ha 

a kapcsolások száma óránként z: 
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 ztnM
ztM

QW
ik

ik

hvh



 


60

2

60
.  

Kis kapcsolási szám esetén a keletkezett hő a tengelykapcsolóban tárolódik, majd a 

kapcsolások közötti szünetekben leadódik a környező levegőnek. Nagy kapcsolási szám 

esetén gondoskodni kell a tengelykapcsoló hűtéséről. Ha a hűtőfelület mérete Ak, akkor a 

tengelykapcsoló hőmérséklete: 

 
0

T
A

Q
T

kk

h

k






,  

ahol: 

T0  a környezet hőmérséklete 

αk  a a levegő hőátadási tényezője 

A levegő hőátadási tényezőjére az alábbi tapasztalati képlet elegendő: 

 3
2510018800 v

k
 ,  

ahol v a levegő áramlási sebessége m/s-ban. 

10.2.3. Súrlódó felület méretezése 

Tárcsás tengelykapcsolónál a súrlódó felület elemi gyűrűjét az alábbi elemi nyomóerő terheli: 

 pdrrdF
ax

 2 .  

Az elemi gyűrűn átvihető nyomaték:  

 drprdFrdM
axk

 
2

2 .  

A fenti egyenleteket integráljuk a belső d1 átmérőtől a külső d2 átmérőig, feltéve, hogy a 

nyomás és a súrlódási tényező állandó: 

  2

1

2

2

2

2

4
2

2

1

dd
p

rdrpF

d

d

ax



 


 ,  

  3

1

3

2

2

2

2

12
2

2

1

dd
p

drrpM

d

d

k



 


 .  

A két egyenletet összevonva: 

 
axk

F
dd

dd
M 




 

2

1

2

2
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1

3

2

3

1
.  
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Vezessük be a következő egyszerűsítő jelöléseket: 

 
2

12
dd

d
k


 ,    

2

12
dd

b


 ,    
k

d

b
c  . 

Ezek felhasználásával: 

  cdd
k

 1
2

,  cdd
k

 1
1

.  

A fenti egyszerűsítésekkel a nyomóerő és a nyomaték egyenletei: 

 cdpF
kax


2
 ,  

 3

3

6

3
kk

dp
cc

M 


  .  

A fenti két egyenlet egyetlen, körgyűrű alakú súrlódó felületre vonatkozik. Egy tárcsának 

általában mindkét oldalán van ilyen felület, azaz a felületek száma legalább kettő. A tárcsák 

számának növekedésével az átvihető nyomaték nem emelkedik arányosan, mivel a tárcsák 

nem egyformán vesznek részt a nyomatékátadásban. Emellett a működő súrlódó felületek 

száma alapvetően a konstrukció kialakításától függ. A tárcsaköteg elején és végén lehetséges, 

hogy bár fizikailag ott a súrlódó anyag, a vele érintkező, nyomóerőt biztosító alkatrész mindig 

vele azonos sebességgel forog, így az a felület nem dolgozik. Ha a működő súrlódó felületek 

száma i, akkor a teljes átvihető nyomaték: 

 3

3

6

3
75,0

kk
dp

cc
iM 


  .  

10.3. Tengelykapcsolók ismertetése 

A továbbiakban ismertetjük a járműiparban használt tengelykapcsolók közül a 

legjellemzőbbeket. 

10.3.1. Fogas tengelykapcsoló 

A fogas tengelykapcsoló (10.4. ábra) merev, nem oldható tengelykapcsoló. A hajtó és a hajtott 

tengely végének homlokfelületén egy speciális kúpfogaskerékhez, a síkkerékhez hasonló 

fogazatot készítünk. A fogazat a két tengelyvégen egyforma. A két tengelyvég egymásba 

tolható. Az egyik tengely fogai kitöltik a másik tengely fogárkait, egytengelyű kapcsolatot 

kapunk.  

Ezt a fajta tengelykapcsolót jellemzően bonyolult kialakítású tengelyek részegységekből 

történő összeállításához dolgozták ki. Elsőnek a Hirth repülőgépgyár alkalmazta a motor 

forgattyús tengelyének összeállításához. A tengely két felében menet található, amelyek 

emelkedésének iránya megegyezik, menetemelkedése azonban eltérő. A két felet speciális 

üreges csavar fogja össze. A csavar két végén a kétféle emelkedésű menet kezdődik. Az üreg 

belsejében barázda fogazat található, ehhez csatlakozik a meghúzó szerszám. A csavar 
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meghúzásakor a két tengelyfél egymásnak szorul. Ilyen összeállított forgattyús tengely volt 

például az 1938-as Auto Union versenyautóban, és az ötvenes években az Adler 

motorkerékpárokban. Napjainkban kerékpár pedáltengelyben is használják. 

 

10.4. ábra: Hirth tengelykapcsoló 

10.3.2. Bordás tengelykapcsoló 

A bordás tengelykapcsoló merev, nem oldható tengelykapcsoló. Az egyik tengelyvég 

palástján tetszőleges profilú bordákat alakítunk ki. A másik tengelyvéget üregesre alakítjuk ki, 

és annak belsejében a bordákat fogadni képes hornyokat készítünk. A teljesítmény átvitel a 

két tengelyvéget egymásba csúsztatva lehetséges.  

Bordás tengelykapcsolóval nagy pontossággal azonos forgástengelyű tengelyek axiális 

távolságát lehet kiegyenlíteni. A bordák profilja lehet evolvens, vagy más könnyen gyártható 

profil. A tengelykapcsoló egymáson csúszó részei kenést igényelnek. A járműiparban bordás 

tengelykapcsolót jellemzően kardántengelyekben alkalmaznak. 

10.3.3. Oldham tengelykapcsoló 

Oldham tengelykapcsolóval (10.5. ábra) két párhuzamos, nem egytengelyű, egymástól adott 

távolságra elhelyezkedő tengelyvég köthető össze. Mindkét tengelyvégre egy tárcsát 

erősítünk, amelynek a körlapjában egy darab horony van. A két tengelyvég tárcsát egy 

harmadik tárcsával kötjük össze, amelynek oldallapjain egy-egy, a végtárcsák hornyába 

illeszkedő vezetőléc van. A két vezetőléc helyzete egymásra merőleges. Forgás közben a 

harmadik tárcsa bolygó mozgást végez, miközben a vezetőlécek elcsúsznak a hornyokban.  

A tengelykapcsolónak létezik olyan kivitele, ahol a középső tárcsa a hornyos kialakítású és a 

végtárcsák a bordásak. Ezen felül van olyan kivitel, ahol a középső tárcsa hornyai 

legömbölyített élűek. Ez a kivitel kis mértékű szögeltérés kiegyenlítésére is alkalmas.  

A középső tárcsát jellemzően műanyagból vagy keménygumiból készítik, míg a végtárcsák 

edzett acélból készülnek. A tengelykapcsoló az állandó csúszás miatt kenést igényelhet, 

melegedhet. Általában kis teljesítmények átvitelére használják. Ilyen tengelykapcsolóval 

hajtják például egyes diesel motorok adagolószivattyúját.  
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10.5. ábra: Oldham tengelykapcsoló 

10.3.4. Gumituskós tengelykapcsoló 

A gumituskós tengelykapcsolók olyan rugalmas, nem oldható tengelykapcsolók, amelyek 

alakzárással viszik át a nyomatékot. Általában a hajtó és a hajtott tengelyvégen komplementer 

alakú tárcsák vannak (10.6. ábra). Az egyik tárcsában üreges gumituskók vannak, amelynek 

üregeibe a másik tárcsa csapjai pontosan illeszkednek. Az üreg lehet hengeres furat, téglatest, 

vagy akár háromszög alapú hasáb alakú. Megfelelő lengéstani méretezés esetén a gumituskók 

rugalmassága a torziós lengéseket jól csillapítja. Ilyen tengelykapcsolót jellemzően 

motorkerékpárok lánckerék agya és a hajtott kerék között alkalmaznak. A lánckerék agy és a 

hajtott kerék közös tengelyen ágyazott. A tengelykapcsoló a csapágyak játékából adódó 

egytengelyűségi hibákat felveszi. 
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10.6. ábra: Gumituskós tengelykapcsoló motorkerékpár kerékhajtásában 

10.3.5. Gumirugós tengelykapcsolók 

A gumirugós tengelykapcsolók olyan rugalmas, nem oldható tengelykapcsolók, amelyeknél a 

nyomatékot a tengelyvégekhez rögzített változatos alakú (tórusz, harang, tárcsa, stb.) gumi 

elemek viszik át. A gumi adott rugómerevséggel és belső csillapítással rendelkezik, így 

elszigeteli egymástól a hajtó és hajtott tengelyvégek bizonyos tartományú rezgéseit és torziós 

lengéseit. Emellett a gumielem kiegyenlítő funkciót is ellát: adott mértékű egytengelyűségi 

hibát (szögeltérés, excentricitás), valamint elcsavarodást elvisel.  

Jellegzetes elem a hatszög alakú, kör keresztmetszetű gumigyűrűvel rendelkező Polygon 

tengelykapcsoló (10.7. ábra). Ennél mind a hajtó, mind a hajtott tengelyvégen háromágú villa 

található, amelyek ellenkező oldalról, 60°-ban egymástól elfordítva kapcsolódnak a hatszög 

három csúcsához. Ezt a tengelykapcsolót általában orrmotoros, hátsó kerékhajtású 

gépkocsikon alkalmazzák. A tengelykapcsoló a sebességváltó és a kardántengely között 

található, és elszigeteli a futómű lengéseit a motortól. Kisebb teljesítményű gépkocsikon 

kardáncsukló helyett is alkalmazták a féltengelyekben. 
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10.7. ábra: Polygon tengelykapcsoló 

Hasonló elven működik a Hardy tárcsa (10.8. ábra). Itt a gumielem nem tömör gumitömb, 

hanem többrétegű gumi-textil-gumi-textil szendvics kompozitból kivágott tárcsa. A Hardy 

tárcsa a gumielem kialakításából fakadóan a Polygon tengelykapcsolónál sokkal rosszabb 

kiegyenlítő képességű. Kizárólag szögeltérést képes kiegyenlíteni, torziós merevsége igen 

nagy. Jellemző alkalmazási területe a gépkocsik kormányzása, ahol a kormányoszlop és a 

kormánygép bemenő tengelye között teremt kapcsolatot.  

 

10.8. ábra: Hardy tárcsa 

10.3.6. Kardán tengelykapcsoló 

A kardán tengelykapcsoló olyan merev, nem oldható tengelykapcsoló, amellyel egymást 

metsző forgástengelyű tengelyek kapcsolhatóak össze. A hajtó és a hajtott tengely végén 

egyaránt egy villaszerű kiképzés van (10.10. ábra). A villákat egy egyenlő szárú, kereszt alakú 

elem kapcsolja össze, ez a kardánkereszt (10.9. ábra, ABCD elem). A tengelyvég villák és a 
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kereszt csapággyal, elfordíthatóan csatlakoznak A, B, C és D helyeken. A csapágy lehet 

siklócsapágy, de a leggyakrabban tűgörgős csapágyat alkalmaznak.  

 

10.9. ábra: Kardán tengelykapcsoló vázlata 

 

10.10. ábra: Kardán tengelykapcsoló 

A tengelykapcsoló vázlatát a 10.9. ábra mutatja. A hajtó és hajtott oldal szögelfordulásának (υ 

és ψ) összefüggését az alábbi egyenlet írja le: 

  tgtg  cos .  

Az egyenletből láthatjuk, hogy a hajtott oldal szögelfordulása függ a tengelyek α szögétől. 

Ugyanezt szögsebességre az alábbi egyenlet írja le: 












22

1

2

sinsin1

cos








 

A két szögsebesség a behajtó tengely alábbi szöghelyzeténél egyenlő: 

 





sin

cos1
sin


 .  

A hajtott oldali szögsebesség szélső értékeit az alábbi behajtó tengely szöghelyzetekben 

kapjuk: 

φ, ω1 

ψ, ω2 
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ahol Z – az egész számok halmaza.  

A hajtott oldali szögsebesség egyenlőtlenségi fokát az alábbi egyenlet fejezi ki: 

 



 sin

1

min2max2



 tg .  

A fentiekből látszik, hogy a hajtott tengely szögsebessége periodikusan ingadozik. A hajtott 

tengely tehetetlenségi nyomatéka következtében a hajtott oldali nyomatékban a szögeltéréstől 

függő mértékű ingadozás jelenik meg. A tehetetlenségi nyomaték csökkentésének érdekében a 

hajtott tengely tömegét a lehető legkisebbre kell kialakítani. Ezen nehézségek miatt kardán 

tengelykapcsolót önmagában csak kis α értékeknél, vagy kis szögsebességeknél, alárendelt 

jellegű hajtásokban (pl.: kézi hajtás) alkalmazzák egyedül.  

A hajtott oldal szögsebesség ingadozásának kiküszöbölésére a kardán tengelykapcsolót 

általában párosával építik be egy szerkezetbe. A két kardáncsuklóval összekötött három 

részből álló tengely neve a kardántengely. Ha a középső rész két végén a kardánvillák síkja 

megegyezik, akkor a második tengelykapcsoló hajtott oldalának a szögsebesség ingadozását a 

második és harmadik tengely α2 szöge tovább módosítja. Levezethető, hogy ha a három 

tengelyrész egy síkban forog, továbbá ha α1= α2, akkor az első és harmadik tengelyrész 

azonos, állandó szögsebességű. Ezt az alábbi módokon tudjuk megvalósítani: 

 Z elrendezés: az első és harmadik tengelyrész egymással párhuzamos, vagy 

 W elrendezés: az első és harmadik tengelyrész egymással 2α szöget zár be, ahol 

α=α1=α2.  
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10.11. ábra: Kardántengely alap elrendezései 

Hátsó kerékhajtású gépkocsik esetén gyakori megoldás, hogy a sebességváltót és a 

differenciálművet kardántengely köti össze. Merev hátsó tengely esetén a differenciálmű 

általában a kerekekkel együtt mozog a sebességváltóhoz képest, így a változó szöghelyzet 

miatt a tengely hosszának a változására is szükség van. A hosszváltozást általában az első 

vagy középső tengelyrészbe épített, hosszirányú elmozdulást lehetővé tevő bordás 

tengelykapcsolóval oldják meg.  

 

10.12. ábra: Kettős kardán tengelykapcsoló 

Első kerékhajtású gépkocsik esetén, vagy független kerékfelfüggesztésű hátsó kerékhajtás 

esetén féltengelyek hajtják a kerekeket. A féltengely is három részből álló tengelycsoport. A 

középső tengely itt rendkívül rövid, gyakorlatilag két összeerősített kardánvilla (10.12. ábra). 

A kardán tengelykapcsolókat általában gumiharangok védik a szennyeződéstől, egyúttal benn 

tartják a kenőanyagot. A féltengely hosszváltozását általában a behajtó tengely bordás 

végződése teszi lehetővé, ami a differenciálmű hajtott oldalán levő bordás hüvelyben csúszik. 

Néhány esetben a differenciálműbe csatlakozásnál Tripod tengelykapcsolót találunk.  

A kardán tengelykapcsoló általában 45° szögeltérésig használatos, széles fordulatszám és 

teljesítmény tartományban.  
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10.3.7. Tripod tengelykapcsoló 

A Tripod tengelykapcsoló (10.13. ábra) a kardán tengelykapcsoló egyszerűsített változata. Az 

egyik tengelyvégen nem kétágú villa, hanem szimmetrikus háromágú csillag található. A 

csillag és a tengely között a nyomatékátvitelt bordás tengelykötés végzi, a tengelyirányú 

elmozdulást rugalmas rögzítőgyűrűk akadályozzák meg. A csillag minden szárán tűgörgővel 

ágyazott edzett görgő található. A másik tengelyvégen fazék formájú ellendarabot találunk, 

amelyben három horony van. Ebben a három horonyban fut a csillag három görgője.  

 

10.13. ábra: Tripod tengelykapcsoló vázlata 

A Tripod tengelykapcsoló nyomatékátvitel szempontjából merev tengelykapcsoló, amely a 

kardántengelyhez hasonlóan metsző forgástengelyű tengelyek szögeltérését egyenlíti ki. 

Emellett hosszváltozást is kiegyenlít, és a hajtott oldal szögsebessége nem ingadozik a 

tengelyszög függvényében. Konstrukciós kialakításából adódóan kisebb szögeltérésig, 

jellemzően 20° alatt használatos. Gyakran alkalmazzák keresztben elhelyezett sebességváltók 

kimeneténél.  

10.3.8. Tárcsás súrlódó tengelykapcsoló 

A tárcsás súrlódó tengelykapcsoló az erőzáró, oldható tengelykapcsolók közé tartozik. Két 

egy egyenesbe eső forgástengelyű tengelyvéget köt össze. A nyomatékot egy, kettő, vagy 

három darab, nagy átmérőjű tárcsa körgyűrű alakú súrlódó felülete viszi át. A nyomatékátvitel 

addig lehetséges, amíg megfelelő nagyságú, felületre merőleges nyomóerő hat a súrlódó 

felületre. A tárcsás súrlódó kapcsoló kenést nem igényel.  

A tárcsás súrlódó tengelykapcsoló legjellemzőbb alkalmazási területe a gépjárművek fő 

tengelykapcsolója. Ebben az esetben a hajtó rész a gépjármű motor forgattyús tengelyére 

(10.14. ábra, 7.tétel) szerelt lendkeréken (10.14. ábra, 6.tétel) kiképzett megfelelő gyűrűs 

felület, amely a tárcsa egyik oldalához szorul. A lendkerékre rögzítve találjuk az úgynevezett 

nyomószerkezetet, amely a tárcsa másik oldalát nyomja.  
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10.14. ábra: Tárcsás tengelykapcsoló csavarrugós nyomószerkezettel 

 

10.15. ábra: Tengelykapcsoló tárcsa 

 

A tárcsát a gépjárműveknél hétköznapi nevén kuplungtárcsának is hívjuk. Külső részén 

szegecseléssel vagy ragasztással van rögzítve a kompozit műgyanta súrlódó betét. Régebben 
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rézszállal kevert azbesztet alkalmaztak, de az ma már rákkeltő hatása miatt tilos. A tárcsa 

külső része rugókkal kapcsolódik a tárcsa agyrészéhez. A rugók lehetnek tangenciálisan 

elhelyezett csavarrugók (10.15. ábra, 4. tétel), vagy gumirugók. A tárcsa agyrésze (10.15. 

ábra, 3. tétel) bordás kötéssel csatlakozik a sebességváltó behajtó tengelyéhez.  

A nyomószerkezet lendkerékhez csavarozott háza személygépkocsiknál vastag acéllemezből 

készül, tehergépkocsiknál néha acélöntvényből. A házhoz acélöntvény nyomólap (10.14. ábra, 

4.tétel) csatlakozik, ami tengely irányban elmozdulhat. A nyomólapot rugó szorítja a 

tárcsához, és ez biztosítja a szükséges nyomóerőt. Rugóként régebben több csavarrugót 

(10.14. ábra, 3.tétel) alkalmaztak a nyomószerkezetben, és különálló, kovácsolt acél karok 

(10.14. ábra, 2.tétel) húzták vissza a nyomólapot oldáskor. Napjainkban központi lemezrugót 

alkalmaznak (10.16. ábra). Központi lemezrugó esetén az oldást a rugó anyagából kialakított 

kar végzi, külön oldó acélkarok nincsenek.  

 

10.16. ábra: Tárcsás tengelykapcsoló vázlata központi rugós nyomószerkezettel 

A tengelykapcsoló alap állapotban zárt, lehetséges a nyomatékátvitel. Oldásához a 

csavarrugót össze kell nyomni, a lemezrugót pedig át kell billenteni zártból oldott helyzetbe.  

 

Oldás iránya 
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A kapcsolások során a súrlódó felület anyaga kopik, a tárcsa vastagsága csökken. Lineáris 

rugókarakterisztikájú csavarrugók esetén utána kell állítani a rugóerőt, nehogy megcsússzon a 

tengelykapcsoló. Lemezrugó esetén nincs ilyen gond, mert a rugó karakterisztikája olyan, 

hogy kopó tárcsánál kissé nő a rugóerő. 

A forgó tengelykapcsolóhoz különleges axiális csapágyon keresztül kapcsolódik az oldást 

végző kiemelő villa. Csavarrugós változat oldása esetén kiemelő villa a csapágyon keresztül 

megnyomja a kiemelő karokat, ezért nevezik a csapágyat nyomó csapágynak. Lemezrugós 

változat oldása a nyomószerkezet kialakításától függ. Általában a lemezrugó karjait is nyomni 

kell, de néhány esetben húzással lehet oldani a kapcsolatot (10.17. ábra). 

 

10.17. ábra: Húzva oldható tárcsás tengelykapcsoló 

A tárcsás súrlódó tengelykapcsoló jellemző igénybevétele a centrifugális erő okozta terhelés 

és a súrlódásból származó hőterhelés. Gyakori kapcsolás, hosszas csúsztatás esetén a 

lendkerék és a nyomó szerkezet nem képes elvezetni a súrlódó anyag felületén fejlődő hőt, és 

a súrlódó betét „megég”. Ekkor a betét megrepedezik, anyagtulajdonságai megváltoznak, a 

súrlódási tényező lecsökken, és nem lesz képes a szokásos nyomaték átvitelére. Emiatt a 

tárcsa cserére szorul. 

Gépjárművekben, automatizált súrlódó tengelykapcsoló esetén a kiemelést érzékelő jele 

alapján szoftver vezérli, és munkahenger hajtja végre. A tárcsa kopása miatt időről időre utána 

kell állítani a vezérlő szoftverben a kiemelés úthosszát. Ha ezt az ügyfél vagy a szerviz 

elmulasztja, a nem megfelelő kiemelés miatt károsodhat a a tengelykapcsoló és a 

sebességváltó fokozatkapcsoló szervorendszere. 

 

Oldás 

iránya 
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Modern gépkocsikon kettős tömegű lendkereket alkalmaznak, amelyben a két tömeget torziós 

rugó köti össze. Ilyen lendkerék kialakítás esetén a tengelykapcsoló tárcsa nem tartalmaz 

rugózó elemet, csupán merev tárcsa bordás aggyal és súrlódó felületekkel. 

 

10.18. ábra: Kéttárcsás tengelykapcsoló központi rugós nyomószerkezettel 

Kéttárcsás változatot alkalmaztak például egyes motorkerékpárokon, két vagy három tárcsásat 

(10.18. ábra) pedig nagy fajlagos nyomatékátviteli igény esetén, például teherautókban. 

10.3.9. Lemezes súrlódó tengelykapcsoló 

A lemezes súrlódó tengelykapcsoló szintén erőzáró, oldható tengelykapcsoló, általában külső 

oldással. A nyomatékot két azonos forgástengelyű tengely között viszi át. A tárcsás súrlódó 

tengelykapcsolótól eltérően itt 5-15 db. tárcsa dolgozik, nem 1-3 db. tárcsa. Más a tárcsák 

kialakítása és a méretek aránya.  

Lemezes súrlódó tengelykapcsoló esetén az egyik tengelyen fazékszerű alkatrészt találunk, 

amelynek belső oldala hornyos, a másik tengelyen kívül hornyokkal ellátott hengeres agyat. A 

lemezes súrlódó tengelykapcsoló tárcsái csupán vékony fémlemez gyűrűk, amelyek külső 

vagy belső felületén körmök találhatóak (10.19. ábra). A külső vagy a belső körmös tárcsák 

közül az egyikfélének mindkét oldalán található a súrlódó betét. A másikféle tárcsa sík 

acéllemez felületű. A tengelykapcsoló úgy épül fel, hogy a kívül hornyos agyra rögzítünk egy 

vastag lemez nyomólapot. A nyomólap után következik a tárcsaköteg, amelyben felváltva 

helyezkednek el a tárcsák: egy belső körmös, egy külső körmös, egy belső körmös, egy külső 

körmös, és így tovább. Új tárcsák körmei a hornyokban 0,1 mm körüli hézaggal illeszkednek. 

Az utolsó tárcsa után következik a záró nyomólap. A tengelykapcsoló bekapcsolása a záró 
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nyomólapra gyakorolt nyomóerővel történik. A nyomóerőt adhatják mechanikus karok, 

elektromágnes, vagy hidraulikus dugattyú.  

 

10.19. ábra: Belső (a) és külső (b) fogazású tárcsák 

Működése során a tengelykapcsoló súrlódó felületei kopnak. Nagyobb tárcsaszám esetén az 

összes kopás mm nagyságrendű lehet, amelyet egyedül a kapcsoló nyomólap mozgatásával 

nem lehet kompenzálni. A kopás kiegyenlítésére általában az álló nyomólap finom meneten 

elfordítható az agyhoz képest, és helyzete rögzíthető. 

A nyomatékot, ha például a belső agy a hajtó, akkor a belső körmös tárcsák körmei veszik fel 

az agyról, majd súrlódással átadják a külső körmös tárcsáknak. A külső körmös tárcsák a 

körmökön adják tovább a hajtott tengely fazékszerű agyának. A körmök oldalélén ezért 

jelentős felületi nyomás alakul ki, amire mindegyik fajta tárcsát ellenőrizni kell. Ellenőrizni 

kell a körmök tövét nyírásra is. A külső és belső hornyos agyaknál a hornyokat szintén 

ellenőrizni kell, általában Hertz feszültségre. Gyakori kapcsolás, nagy dinamikus terhelés 

esetén a nem megfelelően méretezett tárcsák körmei zömülnek, kiverődnek. Ez a rendes 

működést akadályozza, szélsőséges esetben megakadályozza a tárcsákegymáshoz képesti 

elfordulását oldott esetben. A hornyos agyak a körmöktől jellegzetes fésűs kopást szenvednek. 

Ez szintén akadályozza a rendes működést, lehetetlenné teszi a tengelykapcsoló teljes oldását.  

A tárcsák nagy száma miatt a tengelykapcsoló oldása esetenként problémát okozhat. Kent 

súrlódó felületek esetén a tárcsák összetapadhatnak, a tengelykapcsoló nem old teljesen. 

Ennek a megelőzésére például gyenge rugókat építenek a tárcsák közé (10.20. ábra c) és d) 

rész), amelyek szétlökik a tárcsákat. Másik módszer, hogy a sorban adott helyen levő tárcsát 

hullámosra készítik, hogy nyomóerő nélkül szétlökje a köteget (10.20. ábra a) rész), vagy a 

belső agyon vezetett hullámos rugólemezt alkamaznak (10.20. ábra b) rész). 
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10.20. ábra: Tengelykapcsoló oldását segítő rugók 

 

10.21. ábra: Motorkerékpár tengelykapcsoló 

A soktárcsás súrlódó tengelykapcsoló gyakran kerül alkalmazásra motorkerékpárok fő 

tengelykapcsolójaként. A 10.21. ábra egy motorkerékpár fő tengelykapcsolóját mutatja. Itt a 

forgattyús tengely láncon keresztül hajtja a tengelykapcsoló külső kosarát, amelyhez külső 

körmös, parafa súrlódó felületes tárcsák kapcsolódnak. A parafás tárcsák belső körmös 

acéltárcsáknak adják át a nyomatékot. A belső körmös acéltárcsák a tengelykapcsoló belső 

hornyos kosarához kapcsolódnak, amely a sebességváltó behajtó tengelyén bordás kötéssel 

van rögzítve. A tengelykapcsoló álló nyomólapja maga a hajtó lánckerék. A mozgó nyomólap 

az ábra jobb oldalán látható harang alakú vastag lemez. A mozgó nyomólapot csészéken 

keresztül nyomórugók nyomják a tárcsákra. A tengelykapcsoló oldására az ábra bal felső 

részében látható kar szolgál. A kar elfordításakor a függőleges kiemelő tengely elfordul, és 

megnyomja a váltótengely közepén látható kiemelő pálcát. Az álló kiemelő pálca és a forgó 

mozgó nyomólap között két golyó szolgál axiális csapágyként. A kiemelő pálca a 
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nyomólaphoz anyával rögzített hernyócsavaron keresztül csatlakozik, amely egyben a 

kiemelés holtjátékának állítására szolgál. Oldáskor a nyomólap az ábrán jobbra mozdul el.  

10.3.10. Körmös tengelykapcsoló 

A körmös tengelykapcsoló (10.22. ábra) az alakzáró, nyomatékátvitel szempontjából merev 

tengelykapcsolók közé tartozik. Létezik belőle kapcsolható és nem kapcsolható kivitel.  

 

10.22. ábra: Körmös tengelykapcsoló 

Nem kapcsolható körmös tengelykapcsolót abban az esetben használunk, ha két azonos 

forgástengelyű tengelyvég távolsága változhat. A tengelykapcsoló úgy épül fel, hogy mind a 

hajtó, mind a hajtott tengelyvégre vastag henger vagy cső kerül, amelynek véglapjából néhány 

cikk hiányzik. A két hengert egymással szembe fordítjuk. Az egyik henger kiálló körmei 

pontosan passzolnak a másik hiányzó cikkei helyére. A hajtó tengely elfordításakor a hajtó 

körmök oldalfelülete felfekszik a hajtott körmök oldalfelületére, és átviszi a nyomatékot. A 

körmök száma legalább három. A körmös kiképzés lehetővé teszi a körmök felfekvő 

felületein történő axiális irányú eltolódást (elcsúszást). 

A kapcsolható körmös tengelykapcsoló külső kapcsolású. Ebben az esetben a körmök úgy 

vannak kialakítva, hogy a körmök ívhossza jelentősen kisebb, mint a hézagok ívhossza. Ha 

ilyen körmöket kapcsolunk össze, akkor nagy játék lesz köztük, azaz forgásirány váltásnál a 

tengelykapcsolónak holtjátéka lesz. A köröm geometria és a kapcsolandó inercia pontos 

ismeretében meghatározhatóak azok a fordulatszám tartományok, amelyekben a körmös 

tengelykapcsoló mindig kapcsolható, csak adott valószínűséggel kapcsolható, illetve nem 

kapcsolható (10.23. ábra). Álló tengelykapcsolónál a kapcsolás valószínűsége: 
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z  a körmök száma, 

φj  a játék szöge a két fél körmei között 

 

10.23. ábra: Adott geometriájú körmös tengelykapcsoló kapcsolási valószínűsége 

Körmös tengelykapcsolót találunk szinte minden olyan helyen, ahol fogaskerekes 

sebességváltó berendezés üzemel. Például szerszámgépekben, motorkerékpárok 

sebességváltójában, régi személygépkocsi sebességváltókban, és automatizált modern 

tehergépkocsi sebességváltókban. 

Körmös tengelykapcsolók méretezésekor két jellemzőt kell minden esetben ellenőrizni: a 

körömoldalak felületi terhelését és a körmök tövének nyírását. Emellett célszerű még 

ellenőrizni a körmök tövét hajlításra. Ehhez az alábbi adatok kellenek. 

A köröm középsugara: 
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A középsugáron ható kerületi erő: 
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Egy körömoldal felület: 
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ahol h a körmök tengelyirányú hossza. 

A körömoldalak felületi terhelése: 
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ahol z a körmök száma. Tapasztalati értékek alapján edzett acélnál a felületi terhelés ne 

haladja meg az 55-60 MPa-t. 
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Egy köröm befogási keresztmetszete:  
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rRA  ,  

ahol φk egy köröm szöge. 

A köröm befogási keresztmetszetekben ébredő nyíró igénybevétel egyenletes eloszlást 

feltételezve: 
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A köröm befogási keresztmetszetek nyírási igénybevételekor ébredő feszültség ne legyen 

nagyobb, mint az anyagra megengedett nyírási határfeszültség. 

10.3.11. Hidrodinamikus tengelykapcsoló 

Az első hidrodinamikus tengelykapcsolót Föttinger tervezte 1903-ban, hajók részére. A 

tengelykapcsoló működési elvét a 10.24. ábra szemlélteti.  

 

10.24. ábra: Hidrodinamikus tengelykapcsoló működési elve 

A hajtó tengely szivattyút hajt, amely egy tartályból szívja a folyadékot. A szivattyúból a 

felgyorsult folyadék egy turbinába kerül, amely a hajtott tengelyhez van kapcsolva. A 

turbinából kiömlő, visszalassult folyadék visszakerül a tartályba. A tengelykapcsolóban tehát 

mechanikai munka-folyadék mozgási energia-mechanikai munka átalakulás sor megy végbe. 

A folyadék csak akkor kering, ha a rendszerben nyomáskülönbség van a szivattyú és a turbina 

között. Ehhez a szivattyúnak és a turbinának eltérő fordulatszámmal kell forognia. Ebből 

következik, hogy azonos szivattyú és turbina fordulatszám esetén a folyadékkal 

nyomatékátvitel nem lehetséges, így a turbina mindig lassabban forog a szivattyúhoz képest. 

A fordulatszámkülönbség segítségével definiálhatjuk a csúszást, azaz a slipet: 

1
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Fordulatszám különbség esetén a hajtó és hajtott oldali nyomatékok azonosak. A 

tengelykapcsoló hatásfoka állandó szivattyú fordulatszám esetén a turbina fordulatszámmal 

arányos (10.25. ábra).  

 

10.25. ábra: Hidrodinamikus tengelykapcsoló jelleggörbéi 

Gépjárművekben a szivattyút, turbinát és folyadéktartályt egy tórusz alakú egységbe 

összeépítve találjuk meg (10.24. ábra). A szivattyú és a turbina járókerekei radiális 

lapátozásúak, és egymástól pár milliméterre forognak. A járókerekek általában lemezből 

készültek, és lapátszámuk a lengések elkerülése érdekében eltérő. 

A tengelykapcsoló előnye, hogy jól szűri a hajtó és hajtott oldal közötti lengéseket. További 

előny, hogy nagy fordulatszám különbség áthidalható vele, tehát jármű indítására alkalmas. 

Az átvihető nyomaték a turbinaképletből: 

 52

1
DncT  .  

ahol D – a munkatér legnagyobb nedvesített átmérője.  

A tengelykapcsoló tehát magától kapcsoló, fordulatszám kapcsolású. 
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10.26. ábra: A c tényező változása 

A c tényező változását a csúszás függvényében a 10.26. ábra mutatja. A képlet alapján az 

átvihető nyomaték egyaránt függ a járókerekek méretétől és a fordulatszától. Nagy nyomatékú 

gépek esetén a bemenő fordulatszámot külön áttétellel meg szokták növelni, hogy viszonylag 

kis méretű tengelykapcsolóval átvihető legyen a szükséges nyomaték. Ilyen esetben a hajtott 

oldalon a tengelykapcsoló után lassító áttétel beépítése szükséges. 

 

10.27. ábra: Hidrodinamikus tengelykapcsoló 

Személygépkocsik esetén fő tengelykapcsolóként alkalmaztak az 1940-es években 

hidrodinamikus tengelykapcsolót mind kézi kapcsolású, mind bolygóműves automata 

sebességváltóhoz. A 10.27. ábra a Lincoln Hydramatic sebességváltó tengelykapcsolóját 

mutatja. A szivattyú jobb oldalon, a turbina bal oldalon található. Ekkor a nyomaték 

szabályozása a motor fordulatszámával történik, a folyadéktöltet mennyisége állandó. 

Lehetséges még az átvihető nyomaték szabályozása a folyadéktöltet mennyiségének 

szabályozásával. Ilyet használtak a Mercedes DB605 repülőgépmotor centrifugál 
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kompresszorának meghajtásához. A töltet mennyiségét barométer dobozzal szabályozták, így 

adott magasságértékek között, változó hajtónyomaték felhasználásával közel azonos főtengely 

teljesítményűre töltötte a kompresszor a motort. 

A tengelykapcsoló hátránya, hogy nincs közvetlen mechanikus kapcsolat a hajtó és hajtott 

oldal között. Személygépkocsi esetén például nem lehet az autót betolással indítani. További 

hátrány, hogy mindig van csúszása a tengelykapcsolónak, emiatt a súrlódó 

tengelykapcsolókkal ellentétben nem lesz 100% a hatásfoka: 

 s 1 .  

Hátrány még, hogy a nyomatékátvitel nem szakítható meg állandó folyadéktöltet esetén, azaz 

például járó motornál állandóan kúszik a gépkocsi. 

10.3.12. Hidrodinamikus nyomatékváltó 

 

10.28. ábra: Hidrodinamikus nyomatékváltó vázlata 

A hidrodinamikus nyomatékváltó a hidrodinamikus tengelykapcsoló továbbfejlesztéséből 

kialakult berendezés. Járműipari alkalmazások esetén itt is tórusz alakú házat találunk a hajtó 

tengely végén, amelynek a belsejében most három lapátos kerék van. Egy-egy lapátos kerék a 

tengelykapcsolóból megismert szivattyú és turbina járókereke (10.28. ábra 1. és 2. tétel). A 

harmadik kerék az úgynevezett vezetőkerék, más néven álló kerék, vagy sztátor, amely 

rögzített (10.28. ábra 3. tétel). A folyadékot itt is a szivattyú hozza mozgásba. Az áramló 

folyadék áthalad a turbina, majd a vezetőkerék lapátozásán, és úgy jut vissza a szívó oldalra. 

A tengelykapcsoló belseje zárt rendszer, ezért a nyomatékokat az alábbi egyenlet írja le: 

 0
321
 TTT .  

Itt az 1 index a szivattyút, a 2 index a turbinát, a 3 index a vezetőkereket jelenti. A fenti 

egyenletet átrendezve az alábbi egyenletet kapjuk: 
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azaz a turbinán megjelenő nyomaték a vezetőkerék lapátozásának megfelelő kialakítása 

esetén nagyobb a szivattyú nyomatékánál. Ez különösen kedvező tulajdonság járművek 

indításakor.  
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A hidrodinamikus nyomatékváltó szabályozása a hidrodinamikus tengelykapcsolóéhoz 

hasonlóan kétféle módon történhet. Állandó folyadéktöltet esetén a szivattyú fordulatszáma 

határozza meg az átvitt nyomatékot. Ez jellemző a személygépkocsikban bolygóműves 

automata sebességváltó mellett fő tengelykapcsolóként alkalmazott hidrodinamikus 

nyomatékváltókra.  

Az átvihető nyomaték szabályozásának másik módja a folyadéktöltet mennyiségének 

változtatása. Vasúti vontatójárművek esetén (M41 mozdony) a teljes sebességváltó feladatát 

ellátja 2 db nyomatékváltó. Elinduláskor a lassú menet nyomatékváltóját tölti fel külön 

szivattyú. Adott sebesség elérésekor a lassú menet nyomatékváltója ürülni kezd, és a gyors 

meneté töltődik fel. 

 

10.29. ábra: Hidrodinamikus nyomatékváltó jelleggörbéi 

A hidrodinamikus nyomatékváltó jelleggörbéit a 10.29. ábra mutatja. Jól látszik, hogy a 

tengelykapcsolótól eltérően a hatásfok nem nő monotonon a szivattyú fordulatszámmal, 

hanem egy idő után csökkenni kezd. Gépjárművek esetén a csökkenő hatásfokú zónában 

történő üzemelés jelentős teljesítményveszteséget és fogyasztásnövekedést okoz, ezért 

kidolgoztak egy megoldást ennek kiküszöbölésére.  

A vezetőkeréken ébredő nyomaték a slip csökkenésével csökken, majd adott ponton (T2/T1=1 

és T3=0) előjelet, azaz irányt vált. Ha a vezetőkereket szabadonfutóval, azaz egyirányú 

tengelykapcsolóval rögzítjük, akkor az irányváltás pillanatától kezdve el tud fordulni, azaz a 

vezetőkeréken ébredő nyomaték továbbra is T3=0 marad. A hidrodinamikus nyomatékváltó 

így hidrodinamikus tengelykapcsolóvá alakul, és a hatásfok a fordulatszám növekedésével 

ismét növekedni kezd. Ezt a megoldást Trilok tengelykapcsoló néven ismerik. Az ábrán 

folytonos vonal mutatja a kimenő nyomaték és a hatásfok változását szabadonfutós 

vezetőkerék esetén. A szaggatott vonal a rögzített vezetőkerék esetén jellemző kimenő 

nyomaték és hatásfok értékeket mutatja. 

A hidrodinamikus tengelykapcsolók másik problémája, a csúszás okozta veszteség is 

csökkenthető. Kis méretű tárcsás vagy lemezes súrlódó tengelykapcsolóval kötik össze a 

szivattyút és a turbinát, és ezt egyhez közeli fordulatszám áttétel esetén zárja egy vezérlő 
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mechanizmus. Ezzel a nyomatékváltó rövidre van zárva, folyadék nem visz át benne 

teljesítményt. Ilyen megoldással tovább javítható a berendezés hatásfoka. 

10.3.13. Röpsúlyos tengelykapcsoló 

A röpsúlyos tengelykapcsolók jellemzően erőzáró, súrlódásos elven működnek. A hajtott 

tengelyen leggyakrabban hengerpalást alakú súrlódó felület van (10.30. ábra). A hajtó 

tengelyen r sugáron, adott m tömegű, rugó ellenében elmozdulni képes, súrlódó anyaggal 

borított pofák vannak.  

 
a)                                     b)                                    c)    

10.30. ábra: Röpsúlyos tengelykapcsoló működési vázlatok 

A hajtó tengely forgatásakor adott fordulatszám felett a centrifugális erő legyőzi a rugó 

visszahúzó erejét, a pofák elmozdulnak alaphelyzetükből, és fokozatosan nekifeszülnek a 

hajtott rész súrlódó felületének. A tengelykapcsoló tehát magától kapcsoló, fordulatszám 

kapcsolású. A pofákat az Fcf centrifugális erő feszíti a súrlódó felületnek: 
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A felületre merőlegesen ható centrifugális erő keltette súrlódó erő nyomatékának képlete: 
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ahol n a pofák száma, d pedig a súrlódó felület közepes ármérője. A hajtó tengely 

fordulatszámának csökkenésével a pofákra ható erő lecsökken, a nyomatékátadás fokozatosan 

megszűnik, a tengelykapcsoló csúszik, majd kikapcsol.  

A 10.30. ábra háromféle elrendezési módot mutat be. Az a) vázlaton két pofa dolgozik, és 

mindkettő egyenes vonalú mozgással csúszik radiális irányba. A b) vázlaton szintén két pofa 

dolgozik, és csap körül elfordulva nyomódik neki a dobnak. A c) vázlaton négy pofa 

dolgozik, és ismét egyenes vonal mentén mozog radiális irányba. 

A 10.31. ábra egy csapvezetéses röpsúlyos tengelykapcsoló működési vázlatát mutatja. 
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10.31. ábra: Csapvezetéses röpsúlyos tengelykapcsoló: 1 – hajtó agy, 2 – röpsúlyok, 3 – 

vezetőcsap, 4 – visszahúzó rugó, 5 – súrlódó betét, 6 – hajtott hengerfelület 

Röpsúlyos tengelykapcsolókat jellemzően kis teljesítményű gépekben találunk: segédmotoros 

kerékpárokban, benzinmotoros kerti kapagépekben (Briggs), fűnyírókban (Tecumseh), 

láncfűrészekben (Stihl,…).  

A röpsúlyos elv felhasználható másféle kapcsolható tengelykapcsolók (tárcsás, lamellás, stb.) 

működtetésére is. 

10.3.14. Portöltésű tengelykapcsoló 

Portöltésű tengelykapcsoló esetén a hajtó és a hajtott tengely nincs egymással közvetlenül 

összekötve. Az egyik tengelyvégre peremmel ellátott forgó dob (10.32. ábra: lendkerék és 

elektromágnes háza), a másik tengelyvégre a dobba illeszkedő hengeres tárcsa kerül. A dob és 

a tárcsa között adott mennyiségű szemcsés anyag: érdesítő korundanyaggal kevert vaspor, 

acélgolyók, acéltűk, stb. helyezkedik el. Ha a szemcsés anyagra megfelelő erő hat, akkor 

belső súrlódása jelentősen megnő, és a tárcsát és a dobot összekötve nyomatékátvitelre lesz 

képes. A megfelelő ható erő többféle eredetű lehet. Ipari tengelykapcsolóknál jellemzően a 

forgásból származó centrifugális erőt használják ki. Gépjárművek esetén mágnesezhető 

szemcséket használnak, és mágneses mezővel növelik a szemcsés anyag viszkozitását. 

A portöltésű tengelykapcsoló tehát kapcsolható. Centrifugális erő okozta kapcsolás esetén 

magától kapcsoló fordulatszám kapcsolású, mágneses mező okozta kapcsolás esetén külső 

kapcsolású. 

Mágneses kapcsolású fémporos tengelykapcsoló esetén a dob és a tárcsa között a hézag kicsi. 

A hézagban apró szemcsés mágnesezhető vaspor van.  
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10.32. ábra: Portöltésű tengelykapcsoló vázlata 

A forgó dobba elektromágnes van építve. Ha az elektromágnes nem kap áramot, akkor a 

fémszemcsék egy folyadék részecskéihez hasonlóan viszonylag szabadon elmozdulnak 

egymáshoz képest, a tengelykapcsoló nem visz át nyomatékot. Ha az elektromágnes áramot 

kap, a fémszemcsék mágneses mezőbe kerülnek, és súrlódásuk megnő. A súrlódás a mágneses 

mező intenzitásával lesz arányos. Annak növelésével a szemcsék egyre nehezebben 

mozdulnak el egymáshoz képest, ezért a tengelykapcsoló egyre nagyobb nyomatékot képes 

átvinni. Adott mágneses térerősség felett a szemcsék között akkora lesz a súrlódó erő, hogy 

gyakorlatilag merev kapcsolatot létesítenek a forgó dob és a hengeres tárcsa, azaz a hajtó és a 

hajtott tengely között. 

A bekapcsolt tengelykapcsoló folyamatos működéséhez elektromos áram szükséges, amelyet 

a tengelykapcsoló szénkefén és csúszógyűrűn keresztül kap. A tengelykapcsoló oldásához az 

áramot ki kell kapcsolni.  

10.3.15. Szabadonfutó 

A szabadonfutók olyan önműködően kapcsoló tengelykapcsolók, amelyek a hajtó és hajtott 

tengely egymáshoz képesti elfordulásának irányától függően kapcsolnak. Az alábbi esetekben 

szoktak szabadonfutót alkalmazni: 

 Az egyik tengely forgásiránya változik. Ekkor a szabadonfutó csak akkor adja át a 

nyomatékot, ha a tengely egy irányban forognak. Amikor ellentétes irányban 

forognak, akkor nyomatékátadás nincs.  
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 A hajtótengely felőli géprészt védeni kell a hajtott géprész túl magas fordulatszámától. 

Ekkor a szabadonfutó addig működik, míg a hajtó rész fordulatszáma kisebb vagy 

egyenlő a hajtott rész fordulatszámával. Amikor a hajtott tengely fordulatszáma külső 

hatás miatt a hajtó tengely fordulatszáma fölé nő, akkor a tengelykapcsoló kikapcsol, 

nem visz át nyomatékot. 

 

10.33. ábra: Alakzáró elvű szabadonfutó 

A nyomatékátadás lehet alakzáró vagy erőzáró elvű. Tipikusan alakzáró elvű a kerékpárok 

hátsó kerékagyába épített szabadonfutó (10.33. ábra). Itt a kerékpár lánckerekének agyában 

egy belső fogazású, páratlan fogszámú kilincskerék helyezkedik el. A keréken hengeres agy 

van, amelyben két fészekben, megfelelő hézaggal két íves ékelődő test helyezkedik el. Az 

ékelődő testeket radiálisan elhelyezett gyenge rugó nyomja a kilincskeréknek. Amíg a 

lánckerék forog (10.33. ábra, szürke nyilak), addig a kilincskerék lépcsői beleakadnak az 

ékelődő testek élébe, és magukkal viszik azokat. A kilincskerék az ékelődő testeken keresztül 

forgatja a kereket. Ha a kerék fordulatszáma nagyobb, mint a hajtó lánckeréké, akkor az 

ékelődő testek elcsúsznak a kilincskerék fogain. A kerék nem képes nyomatékot átadni a 

lánckerék felé, a lánckerék pedig nem ad át gyorsító nyomatékot a keréknek. Ebben az 

esetben az ékelődő testek kilincsek lépcsői miatti radiális elmozdulását a gyenge rugók 

összenyomódása teszi lehetővé. 

Az alakzáró szabadonfutók méretezése hagyományos módszerekkel csak durva közelítéssel 

lehetséges. Közelítő ellenőrzést Hertz feszültségre végezhetünk. Az ékelődő test és a 

kilincskerék kapcsolatának pontosabb vizsgálatára célszerű numerikus módszereket használni. 

Üzem közben az ékelődő testek élei igen nagy terhelésnek vannak kitéve, és jelentős kopást 

szenvednek. Emellett üresjáratban jellegzetes kerepelő zajt okoz az ékelődő testek 

kilincsfogakról történő lepattanása (racsnizás). A fentiek miatt az alakzáró szabadonfutókat 

nagy teljesítmények átvitelére nem alkalmazzuk.  
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10.34. ábra: Erőzáró elvű szabadonfutó 

Gépjárművekben teljesítmény átvitelre inkább erőzáró elvű szabadonfutót alkalmaznak. Ilyet 

mutat be a 10.34. ábra. Ekkor a hajtó tengely speciális alakú agyat hajt, amelyben görgők 

vagy görgősorok az agy spirálisan szűkülő hornyaiban helyezkednek el. A görgőket a horony 

mélyebbik oldala felől gyenge rugó nyomja érintő irányban kifelé. A hajtott tengelyen 

hengeres dob van, amelynek belső, köszörült felületére támaszkodhatnak fel a görgők. Ha a 

hajtott tengely áll, és a hajtó tengely a hornyok szűkülésének irányába indul el (10.34. ábra, 

fehér nyíl), akkor a görgők beszorulnak az agy és a dob közé, létrejön a nyomatékátvitel. 

Forgás közben, ha az agy szögsebessége lecsökken a dobéhoz képest, akkor a dob magával 

viszi a görgőket a növekedő rés irányába mindaddig, míg azok már nem érnek hozzá az 

agyhoz, és a nyomatékátvitel megszűnik.  

Ilyen erőzáró elvű szabadonfutókat főleg keverékkenésű kétütemű motoros 

személygépkocsikban alkalmaztak. Ezeknél a motorfék hatás konstrukciós okokból elégtelen, 

emellett motorfék esetén az alapjárati mennyiségű benzinhez kevert olaj nem elegendő a nagy 

fordulatszámon forgó motor kenésére.  

Napjainkban a fogasszíjas vezérmű hajtásokban alkalmaznak szabadonfutókat. A feszítőgörgő 

agyába épített erőzáró szabadonfutó csökkenti a szíj hosszirányú lengéseit, és növeli a 

feszítőmű hatékonyságát. 

10.3.16. Szinkron tengelykapcsoló 

A szinkron tengelykapcsoló több egyszerű tengelykapcsolóból összeállított komplex 

tengelykapcsoló, amelyet gépjárművek kézi kapcsolású sebességváltóiban alkalmaznak a 

fokozatok kapcsolására. A szinkron tengelykapcsoló azonos forgástengelyű alkatrészeket 

összekötő nem rugalmas, oldható, külső kapcsolású tengelykapcsoló. Azonos forgástengelű 

alkatrészek ebben az esetben a sebességváltó tengelye, és a rajta szabadon elforgathatóan 

ágyazott fogaskerék. 
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10.35. ábra: Szinkron tengelykapcsoló 

A szinkron tengelykapcsolónak három fő funkciója van: 

- a két alkatrész fordulatszám különbségének lecsökkentése, azaz a szinkronizálás, 

- a kapcsolás megakadályozása, míg a fordulatszám különbség adott értéknél nagyobb, 

- kis fordulatszám különbség esetén kapcsolás és alakzáró kapcsolattal a teljes 

hajtónyomaték átvitele. 

A fordulatszám különbség lecsökkentése általában súrlódó tengelykapcsoló segítségével 

történik. Gépkocsikban ez általában kúpos tengelykapcsoló, egy, kettő vagy három 

kúpfelülettel. Tehergépkocsikban, nehéz járművekben használnak lemezes tengelykapcsolót is 

e célra. A kapcsolást és a nyomatékátvitelt rendszerint radiális körmű körmös tengelykapcsoló 

végzi. Fordulatszám különbség esetén a kapcsolás megakadályozására lejtős felületű elemek 

szolgálnak. Ezek lehetnek a körmök oldalfelületének letörései, vagy külön alakos elemek.  

A 10.35. ábra Borg-Warner típusú szinkronkapcsolót mutat. A sebességváltó tengelyére 

bordás kötéssel van rögzítve az 1 szinkronagy. A szinkronagyon szintén bordás kötéssel van 

rögzítve a 4 kapcsolóhüvely. A szinkronagyéval megegyező bordázat található az 5 

szinkrongyűrű és a 6 fogaskerék kúp külső átmérőjén. A szinkronagy és a kapcsolóhüvely 

között 3-6 db 3 alakos elem található, amelyeket a 2 gyűrűrugó feszít a kapcsolóhüvely 

hornyába. Kapcsoláskor a kapcsolóhüvelyt eltoljuk a szinkronagyon a 7 fogaskerék felé. A 

hüvellyel együtt mozognak a hornyba beült alakos elemek, amelyek hozzányomják a 

szinkrongyűrűt a fogaskerék kúphoz. Amíg a kapcsolóhüvely és a fogaskerék fordulatszáma 

eltér, addig a kúpos felületeken súrlódó nyomaték ébred, és az elfordítja a szinkrongyűrűt a 

kapcsolóhüvelyhez képest. A kapcsolóhüvely belső bordázatának végén az élletörés felülete 

felfekszik a szinkrongyűrű külső bordázatának élletörésére. A szinkrongyűrűre ható erők 

egyensúlyából kiadódik, hogy amíg súrlódó nyomaték van a kúpos felületeken, addig a borda 

élletörés felületeken a szinkrongyűrű „ellenáll”, nem engedi tengelyirányban továbbhaladni a 

kapcsolóhüvelyt. Miután a fordulatszám különbségből származó energia súrlódás során hővé 

alakult, a kúpfelületen ébredő nyomaték lecsökken, így az élletörés felületeken ható normál 

irányú erő is lecsökken, és a kapcsolóhüvely tovább tud haladni tengelyirányban. A 

kapcsolóhüvely rácsúszik a szinkrongyűrű bordáira, majd találkozik a fogaskerék kúp 

bordáival. Ha a szinkrongyűrű és a fogaskerék kúp a melegedés okozta deformációk, vagy 

mechanikai deformációk miatt a szinkronizálás végén összetapadt, akkor megfelelő nagyságú 

tengelyrányú kapcsolóerő hatására elválnak egymástól, és a kapcsolóhüvely rácsúszik a 

fogaskerék kúp bordáira. A teljes hajtónyomaték átvitele a sebességváltó tengelytől a 

fogaskerékig a továbbiakban a kapcsolóhüvelyen és a fogaskerék kúp bordáin keresztül 

történik.  
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A szinkrongyűrű általában bronzból készül, vagy bronz bevonatot kap. Lehet öntött, vagy 

porkohászati kialakítású. Ritkán porkohászati acélkeverékből is készítik, bronz bevonat 

nélkül. A szinkrongyűrű kúpfelülete a kapcsolások során kopik. A kopással megváltozik a 

kúp, valamint a bordák oldalél letörésének geometriája. A felhasználó ebből annyit tapasztal, 

hogy nagyobb erő kell a váltókar mozgatásához, tovább kell nyomva tartani, míg kapcsol, és 

recseg kapcsolás közben. Ilyen esetben a szinkrongyűrűket cserélni kell. Ez hagyományos 

sebességváltónál munkaigényes beavatkozás, automatizált kapcsolású váltónál pedig még 

munkaigényesebb.  

A szinkron tengelykapcsolót először a Cadillac használta szériagyártású gépkocsiban 1928-

ban. Napjainkban nemcsak a közvetlen kézi kapcsolású sebességváltókban találunk szinkron 

tengelykapcsolót, hanem az automatizált kapcsolású kézi sebességváltókban, és a 

kétkuplungos automata sebességváltókban is.  

A beépített súrlódó tengelykapcsoló mérete arányos a kapcsolandó alkatrészek inerciájával és 

az elvárt kapcsolási idővel. Nagy teljesítményű sebességváltók, illetve kétkuplungos 

sebességváltók esetén az első fokozat három kúpú szinkron tengelykapcsolóval kapcsolt, és a 

súrlódó felületek száma, mérete a felső fokozatok felé haladva csökken.   
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