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1. Jelölésjegyzék 

 

PIN [W] bemenő teljesítmény 

POUT [W] kimenő teljesítmény 

PConst [W] az állandó áttételű ág teljesítménye 

PVar [W] a fokozatmentesen változtatható áttételű ág teljesítménye 

PZ [W] fogsúrlódási teljesítményveszteség (teljesítménytől függő) 

PZ0 [W] üresjárati fogsúrlódási teljesítményveszteség (teljesítménytől 

független) 

HV [-] a fogkapcsolódás viszonyait figyelembe vevő veszteségtényező 

i [-] áttétel 

βb [rad] alaphengeri foghajlásszög 

εα [-] profilkapcsolószám 

ε1 , ε2 [-] rész kapcsolószámok 

z1 [-] kiskerék fogszáma 

z2 [-] nagykerék fogszáma 

n1 [1/min] kiskerék fordulatszáma 

n2 [1/min] nagykerék fordulatszáma 

ηZ [-] fogazati hatásfok 

μZ [-] fogsúrlódási tényező (a szimulációs modellen beállított értéke 0,04) 

μm [mPas] a kenőanyag dinamikai viszkozitása légköri nyomáson, a keréktest 

hőmérsékletén 

 

ib [-] a bolygómű belső áttétele 

k [-] a bolygómű áttétele kétszabadságfokú üzemállapotban 

iref [-] a teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtómű referencia 

áttétele 

iG [-] a teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtómű összáttétele 

IG [-] a teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtómű összáttételének 

reciproka 

nIN [1/min] a hajtómű bemenő fordulatszáma 

nOUT [1/min] a hajtómű kimenő fordulatszáma 

nC [1/min] a bolygómű karjának fordulatszáma 

nR [1/min] a bolygómű gyűrűkerekének fordulatszáma 

nS [1/min] a bolygómű napkerekének fordulatszáma 

zR [-] a bolygómű gyűrűkerekének fogszáma 

zS [-] a bolygómű napkerekének fogszáma 
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TC [Nm] a bolygómű karjára eső nyomaték 

TR [Nm] a bolygómű gyűrűkerekére eső nyomaték 

TS [Nm] a bolygómű napkerekére eső nyomaték 

TIN [Nm] a hajtómű behajtó tengelyének nyomatéka 

TOUT [Nm] a hajtómű kihajtó tengelyének nyomatéka 

 

ηVar [-] a változtatható áttételű hajtómű hatásfoka 

ηHydr [-] hidraulikus hatásfok 

ηMech [-] mechanikus hatásfok 

ηVol [-] volumetrikus hatásfok 

 

pIn [bar] bementi nyomás 

pOut [bar] kimenti nyomás 

ΔpL [bar] nyomásveszteség 

QIn [dm
3
/min] bementi térfogatáram 

QOut [dm
3
/min] kimenti térfogatáram 

ΔQL [dm
3
/min] a résveszteség térfogatárama 

 

Tlev [°C] levegő hőmérséklete 

plev [mbar] légkör nyomása 

ρ [kg/dm
3
] hajtóanyag (gázolaj) sűrűsége 

Tüa [°C] hajtóanyag (gázolaj) hőmérséklete 

iTLT [-] a motor főtengely és a TLT tengely áttétele 

 

MTLT [Nm] TLT nyomaték 

nTLT [1/min] TLT fordulatszám 

V [dm
3
] elfogyasztott hajtóanyag mennyiség 

t [h] idő 

 

PTLT [kW] TLT teljesítmény 

Mm [Nm] motor főtengely nyomaték 

Mmmax [Nm] motor maximális főtengely nyomaték 

Mmn [Nm] motor névleges főtengely nyomaték 

nm [1/min] motor főtengely fordulatszám 

B1 [dm
3
/h] órás hajtóanyag fogyasztás 

B2 [kg/h] órás hajtóanyag fogyasztás 

b [g/kWh] fajlagos hajtóanyag fogyasztás 

k [Nm/Nm] motor rugalmassági tényező 
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mF [kg] mellső tengelyre jutó tömeg 

mR [kg] hátsó tengelyre jutó tömeg 

lF [mm] mellső nyomtáv 

lR [mm] hátsó nyomtáv 

lA [mm] tengelytáv 

pF [bar] mellső kerékabroncs nyomása 

pR [bar] hátsó kerékabroncs nyomása 

ld [mm] dinamométer bekötési magasság 

 

vT [m/sec] haladási sebesség 

nDA [1/min] hajtott kerék fordulatszáma 

növt [1/min] önvontatással haladó traktor kerékfordulatszáma 

  (egységnyi úthosszon) 

nvt [1/min] vontatott traktor kerékfordulatszáma (egységnyi úthosszon) 

sövt [m] önvontatással haladó traktor által megtett út 

  (egységnyi kerékfordulat alatt) 

svt [m] vontatott traktor által megtett út (egységnyi kerékfordulat alatt) 

s [m] megtett út 

FV [kN] vonóerő 

PV [kW] vontatási teljesítmény 

 

n0 [1/min] csúszásmentesen megtett kerékfordulatszám 

  (egységnyi úthosszon) 

s0 [m] csúszásmentesen megtett út (egységnyi kerékfordulat alatt) 

r0 [m] a nulla szlip állapotban meghatározott gördülési sugár 

ωDA [1/min] kerék szögsebesség 

S [%] szlip 

IPT [-] a hajtáslánc áttétele (a motor főtengely és a hajtott kerék kötött) 

kPloc [kW/kW] lokális teljesítmény kihasználási tényező 

PTLTmaxloc [kW] lokális maximális TLT teljesítmény (adott főtengely  

  fordulatszámánál a motor jelleggörbe alapján meghatározva) 

 

Indexek 

 

C Carrier – kar 

R Ring gear – gyűrűkerék 

S Sun gear – napkerék 
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Rövidítések jegyzéke: 

 

CVT Continuously Variable Transmission – fokozatmentesen állítható áttételű hajtómű 

IVT Infinitely Variable Transmission - fokozatmentesen állítható áttételű hajtómű (az 

áttételállítással a kihajtó tengely forgásirányváltása és megállítása is lehetséges) 

SHL Stufenlos wirkendes hydrostatisch-mechanisches Lastschaltgetriebe – terhelés alatt 

fokozatmentesen változtatható áttételű hidrosztatikus-mechanikus hajtómű 

DMT Dual Mode Transmission – kettős üzemmódú hajtómű 

IC Input Coupled – bemeneti kapcsolású hajtóműstruktúra 

OC Output Coupled – kimeneti kapcsolású hajtóműstruktúra 

PS Power Split – teljesítmény elágazás 

- PC - Power Circulation – negatív keringő teljesítmény 

+ PC + Power Circulation – pozitív keringő teljesítmény 

GN Geared Neutral – Üresjárati üzemmód 

PV0 A fokozatmentesen változtatható áttételű ág zérusértékű teljesítményfolyamának 

üzemállapota 

PTO Power Take-Off – teljesítmény leadó tengely 

TLT Teljesítmény leadó tengely 

ISO International Organization for Standardization 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

ZF Zahnradfabrik Friedrichshafen 

SAT Steyr Antriebstechnik 

ENTAM European Network for Testing of Agricultural Machines 

MGI Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

SZIE Szent István Egyetem 

NIAE National Institute of Agricultural Engineering 

DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 

ISMA Instituto Sperimentale per la Meccanizzazione Agricola 

FAT Swiss Federal Research Institute for Agricultural Technology 

LFZ Lehr- und Forschungszentrum Landwirtschaft Raumberg – Gumpenstein 

BOKU Universität für Bodenkultur Wien 

MiL Model-in-the-loop – modell alapú szimulációs vizsgálat 

DMU Digital Mock-Up – virtuális prototípus 

CAD Computer Aided Design – számítógéppel támogatott tervezés 

CSD Control System Design – Vezérlő rendszer tervezés 

CFM Corrected Fuzzy Mean – korrigált fuzzy átlag  
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2. Bevezetés 

A műszaki gyakorlatban alkalmazott hajtások feladata az erőgép és a munkagép összekapcsolása, üzemi 

jellemzőik összehangolása és az energia továbbítása. Az üzemi jellemzőket, mint a mozgásforma, a 

mozgási frekvencia, az erő illetve a nyomaték, általában a munkagép igényeihez kell illeszteni. Ezt 

állandó üzemi jellemzők esetén egy, változó üzemi jellemzők esetén pedig több áttétellel rendelkező 

hajtással lehet megvalósítani. A gyakorlatban a legtöbb munkafolyamat alatt a munkagép által igényelt, 

vagy az erőgép által szolgáltatott üzemi jellemzők külön, vagy akár egyszerre is változhatnak. Az 

optimális üzemű erőgép – munkagép kapcsolat fenntartása megköveteli a rendszer által meghatározott 

tartományon belül a hajtásáttételek számának növelését és ezen áttételek munkafolyamat alatt történő 

módosításának lehetőségét. A fokozatmentes áttétel-módosítású hajtóművek (CVT - Continuously 

Variable Transmission) ezeket a követelményeket egyszerre teljesítik, ezért ideálisak az erőgép – 

munkagép kapcsolat létrehozására. 

Az első fokozatmentes hajtóművet Leonardo DaVinci vázolta fel 1490-ben [2]. Azóta kifejlesztettek több 

mechanikus, hidraulikus, pneumatikus és elektromos fokozatmentes hajtást is, amelyeket széles körben 

használnak az ipar legkülönbözőbb területein, pl. megmunkáló gépekben, szélerőművekben, 

járművekben, erőgépekben. A fokozatmentes hajtóműegységet kétféle módon építhetjük egy 

hajtásláncba. Az egyik mód közvetlenül a teljesítményfolyamba (1.a ábra) való beépítés. A nagyobb 

áttételi tartomány eléréséért ebben az esetben gyakran egy másik hajtóművel sorba kapcsolt rendszert 

hoznak létre. A másik mód egy teljesítményelágaztatással létrehozott ágba történő beépítés (1.b, 1.c 

ábra). Az így létrehozott teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóműveket további két csoportra 

osztjuk. Az egyik csoportot egyszeres- (1.b ábra), a másikat többszörös teljesítmény elágazásos 

fokozatmentes hajtóműveknek (1.c ábra) nevezzük. 

 
a, közvetlen beépítés      b, egyszeres teljesítmény elágazás   c, többszörös teljesítmény elágazás 

 

1. ábra. A fokozatmentes hajtóműegység (CVT) hajtásláncba történő beépítésének lehetőségei (sematikus ábrák) 

Az emelkedő energiaárak és az egyre szigorúbb emissziós előírások gazdaságos és környezetbarát 

energiafelhasználású rendszerek üzemeltetését igénylik. A mezőgazdasági, kommunális, ill. erdészeti 

célokra is használt univerzális traktorok sokoldalú alkalmazhatósága megköveteli, hogy különféle 

munkaműveleteknél (pl. talajmunkák, szállítási munkák) a meghajtó motor, a hajtómű és a munkagép 

rendszer optimális paraméterek mellett üzemeljen. A disszertáció a nagyteljesítményű univerzális 

erőgépekben alkalmazott egyszeres teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek analízisével és 

szimulációjával foglalkozik. Az elemzésekkel meghatározhatóak a különböző célértékek – mint az 

alacsony hajtóanyag-fogyasztás, a magas hajtómű hajtásfok, a megadott munkasebesség – együttesen 

teljesítő, optimalizált erőgép – munkagép kapcsolat paraméterei. 
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3. Szakirodalom áttekintése, kritikai elemzése 

 

3.1 Változtatható áttételű hajtóművek 

A munkagépek üzemeltetésük során – a munkafolyamattól függően – különböző fordulatszámú vagy 

sebességű, illetve nyomatékú vagy erejű hajtást igényelnek. A meghajtó motor, mint erőgép, sok 

esetben nehezen, rossz hatásfokkal vagy egyáltalán nem képes ezt közvetlenül biztosítani. Ezért az 

erőgép és a munkagép közé egy, a munkagép igényeinek megfelelően kialakított áttételű hajtóművet 

építenek be. A munkafolyamat alatt a munkagép által igényelt, vagy az erőgép által szolgáltatott 

teljesítmény módosulhat. Ebben az esetben változtatható áttételű hajtást kell beépíteni az optimális 

erőgép-munkagép kapcsolat fenntartása érdekében. Ezek az energiaközvetítő közeg alapján lehetnek 

tisztán (erővel vagy alakkal záró) mechanikus, elektromos, hidraulikus vagy pneumatikus hajtások, vagy 

ezek kombinációi (pl.: elektromechanikus, hidromechanikus). Ha a hajtás áttétele diszkrét értékekben, 

fokozatokban állítható, akkor választható áttételű hajtásról beszélünk. A mozgásformától, a 

teljesítmény átvitel módjától és a szerkezeti kialakítástól függően sokféle választható áttételű hajtás 

hozható létre. Ezen hajtások jellemzője az állítási tartomány, az állíthatóság, a fokozati tényező és a 

fokozatok száma [1]. 

Ha a hajtás áttétele egy adott tartományon belül folyamatosan – a fordulatszámtól és a 

nyomatékterheléstől függetlenül – változtatható, akkor fokozat nélkül állítható áttételű vagy röviden 

fokozatmentes hajtásról (CVT) beszélünk. Egyes fokozatmentes hajtástípusoknál – adott behajtó tengely 

fordulatszám és forgásirány mellett – tengelykapcsoló működtetése nélkül is elérhető a kihajtó tengely 

zérus fordulatszáma, továbbá forgásirányának megváltoztatása is. Ezeket a hajtásokat a szakirodalom 

IVT (Infinitely Variable Transmission) hajtóműveknek nevezi. A fokozatmentes hajtóművek állíthatósága 

és hatásfoka sok esetben elmarad a választható áttételű hajtóművekétől, de a fokozatmentes áttétel-

állítási lehetőséggel változó üzemeltetési körülmények mellett is fenntartható az optimális erőgép-

munkagép kapcsolat. Ezen előnyös tulajdonság miatt a fokozatmentes hajtásokat széles körben 

használják az ipar legkülönbözőbb területein: szerszámgépekben, élelmiszeripari gépekben, építőipari 

és földmunkagépekben, kommunális gépekben, mezőgazdasági erő- és betakarítógépekben, motoros 

szánokban, motorkerékpárokban, személygépkocsikban, stb. 

A fokozat nélkül állítható áttételű hajtások a járműipar megjelenésével kezdtek el dinamikusan fejlődni. 

A járművek fokozatmentes hajtóműveinek funkcionális felosztása a 2. ábrán látható [3]. A magasabb 

gyártási költségek, a viszonylag rövidebb élettartam, a kisebb átvihető teljesítmény, a rosszabb hatásfok 

miatt a fokozatmentes hajtások sokszor háttérbe szorultak a választható áttételű hajtásokkal szemben. 

A szabályozástechnikai és a mechatronikai fejlesztések, továbbá napjaink egyre gazdaságosabb 

energiafelhasználású rendszereinek üzemeltetése iránti követelmények hatására ismét megnőtt az 

igény a fokozatmentes hajtóművek által biztosított fordulatszám- ill. nyomatékszabályozási 

lehetőségekre. 

A továbbiakban a fokozatmentes hajtóművek közül a járműipari alkalmazásokban használt mechanikus, 

hidraulikus és elektromos hajtások kerülnek tárgyalásra. A teljesség érdekében meg kell említeni, hogy 

a fentiektől eltérően a járműiparban léteznek alternatív pl.: pneumatikus hajtások is. Ezt a 

környezetbarát hajtást a felhasznált közeg alacsony energiasűrűsége miatt csak kisebb hatótávolságban 

és speciális alkalmazásokban (pl.: bányákban) célszerű használni [4]. 
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2. ábra. Járművek fokozatmentes hajtóműveinek funkcionális felosztása [3] 

3.1.1 Mechanikus hajtások 

Az első fokozatmentes hajtóművek mechanikus energiaátvitelűek voltak. A hajtás mind erővel, mind 

alakkal záró kapcsolattal megoldható. A járműiparban a teljesítmény átvitelére leginkább súrlódó 

elempárokat használnak. Az erőzáró kapcsolat miatt ezek a hajtóművek túlterhelés ellen bizonyos szintű 

védelmet nyújtanak. Típustól függően viszonylag kis állíthatósággal 1,3-16, átlagosan maximálisan kb. 

20 kW-os átvihető teljesítménnyel és 70-95%-os hatásfokkal rendelkeznek. Az erőzáró súrlódó elemes 

hajtások feloszthatók dörzshajtásokra és átfogó elemes hajtásokra. A dörzshajtások a súrlódó 

elempárok kialakítása alapján tovább oszthatók tárcsás, kúpos, golyós és toroid hajtóművekre. A 

változtatható áttételű dörzshajtásokat más néven variátoroknak is nevezzük. Ha a hajtó és a hajtott 

elemek közvetlenül érintkeznek, akkor közvetítő elem nélküli variátorokról beszélünk. Ezeknek kisebb a 

szabályozhatóságuk és kisebb az átvihető teljesítményük, mint a közvetítő elemes variátoroknak. A 

közvetítő elemes variátoroknál az állítás a hajtó és a hajtott elemek közé helyezett közvetítő elemmel 

valósul meg. Több közvetítő elem alkalmazásával a hajtóműbe bemenő teljesítmény szétosztható, 

ezáltal az átvihető teljesítmény is megnövelhető. Többtárcsás kúpos variátorral 150 kW teljesítmény is 

átvihető. A dörzshajtások közül járművekben a toroid hajtóműveket alkalmazzák. A tejes toroid hajtást 

a Torotrak cég 1991-ben [6], a kicsit jobb hatásfokú fél toroid hajtást az NSK/Nissan 1995-ben [7] 

fejlesztette ki. Az egyszerű variátorokra vonatkozóan a szakirodalomban számos konstrukciós kialakítás, 

adat, alkalmazási lehetőség található [5], [10], [12], [13]. 

Az egyszerű variátorok mellett meg kell említeni a súrlódó bolygóműves variátorokat is. Ezeknél a 

hajtóműveknél a közvetítő elemek bolygómozgást végeznek. A kihajtó tengely forgásiránya 

megváltoztatható illetve forgása megállítható, így a szabályozhatóság végtelen is lehet. Ezen csoporton 

belül található kapcsolt bolygóműves megoldás is [14]. 
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Az erőzáró súrlódó elemes hajtások másik csoportját képezik az átfogó elemes hajtások. Ebbe a 

csoportba tartoznak a szíj- és a lánchajtások. A vonóelemes fokozatmentes hajtómű egyik első 

koncepciója 1953-ból Dittrich nevéhez fűződik [8]. Az átfogó elemes hajtásoknál az áttétel változtatása 

egy, vagy mindkét kúpos tárcsapár állításával történik. A szíjhajtás esetén használható normál ékszíj 

vagy a variátor nagyobb szabályozhatósága érdekében kifejlesztett széles ékszíj is. Az átvihető 

teljesítmény max. 100 kW és a megvalósítható szabályozhatóság 9. Azonos étékű szabályozhatóság, de 

nagyobb max. 175 kW teljesítmény vihető át a láncos variátorokkal. A nagyteljesítményű láncos 

variátoroknál (pl.: P.I.V.) a teljesítmény átadása erőzáró, illetve alakkal záró módon, továbbá húzó és 

toló elemes módon is megvalósulhat. A lemezköteges (vagy lamellás) lánckialakítás alakkal záró, 

csúszásmentes hajtást biztosít [9]. Ez a konstrukciós megoldás zajos és csak kis sebességű, és kis 

teljesítményű hajtásoknál alkalmazható. Nagyobb teljesítmény (175 kW) átvitelére a mérlegcsuklós 

nyomóelemes láncok alkalmasak. Léteznek továbbá acélszalagos tolóelemes (pl.: Van Dorne) 

lánctípusok is [15]. Az acélszalagos V nyomóelemes tolólánc, az alacsony zajszint és az alkalmazható 

magas fordulatszám (6000 1/min) miatt nagyon jól bevált gépjárművek sebességváltóiban. Átvihető 

teljesítmény 80-150 kW, maximális nyomaték 300 Nm, állíthatóság 5,8. Másik jelentős járműipari 

alkalmazás az LuK és az Audi által 2000-ben kifejlesztett vonóelemes láncos variátorhoz, a Multitronic-

hoz fűződik [10]. A tárcsafeleket összeszorító erőt létrehozó elektrohidraulikus egység szabályozásával 

növelhető az élettartam és a részterhelés tartományában a rendszer hatásfoka [16]. Az átvihető 

teljesítmény nagyban függ a felületek között ébredő súrlódási együttható értékétől. A legnagyobb 

használható súrlódási együttható kent acél-acél felületpár esetén 0,06-0,12 között található. A nagy 

súrlódási erő viszont jelentős kopást idéz elő, ezért a megfelelő anyagpárosítás és geometriai kialakítás 

mellett a súrlódó felületeket kenik. A minél nagyobb súrlódási együttható eléréséhez speciális 

molekulaszerkezetű, ún. trakciós folyadékokat alkalmaznak. Láncos variátorok eseten a névleges Hertz 

feszültség 800 MPa, míg toroid variátoroknál akár 3000 MPa is lehet [7]. A mechanikus fokozatmentes 

hajtóművek szabályozhatósága és az általuk átvihető teljesítmény sok esetben nem elegendő a 

hajtáslánccal szemben támasztott követelmények kielégítésre, ezért számos kutató foglalkozott a 

jellemzők feltárásával, optimalizálásával, a járműipari alkalmazási lehetőségek kiszélesítésével [11], [17], 

[18], [19], [20], [21], [22]. 

3.1.2 Hidraulikus hajtások 

A hidraulikus hajtásokban a teljesítmény továbbítását munkafolyadék végzi. Ha a folyadék kinetikai 

energiáját hasznosítjuk, akkor hidrodinamikus, ha a nyomási energiáját használjuk fel, akkor 

hidrosztatikus hajtásról beszélünk. 

A hidrodinamikus hajtásnál különbséget kell tenni a hidrodinamikus tengelykapcsoló és hidrodinamikus 

nyomatékváltó között [51]. A tengelykapcsoló két félbe vágott és egymással szembe fordított belülről 

sugár irányban bordázott tórusz alakú un. szivattyú illetve turbina tányérból áll. A nyomatékot a 

motorral összekötött szivattyúról a centrifugális erő által a turbinára átjutott folyadék viszi át. A 

működés feltétele a szivattyú- és a turbinatányér állandó fordulatszám különbsége. A 

nyomatékmódosítás mértéke a fordulatszám különbség és a tengelykapcsolóban lévő 

folyadékmennyiség az un. töltési fok függvénye. Automatikus működésű, egyszerű, olcsó, túlterhelés 

ellen biztosított, hosszú élettartamú szerkezet, ami csökkenti az erőgép és a munkagép dinamikus 

terhelését. Hátránya, hogy kis fordulatszámokon, így a belsőégésű motor alapjáratán is visz át 

nyomatékot. 
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A hidrodinamikus nyomatékváltó a tengelykapcsoló elemein túl tartalmaz még egy ferde lapátozással 

ellátott vezetőkereket is. A hajtómű házához rögzített vezetőkeréken átjutó folyadék iránya megváltozik 

és a lapátozás szűkülete miatt felgyorsul. Ebből adódóan a szivattyútányérból kilépő folyadék nagyobb 

sebességgel és meredekebben jut a turbinatányérra, így azon nagyobb nyomaték ébred. Mivel a 

nyomatékváltó hatásfoka meglehetősen rossz, ezért leggyakrabban csak a turbinából a szivattyúba 

áramló folyadék helyére építik be a vezetőkereket. A szivattyú és a turbinatányér pillanatnyi 

fordulatszám arányának függvényében tovább növelhető a hatásfok, ha a vezetőkereket 

szabadonfutóval látják el. Ha vezetőkerékbe bejutó folyadék iránya megegyezik a kilépő folyadék 

irányával, akkor a vezetőkerék már nem tud nyomatékot növelni. Ennél nagyobb belépő 

folyadékiránynál ellentétes irányú eltérítés jön létre és az ébredő nyomaték levonódik a motor 

nyomatékából. A beépített szabadonfutó a hátulról érkező impulzuserőt nem fogja fel és a 

nyomatékváltó átalakul tengelykapcsolóvá, amely ebben az áttételi tartományban jobb hatásfokkal 

üzemel. A hidrodinamikus nyomatékváltók leginkább nagyobb teljesítményű haszonjárművekben 

terjedtek el. A motor nyomatéka általában 1,5-4,5 szeresére növelhető fokozatmentesen [49]. A hajtás 

hatásfoka függ a tányérok fordulatszámarányától, egy szűk tartományban maximum 97% ezen 

tartományon kívül rohamosan csökken [23]. A hidrodinamikus hajtás maximálisan kb. 200 kW 

teljesítmény átvitelére alkalmas. 

A hidromechanikus váltó általában hidrodinamikus nyomatékváltóból, s az azt követő választható 

áttételű mechanikus sebességváltóból áll. A váltókban a hidrodinamikus elem csak a rövid ideig 

bekapcsolt első, és esetleg a második fokozatban vesz részt a hajtásban rosszabb hatásfoka miatt. 

A hidrosztatikus hajtásoknál a munkafolyadék nyomását növelő szivattyú a mechanikai munkát 

hidraulikus energiává alakítja át, amit a végrehajtó a kívánt mértékben módosítva visszaalakít 

mechanikai munkává. A járművek járószerkezetének hajtására forgómozgás végrehajtókat, motorokat 

használnak. A hidrosztatikus körfolyam paraméterei (nyomás, térfogatáram) fokozatmentesen 

módosíthatók, melynek hatására a végrehajtó egység paraméterei (nyomaték, fordulatszám) szintén 

fokozatmentesen állíthatók a kívánt értékre. A hidraulikus rendszer kiépítése alapján nyitott, zárt és 

félig zárt körfolyamot különböztetünk meg. A szállított folyadékmennyiség lehet állandó, vagy 

változtatható. Állandó folyadékmennyiséget szállító körfolyamatnál csak veszteségek árán, a 

folyadékáram megosztásával szabályozható a motor fordulatszáma. A gazdaságosabb üzemeltetés 

érdekében változtatható folyadékmennyiséget szállító körfolyamatokat célszerű használni, mert így a 

rendszerbe bevitt energia mindig a terhelés által megkívánt értékű lehet [24]. A járművek 

járószerkezetének hajtására általában zárt körfolyamatot alakítanak ki [28]. 

A szivattyú és a motor típusától függően a következő hidrosztatikus hajtómű típusokat különböztetjük 

meg: 

a, állandó térfogat kiszorítású szivattyú és állandó térfogatnyelésű motor, 

b, változtatható térfogat kiszorítású szivattyú és állandó térfogatnyelésű motor (primer 

szabályozás), 

c, állandó térfogat kiszorítású szivattyú és változtatható térfogatnyelésű motor 

(szekunder szabályozás), 

d, változtatható térfogat kiszorítású szivattyú és változtatható térfogatnyelésű motor 

(primer-szekunder szabályozás). 
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Az a, típus olcsó, de csak egy, a fő- vagy a mellékkörbe épített fojtóelem és egy nyomáshatárolóval 

létrehozott folyadékáram megosztással változtatható a motor fordulatszáma. Ez gazdaságtalan és az 

átvihető teljesítményt csökkenti. A b, típus esetén a motor fordulatszáma a szivattyú 

folyadékszállításával együtt csökken, de nyomatéka állandó marad. Ez az állandó nyomatékú hajtómű, 

alacsony fordulatszámon csak korlátozott teljesítmény átvitelére képes. Gyakran alkalmazzák 

járószerkezet hajtásra [49]. A c, típus esetén a motor folyadéknyelésének csökkentésével a motor 

fordulatszáma növekszik, a nyomatéka csökken, miközben a teljesítmény állandó marad. A d, típus 

valójában a b, és a c, azaz a primer és a szekunder szabályozások összege (3. ábra). Először a szivattyú 

fajlagos folyadékhozamát növeljük, miközben a motor fajlagos folyadéknyelése a legnagyobb. Ezt 

követően a szivattyú maximális fajlagos folyadékhozamának tartása mellett a motor fajlagos 

folyadéknyelését csökkentjük. Ezzel a szabályozással mind az állandó nyomatékú, mind az állandó 

teljesítményű hajtás megvalósítható, továbbá a szivattyú ellentétes irányba történő billentésével 

megoldható a motor – b, típusnál is meglévő – forgásirányának megváltoztatása is. Így ez a hajtómű 

biztosítja a legjobb szabályozhatósági lehetőséget. 

 
 

3. ábra. Zárt körfolyamatú hidrosztatikus rendszer primer-szekunder szabályozással [30] 

A szivattyúk és a motorok szerkezete hasonló. Kialakításuk szerint megkülönböztetünk fogaskerekes, 

lapátos, radiál és axiáldugattyús konstrukciókat, melyek üzemi jellemzői (maximális nyomaték, üzemi 

nyomás, fordulatszám tartomány, maximális térfogatáram, hatásfok, zajszint, folyadékszállítás 

pulzációja) jelentősen különböznek [1], [25], [26], [27]. A paramétereket összehasonlítva a legnagyobb 

összhatásfokuk (kb. 90%), elérhető nyomásszintjük (kb. 500-600 bar) és így átvihető teljesítményük (kb. 

110 kW) a dugattyús energia-átalakítóknak van. A hidrosztatikus hajtások sorozatgyártásban történő 

megjelenésében központi szerepet játszott az axiáldugattyús rendszerek kifejlesztése. A Hans Thoma 

által feltalált ferde tengelyes axiáldugattyús konstrukciót (4.a ábra) először az amerikai Vickers cég 

alkalmazta a repülőgép-hidraulikában 1935-1941 között. 1942-ben az USA-ban megjelent a Denison 

által kifejlesztett úgynevezett ferde tárcsás axiáldugattyús rendszer (4.b ábra). E két rendszer használata 

Európában csak az 1970-es évek után terjedt el, többek között a Sundstrand, a Mannesmann, a Rexroth 

és a Linde által. Annak ellenére, hogy a ferde tengelyes jobb hatásfokkal rendelkezik, az átmenő 

tengely, a kompakt kialakítás és a kedvezőbb ár miatt a ferde tárcsás kivitel bizonyult sikeresebbnek 

[29]. 
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(a) (b) 

4. ábra. Ferde tengelyes (a) és ferde tárcsás (b) axiál dugattyús egységek [30] 

A mechanikus hajtásokkal szemben a hidrosztatikus hajtások legelőnyösebb tulajdonsága, hogy 

egyszerűen szabályozhatók. Az állítható folyadék kiszorítású szivattyúkra sokféle szabályozó építhető, 

amelyekkel a szivattyú tulajdonságai és alkalmazhatósága jelentősen megváltozik [31]. Vannak 

elektromos és hidraulikus, ezen belül mennyiség, nyomás, teljesítmény és terhelés (laod sensing) 

szabályozók [30]. Ezekből az alaptípusokból többfajta vezérlési kombináció hozható létre. A 

nyomásszabályozó rendszerben a szivattyúk a beállított nyomást tartják, miközben a folyadékszállításuk 

a rendszer igényéhez igazodik. Ezzel a rendszerrel jelentős energia megtakarítást lehet elérni. A 

teljesítményszabályozót olyan alkalmazásoknál előnyös használni, amelynél vagy nagy nyomás kell kis 

folyadékárammal, vagy nagy folyadékáram kis nyomással. A változtatható folyadék kiszorítású 

szivattyúknál a terhelés (load sensing) szabályozó a legelterjedtebb megoldás. A rendszer érzékeli a 

nyomás, illetve a térfogatáram szükségletet és annak megfelelően szabályozza azokat. Így a rendszer 

veszteségei nagy terhelésváltozások esetén is alacsonyak lesznek. A szivattyúk mellett a motorra is 

építhetők szabályozó rendszerek, például a nyomásfüggő, vagy a fordulatszámfüggő hidraulikus 

rendszer, ami az automotiv szabályozású mobil hajtómű alapja [31], [33]. 

A járműiparban a hidrosztatikus hajtás az erő- és a munkagépek területén terjedt el. Mivel nagy 

teljesítménysűrűséggel rendelkezik, túlterhelés ellen védett, jól szabályozható, alacsony menetsebesség 

(mászó fokozat) érhető el, könnyen megoldható az irányváltás, valamint a szivattyúról a járószerkezet 

hajtáson kívül más munkaszervek is üzemeltethetők. A közvetlen hidrosztatikus hajtást csak a kis 

teljesítményű (10-20 kW-os) gépeknél használják, mivel a hajtás közepes hatásfoka ezeknél az 

alkalmazásoknál nem annyira fontos. Nagyobb teljesítményű gépek esetén a szivattyút a belsőégésű 

motoron, a hidromotorokat pedig a hajtott tengelyen vagy a kerekeken (split építési mód) helyezik el. A 

jobb hatásfok és a kisebb méretű elemek elérése érdekében a primer-szekunder szabályozású 

hidrosztatikus hajtóműveket mechanikus hajtóművekkel egybeépítve alkalmazzák [49]. 

Járószerkezet hajtásra a hidrosztatikus hajtómű alkalmazása kedvezőbb a tisztán mechanikussal 

szemben. Hidraulikus rendszer beépítése esetén a belsőégésű motor szögsebesség ingadozásának 

hatása változó terhelés esetén mintegy hatvanszor kisebb lesz, mint a mechanikus járószerkezet 

hajtásánál [34]. Ez kedvező az erőátviteli rendszer igénybevétele szempontjából. 

 



 

12/115 

3.1.3 Elektromos hajtások 

Napjainkban a megtermelt villamos energia kb. 60%-át mechanikai energiává átalakítva használjuk fel, 

így ezek a hajtások jelentősek és az ipar számos területén megtalálhatók. Az elektromos hajtások 

kialakulása közel egyidős a járműipar megjelenésével. A belsőégésű motorok alkalmazásával viszont 

szinte teljesen kiszorultak a közúti forgalomból. Ezzel ellentétben a kötött pályás járműveknél 

megmaradtak és folyamatosan fejlődtek. A fosszilis energiaforrások csökkenése és a szigorodó 

környezetvédelmi előírások miatt megnövekedett az igény az elektromos hajtások közúti járműveken 

való alkalmazására. A hidrosztatikus hajtásokhoz hasonlóan a tisztán elektromos hajtások hatásfoka 

alacsony fordulatszámok esetén csak közepesnek tekinthető. Az aszinkron gépek széles fordulatszám 

tartományban 85%-os hatásfok felett üzemelnek, a permanens mágnesű gépek nagyobb 

csúcsteljesítményűek, de csak szűk sebességtartományban, a reluktanciamotor csak nagy sebességeknél 

működik jó hatásfokon [35]. További hátrány az energia gazdaságos, megfelelő kapacitású és 

energiasűrűségű tárolása és a biztonsági szempontból kritikus magas feszültség. Abban az esetben, ha 

pl. 100 kW teljesítményt szeretnénk átvinni és 200 A áramot feltételezünk, akkor 500 V feszültségre van 

szükség. Az elektromos hajtásokat tisztán egy mechanikus lassító áttételen keresztül, vagy egy 

belsőégésű motorral összekapcsolva és egy mechanikus hajtással kiegészítve un. hibrid hajtásként építik 

a járművek járószerkezetének hajtásába. A kialakítás szerint megkülönböztetünk soros, párhuzamos, 

kombinált és teljesítmény elágazásos hibrid rendszereket [36], [37], [38], [40]. Soros rendszernél a 

belsőégésű motor egy generátort hajt, amely a kerekeket hajtó motort látja el árammal és tölti az 

akkumulátort. A rendszer jó hatásfokkal tud üzemelni és fékezéskor a motorok generátorként 

működtethetők. Párhuzamos rendszer esetén a belsőégésű és az elektromos rendszer az igényeknek 

megfelelően külön és egyszerre is működtethető. Ebből adódóan az elektromos rendszer és a 

belsőégésű motor illetve az eletromos motor is kisebb lehet. A kombinált struktúra valójában egy soros 

kialakítás azzal a különbséggel, hogy az elektromos motor leválasztható a generátorról és külön az 

akkumulátorról is üzemeltethető. A teljesítmény elágazásos hibrid rendszer esetén a teljesítmény egy 

része az elektromos hajtásra, másik része egy mechanikus hajtásra ágazik el, melyek a kerékhajtásnál 

ismét egyesülnek. A járműipari alkalmazásoknál az első nagyszériás hibridrendszer az 1997-ben 

bevezetett Toyota Prius, majd a Lexus RX400h ill. a Lexus GS450h voltak. Az újabb fejlesztésű 

rendszerek a GM, a Daimler, a BMW, a VW, a Tesla és a ZF nevéhez kapcsolódnak [39]. 

3.2 A mezőgazdasági erőgépek hajtásláncának jellemzői 

A mezőgazdaság technikai és technológiai fejlődése, továbbá a gazdaságos és fenntartható üzemeltetés 

az erőgépekkel szemben egyre nagyobb követelményeket támaszt. Az erőgépeken belül a traktor 

kulcsszerepet játszik, mivel a legsokoldalúbb felhasználási, alkalmazási lehetőséggel rendelkezik. A 

különböző mezőgazdasági tevékenységek, mint például a talajmunkák, a TLT vagy hidrosztatikus hajtású 

munkagépek üzemeltetése, a homlokrakodási műveletek vagy a szállítási feladatok széles spektrumú, 

univerzális, mindegyik alkalmazáshoz optimális üzemeltetési paramétereket biztosító hajtásláncot 

igényelnek. A hajtáslánc központi eleme a váltómű, amellyel a motor fordulatszámát és nyomatékát az 

adott feladathoz illeszkedő optimális munkasebesség és vonóerő értékre lehet módosítani. A 

járószerkezet hajtása mellett biztosítania kell a motor teljesítményének elágaztatását és így egyéb 

munkaszervek (pl.. TLT, hidraulika) meghajtását is. Ezekből adódóan a váltómű a traktor legfontosabb és 

egyben a legköltségesebb része, a gép árának 25-30 %-át is elérheti [43]. 
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A különböző minőségű és állapotú talajok művelési ellenállása széles tartományban változhat [44], így 

az alacsonyabb sebességigényű mezőgazdasági talajmunkák esetén a haladási sebesség kismértékű 

változása is jelentős vonóerő változást eredményez. A munkaműveletek változó terhelés mellett is 

megkövetelik a pontos sebességtartást. A motor gazdaságos kihasználása és az agrotechnikai 

követelmények pontos betartása érdekében ebben a sebességtartományban célszerű több, egymáshoz 

közel elhelyezkedő áttételű fokozatot alkalmazni. A sebességfokozatok számának növelése mellett 

fontos, hogy a sebességfokozatok terhelés alatt válthatóak legyenek. A nagyobb vonóerő igényű 

munkák esetén, ha a váltási folyamat miatt az erőfolyam 0,3-0,4 másodpercre megszakad, az a teljes 

gépcsoport azonnali megállását eredményezi. Az álló gépcsoportot sok esetben ilyenkor terhelés alatt 

kell újra elindítani, ami jelentősen növeli a gépcsoport igénybevételét, továbbá rontja az agrotechnikai 

és a gazdasági jellemzőket. A mezőgazdasági munkafolyamatokhoz illeszkedően így 12 km/h sebesség 

alatt célszerű a fokozatok terhelés alatti kapcsolhatóságát megvalósítani, e sebesség fölött elegendő a 

fokozatok szinkronizált váltásának alkalmazása is [43]. 

A terhelés alatt történő váltás esetén a fő tengelykapcsoló működtetése nélkül, a kapcsolásban résztevő 

fokozatokhoz tartozó lemezes tengelykapcsolókat kell átfedéssel működtetni. Az egyik tengelykapcsoló 

nyitásakor a másik tengelykapcsoló zárása történik, így a fokozatváltási folyamat alatt mindkét 

tengelykapcsoló részt vesz az erőátvitelben. A fellépő fordulatszám különbséget csúszással 

kompenzálják, amely veszteséget jelent. A legegyszerűbb terhelés alatt történő váltást az un. 

nyomatéknövelő rendszerrel tudjuk megvalósítani. Az eredeti váltóművel sorba kapcsolva egy terhelés 

alatt kapcsolható egységet építenek be. Ebben a váltókonstrukcióban tehát így minden fokozathoz 

tartozik egy terhelés alatt kapcsolható lassító, nyomatéknövelő rendszer. A nyomatéknövelő fokozatot 

csak rövid ideig célszerű használni a rendszer melegedése miatt. 

A terhelés alatt kapcsolható váltóművek (PowerShift) újabb kialakításánál három-négy egymás melletti 

fokozatot tesznek terhelés alatt kapcsolhatóvá. Egy szorzóváltó beépítésével fokozatcsoportokat 

alakítanak ki, amelyek között a váltást szinkronizált kapcsolással valósítják meg. Az ilyen 

fokozatcsoportonként terhelés alatt kapcsolható váltóművekben a csoportokat úgy hozzák létre, hogy 

azok magukba foglalják valamely munkaművelet sebességigényeit. A teljes PowerShift váltóművekben a 

fokozatcsoportok közötti váltás is terhelés alatt történik. 

A kapcsolható fokozatok számának növelésével egyre jobban közelíthető a kerületi erő és a haladási 

sebesség közötti összefüggést leíró hiperbolasereg ponthalmaza (lásd későbbiekben). Ezért 

kifejlesztettek már több mint negyven előre, illetve hátrameneti fokozatú traktorhajtóművet is. A 

fokozatok számának növelése sok esetben hatásfok csökkenést, tömeg-, hely- és költségnövekedést 

jelent. A munkaművelethez optimális fokozat kiválasztása, továbbá a fokozatok váltása, adaptív gépi 

kapcsoló és vezérlő egység hiánya esetén a kezelő számára jelentős többletterhelést jelent és magasabb 

fokú üzemeltetési tapasztalatot igényel. 

A fokozatmentes hajtóművek a traktorüzem szempontjából ideálisak, mivel a haladási sebesség és a 

kerületi erő összefüggését mutató hiperbolasereg minden pontja munkapont lehet. A hajtómű 

áttételének módosítása könnyen vezérelhető, automatizálható. 



 

14/115 

A személygépkocsiknál bevezetett kettős kuplungos elven működő hajtóművek előnyös alkalmazásainak 

hatására az utóbbi években az erőgépek területén belül is elindultak a fejlesztések. A kettős kuplungot 

traktoroknál már korábban is használták a járószerkezet- és a TLT hajtás különválasztására. A kettős 

kuplunggal vonóerő megszakítás nélkül, terhelés alatt lehet váltani. Míg egy PowerShift váltónál minden 

terhelés alatt kapcsolható sebességfokozathoz tartozik egy kuplungszerkezet, addig a másiknál csak egy 

kettős kuplung található a hajtómű bemenetén. A kutatók ezzel a fejlesztéssel a fix áttételű hajtás jobb 

hatásfokát és a fokozatmentes hajtás menetkomfortját kívánják egyesíteni [41]. A John Deere által 

kifejlesztett un. DirectDrive prototípus hajtómű moduláris felépítésű [42], ami összekapcsolható egy 

elektromos hajtással. Ez a megoldás további lehetőséget nyújt hibrid hajtásláncok kifejlesztésére is [37]. 

A mezőgazdasági erőgépek használatánál előtérben van az univerzalitás, a több területen és több 

feladatra történő felhasználás. Ez a hajtásláncára vonatkozóan számos követelményt támaszt. A jármű 

sebessége előremenetben 0,5-40 km/h, de a szállítási munkálatoknál akár az 50 km/h, sőt egyes 

típusoknál (JSB Fastrac) a 80 km/h-t is eléri. Hátramenetben 1,5-30 km/h a megkívánt sebesség. A 

hajtómű áttételi tartományának ezt a sebességtartományt kell lefednie. A traktor-munkagép rendszer 

sebességének megválasztásánál az elvégzendő mezőgazdasági feladat és annak minősége a 

meghatározó. Agrotechnikai szempontból szántásnál 6-12 km/h, tárcsás boronálásnál 6-10 km/h, ásó 

boronálásnál 10-14 km/h, magágy készítésnél 8-14 km/h az elfogadható munkasebesség tartomány 

[46]. A mezőgazdasági munkafolyamatok 60-70%-a 4-14 km/h közötti sebességtartományba esik és 

megtalálhatók benne nagy motorterhelésű (pl.: altalajlazítás) és kis motorterhelésű (pl.: 

növényvédelem) munkafolyamatok is. 

A fokozatmentes hajtóművek gazdaságosság tekintetében versenyben vannak a jobb hatásfokú diszkrét 

áttételű terhelés alatt kapcsolható hajtóművekkel. A fejlesztések egyik meghatározó jósági kritériuma 

tehát a hajtómű hatásfoka [47]. Karl Theodor Renius a 100 kW teljesítmény fölötti fokozatmentes 

hajtóművel rendelkező traktorok hajtásláncának hatásfokára egy minimális korlátot fogalmazott meg 

[48]. Ennek megfelelően a fokozatmentes hajtóművet és a véglehajtást tartalmazó hajtáslánc teljes 

terhelésen és névleges motorfordulatszámon mért összhatásfokának, különböző járműsebesség 

értékeknél az 5. ábra látható határvonal felett kell lennie. 
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5. ábra. A 100 kW teljesítményszint fölötti, fokozatmentes hajtóművet tartalmazó traktorok 

hajtásláncára vonatkozó minimálisan elérendő hatásfok előírás [48] 
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3.2.1 A belsőégésű motor jellemzői 

A belsőégésű motorok csak egy adott, un. alapjárat fordulatszám felett működőképesek. Üzemi 

fordulatszám tartományuk meglehetősen szűk. Maximális fordulatszámuk benzinmotornál 3-8, 

dízelmotornál 2-4 szerese az alapjárati fordulatszámnak. A motor nyomatéka a fordulatszám változás 

hatására elméletileg nem változik. A valóságban a különböző fordulatszámokon adódó eltérő 

veszteségek miatt a nyomatékgörbe eltér az elméleti vízszintes egyenestől, domború egy pontban 

maximuma van [49] (6. ábra). 
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6. ábra. A belsőégésű motor fordulatszám jelleggörbéje 

A belsőégésű motorok nyomatéka meghatározott fordulatszám tartományban annak ellenére nő, hogy 

csökken a motor teljesítménye. Ez a sajátosság teszi lehetővé a kisebb átmeneti terhelések rugalmas, 

sebességváltás nélküli leküzdését. A motor rugalmassága a rugalmassági tényezővel jellemezhető, 

amely traktormotorok esetén a maximális nyomaték és a maximális teljesítményhez tartozó nyomaték 

hányadosa (dízelmotor: 1,05-1,8; Ottó-motor: 1,15-1,6) [52]. 

A motor jellemzőit általában fékpadi vizsgálatokkal határozzák meg. A jellemzők egymáshoz való 

viszonyát un. motorjelleggörbéken ábrázolhatjuk. A hajtóműves vizsgálatokhoz kapcsolódóan, az 

optimális motor-váltó illesztés és a gazdaságos üzemeltetés paramétereinek meghatározásához a 

legtöbb motorjellemző paramétert tartalmazó fordulatszám jelleggörbe (6. ábra) és a kagylódiagram 

alkalmas (9. ábra). A dízelmotoroknak kb. 20%-kal jobb a termikus hatásfoka, mint a benzinmotoroknak. 

A traktorokban alkalmazott motorok névleges fordulatszáma általában 2000-2400 1/min között 

található [45], [53]. 

A belsőégésű motor jelleggörbéjéből adódóan nem minden üzemi fordulatszám tartományban 

terhelhető tartósan. Teljes töltésre állított gázkar, ill. gázpedál esetén a maximális nyomatékhoz tartozó 

fordulatszám alatti intervallumban a motor működése labilis. Ugyanis a terhelésnövekedés hatására 

bekövetkező fordulatszámesés együtt jár a nyomaték csökkenésével, ami a motor megállásához, 

lefulladásához vezet. Részterhelés esetén, a labilis tartományon belüli fordulatszámon is üzemelhet a 

motor, ha a terhelés növekedését a hajtóanyag adagolás növelésével kompenzálni tudjuk. A névleges 

teljesítményhez tartozó fordulatszám feletti tartományban történő üzemeltetés gazdaságtalan, mivel 

együtt jár a fajlagos hajtóanyag fogyasztás növekedésével és a teljesítmény rohamos csökkenésével. 
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3.2.2 A belsőégésű motor és a váltómű illesztése 

A váltómű a motor teljesítményét, a szükséges módon elosztva, és összetevőit – a nyomatékát illetve a 

fordulatszámát – módosítva továbbítja a járószerkezet és a munkavégző elemek, mint pl.: TLT, 

hidraulika felé. Kialakításakor arra kell törekedni, hogy a meghajtó motor a megkívánt 

munkaműveletekhez tartozó nyomatékot és fordulatszámot üzemidejének lehető legnagyobb részében, 

kedvező üzemállapot mellett adja le. 

A kis teljesítményű belsőégésű motorral hajtott gépek (pl. kertészeti kapagép) esetén a motor 

fordulatszámának gázkarral (ciklusadaggal) történő változtatása egy állandó lassító áttétellen keresztül 

megfelel a munkaművelet elvégzésére. Ettől eltérő, nagyobb teljesítményű, összetettebb alkalmazások 

esetén a motor fordulatszámának változtatása csak szűk tartományban elégíti ki az elvégzendő munka 

megkívánt sebességét. Továbbá a motor jelleggörbéjéből adódóan a fordulatszám változtatásával a 

nyomaték sem változatható a kívánt mértékben. Azonos motorfordulatszám tartományhoz egy másik, 

kisebb áttétel alkalmazása esetén szélesebb járműsebesség tartomány, míg egy nagyobb áttétel esetén 

keskenyebb járműsebesség tartomány tartozik (7. ábra). 

 

7. ábra. Menet-jelleggörbe (a) és a motor fordulatszám jelleggörbéje (b) [49] 

A belsőégésű motorhoz egy több áttételű váltó illesztése lehetővé teszi ugyanazon motorfordulatszám-

tartományon belül többféle járműsebesség elérését. A hajtáslánc elemeinek a megkívánt sebesség 

mellett a leadott nyomatékot, azaz a járószerkezet kerületén kifejtendő erőt is biztosítania kell. A motor 

nyomatékát úgy kell módosítani, hogy a megkívánt haladási sebesség tartása mellett a járószerkezeten 

kialakuló kerületi erő elegendő legyen a menetellenállások (gördülési, emelkedési, gyorsítási, 

légellenállás) legyőzéséhez és a megkívánt vonóerő szükséglet továbbá az egyes munkaszervek 

teljesítményigényeinek fedezésére. 
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8. ábra. Fokozatelosztás az áttételi fokozatok (a) mértani, (b) harmonikus sor szerinti változása esetén. 

[50] 

Ha a kerék gördülési sugarát és az erőátvitel hatásfokát állandónak tételezzük fel, akkor minden egyes 

fokozat áttételéhez egy egyenes tartozik a kerületi erő és a motornyomaték diagramban. Ha az egymást 

követő fokozatok áttételeinek aránya állandó, akkor az áttételek mértani sorban írhatók fel (8.a ábra). 

Ebben az esetben a motor nyomatéka az egyes fokozatokban azonos határok között változik. Ezeken az 

azonos nyomatéktartományokon belül viszont a kerületi erő növekszik az áttételi arányok 

növekedésével. Ez a fokozatleoszlás jó gyorsító képességet ad, erőgép üzemben viszont nem célszerű 

egy fokozaton belül nagy kerületi erőváltozást előidézni, ezért csak közúti sebességek tartományában 

célszerű alkalmazni. Ha a fokozatok elosztását számtani sor szerint alakítjuk ki, akkor az egymás követő 

áttételi fokozatok azonos motorfordulatszámokhoz tartozó sebességeinek különbsége állandó. Ez a 

fokozatelosztás kis sebességeknél még a mértani sor szerinti elosztásnál is nagyobb kerületi 

erőváltozást eredményez, ezért nagy vonóerő kifejtésére használt járműveknél nem használják. Ha a 

szomszédos fokozatok azonos motorfordulatszámhoz tartozó sebességei reciprok értékeinek 

különbsége állandó, akkor a kerületi erő azonos mértékben változik az egyes sebességfokozatokban (8.b 

ábra). Szállítási sebességtartományokban nem kedvező a harmonikus sor szerinti azonos kerületi erőn 

alapuló felosztás alkalmazása. Erőgépek esetén ezért az egyes munkaműveletekhez illeszkedően 

különböző sebességtartományokban különböző áttételi lépcsőket alkalmaznak a motor 

teljesítményének jobb kihasználhatósága érdekében. 25-50 km/h között általában kettő, 12-25 km/h 

között legalább négy, 8-12 km/h között hat-nyolc, 4-8 km/h között nyolc-tizenkét, 0,5-4 km/h között 

négy-hat sebességfokozatot célszerű kialakítani [49]. A kis haladási sebességű, nagy vonóerő igényű 

munkáknál rendszerint nem a motor teljesítménye, hanem a tapadási határ korlátozza a kifejthető 

vonóerő nagyságát. A tapadási határon a kifejthető maximális kerületi erő nagysága független a 

sebességtől, mivel azt az adhéziós tömeg és a szliptől függő tapadási tényező szabja meg.  

A fokozatok számának növelésével a menet-jelleggörbén lévő teljesítményrések mérete csökkenthető 

(7. ábra). A fokozatszám növelés határesete adja a fokozatmentes hajtóművet, amellyel a teljesítmény 

rések nullára redukálódnak és így a teljesítményhiperbola minden pontja elérhető. További előny, hogy 

a motor folyamatosan kedvező üzemeltetési tartományban tartható változó terhelési viszonyok mellett 

is. Ehhez szükséges egy un. traktormenedzsment, ami összekapcsolja a motor és a váltó vezérlését.  

A fokozatmentes hajtóművet tartalmazó hajtáslánc esetén a fogyasztás optimalizálását és a maximális 

teljesítmény kihasználásának lehetőségét legjobban a belsőégésű motor kagylódiagramján lehet 

megérteni. 
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9. ábra. A belsőégésű motor kagylódiagramja [3] 

A 9. ábrán látható módon egy meghatározott teljesítmény egy alacsony fordulatszámon és magas 

nyomatékon (A pont), továbbá egy közepes fordulatszámon és egy alacsony nyomatékon (B pont) is 

elérhető. Minden egyes teljesítményhiperbolán található továbbá egy olyan pont (C), ahol a fogyasztás 

minimális. Ha ezeket a pontokat összekötjük, megkapjuk az optimális hajtóanyag fogyasztás görbéjét  

(9. ábra). A diszkrét áttételi fokozatú hajtóművel egy adott járműsebesség csak az egyes áttételi 

fokozatokhoz tartozó motorfordulatokon érhető el. Ezzel szemben a fokozatmentes hajtóművel – a 

hajtáslánc áttételi határai által meghatározott motorfordulatszámok között – bármely 

motorfordulatszámon elérhető a megadott járműsebesség. Ebből adódóan csak a fokozatmentes 

hajtómű nyújt lehetőséget arra, hogy a motor fordulatszámát az optimális fogyasztás görbéjén tartsuk 

(9. ábra) [3]. 

Az optimális fogyasztás görbéje mellett a maximális menetteljesítmény görbéje is meghatározható (9. 

ábra). Ebben az esetben a szabályozó görbéjének, a menetellenállásokat figyelembe véve a lehető 

legtávolabb kell futnia a teljes töltéshez tartozó nyomatékgörbétől, ugyanis ekkor garantált a motor 

legnagyobb nyomatéktartaléka. A fokozatmentes hajtóművel a motor – a jármű sebességtől függetlenül 

– a maximális menetteljesítményt leadó állapotba hozható [54]. 

Az optimális fogyasztás elérése mellett ez a másik nagy előnye a fokozatmentes hajtóműnek, mivel 

alkalmazásával így minden járműsebességnél kihasználható a motor maximális teljesítménye. Ezzel 

szemben a maximális motorteljesítményt a fix fokozatokkal rendelkező hajtóművel csak annyiszor 

tudjuk elérni amennyi a hajtómű fokozatainak száma. 

Megfelelő szabályozó rendszerrel mindkét előnyt ki tudjuk használni. A szabályozó rendszernek a 

menetszituációt jól kell kiértékelnie és a hajtómű megfelelő áttételének megválasztásával a motort a 

megadott célértékhez és az aktuális szituációhoz illeszkedően optimális fordulatszámra kell hoznia. 
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10. ábra. A fokozatmentes hajtóműáttétel módosítás hatása a motor üzemi pontjára [55] 

A 10. ábrán a motor kezdeti üzemi pontjából (1) a növekvő terhelés hatására, a motorfordulatszámot 

tartva (2) juthatunk el a maximális nyomaték értékéig (3) egy fokozatmentes hajtóművet tartalmazó 

hajtáslánc esetén. A választható áttételű hajtóműnél viszont fokozatot kell váltani, ami a kapcsoló 

berendezés működtetésnek veszteségei mellett sebesség illetve teljesítmény csökkenést eredményez. A 

megkívánt teljesítmény tartása több fokozatot és így több váltási műveletet igényel. Tovább növekvő 

terhelés esetén a fokozatmentes hajtómű alkalmazásával a maximális teljesítményhez tartozó pontból 

(3) a teljes töltés határgörbéjén (4) csökkenő fordulatszámmal tudunk továbbhaladni, addig a pontig (5), 

amíg a teljesítményigény a motortól biztosított.  

Egy másik alkalmazásnál a motor számára adott a munkafolyamat teljesítmény- és sebességigénye. 

Mivel a motorfordulatszám a menetsebességtől függetlenül állítható, a motornak csak a szükséges 

teljesítményt kell rendelkezésre bocsátani. Ebben az esetben a kezdeti üzemi pontból (1) a 

teljesítményhiperbolán elmozdulva egy fogyasztás szempontjából kedvezőbb üzemi pontot (6) kell 

kiválasztani. A legalacsonyabb üzemanyag fogyasztás pontja (6) a változó teljesítményigényű 

mezőgazdasági munkafolyamatoknál sok esetben nem a megfelelő üzemi pont. A 

teljesítményszükséglet ugrásszerű változása miatt az üzemi pontot célszerű egy nagyobb 

nyomatéktartalékkal rendelkező, de még alacsony fogyasztású pontba helyezni (7). 

Napjaink erőgépeibe még csak a fogyasztás optimalizálása és a maximális teljesítmény kihasználása, 

mint célfüggvények vannak beépítve a traktormenedzsment rendszerbe. A traktor teljesítményfolyama 

a járószerkezet, a TLT és a hidraulikus rendszer hajtására ágazik szét. A motorteljesítményének 

szükséglet szerinti optimális elágaztatása, és így a TLT [56] és a hidraulikus rendszer hajtásának 

bekapcsolása a menedzsment rendszerbe jelentős fejlesztési és magas optimalizálási potenciált rejt 

magában [55]. 
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3.3 A mezőgazdasági erőgépek fokozatmentes hajtóművei 

A mezőgazdasági erőgépek fokozatmentes váltóművei a személygépkocsik hajtóműveivel közel egy 

időben kezdtek kialakulni, és történetük több mint 100 évre nyúlik vissza. Bár a két különböző 

alkalmazáshoz illeszkedő követelmények jelentősen eltérnek, az egyes fejlesztések sokszor a másik 

területre is jelentős hatást gyakoroltak. Az 1907-ben megjelent egyik legkorábbi és legérdekesebb 

koncepció Louis Renault nevéhez fűződik. Szabadalma valójában egy belső teljesítmény elágazásos 

hidrosztatikus-mechanikus hajtóművet takart (11. ábra). Ez a személyautók számára készült koncepció 

azonban a szükséges tűrések, anyagok hiánya, valamint a magas gyártási költségek miatt nem került 

felhasználásra. 

 

11. ábra. Renault személyautó belső teljesítmény elágazásos hidrosztatikus-mechanikus fokozatmentes 

hajtóműve (1907) [59] 

1907-ben a német Stock cég önjáró motoros ekékhez kifejlesztett egy dörzshajtású fokozatmentes 

hajtóművet (12. ábra). Ez az elképzelés sem volt sikeres, az alacsony teljesítménysűrűség és a 

dörzshajtás gyors tönkremenetele miatt. 

CVT szabályozás

Kormányzás

Dörzshajtásos CVT

 

12. ábra. A Stock cég dörzshajtású fokozatmentes hajtóműve önjáró motoros ekékhez (1907) [62] 

A kezdeti alkalmazás eredménytelenségeinek, és a fejlesztések folyamatos kudarcainak hatására az 

erőgépek új szériáiba így először a csúszó tömbös, majd a szinkronizált és később a terhelés alatt 

kapcsolható mechanikus váltóművek [60] kerültek beépítésre. A kezdeti sikertelenségek ellenére 

számos kutató foglakozott az erőgépekben történő alkalmazás előnyeinek feltárásával, újabb 

konstrukciós megoldások kidolgozásával [63], [64], [65]. A fejlesztések leginkább a mechanikus láncos 
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variátorok és a hidrosztatikus hajtóművek alkalmazására irányultak. A következő fejezetekben a fejlődés 

szempontjából meghatározó mechanikus- (3.3.1 fejezet) és hidrosztatikus (3.3.2 fejezet) fokozatmentes 

hajtómű konstrukciók kerülnek részletes bemutatásra. 

A Fendt fejlesztőmérnöke, Hans Marschall 1973-as szabadalmára [66] alapozva 1995-ben mutatták be a 

Fendt Vario váltóművet, ami forradalmi áttörésnek számított a fokozatmentes hidrosztatikus 

hajtóművek területén. Ez volt ugyanis az első felhasználás szempontjából is megfelelő, azóta is 

sorozatban gyártott fokozatmentes traktorhajtómű. A korábbi sikertelenségek miatt akkor sokan 

kételkedtek a váltómű magas hatásfokában és az erőgépekben történő sikeres alkalmazásában [57]. A 

Vario sikeres bevezetése után viszont szinte minden gyártó termékpalettáján megjelent a 

fokozatmentes hajtóművel szerelt típus. Egy 2009-ben közzétett tanulmány alapján [58] az új fejlesztésű 

traktorok 5%-a szinkronizált, közel 50%-a terhelés alatt váltható és 33%-a fokozatmentes hajtóművel 

kerül piacra. 

A teljesség érdekében meg kell említeni, hogy az erőgépek fokozatmentes hajtóműveinek legújabb 

fejlesztései az elektromos hajtáskomponensek beépítésének irányába folynak (3.3.3 fejezet). 

3.3.1 Fokozatmentes mechanikus hajtóművek 

A fokozatmentes mechanikus P.I.V. láncvariátorral szerelt traktorhajtómű első kísérleti alkalmazása 

1957-ben kezdődött a ZF-nél. Az ASL 8 (13. ábra) teljesítménye 18 kW, a traktor maximális sebessége 20 

km/h volt. Ennek a hajtóműnek egy MAN traktor ötfokozatú szériahajtóművét kellett helyettesítenie. A 

főkuplungot közvetlenül a motor után a hajtómű bemenetnél helyezték el. A főkuplung után egy 

gyorsító fokozat, majd egy menetkuplung következett a variátor fordulatszám potenciáljának 

kihasználására. A variátor 4-es állíthatósággal rendelkezett. Közvetlenül ehhez csatlakozott a 

csoportválasztó hajtómű, kettő nem szinkronizált előremeneti tartománnyal és egy szintén nem 

szinkronizált hátrameneti csoporttal.  

Sebesség (log.) H  5,0                     20 km/h

Menetkuplung

1800 /min

P.I.V. Variátor
i=2,0...0,5

TLT

Hátsó
tengelyhez

R

H-L

L  2,0                   8,0

R  2,0                   8,0  

13. ábra. Az MAN A25 traktor ZF/P.I.V. Reimers ASL 8 hajtóműve (1957) [11] 
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Az irányváltás (L-R kapcsolás) csúszó tömbös működtetéssel történt, ami jelentős időt vett igénybe és 

csak a hajtómű álló helyzetében lehetett megvalósítani. Ez a tulajdonság a homlokrakodási munkákat 

megnehezítette. A két előremeneti csoport sebességtartománya jól átfedte egymást. Az ASL 8 az 540 

1/min fordulatszámú TLT-je mellett, az akkoriban szokásos útarányos TLT-vel is rendelkezett. 

Az ASL 8 továbbfejlesztéseként 1963/64-ben jött létre az ASL 210. Ebben a hajtóműben alkalmaztak 

először a csuklós láncot, amivel az átvihető teljesítményt 26 kW-ra tudták növelni. A 4-es állíthatóságú 

variátort konstrukciós okokból vízszintesen építették be. A 14. ábra az ASL 210 Eicher EM 300-ba 

beépített változatának felépítését szemlélteti. A hajtómű bemenetelénél egy kettős kuplungot 

alakítottak ki a járószerkezet és a TLT hajtás számára. Egy gyorsító hengeres fogaskerék áttétellel 

növelték a variátor behajtó fordulatszámát, amelynek módosításával ezt a hajtóművet is különféle 

motorokhoz lehetett illeszteni. A variátor kihajtó oldalán elhelyezett csoportválasztó hajtómű három 

előremeneti (L, M, H) és egy hátrameneti (R) fokozatot tartalmazott. Minden csoportot körmös 

tengelykapcsolóval kapcsoltak, szinkronizálás nélkül. A növekvő követelményeknek megfelelően, az ASL 

210 már rendelkezett 540 1/min és 1000 1/min fordulatszámú, továbbá útarányos TLT-vel és egy mellső 

kaszahajtással is. A hidraulikát és a láncvariátor vezérlését két különálló olajszivattyú táplálta, amelyek 

csak zárt TLT kuplungnál működtek. Az ASL 210 a mechanikus-hidraulikus feszítő berendezése által már 

határterhelés automatikával is rendelkezett. A rendszer állandó motorfordulatszámnál az áttételt 

magától igazította a megkívánt vonóerőhöz. Ez az elv a gyakorlatban sikert aratott, de a csoportválasztó 

hajtómű kapcsolhatósága kevésbé bizonyult jónak, mert a szétkapcsolás után a variátor kifutási ideje 

hosszú volt. Ez a kapcsolók szinkronizáltságának hiányából és a tárcsák viszonylag magas tehetetlenségi 

nyomatékából adódott. Ebből adódóan a homlokrakodás könnyű irányváltási követelménye sem 

teljesült. 

2000 /min 1000  540

P.I.V. Variátor
i=2,0...0,5

Hátsó
tengelyhez

H  M R  L

Útarányos TLT

Munkahidraulika
szivattyúszivattyú

Kaszahajtás

Sebesség (log.) H  5,1               20 km/h
M  2,4               9,8

L  0,9               3,6
R  2,5               10,1  

14. ábra. Az Eicher EM300 traktor ZF/P.I.V. Reimers ASL 210 hajtóműve (1963/64) [11] 
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A korábbi konstrukciók hátrányait a ZF az 1965-ben bemutatott ASL 218-cal (15. ábra) csökkentette 

illetve küszöbölte ki. A hajtómű három előremeneti és három hátrameneti csoporttal, 25 km/h 

megengedett legmagasabb sebességű, és az akkoriban figyelemre méltó 44 kW-os névleges 

teljesítményű volt. A mászó fokozat csoportváltóját a variátor elé helyezték. A variátor állíthatóságát 

4,5-re emelték. Az előzőektől eltérően az előre- és a hátramenet váltása lemezes tengelykapcsolókkal 

történt. A behajtás kúpkereke kettő másik kúpkerékhez kapcsolódott. Az ellentétes fogásirányú hajtott 

kúpkerekek egyikéhez lehetett kapcsolni a kihajtás hengeres fogaskerekét. Ezekből adódóan az 

irányváltást már terhelés alatt is meg lehetett valósítani. Továbbá az irányváltó mögé helyezett 

csoportválasztó hajtómű kapcsolása is könnyebb lett. Csoportválasztó hajtóműként a hátsó tengelybe 

egy bolygóművet építettek be és a váltás a gyűrűkerékkel valósult meg. A lassú csoportban (L ill. LL) a 

gyűrűkerék rögzített volt. A kihajtás csökkentett fordulatszámmal a karon keresztül történt. A gyors 

csoportban (H) a gyűrűkereket a karral kapcsolták össze, ami meggátolta a bolygómozgást (direkt 

hajtás). A hidraulika szivattyúkat a kuplungoktól függetlenül, egy hengeres fogaskerék kapcsolaton 

keresztül, a mászó fokozat hajtómű előtéttengelye hajtotta meg. A konstrukció minden pozitívuma 

ellenére nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minden hajtóműalkatrészt, ami a motor és a 

menetkuplung közötti erőfolyamban van, az indításnál egyszerre kellett megmozgatni. Ez 

hidegindításnál erős indítómotort követelt. Az ASL 218 540 1/min és 1000 1/min fordulatszámú TLT-vel 

volt felszerelve. A TLT kuplungot közvetlenül a motor mögött helyezték el. 

 Mászófokozat-
csoport

P.I.V. Variátor
i=2,12...0,472 Üzemi és

állóhelyzeti fék

Differenciálzár
Terhelés alatt
kapcsolható1000  540 /min

TLT kuplung

2000 /min
44 kW

R

V

LL

Csoportválasztó-

L (LL)
H

Sebesség (log.) H  5,7               26 km/h
L  1,9               8,7

LL  0,96              4,3
R   0,96              4,3

R  1,9               8,7
R  5,7               26

L

LL

H  

15. ábra. ZF/P.I.V. Reimers ASL 218 prototípus hajtómű (1965) [11] 

Az irányváltó (R-V) és a csoportválasztó hajtómű (H-L) alkatrészeinek hátsó tengelyhez való szokatlan 

áthelyezése az ASL 218 esetén eltért a hajtómű és a hátsó híd tisztán funkcionális és térbeli 

elválasztásának konstrukciós elvétől. A ZF 1966-ban a T518-as fejlesztésekor (16. ábra) visszatért a 

váltómű és a hátsó tengely klasszikus szétválasztásához, ami a rugalmas építőszekrény elv szerint máig 

érvényes. A 48kW-os teljesítményű és a 25km/h maximális sebességet biztosító hajtóművet a Schlüter 

Super 550-es traktorba építették be. A hajtáselemek elrendezése hasonló volt az ASL 218-hoz. A 

lemezes kialakítású menetkuplungot a variátor és a csoportválasztó hajtómű közé helyezték. Ezzel a 

megoldással könnyebbé vált a fokozatok váltása, mert a hajtóműelemek egyes tömegeit nem kellett 
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gyorsítani, lassítani. Az irányváltás (R-V) szinkronizált volt, ami mindenekelőtt a homlokrakodási 

műveleteknél hatott pozitívan. Elméletileg négy előremeneti és négy hátrameneti tartomány állt 

rendelkezésre, de a gyors csoportnak (H) a mászó fokozattal (LL) való kombinációja nem volt 

megengedett. Az alacsony áttétel esetén, a variátorra és a kuplungra jutó nagy nyomatékok miatt a 

mászó fokozat csak alacsony járószerkezeti hajtás mellett volt engedélyezett (pl. TLT-munkák). A 

hidraulika szivattyúk a kuplungtól függetlenül működtek. 

1800 /min

TLT kuplung

Mászófokozat-
csoport

P.I.V. Variátor
i=2,12...0,472

Csoportválasztó-

 Menet-
kuplung

Hátsó
tengelyhez

R-V

LL

1000    540 /min

L-H
(LL)

Sebesség (log.) H  5,5                     25 km/h

R  5,5                     25

L  1,8                      8

R  1,8                      8

LL  0,8                    3,15
R   0,8                    3,15

H

L

LL

 

16. ábra. A Schlüter Super 550 traktor ZF/P.I.V. Reimers T518 hajtóműve (1966) [67] 

Az eddig bemutatott konstrukciókban az volt a közös, hogy a variátort közvetlenül a 

teljesítményfolyamban helyezték el. Így a fokozatmentes üzem az álló helyzet közelében (előremenet, 

mászó fokozat; hátramenet) nem volt megvalósítható, mivel a variátortárcsán a működési átmérőt nem 

lehet nullára csökkenteni. Ezt a hátrányt teljesítmény elágaztatással küszöbölték ki, amivel még a 

variátor állíthatóságát is megnövelhették. 

1963-ban a John Deere Lanz AG. beadta szabadalmát a GearedNeutral (GN) elnevezésű teljesítmény-

elágazásos fokozatmentes traktorhajtóműre (17. ábra). A teljesítmény elágaztatás a variátor előtti 

hengeres fogaskerék áttételen, az összegzés pedig a bolygóműben történt. A traktor elindításához és 

megállításához az L csoportban csak a láncvariátort kellett állítani. Egy hosszabb csúszás nélküli állás 

akkoriban csak a kuplungok nyitásával volt lehetséges. Az L csoport (-0,8 km/h – 6,5 km/h) 

fokozatmentes állíthatósága miatt nem volt szükség a mászó fokozatra. A menettartományokat úgy 

határozták meg, hogy a variátor maximális áttételénél (2), az L és a H csoport közötti szinkronpontban a 

kuplungok csúszása nélkül lehetett váltani. A variátor ellentétes irányban történő állításával tovább 

lehetett gyorsítani. Az L menettartományban minden variátor beállítás esetén a hajtóműben meddő 

teljesítmény lépett fel, ami kis menetsebességeknél (nagy variátor kihajtó fordulatszámoknál) érte el a 

maximális értéket. Ebben az esetben a talajra átvihető teljesítmény kicsi volt. Alap esetben a variátor 

áttételének módosításával nem lehetett hátramenetben haladni, csak a hátrameneti kuplung (R) 

működtetése után. 
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17. ábra. A John Deere Lanz AG. GearedNeutral fokozatmentes traktorhajtóműve (1963) [68] 

A fokozatmentes áttételállítás előnyei és a sok üzemóra alatt tapasztalt pozitív eredmények ellenére 

egyetlen bemutatott láncvariátoros traktorhajtóművet sem gyártottak sorozatban. A variátor állítási 

nehézségei, a dinamikus igénybevételi hatások (pl.: kuplungról való hirtelen lelépés), a magas előállítási 

költségek (pl.: a lánctagok részben marással készültek) és a diszkrét áttételű hajtóművekkel szembeni 

alacsonyabb hatásfokok több évre megakadályozták a fokozatmentes láncvariátoros traktorhajtóművek 

további fejlesztését. 

Az 1977 utáni években lehetett ismét nagyobb aktivitást érzékelni a fokozatmentes mechanikus 

hajtóművek területén. Elsősorban az autóipar kezdte alkalmazni, ahol a széles állíthatóság és az un. 

overdrive hatás (a hajtómű kihajtó fordulatszáma nagyobb, mint a behajtó fordulatszám) kihasználása 

előnyt jelentett és a terhelés alatt az áttétel fokozatmentes változtatásával a hagyományos 

automataváltókkal szemben jobb menetteljesítményeket lehetett elérni. Ezek a fejlesztések jelentősen 

hozzájárultak a lánc, a tárcsa és a feszítőrendszer újabb fejlődéséhez, amelyek ismét fellendítették a 

láncvariátor traktorhajtóműben való alkalmazását. Az első, új típusú láncvariátorral működő traktort 

(18. ábra) 1985-1988 között Kirste Thomas és Karl Theodor Renius fejlesztette ki a Müncheni Műszaki 

Egyetem Mezőgazdasági Gépek Intézetében az MFT-t (Münchner Forschungstraktor) [71]. A 30 kW 

teljesítményű motort a hajtóművel egy csuklós tengely kapcsolta össze. A tárcsás kuplungot az 5-ös 

állíthatóságú P.I.V. variátor elé helyezték el. A variátor után elhelyezett csoportválasztó hajtóműnek 

kettő előremeneti és egy hátrameneti fokozata volt. A hátramenet szinkronizáltsága megkönnyítette a 

homlokrakodóval végzett munkákat. A csoportválasztó hajtómű kompakt felépítésének köszönhetően 

különösen kevés alkatrészből, összesen hét fogaskerékből állt. A 36 mm széles láncnak, mint ahogy azt a 

laborkísérletek mutatták, még jelentős tartalékai voltak. Ennél a prototípusnál a TLT-t egy ékszíj hajtotta 

meg, amit egy szíjfeszítő berendezéssel lehetett kapcsolni. 
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H Hátsó
tengelyhez

L  R

TLT
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3000 /min
30 vagy 33 kW
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L  1,9                  9,5 km/h

H  5                   25

R  2,4                 11,9

 

18. ábra. Az MFT fokozatmentes hajtóműve (1988) [11] 

1989-ben Schlüter és a Hurth cégek közösen kifejlesztettek egy láncvariátoros hajtóművet kis 

sorozatban történő gyártásra (19. ábra), amelyet az Euro Trac első típusával együtt mutattak be. 

Erőforrásként egy 60 kW-os, négyhengeres MAN motort használtak. A Reimers P.I.V. variátora 5-ös 

állíthatósággal rendelkezett. A variátor előtti száraz kettős főkuplungon kívül a variátor után három 

olajos tárcsás tengelykapcsolót is elhelyeztek. Költségcsökkentés céljából a tárcsás kuplungokat körmös 

tengelykapcsolókkal is helyettesíthették volna, de akkor azokat csak álló helyzetben lehetett volna 

kapcsolni. 

P.I.V. Variátor
i=2,25...0,45  Mászófokozat-

csoport

TLT

Hátsó
tengelyhez

MAN
60 kW

2200 /min

H                    L(LL)    R

Terhelés alatt kapcsolható csoportok
Sebesség (log.) H  7,9            40 km/h

L  2,2            11
LL 0,47           2,4

R 0,8            4,1
R 3,9           19,5

LL

 

19. ábra. A Schlüter Euro Trac traktor HCVT 275 Hurth/P.I.V. Reimers/Schlüter prototípus hajtóműve 

(1989) [11] 
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A mechanikus fokozatmentes hajtóművek erőgépekben történő alkalmazását háttérbe szorította a 

terhelés alatt kapcsolható és a hidrosztatikus fokozatmentes hajtóművek elterjedése. A legújabb 

fejlesztésű mechanikus fokozatmentes hajtóművet 2009-ben a New Holland mutatta be. Az alacsony 

teljesítménykategóriás (40 LE - 99 LE) „Boomer” 3000 széria EasyDriveTM hajtóműve (20. ábra) lett az első 

láncos variátorral (P.I.V.) szerelt sorozatgyártású traktor. A hajtómű egyszerű felépítésű és csak egy 

menettartománnyal rendelkezik. A járművet egyetlen pedál működtetésével, három hajtómű 

üzemmódban lehet fokozatmentesen, 0,4 km/h – 30 km/h sebességtartományban üzemeltetni. 

Teljesitmeny-
elagaztatas

Teljesitmeny-
osszegzes

Elso tengelyhez

TLT

R (hatra) V (elore)
Nyomatek szenzor

T

 

20. ábra. A New Holland Boomer széria EasyDrive hajtóműve (2009) [99] 

Ugyancsak 2009-ben mutattak be a láncos variátortól eltérő, korábban még nem alkalmazott mechanikus 

fokozatmentes váltóművet. A Carraro VaryT hajtóművébe (21. ábra) a TOROTRAC teljes toroid variátora 

került beépítésre [72]. A hajtómű két menettartományú. Az elsőben GN üzemmódban mindkét irányban 

max. 10 km/h sebességgel, a másodikban max. 50 km/h sebességgel lehet haladni. A hajtóművet 160 LE 

maximális teljesítményű erőgépekbe építik be. 

Toroid variátor

TLT

Hátsó tengelyhez

L H

V

 

 

21. ábra. A Carraro/Torotrac teljes toroid variátorral rendelkező VaryT hajtóműve (2009) [72] 
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3.3.2 Fokozatmentes hidrosztatikus hajtóművek 

Az első hidrosztatikus fokozatmentes hajtóművel szerelt kísérleti traktort 1954-ben a N.I.A.E (National 

Institute of Agricultural Engineering) mutatta be az angliai Silsoe-ban [69]. A változtatható térfogat 

kiszorítású axiáldugattyús szivattyút egy belsőégésű motor hajtotta. A traktor mechanikus áttételek 

nélkül, közvetlen hidrosztatikus hajtással rendelkezett és a nagy radiál dugattyús motorokat a hajtott 

kerekekbe építették be. Renault koncepciójával (11. ábra) azonos megoldást dolgozott ki Molly 1965-

ben [61]. A létrehozott prototípuson több vizsgálatot végeztek, de a hajtómű nem került beépítésre. 

1966-ban a német Eicher cég az angol Dowty által kifejlesztett, primer és szekunder szabályozású 

kompakt hajtóművét a Taurodyne-t építette Eicher Mamut HR traktoraiba [64]. 1967-ben az IHC 

(International Harvester Company) a Sundstrand Corporation-nel közösen megkezdte a 656-os típusú 

60 kW motorteljesítményű mezőgazdasági traktor sorozatgyártását [70]. A hajtást két tartományra 

osztották, a fokozatmentességet pedig változtatható folyadékszállítású ferde tárcsás kompakt egység 

biztosította (22. ábra). A tartományok használata a korábbi hidrosztatikus hajtóművektől eltérően 

nagyobb összhatásfokot eredményezett. Ennek ellenére néhány tízezer traktor után leállították a 

gyártást, mivel a hidrosztatikus hajtóműegység üzemeltetése nagyobb költséget okozott a választható 

áttételű hajtóművekhez képest. 

Ezen fejlesztések mellett az arató-cséplő gépekben is megkezdték a hidrosztatikus hajtások 

alkalmazását. 1967-ben Európában megjelentek a 106 LE-s teljesítményű, hidrosztatikus járószerkezetű 

arató-cséplő gépek a Titán és a Hydromat, majd a hidrosztatikus hajtású munkavégző szervekkel 

felszerelt FMC Cascade paradicsomkombájn [34]. 

60 kW

Ferde tárcsás
axiáldugattyús

egységek
Tartományváltás

(H-L)

Szivattyú a
munkahidraulikához

TLT

 

22. ábra. Az IH 656 tarkator IHC/Sundstrand hidrosztatikus hajtóműve (1967) [64] 

A fent említett példákban a hidrosztatikus hajtások közvetlenül kerültek beépítésre. A motor és a 

szivattyú veszteségei miatt a teljes hajtáslánc maximális hatásfoka 60-70 %, ami nem megfelelő a 

nagyteljesítményű traktorok számára. A veszteségek csökkentésére az 1970-es években megkezdődtek 

a teljesítmény elágazásos prototípusok létrehozása is. 1972-ben a Responder (CumminsSundstrand), 

1974-ben az Intrac (Deutz) készült el, de a még mindig alacsony hatásfok, a magas ár és az 

automatizáltság hiánya miatt ezek a prototípusok is sikertelennek bizonyultak [29]. 
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Az erőgépek fokozatmentes hajtóműveinek történelmi áttekintésekor egy hazai fejlesztést is meg kell 

említeni. 1983-ban az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, az Ipari Minisztérium, a Közlekedési 

Minisztérium, a Mezőgazdasági és Élelmézésügyi Minisztérium, a Mezőgépfejlesztő Intézet és az IKR 

Bábolna közösen adott megbízást a Közúti Gépellátó Vállalatnak egy új hazai gyártású eszközhordozó 

erőgép kifejlesztésére. Az új gépet úgy kellett kialakítani, hogy használható legyen a mezőgazdasági 

munkálatoknál (elsősorban a cukorrépa termesztésben), kommunális célokra és erdészeti munkáknál is. 

Az fejlesztésnél figyelembe vették a Rába 180 gyártásánál és üzemeltetésnél szerzett tapasztalatokat. A 

gépet szinte teljesen hazai előállítású egységekből hozták létre. 1984-ben a Bábolnai Napokon mutatták 

be a Varitrak M63 típusjelzésű 81 kW-os (110LE) motorral szerelt első változatot. Az M63-as változat 

üzemeltetési tapasztalatainak figyelembe vételével 1985-re a vállalat ceglédi üzemében egy teljesen új 

alapokon nyugvó, többcélú erőgépet alakított ki. A Varitrak 4x4 öszkerék hajtással, Rába futóművel, 

azonos méretű abroncsokkal (18,4 R38”), 60-40% arányú tömegeloszlással és a vezetőfülke alá helyezett 

Rába-MAN 2156 132 kW –os (180LE) motorral rendelkezett. A sebességváltója Csepel-ZF kooperációban 

készült. Az elektropneumatikus kapcsolású mechanikus sebességfokozatok az egymást átfedő 

tartományokban hidrosztatikusan fokozatmentesen módosíthatók voltak. Az irányváltó egységnek 

köszönhetően a jármű mindkét irányban fokozatmentesen tudott haladni 24 km/h maximális 

sebességgel [73]. 

3. 4.

Hátsó hídhoz

1. 2.
Hátsó TLT

Irányváltó

Munkahidraulika szivattyú

Kormány szivattyú

Ventillátor
szivattyú

 

23. ábra. A Varitrak 4x4 eszközhordozó traktor hajtóműve (1985) [73] 
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A gépvizsgálatok és az üzemeltetési tapasztalatok alapján 1986 nyarára elkészült az 50-50%-os 

tömegeloszlású K2-es módosított változat. 1987 novemberére pedig elkészült a K3-as változat, amely a 

korábbi finomított, véglegesített változata volt. A jármű sebességváltóját két karral lehetett kezelni. Az 

egyikkel a fokozatok kapcsolására volt lehetőség a másik kart a középállásból fokozatmentesen előre-

hátra mozgatva – a beépített hidrosztatikus egységgel – lehetett az adott sebességfokozatot gyorsítani 

vagy lassítani. A fokozatok áttételei úgy voltak meghatározva, hogy gyorsítással a felette lévő nagyobb, 

és lassítással az alatta lévő kisebb fokozat sebességeit is el lehet érni. Ezzel a megoldással terhelés alatt 

is végrehajtható volt a sebesség módosítása. Ezekből adódóan a gépet nagyon jól lehetett illeszteni a 

változó üzemi viszonyokhoz, előnye mind területteljesítmény, mind hajtóanyag fogyasztás tekintetében 

megnyilvánult. A hajtóművet konstrukciós kialakításából adódóan lehetett direkt hidrosztatikus 

hajtással, továbbá a hidrosztatikus egység kikapcsolásával választható áttételű hajtással is üzemeltetni. 

A rendszerváltás a Varitrak 4x4 erőgép további fejlesztését és sorozatgyártását megakadályozta. Az 

egyetlen megmaradt K2-es prototípus még most is kifogástalanul működik [74]. A létrehozott hajtómű 

konstrukciót a későbbiekben sikeresen alkalmazták erdészeti célokra csörlős működtetésű farönköket 

mozgató berendezésben [73]. 

A mechanikus-hidrosztatikus teljesítmény elágazásos fokozatmentes elv alkalmazása az 1980-as évek 

második felére egyre több jármű prototípusában is megjelent. Ezek közül az egyik legismertebb 

konstrukció Jarchow nevéhez kötődik [75]. Jarchow un. SHL (Stufenlos wirkendes hydrostatisch-

mechanisches Lastschaltgetriebe) hajtóműkoncepcióját személy- és tehergépkocsikba, buszokba, 

erőgépekbe kívánták beépíteni [76], [77]. 

1976-ban Helmut Claas az amerikai Sundstrand cég DMT (Dual Mode Transmission) hajtóművét egy 

külön erre a vizsgálatra épített erőgépben tesztelte. Az eredmények alapján 1978-ban létrehozták a 

207-es projektet, melynek célja egy univerzális mezőgazdasági traktor létrehozása volt. A projekt 

keretében három prototípus traktort építettek. 1980-ban a Sundstrand azonban leállította a DMT 

fejlesztését és gyártását, így csak az első, 1979-re elkészült prototípusba került a fokozatmentes DMT 

hajtómű. A második prototípusba (1982) egy 12 fokozatú amerikai, majd a harmadikba (1985) egy 18 

fokozatú saját fejlesztésű (SL-18) PowerShift váltót építettek be. Ezek viszont nem feleltek meg az 

univerzális traktorral szemben állított követelményeknek. Ezért Jarchow-val egy új, a HM típusjelzésű 

hajtómű fejlesztésébe kezdtek. 1989-ban tesztpadra került az első funkcionális HM-8-as modell a 

bochumi egyetemen, az első 207-es prototípus traktorba való beépítése pedig 1991-ben történt [78]. 

Összesen két hajtóműtípust fejlesztettek ki a HM-8-at (140 kW) később, 2000-ben pedig a nagyobb 

teljesítményű HM-II-t (220 kW). Mindkettő a 207-es projektből kifejlődő Claas Xerion szériához készült. 

A HM-8 (24. ábra) hét menettartománnyal rendelkezett a hidrosztatikus teljesítmény arány alacsonyan 

tartása érdekében. Ettől eltérően a HM-II-t (Traxion) (25. ábra) öt menettartománnyal, egy direkt 

fokozattal, és egy hagyományos, tengelykapcsoló által működtetett fordítóhajtóművel alakították ki. A 

Claas-Jarchow koncepciója egy hajtó oldalon kapcsolt négytengelyes összetett bolygóművön alapul. A 

váltás vonóerő megszakítás nélkül, rövid idő alatt, szinkronizált fordulatszámú körmös 

tengelykapcsolókkal valósult meg. A megfelelő váltás azonban bonyolult elektronikus vezérlő rendszert 

igényelt. Mindkét típust csak korlátozott darabszámban gyártották. 
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24. ábra. A Claas Xerion traktor Claas-Jarchow HM-8 hajtóműve (1988) [11] 
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25. ábra. A Claas Xerion traktor Claas-Jarchow HM-II (Traxion) hajtóműve (2000) [79] 
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A Fendt 1995-ben az Agritechnika vásáron mutatta be a Fendt Favorit 926 Vario első nagyteljesítményű 

(260 LE) fokozatmentes hajtóművel rendelkező traktorát. Hans Marschall 1973-as szabadalmára [66] 

alapozott konstrukciót 1996 óta sorozatban gyártják. A hajtómű az előzőekben bemutatott 

megoldásoktól eltérően lényegesen egyszerűbb konstrukció és csak két menettartományú, de nagyobb 

hidraulikus egységekkel van felszerelve (26. ábra). A munkatartomány 0-32 km/h, a szállítási tartomány 

0-50 km/h [81]. Erre a két tartományra olyan változtatható állásszögű ferde tengelyes axiáldugattyús 

szivattyúkat és motorokat fejlesztett ki a Sauer-Sundstrand (ma Sauer-Danfoss), amelyek akár 45°-os 

szögig állíthatóak. Ezen hidrosztatikus egységek legmagasabb hatásfoka egyenként meghaladja a 96%-

ot [80]. A teljesítmény elágaztatása egy bolygóművön történik. A belsőégésű motor a bolygómű karján 

keresztül hajt be. A mechanikus teljesítmény a napkerékről adódik át, a szivattyút pedig a gyűrűkerék 

hajtja. A teljesítményösszegzés egy tengelyen történik, amit fogaskerék áttételen keresztül a bolygómű 

napkereke és két állítható folyadéknyelésű axiáldugattyús hidromotor hajt meg. 
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L   H
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Axiáldugattyús motorok
0°...+45°, max. 233 cm3/ford.

 

26. ábra. A Fendt Favorit 926 traktor Vario hajtóműve (1995) [11] 

 

A motorok egyenesbe állításával (0°-os kitérítés) a szivattyú és ezzel a gyűrűkerék rögzítésre kerül, 

ezáltal a teljesítményfolyam tisztán mechanikussá válik. Kis sebességek esetén a teljesítmény nagy része 

hidrosztatikusan adódik át, ami ebben a tartományban alacsonyabb hatásfokokat eredményez. További 

hátránynak tekinthető a nagy hidrosztatikus egységek okozta magasabb zajszint, amelyet zajszigetelés 

beépítésével csökkentettek. A 926-típus, majd a 900-as sorozat bevezetése után a Vario hajtómű 

folyamatos fejlesztéseken esett át és beépült a többi sorozatba is [82]. 1998-ban a 714-es és a 716-os 

típusok kerültek a piacra az új, un. „Varioterminállal”, amivel a hajtómű, a hidraulika és a TLT kezelhető. 

2002-ben először a 820-as típusba került alkalmazásra az un. Traktor-Management-System (TMS). A 

rendszer a vezető által beállított sebességet tartva, a terhelésnek megfelelően szabályozza a motor 

fordulatszámát és a hajtómű áttételét. 2005-ben a 300-as sorozat volt az első, amelyik csak egy 
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menettartománnyal rendelkezett. 2009-ben a szintén egy menettartományú 200-as sorozat 

bevezetésével [83] a Fendt már a teljes teljesítményosztályban (70 – 390 LE) fokozatmentes Vario 

hajtóművel látta el traktorait. A teljes gépkínálat öt különféle hajtóművel és ehhez tartozóan három 

hidraulika szivattyú és három motormérettel lefedhető (1. táblázat) [84]. 

 

1. táblázat. A Fendt traktorsorozatok és a Vario hajtóművek típusválasztéka [84] 

Traktor sorozat Hatómű típus Szivattyú méret Motor méret 

200 ML 70 1 tartomány A B 

300 ML 75 1 tartomány A C 

400 ML 90 2 tartomány A B 

700/800 ML 160 2 tartomány B C 

900 ML 260 2 tartomány C C+C 

 

 

2009-ben a saját és más traktorgyártó cégek számára előállított Varió hajtóművek darabszáma elérte a 

100 000-et, ami 2011-re 140 000-re nőt. 2010-ben a közel 400 LE teljesítményű 939 Vario lett a Fendt 

legnagyobb modellje fokozatmentes hajtóművel. A Vario hajtóművel minden munkát optimális 

sebességen lehet elvégezni 20 m/h és 60 km/h között fokozatmentesen, vonóerő megszakítás nélkül. A 

hajtómű működéséhez egy komplex elektromos vezérlés szükséges. A váltó vezérlése, kiegészülve a 

motor vezérlésével, egy intelligens motor-hajtómű (összefoglalóan traktor) menedzsmentet alkot, 

amellyel fogyasztás-, illetve káros anyag kibocsátás csökkenést lehet elérni.  

A Vario hajtómű – alap koncepciójának megtartása mellett – más erőgépekbe is beépítésre kerül. Ilyen 

például a JCB V-tronic hajtóműve, ami két menettartományú (L: 0-45 km/h, H: 0-70 km/h) és hat 

üzemmódú (automata, manuális, PowerShift, flexi, auto I és II, határterhelés szabályozó). A módosított 

vezérlés érdekessége, hogy a hat üzemmód között található egy PowerShift üzemmód, amivel a V-tronic 

hajtómű egy hagyományos PowerShift hajtóművet szimulál. Az alacsonyabb menettartományban 15 

előre és 12 hátrameneti fokozattal, a magasabb menettartományban 10 előre és 7 hátrameneti 

fokozattal. A Fendt gépek alapkoncepcióját meghagyva a Werner cég kifejezetten erdészeti és 

kommunális célokra fejlesztette ki a Wario sorozatot. A traktorok legfőbb jellemzője a 270 fokban 

körbefordítható vezetőfülke és a munkagépek csatlakozási lehetőségeinek széles tárháza. 
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1994-ben Ulbrich mutatta be a SAT (Steyr Antriebstechnik) négy sebességtartományú fokozatmentes 

hidrosztatikus teljesítmény elágazásos hajtóművének első koncepcióját [85]. A hajtómű több módosítás 

után 2000-től került beépítésre a Steyr CVT és a Case IH CVX szériákba. A Fendt Vario-tól eltérően a 

Steyr S-Matic hajtóműve (27. ábra) összetettebb felépítésű, mivel négy hidrosztatikus-mechanikus 

menettartománnyal rendelkezik, és négy bolygóművet (P1, P2, P3, P4) tartalmaz [86]. A teljesítmény 

elágaztatás közvetlenül a motor után történik. A hidrosztatikus egység egy fogaskerék áttételen 

keresztül kerül meghajtásra, amely egy állítható térfogatkiszorítású ferdetárcsás szivattyúból és egy 

állandó térfogatnyelésű ferdetárcsás hidromotorból áll. A mechanikus teljesítmény a P1-P2 jelű 

öttengelyes (2 behajtó, 3 kihajtó tengely) összetett bolygómű P1-ben lévő gyűrűkerekét hajtja. A 

hidrosztatikus teljesítmény a P1 bolygómű napkerekén keresztül összegződik a mechanikus 

teljesítménnyel. Álló helyzetben a P1 napkereke és gyűrűkereke azonos nagyságú, de ellentétes irányú 

fordulatszámmal forog. A gép indulása szélső helyzetbe kitérített szivattyú-szögállásból történik. 

Minden fokozat közepén a szivattyú dőlésszöge nulla – a P1 napkereke nem forog – így a 

teljesítményfolyam tisztán a mechanikus ágon halad. Gyorsítás esetén a szivattyút a nulla dőlésszögből 

ki kell téríteni, majd a szélső helyzet elérésekor a hajtómű a következő tartományba kapcsol. A váltás 

hidraulikus vezérlésű körmös tengelykapcsolókkal (K1, K2, K3, K4) történik. A KV és KR kuplung azt 

irányváltásért felel. 2000-ben a ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) felvásárolta a SAT céget, és az óta ZF 

S-Matic néven kerülnek a hajtóművek forgalomba. 2004-től kezdődően a Steyr és a Case traktorokon 

kívül a New Holland TVT és 2005-től a McCormick VTX szériák is S-Matic hajtóművet tartalmaznak. A 

Steyr traktorok a mezőgazdasági alkalmazásokon kívül sikeresen kerültek bevezetésre a kommunális, az 

erdészeti és az ipari alkalmazásoknál is. 

 

27. ábra. A Steyr Antriebstechnik S-Matic hajtóműve (2000) [87] 

Az 1997-es Agritechnika vásáron mutatta be a ZF fokozatmentes Eccom hajtóművét [93]. Első 

beépítésre 2001-ben került sor. Működése hasonló az S-Matic váltóéhoz. A hajtómű négy bolygómű 

összekapcsolódásából áll, a teljesítmény elágazás hajtó oldali kapcsolással történik (28. ábra). Három 

bolygómű (P1, P2, P3) alkotja a hajtómű első részét, amelynek két behajtó és három kihajtó tengelye 

van. A kihajtó tengelyek a K1, K2, K3 kuplungok által köthetők össze az utolsó P4-es bolygómű 
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fokozattal [88]. A P4 bolygómű csoporthajtóműként szolgál, amelyet a K4 és a B kuplungokkal lehet 

kapcsolni. Az áttételt a hidrosztatikus egység és a bolygómű állításával álló helyzet és 0,58-ös áttétel 

között lehet változtatni, amely előre- és hátramenetben is érvényes. Ezzel a hajtómű kihajtó 

fordulatszáma fokozatmentesen állítható álló helyzettől a motorfordulatszám 1,72-szereséig. A teljes 

áttételi tartományt négy állandó tartományra osztották fel úgy, hogy a traktorok legtöbbet használt 

menetsebességeinél a hajtóteljesítmény minél nagyobb része mechanikusan adódjon át. A tartományok 

határain a kapcsolóelemeknek nincs fordulatszám különbsége, így az átváltás vonóerő megszakítás 

nélkül történik [89]. Az S-Matic hajtóműnél körmös, az Eccom hajtóműnél lemezes tengelykapcsolókat 

használnak a tartományok váltására. A kihajtóoldalon található menetiránykuplungok (KV vagy KR) 

működtetésével történik a menetirány kiválasztása. Megjelenésekor a hajtómű két típussal (Eccom 1.5 

145 LE, Eccom 1.8 155 LE) volt elérhető, jelenleg már kilenc típus áll rendelkezésre, köztük az 550 LE-s 

Eccom 5.0. 2001-ben a Deutz-Fahr volt az első cég, amelyik Eccom 1.5 hajtóművet épített traktoraiba, 

ezt követte a John Deere 6000-es szériája, majd a Claas Xerion szériája. 
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28. ábra. A ZF Eccom 1.5 hajtóműve (2001) [93] 

A hajtómű gyártó cégek közül kimagasló a ZF részaránya. A Passau-Patriching székhelyű ZF gyár a 

fokozatnélküli traktorhajtóművek gyártása területén már 2009-ben elérte az 50.000-es darabszámot. A 

SAT felvásárlása után S-Matic hajtóművet 2000, az Eccom hajtóművet 2001-óta gyártja. Hajtóműkínálata 

lefedi a 135 LE-től 550 LE-ig terjedő teljesítménykategóriákat (2. táblázat). A 2009-es évben az Eccom 4.5 

hajtómű az 524 LE teljesítményű Claas Xerion 5000-be [91], az Eccom 5.0 a 394 LE teljesítményű Terrion 

ATM 7000 szériákba került beépítésre [92]. A ZF termékei többek között a Claas, a CNH, a John Deere és a 

Same Deutz-Fahr traktorokba kerülnek beépítésre. A Eccom és az S-Matic hajtóművek előnyeit egyesítve 

hozták létre un. ZF-Terramatic koncepciót, amelyben a váltó a hátsó híddal összeépítve egy komplett, 

önhordó egységet alkot. Az új koncepció kiegészíthető a ZF-Terra+ elektromos generátorral is. Az új ZF 

váltók már a Can Bus (ISO 11783) adatátviteli és az öndiagnosztikai elektronikus rendszereket is magukba 

foglalják [90]. 
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2. táblázat. A ZF Eccom, Terrametic TMT és a ZF-Steyr S-Matic fokozatmentes sebességváltók 

Hajtómű típus 
Motorteljesítmény 
[kW/LE] ISO 14396 szerint,   * „Boost”- tal 

Eccom 1.3 100/135,   107/145* 

Eccom 1.5 114/155,   132/180* 

Terramatic TMT 16 117/160.   135/180* 

Eccom 1.8 121/165,   140/190* 

Eccom 2.0 140/190,   154/210* 

Terramatic TMT 20 145/195,   165/225* 

Eccom 2.4 162/220,   184/250* 

Terramatic TMT 25 170/230,   190/260* 

Terramatic TMT 32 220/300,   242/330* 

Eccom 3.0 290/395 

S-Matic 180 145/195,   154/210* 

S-Matic 200 162/220,   184/250* 

Eccom 3.5 (Dropbauweise) 295/400 

Eccom 4.5 (Dropbauweise) 367/500 

Eccom 5.0 (Dropbauweise) 405/550,   478/650* 

 

A John Deere 2001-ben a mutatta be saját fejlesztésű fokozatmentes hajtóművét az AutoPowr-t (29. 

ábra), amit a 7710 (118kW) és 7810 (129kW) -es szériájú traktorokba építettek be [93]. A hajtómű 

hidrosztatikus rendszere a Fendt Vario-hoz hasonlóan, két 45°-ban kitéríthető ferde tengelyes, 

160cm3/ford folyadékszállítású axiáldugattyús egységből (Sauer-Danfoss) épül fel. A Vario-tól eltérően, 

egy négytengelyes összetett bolygóművében valósul meg a teljesítmény összegzése. A motor 

közvetlenül hajtja az összetett bolygómű bal oldali napkerekét, valamint egy hengeres fogaskerék 

áttételen keresztül a változtatható szállítású axiáldugattyús egységet. A gyűrűkerék szögsebességét az 

állandó szállítású egység határozza meg mindkét forgásirányban. Az L tartományban (max. 15 km/h) a 

bolygómű karjáról, a H tartományban (max. 50 km/h) pedig a jobb oldali napkerékről veszik le a 

teljesítményt.  

Telj.-elág.

max. 160 cm3
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29. ábra. A John Deere 7010-es szériájú traktorok AutoPowr hajtóműve (2001) [93] 
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A váltás a KL, illetve a KH tengelykapcsolókkal szinkron fordulatszámokon történik. Hátramenetbe (max. 

17 km/h) kapcsoláshoz egy irányváltó bolygóművet alakítottak ki, amelyet az L tartományhoz hasonlóan 

a bolygómű karjáról hajtanak meg. A váltás a KR tengelykapcsoló működtetésével valósul meg, így az 

irányváltó bolygómű gyűrűkerékének megfogásával a napkeréken jelenik meg a kihajtó teljesítmény 

[29]. A jármű álló helyzetében a gyűrűkerék a belsőégésű motorral ellentétes irányban forog, a 

változtatható szögállású egység motorként, az állandó szögállású egység szivattyúként üzemel. A 

gyűrűkerék megfogásakor kb. a tartomány közepén a hatásfok eléri a maximális értékét. Amikor a 

gyűrűkerék és a belső égésű motor azonos irányban forog, a változtatható szögállású egység 

szivattyúként, az állandó szögállású egység pedig motorként működik. Mindkét tartomány közepén a 

bolygómű gyűrűkereke áll, és a teljesítményátadás maximális hatásfokkal tisztán mechanikusan adódik 

át. 

A John Deere 2011-ben bemutatott fejlesztése az új 7R-es traktorsorozatba került beépítésre [94]. 

Ebben a hajtóműben (30. ábra) alkalmazták először a Sauer-Danfoss un. „Double Yoke” házkialakítású 

ferdetengelyes axiáldugattyús egységét. A három menettartomány L, M és H automatikusan, szinkron 

pontban kapcsolódik. Az irányváltás szinkronkapcsolóval valósítható meg egyenesbe állított (0°-os 

kitérítésű) hidrosztatikánál. A bolygómű jobb oldalán lévő tengelykapcsolókkal az M és a H, a bolygómű 

alatt lévő ág tengelykapcsolójával az L menettartomány kapcsolható. A belsőégésű motor a bolygómű 

karját hajtja. A hidrosztatikus egység állításával a napkerék és a gyűrűkerék fordulatszámarányát és így a 

jármű sebességét tudjuk módosítani. 

160cm3
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R F
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max.

  Hátsó
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30. ábra. A John Deere 7R szériájú traktorok hajtóműve Double Yoke hidrosztatikával (2011) [94] 



 

38/115 

A Valtra (AGCO) a 2009-es SIMA rendezvényen mutatta be a Versu és Direct szériákat, amelyekben 

először alkalmazták a moduláris hajtóműrendszert [95]. A Versu négy sebességtartományon belül öt 

terhelés alatt váltható un. Semi-Powershift hajtóművel rendelkezik (31. ábra). A Direct széria Nordic 

fokozatmenetes hajtóművének (32. ábra) pedig négy sebesség tartománya (0 km/h - 9, 18, 27, 50 km/h) 

és három hajtási módja van. Az azonos elemeket tartalmazó hajtóműveket Finnországban tervezték 

extrém hőmérsékleti körülményekre. További érdekesség, hogy a hajtóművek nem tartalmaznak 

gyűrűkerekes bolygóművet. A Nordic váltó mind a négy sebességtartománya nulláról indul és 

mindegyikben kettő (összesen tehát nyolc) hatásfokcsúcs található. A hajtóműolaj és a hidraulikus 

hajtású munkavégző elemek olajtartálya szétválasztásra került, így a hidraulikával üzemeltetett 

munkagépektől származó szennyeződések nem kerülnek be a hajtóműbe. Továbbá a hajtóműolaj a 

házfalon keresztül fel tudja melegíteni a hidraulika olajat, ami nagyon hasznos hideg hőmérsékleti 

viszonyok melletti üzemeltetésnél. A hajtómű hidraulikája relatív alacsony nyomáson működik, így 

biztosítja a magas hatásfokot alacsony sebességeknél és magas hőmérsékleti körülmények között. 
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31. ábra. A Valtra moduláris hajtóműve a terhelés alatt váltható Versu szériához (2009) [95] 
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32. ábra. A Valtra moduláris hajtóműve a fokozatmentesen váltható Direct szériához (2009) [95] 
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A hidrosztatikus-mechanikus teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek területén egy új 

irányvonalat képvisel a CNH saját fejlesztésű, 250 LE teljesítménykategóriáig használható Auto 

CommandTM váltója, amiben az úgynevezett kettős kuplungos elvet is alkalmazzák. A kettős kuplungos 

elv szabadalmi bejegyzése 1939-ben a francia mérnök Adolphe Kégressel és 1940-ben a darmstadti 

mezőgépész professzor Rudolf Franke [96] nevéhez fűződik. Az elvet először traktoroknál a TLT és 

járószerkezet hajtásának szétválasztásra, majd személyautók automata sebességváltóiban használták. 

Aitzetmüller [97] 2007-ben a Hofer Power Train GmbH VDC (Variable Double Clutch) hajtóműjével 

mutatta be ennek az elvnek egy érdekes alkalmazását a teljesítmény elágazásos fokozatmentes 

hajtóművek területén. Erre a fejlesztési irányra alapozva mutatta be 2009-ben a CNH új hajtóművét (33. 

ábra), amelyek a Case IH, a New Holland és a Steyr traktorokba kerülnek beépítésre. Előre menetben 

négy, hátramenetben kettő sebességtartományt és terhelés alatti irányváltási lehetőséget alakítottak ki. 

A váltót Modenában fejlesztették és a CNH hajtóműgyárában Antwerpenben gyártják. A két kuplung 

akkor vált, amikor azok teljesen szinkronban vannak. Ez csökkenti a kopást. 50 km/h sebességet lehet 

elérni 1550 1/min motorfordulatszámnál. A motor-hajtómű menedzsment az APM (Automatically 

Productivity Management) egy osztott kézikarral kezelhető. A ballal a minimális, a jobbal a maximális 

fordulatszám értéke állítható be. A TLT munkáknál a ballal a megkívánt, a jobbal a megengedett 

fordulatszám érték adható meg [98]. 

 

33. ábra. A CNH kettős kuplungos teljesítmény elágazásos fokozatmentesen hajtóműve (2009) [99] 
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A Same Deutz-Fahr 2010-ben mutatta be alacsonyabb teljesítménykategóriára (100-260 LE) kifejlesztett 

hajtóművét (34. ábra), amiben előre menetben kettő (L, H), hátra menetben pedig egy (R) tartományt 

alakítottak ki. Alacsonyabb sebességtartományban (L) és hátramenetben (R) az összegző hajtómű 

karjáról, magasabb sebességtartományban (H) a jobb oldali napkerékről vesszük le a hajtást. A hajtómű 

nem tartalmaz gyűrűkerekeket és azokhoz kapcsolódó, kívülről elhelyezkedő tengelykapcsolókat, ezért 

meglehetősen kicsi, keskeny kialakítású, ami ideális a keskeny nyomtávú alkalmazásokhoz [100]. 
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34. ábra. A Same Deutz-Fahr alacsony teljesítménykategóriás hajtóműve (2010) [100] 

A teljesség érdekében az erőgépek fokozatmentes hidrosztatikus hajtásainál meg kell említeni az arató-

cséplő gépek járószerkezetének hajtását is. Ezek a gépek általában közvetlen hidrosztatikus hajtásúak, 

amelynek hatásfoka rosszabb, mint egy teljesítmény elágazásos fokozatmentes konstrukcióé. Viszont 

ennél az alkalmazásnál fontosabb a hajtáslánc elemek munkafolyamatot nem zavaró elhelyezése, 

továbbá a munkaművelethez illeszkedő pontos menetsebesség beállítása, mint a jobb hatásfokú 

vonóerő kifejtése. 

A traktorokon és az arató-cséplő gépeken kívül a fokozatmentes hajtástechnika használata már 

megjelent a nagyteljesítményű speciális járműveknél is, mint például a tápanyag visszajuttató 

Challenger Terra Gator 8333 (360 LE). 
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3.3.3 Prototípusok elektromos hajtással 

Már a mezőgazdaság területén is megjelentek az első elektromos hajtású prototípusok, de a folyamatos 

fejlesztések ellenére még nem kerültek szériagyártásba. A szakértők ezzel szemben biztosak benne, 

hogy a dízel-elektromos hajtásé a jövő [101]. 1998-ban Roland Schmetz építette meg az első dízel-

elektromos prototípust, a 100 kW teljesítményű Eltrac E 135 traktort [102]. A prototípus egy New 

Holland M 135 átépítésével jött létre. A gép közepén elhelyezett vízhűtéses aszinkronmotor a 

differenciálművön keresztül hajtotta meg a hátsó kerekeket. Hasonló konstrukciós felépítésű a Belarus 

3023 traktor (220kW), amit 2009-ben a hannoveri vásáron mutattak be [103]. Az erőgép a technikai 

fejlődés hatására – még a nagyobb teljesítmény ellenére is – kisebb vezérlő és 

teljesítményelektronikával lett felszerelve. A gyártó szerint a hagyományos felépítésű erőgéppel 

szemben a dízel-elektromos hajtással 10-15 %-kal kevesebb fogyasztást lehet elérni. A jármű az 

átalakítás után 500 kg-al lett nehezebb, a hátsó TLT még a belsőégésű motorról, de a mellső TLT már 

elektromos módon kerül meghajtásra [104]. A New Holland a 2009-es SIMA rendezvényen mutatta be a 

T6000-es sorozat platformjára épített üzemanyagcellás tanulmánytraktorát az NH2-t (78 kW), melynek 

hajtáslánca kettő elektromotort tartalmaz. Az egyik a kerekeket, a másik a TLT-t hajtja [105]. Az 

előrejelzések szerint a tiszta elektromos illetve az üzemanyagcellás hajtás bevezetése a dízel-elektromos 

hajtásnál lassabban fog megtörténni [101]. További előnyöket biztosít a kerékagy-motoros hajtás és a 

motorokhoz kapcsolt kerékcsúszás szabályozásának alkalmazása. 2011-ben mutatta be az Agco az első, 

négy darab kerékagymotorral felszerelt erőgépet az E-RoGator-t (84 KW). Az önjáró gépnél a korábban 

használt hidrosztatikus kerékhajtásokat cserélték le. A gyártó szerint az elektromos változat 25-30 %-al 

kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint az eredeti hidrosztatikus konstrukció [106]. Hasonló megoldást 

fejlesztettek ki a Drezdai Egyetemen a svájci RigiTrac traktorgyártó céggel közösen. A dízel-elektromos 

kerékagymotoros hajtást a RigiTrac EWD 120 traktorba építették be. A 91 kW-os dízelmotor közvetlenül 

hajt egy 85 kW-os generátort, ami a négy kerékbe épített egyenként 33 kW-os kerékagymotort táplálja. 

A jármű kerekei a mellső és a hátsó tengelyenként külön kormányozhatók és mindegyik keréken külön 

lehet szabályozni a kerékcsúszást [107]. A dízelmotor mindig az optimális fordulatszám tartományban 

üzemel. A jármű 0-65 km/h sebességtartományban tud haladni. Az elektromos hajtással közel 96%-os 

hatásfokot értek el [108]. 

Az elektromos járószerkezet hajtás mellett meg kell említeni a kiegészítő készülékek (pl.: kompresszor, 

klímaberendezés, stb.) továbbá a munkaszervek meghajtására is alkalmas elektromos csatlakozási 

lehetőségeket. A 2007-es Agritechnika vásáron mutatta be a John Deere a motor lendkerekébe épített 

generátorát, ami 400V váltóáramot és 20 kW teljesítményt szolgáltat a gép saját és a munkagépre 

kihelyezett elemeinek hajtására [109]. A generátor blokk modulárisan illeszthető a John Deere legújabb 

fejlesztésű DirectDrive hajtóművéhez [42]. 
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3.4 Mezőgazdasági erőgépek hajtóművizsgálatainak összefoglalása, elemzése 

Erőgépek fokozatmentes hajtóműveire irányuló vizsgálatokat a fejlesztő cégeken, üzemeltetőkön kívül 

egyetemek és mezőgazdasági gépvizsgálatokra specializált laboratóriumok is végeztek. Az utóbbi két 

évtizedben jelentős aktivitás tapasztalható az erőgépek fokozatmentes hajtóműveinek vizsgálatainál. A 

publikált hazai és a nemzetközi vizsgálatok összefoglalóját és elemzését a saját kutatás megkezdése 

előtti, és a kutatómunkával párhuzamosan folyó vizsgálatokra csoportosítva ismertetem. 

A kutatómunka megkezdése előtti vizsgálatok 

1. MFT (40 LE, TU München) 

A 1988 februárjában bemutatott láncvariátoros, elsősorban kutatási céllal létrehozott traktoron több 

vizsgálatot és rendszeroptimálást hajtottak végre. 1996-ban Sauer részletesen vizsgálta a láncvariátoros 

hajtás üzemi viselkedését és hatásfokát [11]. 1999-ben Vahlensieck a fokozatmentes váltó áttétel 

szabályozó rendszerét fejlesztette és vizsgálta különféle munkaműveletekhez tartozó terhelések 

(boronálás, szántás, szállítás, TLT munkák és homlokrakodás) esetén, [110]. 2004-ben Resch a korábban 

kialakított hajtáslánc felépítését átalakította. A közvetlenül beépített láncvariátor után kapcsolt két 

fokokozatú fogaskerék hajtómű helyett két menettartományú módosított konstrukciót dolgozott ki. Az 

új felépítésben a fokozatmentes egység az alacsonyabb sebességtartományban teljesítmény elágazásos, 

a magasabban direkt beépítési módban üzemel. Az üzemi tulajdonságokat szimulációs eszközökkel és 

mérőpadon végzett mérésekkel is vizsgálta, elemezte [111]. 

2. Közgép VARITRAK 4x4 (180 LE, MGI) 

1986-1989 között kísérleti gép és géprendszer vizsgálatokat hajtottak végre. Az első vizsgálatok után a 

prototípus sebességváltót átalakították [112]. Az új sebességváltómű reverzibilis nyolc 

sebességfokozattal rendelkezett, ezek közül az alsó négy fokozat sebességei (± 17 % -kal) 

fokozatmentesen, terhelés alatt növelhetők és csökkenthetők voltak úgy, hogy az egymás melletti 

sebességek éppen átfedték egymást [Varitrak2]. Az 1987 novemberében elkészült továbbfejlesztett 

változatot már hat sebességfokozattal és módosított hidrosztatikus hajtóegységgel (± 30 %-os 

állíthatóság) látták el [114]. A motor vizsgálatát kiszerelt állapotában, közvetlen főtengelyfékezéssel 

hajtották végre a MEMMI féklaboratóriumában 1986.09.01.- 1986.11 03. között [113]. A vontatási 

vizsgálatokat 1987.06.01-09. között a Lajtahansági Állami Tangazdaság Hanságligeti üzemegységében 

[113] és 1989.09.05-15. között a Kecskeméti Magyar-Szovjet Barátság MgTsz-ben hajtották végre [114]. 

A mérések keretében meghatározták a fokozat nélküli sebességmódosítás lehetőségének szélső 

értékeit. A munkagépes vizsgálatokat RÁBA-IH-10-720-5/1-16-KA-BJ ekével, RÁBA-IH-10-770.07 

nehéztárcsás boronával, RÁBA-8,4 félig függesztett ásóboronával és RÁBA kultitiller kombinált nehéz 

kultivátorral és magágy-készítővel végezték [113]. 

3. Claas HM8 (120 LE, TU Braunschweig) 

2000-ben Seeger a Claas Xerion HM8-as hajtómű és a belsőégésű motor rendszerét vizsgálta statikus 

labor és változó szántóföldi körülmények között. A vizsgálatok alapján megállapította, hogy állandó 

teljesítménynél és munkasebességnél a motor-fokozatmentes hajtómű rendszer hatásfoka növekszik, 

ha a motor fordulatszáma csökken. A szántáskor, az erősen változó talajellenállás mellett a 

fokozatmentes hajtóművel a vontatási teljesítmény állandó értéken tartható, amivel magas 

területteljesítmény és ezzel egy időben alacsony területegységre vonatkozó hajtóanyag-fogyasztás 

érhető el [115], [116]. 
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4. Fendt Favorit 916 Vario – Fendt Favorit 816 (170 LE, Fachhochschule Nürtingen) 

Az összehasonlító munkagépes mérést mellső (munkaszélesség: 2,80 m) és hátsó (munkaszélesség: 3,50 

m) függesztésű kaszával végezték, relatív gyakori és nagy sebességkülönbségeket eredményező 

munkamenetekben. Az erőgépeken a motorok karakterisztikáját azonosra állították be. A vizsgálatok 

eredményei alapján megállapították, hogy különösen a TLT hajtású munkagépek üzemeltetésénél 

fognak jelentkezni a fokozatnélküli sebességváltóval rendelkező erőgépek előnyei, mivel a TLT 

fordulatszámát és a jármű sebességét optimálisan be lehet állítani a munkagép igényeinek megfelelően. 

A terhelés alatti váltóval szerelt erőgép közel 10 %-kal több üzemanyagot fogyasztott [117]. 

5. Fendt Favorit 926 Vario – John Deere 8400 (260 LE, Universität Kiel) 

Az összehasonlító munkagépes mérést dombos vidéken végezték, hétfejes ekével, különböző 

határterhelés beállításoknál és különböző állandó értékű sebességek tartása mellett. A Fendt motorja 

nagyobb maximális teljesítményű, a John Deere motorja pedig nagyobb állandó teljesítményű volt. A 

Fendt a hajtómű által fokozatmentes, a John Deere pedig a “motor által fokozatmentes“. A John Deere 

előnye viszont csak a motor állandó teljesítményű területén belül használható ki, mert ha erősen 

megnövekszik a terhelés mindenképpen szükséges váltani. A mérés során kb. 500 m-en tíz váltási 

folyamatra volt szükség a terhelés alatti váltóval szerelt John Deere eseténben és ebből adódóan a 

fokozatmentes Vario 6-7 %-kal bizonyult gyorsabbnak. A területegységre vonatkoztatott üzemanyag-

fogyasztás számottevő különbséget nem mutatott. A mérési eredményekre alapozott következtetésük 

alapján a sok váltást igénylő terhelések esetén, egy széles állandó teljesítményű motor ki tudja váltani a 

fokozatnélküli hajtóművet. Az üzemanyag takarékos munka érdekében, vagy a TLT fordulatszámának 

tartásakor viszont mindenképen áttételt kell változtatni. [117] 

6. Fendt Farmer 410 Vario – New Holland TS 90 (100 LE, FAT) 

Összehasonlító szállítási vizsgálatokat végeztek. A traktorok menetteljesítményét és üzemanyag-

fogyasztását mérték. A Fendt nagyobb abronccsal rendelkezett és 600 kg-mal volt nehezebb. A TLT-n 

mért teljesítményből adódóan a Fendt névleges fordulatszáma 5 %-kal, a maximális teljesítménye pedig 

mintegy 10 %-kal volt nagyobb volt, mint a New Hollandé. A névleges fordulatszámon mért fajlagos 

üzemanyag-fogyasztás tekintetében a Fendt 5,5 %-kal volt magasabb. A jelleggörbékből kitűnt, hogy a 

gyakorlatban használatos területen belül alig volt különbség (270 g/kWh és 272 g/kWh). A 

vizsgálatoknál tartálykocsit vontattak (önsúly 3200 kg, össztömeg 15000 kg) három eltérő vizsgálati 

területen. A dombos területen (5,7 km-es út 18 %-os emelkedővel) végzett max. 40 km/h sebességű 

méréseknél a Fendt üres tartálykocsival 4 %-kal ill. teli tartálykocsival 8,5 %-kal volt gyorsabb, viszont az 

üzemanyag fogyasztás is nagyobb volt üres tartálykocsival 20 %-kal teli tartálykocsival 6 %-kal mint a 

New Holland. 30 km/h sebességkorlátozásnál jobbak lettek az üzemanyag-fogyasztások, de a New 

Holland tempomat nélkül 11 %-kal gyorsabb volt mit a Fendt a pontosan beállított tempomattal, ekkor 

a New Holland mintegy 11 %-kal kevesebbet fogyasztott. [117] 

7. Fendt Vario 714 – Case IH CVX 150 – John Deere 6910 AP – Steyr 9145 (~150 LE, DLG) 

A DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) egy összehasonlító vizsgálat során azt mérte, miként 

alakul a fokozatmentes hajtóművel szerelt erőgépek (Fendt Vario 714, Case IH CVX 150, John Deere 

6910 AP) vontatási hatásfoka különböző sebességtartományokban, és hogyan hasonlítható a hatásfokuk 

egy terhelés alatt kapcsolható váltóművel szerelt erőgéphez. Referenciaként a négy csoportban terhelés 

alatt kapcsolható hajtóművel szerelt Steyr 9145-ös traktort szolgált. A mérési eredmények alapján 

megállapították, hogy a Vario váltónál a vontatási hatásfok alacsony sebességtartományban, azaz 

magas hidrosztatikus teljesítmény-hányadnál is nagyon jó. Magasabb sebességtartományokban a 
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vontatási hatásfok jó, megfelelően egyenletes, és megközelíti a referencia erőgépét. A Case IH CVX és a 

John Deere AutoPowr váltóval szerelt traktoroknál igen jó vontatási hatásfok csak a második 

sebességtartomány közepén volt elérhető. A Case IH CVX 10,5 km/h névleges sebességnél érte el a 

81%-os hatásfok értéket, ami gyakorlatilag megegyezett a referenciatraktor értékével [118]. 

8. Fendt Vario (~190 LE, Boly Rt.) 

1999-2000 között a Boly Rt. egy összehasonlító vizsgálatsorozatot végzett hat darab Vario, és öt darab 

terhelés alatt kapcsolható hajtóművel szerelt erőgép között. Az üzemanyag-fogyasztást mérték nehéz 

tárcsás művelésnél, középmély lazításnál illetve szállítási munkálatoknál. Az eredmények alapján 

megállapították, hogy a fokozatnélküli hajtóművel rendelkező traktor 10-30%-al kedvezőbb üzemanyag 

felhasználást eredményez, mint a terhelés alatt kapcsolható hajtóművel rendelkező. Továbbá a 

fokozatmentes hajtóművel szerelt traktorok éves gépkihasználása növelhető azzal, hogy a 

növénytermesztési munkákon kívül igen gazdaságosan használhatók a szállítási munkáknál is. Az 50 

km/h haladási sebesség a rövid távú (30-40 km) szállításoknál még a gépkocsis szállításnál is 

gazdaságosabb [119]. 

A kutatómunkával párhuzamosan folyó vizsgálatok: 

9. Deutz-Fahr Agrotron 1160 TTV – Deutz-Fahr Agrotron 155 (155 LE, ISMA) 

2004-ben az ISMA (Instituto Sperimentale per la Meccanizzazione Agricola) egy csoportokban terhelés 

alatt kapcsolható és egy fokozatmentes hajtóművel rendelkező erőgépet hasonlított össze. A 

motorfékezés eredményei alapján a motorok közel azonos teljesítményűek (115 kW) voltak. Viszont a 

motorvezérlés miatt a terhelés alatt kapcsolható váltóval rendelkező erőgép nagyobb maximális 

fordulatszámú volt (2450 1/min) és így a teljesítmény szélesebb fordulatszám tartományban állt 

rendelkezésre. A fokozatmentes hajtóművel szerelt erőgép motorja fajlagosan 5-6%-al kevesebb 

üzemanyagot fogyasztott. A vontatási vizsgálat során mindkét gép mellső függesztő szerkezetére egy-

egy tonna pótsúlyt helyeztek. A CVT hajtóműves traktor motorját az elérhető legalacsonyabb 

fordulatszámú, un. „Eco” és a legmagasabb teljesítményű un. „Power” módban is vizsgálták. 

Vonóerőben és fajlagos üzemanyag-fogyasztásban számottevő különbséget nem tapasztaltak a „Power” 

módban működő fokozatmentes és a terhelés alatt kapcsolható váltóval szerelt erőgépek között. Jobb 

fogyasztást csak az „Eco” módban történő működtetés eredményezett. Az összehasonlítás során 

munkagépes vizsgálatokat is végeztek, mint szántás, bálázás és szállítás. Szántásnál a kisebb mértékben 

változó terhelési viszonyok mellett, a terhelés alatt kapcsolható váltóval rendelkező erőgép jobban 

tartotta a beállított sebességet és így gyorsabb volt. Nagyobb terhelésváltozás esetén viszont a CVT 

hajtóműves traktor automatikus hajtóműáttétel és motorfordulatszám állítása gyorsabb volt, mint a 

manuális sebességváltás. A bálázási vizsgálatnál az üzemanyag fogyasztásban számottevő különbséget 

nem mértek. A szállítási vizsgálatnál 3,5%-os üzemanyag-fogyasztási különbség, az „Eco” módban 

történő működtetés esetén jelentkezett. A fokozatmentes hajtóművel szerelt erőgép vezetési kényelme 

viszont mindhárom munkaműveletnél jelentősen megmutatkozott [120]. 

10. John Deere 6430 AutoPowr - John Deere 6430 AutoQuad Plus (134 LE, LFZ) 
2011-ben Racz és Suntinger az LFZ-nél (Lehr- und Forschungszentrum Landwirtschaft Raumberg – 

Gumpenstein) egy diplomamunka keretében hasonlította össze a John Deere 6430 széria – 

fokozatmentes (AutoPowr) és terhelés alatt kapcsolható (AutoQuad Plus) hajtóművel szerelt – 

traktorait. A szántóföldi vizsgálatokat mellső (Lely Splendimo 280F) és hátsó függesztésű (Lely 

Splendimo 320T) fűkaszával végezték. A szállítási vizsgálatnál súlyozott (10,335 t össztömegű) 

kéttengelyes trélert (Kässbohrer Typ. VT 12) vontattak. A kaszálásnál az erőgépek eredeti 
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felszereltségében lévő abroncsait használták, így a fokozatmentes váltóval szerelt erőgép 245 kg –mal 

nehezebb volt. A szállítási vizsgálatnál már azonos abroncsokat használtak, de a fokozatmentes váltóval 

szerelt erőgép még így is 150 kg –mal nehezebb volt. A vizsgálatok során mérték az üzemidőt, az 

üzemanyag-fogyasztást, a megművelt területet illetve a megtett út hosszát. A kaszálásnál az erőgépek 

egymás mellett haladtak és a vizsgálatot két területen is elvégezték. Az egyik területen a terhelés alatt 

kapcsolható, a másik területen a fokozatmentes hajtóművel szerelt erőgép ért el jobb terület-, illetve 

időegységre vonatkoztatott üzemanyag-fogyasztás értéket. A szállítási vizsgálatnál háromszor haladtak 

végig ugyanazon az útvonalon. Ennél a méréssorozatnál viszont minden esetben a terhelés alatt 

kapcsolható váltóval szerelt erőgép bizonyult jobbnak a gyorsaság, a távolság-, illetve az időegységre 

vonatkoztatott üzemanyag-fogyasztás tekintetében [121]. 

11. Deutz-Fahr Agrofarm 430 TTV – Deutz-Fahr Agrofarm 430 Profiline (109 LE, BOKU) 

2011-ben Gastinger a BOKU-nál (Universität für Bodenkultur Wien) egy diplomamunka keretében 

hasonlította össze a Deutz-Fahr Agrofarm 430 széria – fokozatmentes (TTV) és terhelés alatt 

kapcsolható (Profiline) hajtóművel szerelt – traktorait. A vizsgálatokat kaszálás és nagy vonóerő igényű 

szállítási munka esetén végezték. A mérés alatt regisztrálták az üzemanyag-fogyasztást, a megművelt 

terület méretét és a megtett út hosszát. Az erőgépek azonos abronccsal és abroncsnyomással 

rendelkeztek. A fokozatmentes hajtóművel felszerelt traktor 210 kg-mal volt nehezebb. A motor 

vezérlésének változtatásával közel azonos motorteljesítményt illetve nyomatékot állítottak be. A 

szántóföldi vizsgálatokat mellső (Drummaster 431F) és hátsó függesztésű (SM 5.24 TC) fűkaszával 

végezték. Az eredmények alapján a 11,5 km/h kaszálási sebességnél 9,8%-al (0,30 l/ha) és 16 km/h 

sebességnél 9,3%-al (0,23 l/ha) több hajtóanyagot fogyasztott a fokozatmentes hajtóművel rendelkező 

erőgép. A nagyobb munkasebesség megnövelte az időegység alatt elfogyasztott hajtóanyag 

mennyiségét, de a területteljesítményt is és így összességében 17%-os spórolást eredményezett 

mindkét traktor esetén. A szállítási vizsgálatnál kéttengelyes 16540 kg össztömegű pótkocsit vontattak. 

A biztonság miatt lekorlátozott 37 km/h maximális sebességgel haladtak a 8,2 km-es útszakaszon, öt 

azonos helyen történő megállás beiktatásával. Az eredmények alapján a megtett út hosszára 

vonatkoztatott üzemanyag-fogyasztás 12,8 %-kal (0,027 l/km) volt több a fokozatmentes hajtóművel 

rendelkező erőgépnél. A 9-13%-os üzemanyag-fogyasztás különbséget a hajtóművek hatásfokának 

különbségével magyarázták [122]. 

12. Massey Fergusson (BOKU) 

2008-ben Frassl a BOKU-nál (Universität für Bodenkultur Wien) egy diplomamunka keretében 

hasonlította össze a Massey Fergusson fokozatmentes és terhelés alatt kapcsolható hajtóművel 

rendelkező traktorait. A vizsgálatokat kultivátorozás, altalajlazítás továbbá szállítási munka esetén 

végezték. A fokozatmentes hajtóművel szerelt erőgép a kultivátorozásnál 14,9%-al (0,93 l/ha), az altalaj 

lazításánál 13,7 %-al (1,37 l/ha) fogyasztott több üzemanyagot. A fokozatmentes hajtóművel ellátott 

erőgép esetén vizsgálták, hogyan alakulnak az üzemeltetési jellemzők, ha a motor egy meghatározott 

fordulatszámának tartása mellett a váltó áttételének változtatásával érik el a maximális sebességet. 

Ebben az üzemmódban kultivátorozásnál már csak 8,7%-al (0,63 l/ha), az altalaj lazításánál pedig csak 

6,3 %-al több üzemanyag fogyasztást mértek a terhelés alatt kapcsolható hajtóművel szerelt traktorhoz 

képest. A mérési eredmények alapján megállapították, hogy a menetstratégiának nagyobb hatása van a 

hajtóanyag fogyasztásra, mint a hajtóműnek. A 24,85 t össztömegű vontatmánnyal végzett szállítási 

vizsgálatoknál a fokozatmentes hajtóművel szerelt erőgép 6,3%-al kevesebbet üzemanyagot 

fogyasztott. Ez az érték 24%-ra növekedett, ha szállítási sebességet 50 km/h-ról 40 km/h-ra 

csökkentették [123]. 
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3.5 A szakirodalmi áttekintés összefoglalása 

A szakirodalmi áttekintés alapján megállapítható, hogy a fokozatmentes hajtóművek 1996 előtt csak kis 

sorozatban, illetve prototípus szintjén kerültek erőgépek hajtásláncába. 1996-tól a hidrosztatikus - 

mechanikus teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóműtípusok már sorozatgyártásban is 

megjelentek. 2001-ben, a kutatómunka megkezdésekor, összesen négy gyártó típusa volt jelen a piacon. 

Alkalmazásuk dinamikus fejlődését igazolja, hogy azóta már több, mint tíz sorozatban gyártott, 

különféle típus és azok típusváltozatai vannak jelen. A publikált vizsgálati eredmények alapján 

megállapítható, hogy a fokozatmentes hajtóművet tartalmazó hajtásláncok nem minden esetben 

nyújtanak egyértelmű előnyöket, sőt esetenként háttérbe is szorulnak a diszkrét áttételű terhelés alatt 

kapcsolható hajtóművekkel szemben. 

 

4. A kutatás célkitűzései 

A mezőgazdasági erőgépekben alkalmazott teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek 

felépítésének ismeretében, továbbá a publikált vizsgálati eredmények elemzése alapján az alábbi 

kutatási célokat határoztam meg: 

- A sorozatban gyártott és az irodalmi összefoglalóban bemutatott prototípus hajtóművek strukturális 

rendszerezése alapján az alapstruktúrák teljesítményfolyamának vizsgálata, viselkedésük modellezése 

és a kedvező üzemeltetési tartományok meghatározása. 

- A hajtóműben fellépő veszteségek részletes elemzése alapján – a szakirodalomban megtalálható 

ajánlások figyelembe vételével – a kimeneti és a bemeneti kapcsolású struktúrákat felépítő alap 

hajtóműelemek továbbfejleszthető, szimulációs modelljeinek létrehozása. A rendszerek vizsgálata, 

elemzése veszteségmentes és a veszteségeket figyelembe vevő üzemmód esetén is. 

- Az egy és több sebességtartományú teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtómű modellezése, 

összhatásfok-változásának meghatározása a teljes üzemeltetési tartományban. A több 

sebességtartományú hajtóműben a tartományváltási folyamat hatásfokváltozásának elemzése, 

vizsgálata. 

- A belsőégésű motor és a fokozatmentes hajtómű együttes vizsgálata, a legalacsonyabb hajtóanyag-

fogyasztáshoz és legmagasabb hajtóműhatásfokhoz, tartozó üzemeltetési paraméterek meghatározása. 

- A sorozatban gyártott fokozatmentes hajtóművel felszerelt erőgép típusok műszaki jellemzőinek 

összegyűjtése és rendszerezése a beépített hajtóművek típusai alapján. 

- A PowerShift hajtóművel és a fokozatmentesen állítható áttételű hajtóművel szerelt traktorok 

összehasonlíthatósága céljából egy vizsgálati módszer kidolgozása, amely az elvégzett vizsgálatoknál 

alkalmasabb a hajtásláncok teljes körű összehasonlítására. A kidolgozott módszer alapján kísérleti 

vizsgálatok elvégzése, az eredmények értékelése, értelmezése, az alkalmazási előnyök és a hátrányok 

megállapítása, az optimális üzemeltetési paraméterek meghatározása. 
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5. A kutatás módszerének és eszközének ismertetése 

A komplex feladatok megoldásához szükséges a rendszerszemléletű gondolkodásmód, amely a 

feladatot teljes egészében figyelembe véve biztosít koncepcionális keretet. Ez azt jelenti, hogy a 

rendszer minden részegységét célszerű elemezni és azokat a feladat megoldása során figyelembe venni. 

A vonatkozó szakirodalom áttekintése, a korábbi vizsgálati tapasztalatok, továbbá a 4. fejezetben 

meghatározott célkitűzések alapján a kutatás módszerét elméleti (szimulációs) és kísérleti, méréseken 

alapuló (laboratóriumi és szántóföldi) vizsgálatokra alapoztam (35. ábra). 

 

35. ábra. A komplex hajtásrendszer-vizsgálat felépítése 

A kutatást az ENTAM (European Network for Testing of Agricultural Machines) azaz a Mezőgazdasági 

Gépminősítő Intézetek Európai Hálózatának hazai tagjával a Vidékfejlesztési Minisztérium 

Mezőgazdasági Gépesítési Intézetével (MGI) közösen végeztem. A vizsgálatok során az MGI és a BME 

laboratóriumait, berendezéseit és szoftvereit használtam. 

A kitűzött célok és a rendelkezésre álló erőforrások, lehetőségek alapján az elméleti vizsgálatokat a 

fokozatmentes hajtóműegység minden elemi hajtáskomponensére lebontva, majd a teljes, összeépített 

hajtóműegységen is végre kell hajtani. Az optimális üzemeltetési paraméterek meghatározására a 

vizsgálatokat ki kell bővíteni a belsőégésű motort és a fokozatmentes hajtóművet tartalmazó hajtáslánc 

szintjére is. 

A kísérleti, méréseken alapuló vizsgálatokat a kereskedelemben kapható erőgépeken hajtottam végre. 

A hajtóműveket a tényleges beépítési környezetben, az erőgép teljes hajtásláncával együtt elemeztem. 
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Ezeket a vizsgálatokat egyrészt a fokozatmentes hajtómű szimulációs vizsgálataihoz kapcsolódó adatok 

meghatározása, másrészt a fokozatmentes és a PowerShift hajtóművel szerelt erőgépek 

összehasonlítása céljából végeztem el. 

A vizsgálati céloknak megfelelő erőgép kiválasztásához szükség volt – az irodalmi összefoglalóban 

szereplő fokozatmentes hajtóművek felépítésének elemzése és rendszerezése mellett – a különféle 

teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóműveket tartalmazó traktortípusok adatinak 

összegyűjtésére, csoportosítására is. A szisztematikus gyűjtést az 1996 óta sorozatban gyártott és a 

publikált prototípus hajtóművek esetén a hajtómű, a fokozatmentes egység és a traktor típusára 

vonatkoztatva állítottam össze (3. táblázat). A szakterület fejlődését 2001-től, a kutató munka 

megkezdésétől figyelemmel kísértem és a táblázatban szereplő adatokat folyamatosan frissítettem, 

publikáltam. 

3. táblázat. Fokozatmentes hajtóművel szerelt traktortípusok 1996 - 2012 között 

Hajtómű típus CVT egység Traktor típus 

Fendt Vario 200, 300, 400, 700, 800, 900 

Werner Wario 714, 716, 718, 720, 722, 724, 820 

Massey Ferguson 7400, 8400 

JCB Fastrac 8250, 8280, 8310 

Challenger MT 500 B, MT 600 B, Terra Gator 8333 

Fendt 

„Vario” 

„Dyna-VT” 

„V-tronic” 

„TechStarTM” 

 

Hidrosztatikus 
(primer és szekunder szabályozás) 

Valtra S 353 

Steyr CVT 120, 130, 150, 170 

Steyr CVT 6140, 6150, 6160, 6175, 6195 

Case IH CVX 120, 130, 150, 170 

„S-Matic” 
„S-Tronic” 

McCormick VTX 170-190 

Steyr 

(ZF) 

„AutoCommand” 

Hidrosztatikus 
(primer szabályozás) 

New Holland TVT 135, 145, 155, 170, 190 

John Deere 6420, 6620, 6820, 6920 

Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160 

Deutz Fahr Agrotron TTV 410, 420, 430, 610, 620, 630, 7210 7230, 7250 

Claas Xerion 3300, 5000, Claas Axion 900, 820 

ZF „Eccom” Hidrosztatikus  
(primer szabályozás) 

Terrion ATM 700 

John Deere „AutoPowr” Hidrosztatikus (primer szabályozás) John Deere 6010, 7010, 8030, 7200R, 7215R, 7230R, 7260R, 7280R 

Lamborghini „VRT” Hidrosztatikus (primer szabályozás) Lamborghini R4 VRT 100, 110; R6 VRT 115, 125, 135, 150, 170, 190 

Carraro „VaryT” Toroid variátor Carraro T 5.0, T 10.0, T15.0, 

Valtra „Nordic” Hidrosztatikus (primer szabályozás) Valtra Direct N122, N142, T132, T152, T162e, T172, T182, T202 

„EasyDriveTM” Láncos variátor (PIV) New Holland Boomer 8N, 3040, 3045, 3050 
New Holland 

„NH2*” Elektromos New Holland NH2 

New Holland T7070 AC, T7060 AC, T7050 AC, T7040 AC, T7030 AC 

New Holland T7550, T7540, T7530, T7520, T7510 

New Holland T7.170 .185 .200 .210 .220 .235 .250 .260 .270 

Case IH Puma 160, 225, 230 

CNH „AutoCommandTM” 
Hidrosztatikus 
(primer szabályozás) 

Steyr CVT ecotech 6130, 6145, 6160, 6170, 6185, 6200, 6215, 6230 

Belarus* - Elektromechanikus Belarus 3023 

Eltrac* - Elektromos Eltrac E 135 

RigiTrac* - Elektromos RigiTrac EWD 120 

E-RoGator* - Elektromos E-RoGator 

* Prototípus szinten gyártott típus 
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5.1 Szimulációs vizsgálatok 

A számítástechnika dinamikus fejlődése lehetővé tette a számítási folyamatokra fordított idő jelentős 

mértékű csökkenését. Az elmúlt két-három évtized alatt a számítógépes szimuláció egyre hatékonyabb 

és napjainkra már nélkülözhetetlen eszköze egy új tervezésű, vagy már meglévő gyártmány további 

vizsgálatára, optimalizálására. A teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek felépítésüket és 

működésüket tekintve összetett, bonyolult rendszerek. A valós fizikai prototípus előállítása nagyon 

költséges, ezért egy olyan virtuális prototípust, DMU-t (Digital Mock-UP) kell előállítani, amivel ezek a 

rendszerek gyorsan és költséghatékonyan elemezhetők, optimalizálhatók. 

A DMU létrehozása érdekében megvizsgáltam a csúcskategóriás 3D-s CAD (Computer Aided Design) 

modellező rendszereket, mint a Pro/ENGINEER, a CATIA és az Siemens PLM software (korábban NX ill. 

UGS) továbbá az alkalmazható szimulációs illetve CSD (Control System Design) rendszereket, mint a 

Matlab, a Matlab SIMULINK, a LabVIEW, az Easy5, az ITISim, az AmeSIM és az Automation Studio. A 

vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a programoknak nincs kifejezetten a teljesítmény 

elágazásos fokozatmentes hajtóművek szimulációs vizsgálatára kialakított eszközrendszere. A 

hajtóművet felépítő elemek (pl. fogaskerék kapcsolat, hidrosztatikus hajtás) nagy része a szimulációs 

programok elemkönyvtáraiban megtalálhatók és azok külön és nagyobb rendszerré összekapcsolva is 

elemezhetők. Viszont az építőelemek működését leíró összefüggések vagy nem publikusak, vagy a 

vizsgálati céloknak nem felelnek meg és nem módosíthatók. Ezért a teljesítmény elágazásos 

fokozatmentes hajtóművek alapelemeinek modelljeit újra létre kellet hozni. A rendelkezésre álló 

erőforrások és a kitűzött célok alapján a virtuális modell építését és a szimulációs vizsgálatokat a 

Pro/ENGINEER, a Matlab és a Matlab SIMULINK rendszerekben végeztem el (36. ábra). Az alkalmazott 

MiL (Model-in-the-loop) alapú szimulációs vizsgálat alapján a teljes hajtáslánc felépítése és a modellek 

kapcsolódása a 37. ábrán látható. 

 

36. ábra. A hajtómű virtuális prototípus modelljének elemei 

A feladat kidolgozásánál egy olyan rendszert kívántam létrehozni, amely bővíthető, továbbfejleszthető 

és további vizsgálatok esetén könnyen összekapcsolható mérési adatgyűjtő rendszerekkel. A mérési 

adatok feldolgozása, vizualizációja, továbbá a rendszerek közötti kommunikáció érdekében Visual Basic 

és Borland C++ Builder 5 programozói környezetben alkalmazásokat fejlesztettem. 
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37. ábra. A teljes hajtáslánc felépítése, a modellek kapcsolódása 

Az elemzéseket az egy (6.2. fejezet) és a több (6.3. fejezet) sebességtartományú hajtóműveken is 

elvégeztem. A hajtóművek adatai alapján létrehoztam azok virtuális prototípusát és megvizsgáltam a 

létrejövő teljesítményfolyamokat, a kedvező üzemelési tartományokat, a hatásfok változását és a több 

sebességtartományú hajtóműben a tartományváltás folyamatát. Az eredményeket felhasználtam a 

belsőégésű motor és a fokozatmentes hajtómű optimális üzemeltetési paramétereinek 

meghatározására is (6.3.4. fejezet). 

5.2 Laboratóriumi és szántóföldi vizsgálatok 

A publikált vizsgálati eredmények (3.4 fejezet) elemzése alapján megállapítottam, hogy az 

összehasonlító mérések során a kereskedelemben kapható géptípusokat vizsgálták. Ezek a mérések, 

illetve kiértékelésük csak korlátozott módon alkalmasak arra, hogy pontosan feltárják, milyen 

előnyökkel, illetve hátrányokkal jár egy fokozatmentes hajtóművel rendelkező erőgép egy PowerShift 

hajtóművel szerelt erőgéphez viszonyítva, különféle körülmények, illetve munkaműveletek közötti 

alkalmazás esetén. A vizsgálatoknál az erőgépek közel azonos teljesítményszintjeire törekedtek és csak 

részben vagy egyáltalán nem vették figyelembe azok eltérő felszereltségét, mint pl.: kerékméretet, a 

stabil-, illetve rugózott kerékfelfüggesztést, továbbá a különféle motorkarakterisztikákat és a 

tengelyterhelés értékeket. Az összehasonlításhoz szükséges azonos körülményeket a különféle 

hajtóművek ugyanazon hajtásláncba történő beépítése mellett lehetne elérni. 2003-ban az 

összehasonlító vizsgálatok kezdetekor, a meglévő hajtóművek konstrukciós kialakítása, az erőgépek 

felépítése, továbbá az átépítés jelentős költségvonzata miatt ez megoldás kivitelezhetetlen volt. A 

gyártók termékpalettáinak részletes elemzése alapján megállapítottam, hogy a John Deere és a Case IH 

rendelkezik az összehasonlítás szempontjából megfelelő, közel azonos felszereltségű típusokkal, melyek 

csak a hajtóműben különböznek. Az összehasonlító méréseknél használható erőgép típusának 

kiválasztása alapozta meg a szimulációs vizsgálat során elemzett több sebességtartományú 

fokozatmentes hajtómű típusát. 

A hajtásrendszer komplex elemzését képező hagyományos, méréseken alapuló vizsgálatokat két részre, 

laboratóriumi és szántóföldi részre osztottam. A laboratóriumi mérések során a traktorokba épített 

motorok teljesítmény és hajtóanyag fogyasztás jellemzőit határoztam meg, motor fékpadi vizsgálatok 

elvégzésével. A szántóföldi vizsgálat két alapszintje a traktor vontatási, illetve a traktor-munkagép 

vizsgálatok. A teljes körű összehasonlítás érdekében a traktor-munkagép szintet a különböző 

alkalmazásoknak megfelelően célszerű felosztani szállítási-, nagy vonóerő igényű- és TLT hajtást igénylő 

munkagépes vizsgálatokra 38. ábra. 
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38. ábra. Szántóföldi vizsgálatok felépítése 

A méréseket az MGI eszközrendszerének felhasználásával és mérőszemélyzetével közösen végeztem. A 

laboratóriumi vizsgálatokat a Sigma 5 mobil (Serial No.:022346) és a SCHENK W-400 típusú stabil 

örvényáramú vizes fékpaddal, továbbá a PIERBURG PLU-116H hajtóanyag fogyasztásmérővel, az OECD 

CODE I. előírásai szerint, a traktor teljesítmény leadó tengelyén történő szabványos fékezéssel hajtottuk 

végre. Az elemzésekhez szükségünk van a motorok fordulatszám jelleggörbéjére, amit rögzített, 

maximális gázkar állás (teljes töltés) mellett határozunk meg. Ehhez mérni és regisztrálni kell a 

belsőégésű motor fordulatszámát [1/min], az elfogyasztott hajtóanyag mennyiségét [dm3] és a terhelő 

nyomaték nagyságát [Nm]. A mért értékekből az 1. mellékletben szereplő összefüggések 

felhasználásával meghatározható a TLT teljesítménye [kW], a motor főtengelyre számított nyomatéka 

[Nm], az órás hajtóanyag fogyasztása [dm3/h] és a fajlagos hajtóanyag fogyasztása [g/kWh]. Ezen 

számított értékeket a motor fordulatszámának függvényében ábrázolva határozható meg a motor 

fordulatszám jelleggörbéje. A belsőégésű motor vizsgálati eredményeit a 6.4 fejezet tartalmazza. 

A traktor motorjának modellezéséhez, illetve a későbbiekben bemutatott optimális hajtáslánc-

paraméterek meghatározásához (6.3.4.2 fejezet) szükség van a motor un. kagylódiagramjának 

felvételére. Ehhez a fordulatszám jelleggörbénél mért és számított értékeket a maximális gázkar állástól 

különböző, kb. 5-10 gázkar állásnál is meg kell határozni. A gázkar állások értékét célszerű úgy felvenni, 

hogy a hozzájuk tartozó maximális alapjárati fordulatszámok közel azonos lépcsőkben osszák fel a 

motor működési fordulatszám tartományát. A belsőégésű motor modellezésének lépései a 6.1.1 

fejezetben található. 

A szántóföldi vizsgálatokat a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Rt. Cegléd Cifrakerti kerületében 2003. 

június 22-25 között, illetve 2007. október 9-19 között hajtottuk végre. A vontatási vizsgálatot sík 

fekvésű, lejtőtől és emelkedőtől mentes vályogtalajú gabonatarlón, az OECD módszer alapján készült 

MGI házi szabvány (MGI SZ 39-1-321) szerint végeztük el. A gabonatarlón a betakarítógépek és a szállító 

járművek keréknyomától mentes részeken került sor a mérési terület kijelölésére. Mivel a vizsgálati 

eredmények csak az adott talajállapot mellett érvényesek, ezért szükség van a mérési terület 

talajjellemzőinek meghatározására is (3. melléklet). A vontatási vizsgálatnál a vonóerőt egy fékező 

traktor által létrehozott terheléssel valósítottuk meg (4. melléklet, 5. ábra). A vizsgált és a fékező traktor 

között létrehozott sebességkülönbség biztosította a fokozatmentes fékezőerőt. A vizsgálatot a fékezett 

traktor különböző sebességfokozataiban, maximális gázkar állás mellett, üres menettől kezdve 

egyenletes lépcsőkben terhelve hajtottuk végre. A fokozatmentes hajtóművel rendelkező erőgépnél 

jelen vizsgálatnál nem célszerű diszkrét hajtóműáttételeknél mérni. Ezért ebben az esetben 
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sebességtartó un. tempomat üzemmódban, a diszkrét áttételi fokozatú hajtómű egyes 

sebességfokozataihoz tartozó sebességértékekről célszerű indítani a mérést. A vizsgálatoknál használt 

különböző tempomat fokozatokhoz tartozó értékek között – természetesen más tempomat fokozatban 

– több üzemeltetési pont is elérhető. A traktorok összehasonlításánál viszont csak a méréseknél 

használt tempomat fokozatokhoz tartozó mért értékek lettek figyelembe véve. A vizsgálatokat 

maximális gázkar állás mellett, különböző üres menetekhez tartozó sebesség értékekről kezdve, 

egyenletes lépcsőkben terhelve kell elvégezni. A vonóerő terhelést addig célszerű növelni, amíg a 

hajtott kerekek el nem érnek egy előre meghatározott szlip értékét, vagy a fékezett traktor motorja 

lefulladás közelébe nem kerül. Agrotechnikai szempontból maximum 15%-os szlip a megengedett, de a 

vontatási- és a gépjellemzők részletesebb feltárása érdekében 30% (adott esetben 50%) -os szlip értékig 

is folytattuk a mérést. 

A munkagépes vizsgálatok közül a szállítási vizsgálatot hajtottuk végre, sík területű aszfalt burkolatú 

mérőpályán. Alapjárati motorfordulatszámról maximális gázkar állás mellett álló helyzetből maximális 

sebességre gyorsítottunk. A maximális sebesség rövid, öt másodperces tartása után a gázkar 

visszavételével hagytuk kifutni a traktort. A vizsgálatot vontatmány nélküli, terheletlen traktoron (4. 

melléklet 6. ábra) továbbá egy kéttengelyes 7 tonna össztömegű HW 8011 típusú pótkocsit vontatva is 

végrehajtottuk (4. melléklet 7. ábra). A fokozatmentes hajtóművel rendelkező erőgépnél vizsgáltuk még 

a – motorfordulatszám csökkenését befolyásoló – terhelésszabályzó különböző állásának hatását is. A 

szabályozó 10-es állásánál a vezérlés a terhelésnek megfelelő teljesítményszint elérése után a motor 

fordulatszámát csökkenti a maximális nyomaték körüli értékig. Így elméletileg ezzel a beállítással lehet 

elérni a minimális fajlagos hajtóanyag fogyasztást. A szabályozó 0 állásánál a vezérlés a motor 

fordulatszámát a maximális teljesítmény körüli éréken tartja. 

A szántóföldi vizsgálatoknál az eltelt időt [s], a TLT fordulatszámát [1/min], az elfogyasztott 

hajtóanyagot [dm3], az erőgép haladási sebességét [m/sec], a hajtott kerék fordulatszámát [1/min], – a 

vontatási vizsgálatnál mindezen értékek mellet még – a kifejtett vonóerő nagyságát [kN] kell mérni és 

regisztrálni. A mért értékekből az 1. mellékletben szereplő összefüggések felhasználásával 

meghatározható az órás hajtóanyag fogyasztás [dm3/h] és a fajlagos hajtóanyag fogyasztás [g/kWh]. A 

2. mellékletben szereplő összefüggésekkel a vontatási teljesítmény [kW], a szlip [%], a hajtáslánc 

áttétele [-], továbbá – a kifejtett vontatási teljesítmény és az adott motorfordulathoz tartozó maximális 

TLT teljesítmény aránya – a lokális teljesítmény kihasználási tényező [kW/kW] határozható meg. A mért 

és a számított értékből létrehozható a traktor vontatási jelleggörbéje és elemezhető vontatási jellemzői. 

A vontatási vizsgálat eredményeit a 6.5 fejezet, a szállítási vizsgálat eredményeit a 6.6 fejezet 

tartalmazza. 

A belsőégésű motor fordulatszám a generátorral, illetve motorfordulatszám arányos TLT üzemmódban, 

a TLT csonkra szerelt 500 imp/ford impulzusszámú Heidenhain Rod 430 típusú fordulatszám jeladóval 

került meghatározásra. A hajtott kerék fordulatszámának mérése szintén egy Heidenhain Rod 430 

típusú fordulatszám jeladóval történt. A műszer az erőgép hátsó hídjához került rögzítésre és 

meghajtása a kerékagy pereméről történt (4. melléklet 1. ábra). Ezzel a megoldással egy hátsókerék 

fordulatra 1760 impulzus esett, amely kellő pontosságot adott a kihajtótengely fordulatszámának 

meghatározására. Az erőgép sebességét egy radaros sebességmérővel határoztuk meg, amit a traktor 

fülkéjének fellépőjéhez rögzítettünk. A vonóerő nagyságának megállapítása a vizsgált traktor vonórúdja 

és a fékező traktor drótkötele közé szerelt HMB U2B erőmérő cellával történt. A tengelyterhelés 

mérésére TELUB 1203 típusú talpmérlegeket (4. melléklet 2. ábra), az abroncsok belső nyomásának 

mérésére WIKA KI 1,6 típusú nyomásmérő órát használtunk. 
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A vizsgált jellemzők részletes elemzése érdekében az adatrögzítés 100 Hz-es mintavételezéssel történt. 

A hosszú mérési idő és a folyamatos adatrögzítés miatt így meglehetősen nagy méretű adatfájl jött 

létre. Az adatok könnyebb feldolgozása érdekében a különféle üzemeltetési szakaszok egy un. trigger 

jellel kerültek szétválasztásra. A jeladók által szolgáltatott adatokat egy HBM Spider 8 mérő és 

adatgyűjtő rendszer fogadta. A vonóerő analóg jeleire vonatkozóan előszűrést alkalmaztunk. Ez az 

előszűrés egy elsőfokú Bessel típusú alul áteresztő szűrőt jelentett, melynek törésponti frekvenciája a 

mintavételi frekvencia tizede volt. A sebesség- és a fordulatszámjelek frekvenciajelek, amelyekre 

előzetes szűrés nem történt. 

Az összehasonlító vizsgálatok során mindig ugyanazokat a mérőműszereket és adatgyűjtő rendszert 

használtuk. Az azonos feltételek biztosítása érdekében a vizsgálatokat kikapcsolt klímaberendezés és 

segédmellsőkerék-hajtás mellett hajtottuk végre, továbbá az erőgépeket mindig ugyanaz a személy 

vezette. 

5.3 A vizsgált erőgépek bemutatása 

A 2003. június 22-25 közötti méréseket Case IH CS 150 és Case IH CVX 150 típusú traktorokon hajtottam 

végre. Az erőgépek gyári adatai alapján azonos motorteljesítményűek (Pnévl.=108 kW). A 

kereskedelemben kapható felszereltségük közel azonos és csak a hajtóműben különböznek. A Case IH 

CS 150 egy SYNCROMESH 4 csoportú elektrohidraulikus vezérlésű PowerShift váltóval rendelkezik, ami 

hat sebességcsoport és csoportonként négy sebességfokozatot tartalmaz. A Case IH CVX 150 traktorba a 

Steyr cég S-Matic hidrosztatikus-mechanikus négy sebességtartományú teljesítmény elágazásos 

fokozatnélküli váltója (27. ábra) került beépítésre. A kereskedelemben kapható traktorok különböző 

tömegűek. Az eltérő tömeg, illetve tengelyterhelés értékeket pótsúlyozással azonosra állítottuk be. A 

pótsúlyozás után a mellső tengelyre 2800 kg, a hátsó tengelyre 4120 kg tömeg jutott. A pótsúlyozással, 

a teletankolt (310 l) üzemanyagtartállyal és a kereskedelmi alapfelszereltséggel a járművek össztömege 

így 6920 kg lett. A kerékabroncsok mérete, típusa, nyomása és állapota jelentősen befolyásolja az 

erőgép üzemeltetési jellemzőit. Ennek kiküszöbölése érdekében kerekeket cseréltünk és mindkét 

erőgépet ugyan azzal az abronccsal (mellső 540/65R28, hátsó 18,4R38) és azonos értékre beállított 

abroncsnyomással mértük (mellső 1,2 bar, hátsó 1,0 bar). Az erőgépek a vizsgálatok szempontjából 

meghatározó azonos befoglaló méretűek voltak. Mellső nyomtávolság 1916 mm, hátsó nyomtávolság 

1900 mm, tengelytáv 2806 mm, szélesség: 2450 mm, szabadmagasság 545 mm. 

A 2007. október 9-19 közötti méréseket Case IH Puma 195 és Case IH CVX 195 típusú traktorokon 

végeztem. Az erőgépek gyári adatai alapján azonos motorteljesítményűek (Pnévl.=144 kW). A Case IH 

Puma 195 traktor tizennyolc előre és hat hátra fokozatú teljes PowerShift váltóval, 540/65R30 mellső és 

580/70R42 hátsó abronccsal, 1870 mm hátsó nyomtávval, 4400 kg mellső és 4240 kg hátsótengelyre 

eső tömeggel, ezáltal 8640 kg össztömeggel rendelkezett. A Case IH CVX 195 fokozatmentes váltóval, 

480/70R28 mellső és 580/70R38 hátsó abronccsal, 1426-2026 mm között állítható hátsó nyomtávval, 

4250 kg mellső és 4690 kg hátsó tengelyre eső tömeggel, ezáltal 8940 kg össztömeggel rendelkezett. A 

gumiabroncsok belső nyomása (mellső 1,1 bar, hátsó 1,0 bar) mindkét traktornál megegyezett. Ezeken 

az erőgépeken motor és vontatási vizsgálatokat hajtottunk végre. Mivel nem volt lehetőség mindkét 

traktort azonos abroncsozással vizsgálni, ezért ezeket a méréseket nem a közvetlen összehasonlítás, 

hanem a hajtáslánc jellemzőinek további feltárására, igazolása céljából végeztük. 
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6. A vizsgálatok eredményei 

A vizsgálatok és mérések adatait értékelve az eredményeket az alábbi felosztásban ismertetem. A 

szimulációs vizsgálatok eredményeit a hajtáslánc alapelemeinek modellezése (6.1 fejezet), az egyszeres 

teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek (6.2 fejezet) és a több sebességtartományú, 

teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek (6.3 fejezet) elemzése tartalmazza. A laboratóriumi 

és szántóföldi vizsgálatok eredményeit a belsőégésű motor (6.4 fejezet), a vontatási (6.5 fejezet) és a 

szállítási (6.6 fejezet) vizsgálatok foglalják magukba. 

6.1 A hajtáslánc alapelemeinek modellezése 

Az erőgépek hajtásláncán a teljesítményfolyam az elvégzendő munkaművelettől függően alakul ki a 

belsőégésű motor és a járószerkezet, a TLT és a hidraulika között. A motor teljesítményének 

természetesen fedeznie kell még egyéb kiegészítő berendezések energiaigényét is (pl.: generátor, 

klímaberendezés). Jelen vizsgálatok keretében a hajtásláncnak csak azon elemei kerülnek modellezésre, 

amelyek a traktor vonóerő kifejtésében vesznek részt. A hajtáslánc elemei ennek megfelelően a belső 

égésű motor, a hajtómű, a véglehajtás, a kerék illetve a kerék-talaj kapcsolatból tevődnek össze. A 

vizsgálatok elsősorban a hajtóműre vonatkoznak, ezért annak elemeit elemeztem és modelleztem 

részletesen. A belső égésű motor és a véglehajtás csak a hajtóművizsgálatokhoz szükséges szinten került 

modellezésre. A kerék illetve a kerék-talaj kapcsolat a kutatás célkitűzéseit tekintve már nem képezi a 

vizsgálatok tárgyát. A modelleket úgy hoztam létre, hogy azok további vizsgálatok céljából 

továbbfejlesztetők, kiegészíthetők, pontosíthatók legyenek. 

6.1.1 A belsőégésű motor modellezése 

A belsőégésű motor modelljének megalkotásához a laboratóriumi mérések eredményeit használtam fel 

(6.4 fejezet). Az 5.2 fejezetben ismertetett módon egy meghatározott gázkar állás mellett elvégzett 

motorfékezés eredményeiből összetartozó motor fordulatszám – terhelő nyomaték – fajlagos 

hajtóanyag-fogyasztás koordinátákat kapunk (39.a ábra). Ezekre a pontokra egy polinomiális görbét 

illeszthetünk. Minél több mérési pontot veszünk fel az illesztett görbe annál pontosabban követi a 

motor karakterisztikáját. A különböző gázkar állások mellett elvégzett motorfékezés mérési 

eredményeiből egy-egy görbesereget kapunk. Az illesztett görbék azonos távolsággal történő 

felosztásával létrejött ponthalmazra egy háromdimenziós poligon felület került illesztésre (39.b ábra). 

Ez a felület adta a motor kagylódiagramját (39.c ábra), amin a motor paramétereit, mint motor 

fordulatszám – terhelő nyomaték – fajlagos hajtóanyag-fogyasztás lehet vizsgálni. A motor modelljének 

Matlab forráskódja az 5. mellékletben található. 

6.1.2 A hajtómű alapelemeinek modellezése 

A hajtómű alapelemeinek modellezése négy részből, a hengeres fogaskerékhajtás, a bolygómű, a 

csapágyazás és a fokozatmentes egység modellezéséből tevődik össze. A célkitűzéseknek megfelelően a 

modellezéskor az egységeken fellépő veszteségeket is részletesen elemeztem. A fejezet tartalmazza a 

modellezés során felhasznált kinematikai kapcsolatokat, a veszteségmentes és a veszteségeket 

figyelembe vevő üzemeltetés fordulatszám és nyomatékviszonyait is. 
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a, A motorfékezés mérési eredményeinek ábrázolása 

 
b, Felület illesztése a mérési eredményekre 

 
c, A motor kagylódiagramja 

39. ábra. A belsőégésű motor modellezésének lépései 
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6.1.2.1 Fogaskerékhajtás modellezése 

 

Kinematikai kapcsolatok 

A hajtás áttételének a bemenő n1 és a kimenő n2 fordulatszám arányát nevezzük. Az áttétel a 

fogaskerekek fogszámai alapján is kiszámítható az alábbi (1) összefüggés alapján: 

1

2

2

1

z
z

n
n

i == .          (1) 

Az 1-es index a behajtó a 2-es index a kihajtó tengelyre utal. Ha az áttétel értéke nagyobb, mint egy, 

akkor lassító, ha nulla és egy közé esik, akkor gyorsító hajtásról beszélünk. Negatív áttételi értéknél a 

behajtó és a kihajtó tengely ellentétes irányban forog. 

A hajtás hatásfokát a kimenő P2 és a bemenő P1 teljesítmény aránya határozza meg (2). A Pv a 

hajtóműben fellépő teljesítményveszteség. 

1

v1

1

2

P
PP

P
P −==η .         (2) 

A fogaskerékhajtás veszteségei a súrlódásból, a kenőanyag kavarásból és a légkavarásból adódnak. Az 

össz-súrlódási veszteség a kapcsolódó fogak, a csapágyak és a tömítések súrlódásából tevődik össze. A 

veszteségek csaknem teljes egésze hővé alakul, ami növeli a hajtómű hőmérsékletét. A túl magas üzemi 

hőmérséklet a hajtómű hő-teherbírásának túllépését idézheti elő, amikor romlik a kenésállapot, a 

fogfelületek berágódnak, a kenőanyag károsodik, élettartama csökken. 

 

A fogaskerekek fogsúrlódási vesztesége 

A fogaskerékhajtás teljesítmény veszteségei közül legjelentősebb a fogsúrlódási veszteség, melynek 

számítására számos eljárást dolgoztak ki [127], [130], [131], [132]. Az összefüggéseket rendszerint a 

fogkapcsolódás során kialakuló súrlódási erőket és a csúszási sebességeket felhasználva, egy átlagos 

fogsúrlódási tényezőt feltételezve határozták meg.  

A fogsúrlódási tényező értéke függ a súrlódási állapottól és az üzemi körülményektől, mint a terhelés, a 

hőmérséklet, a sebesség, a kapcsolódó fogaskerekek anyagától, kialakításától, felületi jellemzőitől. 

Számos kutató dolgozott ki összefüggéseket a fogsúrlódási tényező meghatározására [127], [128]. Egyes 

összefüggések a fogazati veszteség pontosabb számítása érdekében figyelembe veszik a fogsúrlódási 

tényező változását a kapcsolóvonal mentén [129] [130] [131]. A vizsgált hajtóművek fogaskerék 

kapcsolatainak modellezése nem indokolja a fogsúrlódási tényező kapcsolóvonal menti változásának 

figyelembe vételét. Mivel a fogsúrlódási tényezőt meghatározó összefüggések között jelentős eltérések 

adódnak [142], ezért a szimulációs modellben egy – a gyakorlati tapasztalatok alapján meghatározott 

[1] – átlagos állandó érték (μZ =0,04) került megadásra. A létrehozott modell szükség esetén bővíthető, 

mérési eredményekből származó pontosabb fogsúrlódási tényező megadásával. 
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A fogazati hatásfok (ηZ) a fogsúrlódási veszteség (PZ) és az üresjárati veszteség (PZ0) Niemann és Winter 

alapján [127]: 

IN

0ZZIN
Z P

)PP(P +−=η  , ahol        (3) 

VmINZ HPP ⋅µ⋅= .         (4) 

A fogkapcsolódás viszonyait figyelembe vevő veszteségtényező (HV): 

)1(
cosiz

)1i(
H 2

2
2
1

b1
V ε+ε+ε−⋅

β⋅⋅
+⋅π= α .       (5) 

Evolvens fogazatú kerékpár fogazati hatásfokának számítása, állandó fogsúrlódási tényezőt feltételezve, 

egynél kisebb rész-kapcsolószámok esetére Duda [132] alapján: 









±⋅ε+ε⋅π⋅µ−=η

21
21ZZ z

1
z
1

)(1 .       (6) 

A „+” előjel a külső-külső, a „–” előjel külső-belső fogazatú kerekek kapcsolódására érvényes. 

Az összefüggés egyenes, ferde, elemi, kompenzált és általános fogazatokra, lassító vagy gyorsító áttétel 

esetén is alkalmazható. Niemann kimutatta [127], hogy a gyakorlatban legtöbbször előforduló esetekre, 

amikor a profilkapcsolószám (εα) 1,4 - 1,8 tartományban van, a fogazati hatásfok az alábbi (7) 

összefüggéssel számítható: 









±⋅µ⋅−=η
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1
z
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1,21 .        (7) 

A fogaskerékhajtás modellezésekor a fogazati hatásfokot ezzel az összefüggéssel vettem figyelembe. 

 

A fogaskerekek kenőanyag-kavarási vesztesége 

Az olajjal feltöltött hajtóművekben a kenőanyagba merülő fogaskerekek olajkavarási munkája 

veszteséget okoz. A forgó kerekek levegőt juttatnak az olajba, ami csökkenti a kenés hatékonyságát és a 

kenőolaj élettartamát, ez további veszteségeket okoz. A veszteség modellezésével, számításával számos 

kutató foglakozott, többek között Niemann [127], Mauz [137], Butsch [138], Maurer [139], Sax [140], 

Strasser [141], Csobán [142]. A veszteség modellezése, számítása a sok paramétertől függő áramlási 

viszonyok miatt meglehetősen bonyolult, továbbá ismerni kell a hajtómű elemeinek pontos geometriai 

méreteit. Ezek a paraméterek, méretek csak korlátozottan álltak rendelkezésre, ezért a létrehozott 

modell nem számol a fogaskerekek kenőanyag-kavarási veszteségeivel. Az adatok megadásával a modell 

kiegészíthető, pontosítható. 
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A fogaskerekek légkavarási vesztesége 

Az olajjal feltöltött hajtóművekben a fogaskerekek felületére tapadt kenőanyag a kerekek forgásának 

hatására felverődik, szétszóródik a hajtóműházban. Ez sok esetben hasznos, mert a kenőanyagot 

irányított módon több helyre is el lehet juttatni (pl. csapágyak) továbbá a létrejött olajköd kenés 

szempontjából is előnyös. A sűrű olajköd és a keréktestek között létrejövő súrlódás ugyanakkor 

teljesítmény veszteséget okoz. A légkavarási veszteséget a fogaskerekek geometriája és a kenőanyag 

viszkozitása mellett legjobban a fogaskerekek kerületi sebessége befolyásolja [141]. A kutatók által 

létrehozott összefüggésekhez szükséges a hajtómű pontos geometriai kialakítása, méretei. Ezek a 

paraméterek – hasonló módon, mint a kenőanyag kavarási veszteségeknél – csak korlátozott módon 

álltak rendelkezésre, ezért a létrehozott modell nem számol a fogaskerekek légkavarási veszteségeivel. 

Az adatok megadásával a modell kiegészíthető, pontosítható. 

A tömítések súrlódási vesztesége 

A tömítések súrlódási veszteségét leginkább az érintkező felületek geometriája, anyagjellemző és a 

felületek közötti nyomás határozza meg. A tömítések súrlódási, tribológiai folyamatainak elemzésével 

számos kutató foglalkozott [144], [145], [146]. A sokparaméteres, bonyolult számítások mellett Martins 

és kutatócsoportja [146] kidolgozott egy számítást a tömítések súrlódási veszteségének közelítő 

meghatározására. A veszteség mértéke jóval kisebb, mint a korábban említett veszteségek és értéke 

lényegében független a hajtáslánc elemein átvitt teljesítménytől. A létrehozott modell ezért nem 

tartalmazza a tömítések súrlódási veszteségeinek számítását. Az adatok megadásával a modell 

kiegészíthető, pontosítható. 

6.1.2.2 Bolygóművek modellezése 

Szerkezeti kialakítás szerint elemi, egyszerű, kettős bolygókerekes, segéd bolygókerekes, többkarú és 

összetett bolygóműveket különböztethetünk meg [125], [1]. Jól áttekinthető osztályozást ad a 

fogaskerekek kapcsolódása szerinti felosztása. A K a külső-külső, a B a külső-belső fogazatú kerekek 

kapcsolódását jelöli. A bolygómű alapelemei a külső fogazatú napkerék és a belső fogazatú gyűrűkerék, 

továbbá a bolygókerekek és az azok tengelyeit tartó kar. Az alapelemek, az angol terminológiának 

megfelelően, a kezdőbetűjükkel kerültek megjelölésre. Így a napkerék (Sun gear) – S, a gyűrűkerék (Ring 

gear) – R, kar (Carrier) – C jelölést kapott. 

Kinematikai kapcsolatok 

Az egyszerű és a kettős bolygókerekes bolygóműveknek egy-, vagy kétszabadságfokú üzemállapota 

lehet. Az egyszabadságfokú üzemállapotban csak a behajtó elem, a kihajtó elem és a bolygókerekek 

forognak, a többi elem áll. A kétszabadságfokú üzemállapotban vagy egy behajtó és két kihajtó elemet, 

vagy két behajtó és egy kihajtó elemet találunk. Az előbbit osztóműnek vagy differenciálműnek, az 

utóbbit összegző bolygóműnek nevezzük. Jellegzetes egyszabadságfokú üzemállapotok az áthajtómű 

állapot, amikor a kar (C) álló helyzetben van és a bolygókerekek csak a saját tengelyük körül forognak, 

továbbá a tengelykapcsoló állapot, amikor a bolygókerekek nem gördülnek le a központi fogazott 

elemeken (S, R) és az összes alapelem azonos szögsebességgel forog. 
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A bolygómű alapelemek (S, R és C) fordulatszámai közötti összefüggés a Willis alapegyenlet, a 

bolygóművek általános mozgásegyenlete alapján [125]: 

RbSCb ninn)i1( ⋅−=⋅− .        (8) 

Ahol ib a bolygómű belső áttétele, ami a napkerék (S) és a gyűrűkerék (R) előjel helyesen felírható áttételét 

fejezi ki áthajtómű üzemállapot, azaz rögzített kar (C) esetén. ib-t kifejezve az alábbi egyenletet kapjuk (9): 

CR

CS
b nn

nn
i

−
−= .          (9) 

A belső áttétel előjele a be- és a kihajtó tengelyek egymáshoz viszonyított forgásirányát fejezi ki áthajtómű 

üzemállapotban. Pozitív előjel esetén a be- és a kihajtó tengelyek azonos irányban, negatív előjel esetén 

ellentétes irányban forognak. A bolygóművek belső áttételei meghatározhatók az alapelemek 

fogszámaival is. Egyszerű KB típusú bolygómű esetén az alábbi képlet alapján (10): 
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R
b z

z
i −= .          (10) 

Más típusú bolygóművek belső áttétele is meghatározható, a fogaskerék fogszámok ismeretében. Az 

összefüggések szakirodalmakban megtalálhatók [125], [1]. 

A bolygómű áttétele (iP) meghatározható a behajtó (n1) és a kihajtó (n2) tengelyek fordulatszámai 

alapján (11): 

2

1
P n

n
i = .          (11) 

Egyszabadságfokú üzemállapotban a bolygómű áttételének nagysága függ attól, hogy melyik a behajtó, 

és a kihajtó elem, illetve hogy melyik elem áll. Az egyszerű és a kettős bolygókerekes bolygóművek 

esetén az elemek kombinálásával hat különböző áttételt tudunk megvalósítani. A hetedik, az 1-es 

áttételt a tengelykapcsoló üzemállapot adja. Az egyszabadságfokú üzemállapotok áttétele a bolygómű 

belső áttételének függvényeként határozhatók meg a (8) egyenlet felhasználásával. Az alábbi (12) 

összefüggések a KB típusú bolygómű egyszabadságfokú üzemállapotának áttételértékeit tartalmazza. A 

(12) összefüggések kettős bolygókerekes bolygóművekre is igazak, ha ismert ib értéke. Az áttétel alsó 

indexének első tagja a behajtó, a második a kihajtó, a felső index pedig az álló elemet tartalmazza. 
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Kétszabadságfokú üzemállapotban az áttételt tengelypáronként értelmezhetjük és a megkülönböztetés 

érdekében k-val jelöljük. Az alapelemek közötti áttételek az alábbi (13) összefüggések alapján 

definiálhatók: 
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Az alapelemek közötti kinematikai áttétel felírható (14) a belső áttétel és bármely másik kinematikai 

áttétel függvényeként a (8) egyenlet felhasználásával: 
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Üzemi viszonyok a veszteségek figyelembevételével 

A bolygómű teljesítményegyensúlyi egyenlete az alapelemeken fellépő teljesítmények (PS, PR, PC) és a 

veszteségek (PV) alapján: 

0PPPP VCRS =+++ .         (15) 

A bolygómű központi fogaskerekeinek teljesítménye felbontható gördülő teljesítményre (Pg) és 

fogsúrlódási veszteséget nem okozó kar teljesítményre (Pk) [1]. A gördülő teljesítményt a 

kapcsolódásban részt vevő elemek nyomatékának és a karhoz viszonyított szögsebességének szorzata 

adja. A kar teljesítmény az elemen fellépő nyomaték és a kar szögsebességnek szorzataként számítható: 









ω⋅=ω⋅+ω−ω⋅=+=

ω⋅+ω−ω⋅=+=

ω⋅+ω−ω⋅=+=

CCCCCCCCkCgC

CRCRRRkRgR

CSCSSSkSgS

TT)(TPPP

T)(TPPP

T)(TPPP

.     (16) 



 

61/115 

A bolygóműben a kar teljesítmények összege nulla, a gördülő teljesítmények összege pedig a 

veszteségteljesítménnyel egyenlő: 
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.         (17) 

A fentiek alapján a bolygómű teljesítményveszteségét a karhoz rögzített koordináta rendszerben 

számítjuk. 

A bolygómű nyomatékviszonyait az alapelemekre ható nyomatékok (TS, TR, TC) nyomatékegyensúlyi 

egyenletéből (18) és a különböző (S�R illetve R�S) teljesítményfolyamokhoz tartozó relatív 

teljesítményegyensúlyi egyenletekből (19) határozhatjuk meg. Az összefüggésben ηO a bolygómű 

hatásfoka áthajtómű üzemállapotban. 

 

0TTT CRS =++ ,         (18) 
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A (19)-es egyenletek összevonhatók (20): 

0)(T)(T CRR
w

OCSS =ω−ω⋅+η⋅ω−ω⋅  .      (20) 

A w kitevő a napkerék tengelyén fellépő gördülő teljesítmény PSg előjeléből származik [133] [134]. Ha 

PSg>0 a gördülő teljesítmény a napkerékről a gyűrűkerékre (S�R), ha PSg<0 a gyűrűkerékről a 

napkerékre (R�S) folyik. Ebből következően η0
w definíciója: 

RSO
w

O1w
→

η=η→+= ,        (21) 

SRO

w
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1
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→
η

=η→−= .        (22) 

A w kitevő értéke a napkeréken fellépő gördülő teljesítmény előjelének meghatározása alapján 

megadható (23): 

))(T(signw CSS ω−ω⋅= .        (23) 
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A bolygómű alapelemein fellépő nyomatékok viszonyát egyedül a belső áttétel (ib) és a hatásfok (ηO
w) 

határozza meg. A teljesítménymérlegből adódóan napkeréken történő behajtásnál a (24) összefüggés, a 

gyűrűkeréken történő behajtásnál a (25) összefüggés – nem csak áthajtómű üzemállapotban – 

érvényes. 

RSOSSRR TT
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η⋅ω⋅−=ω⋅ ,        (24) 
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→
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ω⋅−=ω⋅ .         (25) 

Az η0
W bevezetésével a teljesítményfolyam irányától függetlenül a napkeréken és a gyűrűkeréken 

fellépő nyomatéki viszonyok az alábbi egyenlet (26) alapján határozhatók meg: 

w
0b

w
0

R

S

S

R i
T
T η⋅−=η⋅

ω
ω−= .        (26) 

Az (18) és a (26) egyenletekből a teljesítményfolyam irányától függetlenül meghatározható a karon és a 

napkeréken (27), továbbá a karon és a gyűrűkeréken (28) fellépő nyomatékok viszonyai. 
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A bolygómű egyszabadságfokú üzemállapotát a karjának rögzítésével (áthajtómű üzemmód), vagy a 

napkerekének, vagy a gyűrűkerekének rögzítésével érhetjük el. Müller [134] kutatásai alapján, a 

különféle egyszabadságfokú üzemállapotokhoz tartozó hatásfokszámítások, továbbá az alapelemeken 

fellépő nyomatékok számításához használható w kitevő értékei, a bolygómű különböző belső áttételi 

tartományaiban a 6. mellékletben találhatók. 

A bolygómű kétszabadságfokú üzemállapotában az alapelemeken fellépő teljesítményfolyamok 

teljesítmény elágaztatással (S�RC, R�CS, C�SR), vagy teljesítmény összegzéssel (RC�S, CS�R, 

SR�C) jöhetnek létre. A teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművekbe épített bolygóművek, 

egy-két üzemmódtól eltekintve, kétszabadságfokú üzemállapotban működnek. A hatásfok értékét a 

bolygómű belső áttétele, a teljesítményfolyam, a behajtó és a kihajtó elemek egyértelműen 

meghatározzák [135], [136]. Müller [134] kutatásai alapján a hatásfokszámításnál használt 

összefüggések táblázatos formában a 7. mellékletben találhatók. A hatásfok összefüggések képleteiben 

a napkerék és a gyűrűkerék közötti áttételek (kSR) szerepelnek. Bármely másik két alapelem közötti 

kinematikai áttétel ismeretében a hatásfok összefüggések átírhatók a (14) egyenletek felhasználásával. 

A vizsgálatokhoz létrehozott modell a fenti (8)-(28) egyenletek, továbbá a bolygómű egyszabadságfokú 

üzemállapotára (6. melléklet), illetve a kétszabadságfokú üzemállapotára (7. melléklet) vonatkozó 

hatásfok összefüggések, az alapelemek fogszámadatai, mint bemeneti paraméterek és a 

fordulatszám(ok), nyomaték(ok), mint bemeneti adatok alapján, a teljesítményfolyam irányának 

figyelembevételével kiszámítja a hiányzó alapelem(ek) fordulatszám és nyomaték értékét. 
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6.1.2.3 Csapágyazás modellezése 

A vizsgált és modellezett hajtóművek kivétel nélkül gördülő csapágyakat tartalmaznak. A 

gördülőcsapágyban a súrlódás a meghatározó veszteségforrás. A veszteség függ a terheléstől, az üzemi 

fordulatszámtól, továbbá a csapágy típusától, nagyságától, a kenőanyag tulajdonságától, 

mennyiségétől. A csapágy teljes ellenállása a gördülőtestek és a kosár, valamint a gördülőtestek és a 

csapágygyűrű futófelületek közötti gördülő- és csúszási ellenállásából, továbbá a kenőanyag 

súrlódásából és a tömített csapágyak súrlódó tömítéseinek csúszó súrlódásából tevődik össze [147]. A 

csapágyazás veszteségei láthatóan igen összetettek. Számos kutató dolgozott ki összefüggéseket a 

veszteségek meghatározására, többek között Stribeck [148], Palmgren [149], Eschmann [150], Bartels 

[151], a bolygóművekben történő alkalmazásoknál Potthoff [152] Siepmann [153], Hansberg [154], 

Liang [155]. 

A létrehozott modell nem tartalmazza a csapágyazás részletes modellezését csak annak egy 

egyszerűsített változatát. Ezt az egyszerűsítést a tanszékünkön végrehajtott, bolygóműves vizsgálatokra 

alapoztuk [156]. E vizsgálati eredmények, továbbá Niemann ajánlása alapján, a csapágyon fellépő 

veszteségeket a forgó tengelyek által átvitt teljesítmény, bolygóművekben a gördülő teljesítmény egy 

százalékával vettem figyelembe. 

6.1.2.4 A hidrosztatikus hajtás modellezése 

Az 3. táblázatban szereplő hajtóművekben a fokozatmentes egység mechanikus (toroid vagy láncos 

variátor), elektromos, illetve túlnyomó többségben hidrosztatikus hajtás. A hidrosztatikus hajtóművek 

zárt rendszerű hajtások, amelyek egy axiál-dugattyús szivattyúból és egy, illetve a ML 260-as típusú 

Vario hajtóműnél kettő axiál-dugattyús motorból állnak (1. táblázat). A Vario hajtóművek primer – 

szekunder, a többi gyártó típusai csak primer szabályozásúak (3. táblázat). A zárt rendszerű primer – 

szekunder szabályozású hidrosztatikus hajtóművel természetesen a tisztán primer szabályozás is 

megvalósítható, ezért ezt a megoldást elemeztem és modelleztem. 

Üzemi paraméterek elemzése a veszteségek figyelembevételével 

A hidrosztatikus rendszerben lévő munkafolyadék belső súrlódása, a relatív elmozdulást végző elemek 

tömítéseinek hibáiból adódó szivárgások és a hajtáselemek mechanikai súrlódása miatt a hidraulikus 

teljesítményátvitel csak veszteségek mellett valósítható meg. A hidraulikus teljesítményátvitelnél 

jelentkező veszteségeket a hidraulikus (ηHydr), volumetrikus (ηVol) és mechanikus (ηMech) hatásfokkal 

vesszük figyelembe [32]. A teljesítményátvitel összhatásfoka (ηVar) e három hatásfok szorzata: 

VolMechHydr
IN

OUT
Var P

P η⋅η⋅η==η .       (29) 

A gyakorlatban a hidraulikus és a mechanikai hatásfok külön-külön nem mérhető, mivel a mechanikai 

veszteség is nyomásesést okoz. Ezért a mérésekkel meghatározott volumetrikus (ηVol) és 

összhatásfokból (ηVar) a kettő szorzatát határozzuk meg. 

Vol

Var
MechHydr η

η=η⋅η .         (30) 
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A teljesítményveszteségekből a hidraulikus hatásfokot két nyomás, a volumetrikus hatásfokot két 

térfogatáram hányadosára lehet visszavezetni. Egy hidraulikus energiaátalakító hidraulikus hatásfoka a 

nyomásveszteség (ΔpL), a bemeneti nyomás (pIn) és a kimeneti nyomás (pOut) függvényében az alábbi 

egyenlet (31) alapján határozható meg: 

In

L

In

LIn

In

Out
Hydr p

p
1

p
pp

p
p ∆−=∆−==η .       (31) 

A bemeneti nyomás szivattyúnál a munkatérben, motor esetén a beömlő ágban lévő nyomást, a 

kimeneti nyomás szivattyúnál a nyomóvezetékben, motornál a munkatérben lévő nyomást jelenti. Egy 

hidraulikus energiaátalakító volumetrikus hatásfoka a bemeneten mérhető térfogatáram (QIn), a 

kimeneten mérhető térfogatáram (QOut) vagy a résveszteség térfogatárama (ΔQL) alapján az alábbi 

egyenlettel (32) határozható meg: 

In

L

In

Out
Vol Q

Q
1

Q
Q ∆−==η .        (32) 

A motort terhelő nyomaték és a szivattyút meghajtó nyomaték figyelembevételével meghatározhatók a 

nyomatéki egyenletek, a szivattyút és a motort összekötő csövek méretjellemzőinek figyelembe 

vételével pedig a térfogatáram egyenletek. A hidraulikus rendszer hatásfoka függ a terhelés hatására 

létrejött nyomáskülönbségtől, a rendszer fordulatszámától és a hőmérsékletétől. A létrehozott modell a 

nyomáskülönbség és a fordulatszám alapján határozza meg a rendszer hatásfokát és nem veszi 

figyelembe annak hőmérséklettől való függését. A hatásfok pontos meghatározásához szükség van a 

motor és a szivattyú fordulatszám – nyomaték – összhatásfok jelleggörbe seregére. A jelleggörbék és az 

egyensúlyi egyenletek felhasználásával a hidrosztatikus hajtómű modellje Matlab SIMULINK 

rendszerben készült (8. melléklet).  

A vizsgált teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek esetén nem állt rendelkezésre a 

hidrosztatikus motor és a szivattyú fordulatszám – nyomaték – összhatásfok jelleggörbe serege. Ezért a 

vizsgálatoknál a változtatható áttételű elem hatásfoka – a 6.2 és 6.3 fejezetekben bemutatott módon – 

több különböző konstans értékkel lett figyelembe véve. A hidrosztatikus hajtómű modellezésénél 

szerzett tapasztalatok így a teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek működési jellemzőinek 

feltárásánál és viselkedésének magyarázatánál hasznosultak. 

6.1.3 A véglehajtás modellezése 

A véglehajtás alatt a vizsgált teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtómű kihajtó tengelye és a 

meghajtó kerekek tengelye közötti hajtáslánc rész került definiálásra. A kutatás célkitűzései alapján az 

erőgép teljes hajtásláncán belül a hajtómű, illetve az összekapcsolt hajtómű és a belsőégésű motor 

rendszer kerül részletes vizsgálatra. Ezért a véglehajtás modellje egy veszteségmentes, konstans 

áttételű hajtáselemként került beépítésre. A modell létrehozásának célja az erőgép sebességének 

meghatározása és a vizsgálati eredmények járműsebesség függvényében történő elemzése volt. A 

létrehozott veszteségmentes modell a véglehajtás konstrukciós kialakításának és hajtástechnikai 

paramétereinek ismeretében a fogaskerékhajtás (6.1.2.1 fejezet), a csapágyazás (6.1.2.3 fejezet) és a 

bolygóművek modellezése (6.1.2.2 fejezet) alapján továbbfejleszthető, pontosítható. 
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6.2 Egyszeres teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek 

A teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóműveket két fő alaptípusra, a belső és a külső 

teljesítmény elágazásos hajtóművekre oszthatjuk. A belső teljesítmény elágazásos típust, az irodalmi 

áttekintésben említett Renault személygépkocsiknál (11. ábra) alkalmazták először. Erőgépekben 

történő alkalmazásuk csak 1965-ben Molly által létrehozott prototípus szintjén valósult meg [61]. Az 

erőgépeknél a külső teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek terjedtek el. Ennél a típusnál a 

fokozatmentes hajtóműegységet nem közvetlenül a hajtásláncba, hanem egy teljesítményelágaztatással 

létrehozott ágba építik be. Ha a hajtóműben a teljesítmény elágaztatása két ágra történik, akkor 

egyszeres teljesítmény elágazásos hajtóműről beszélünk (1.b. ábra). A 3. táblázatban szereplő traktorok 

fokozatmentes hajtóművei kivétel nélkül egyszeres teljesítmény elágazásos konstrukciók.  

Az egyszeres teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművekkel különböző célokat valósíthatunk 

meg: 

- a fokozatmentes hajtóműegység hatásfokánál nagyobb összhatásfok elérése, 

- a fokozatmentes hajtóműegység állítási tartományánál nagyobb állítási tartomány elérése. 

Sajnos ezeket a célokat egyidejűleg nem tudjuk megvalósítani, mivel a hatásfok növelésével az állítási 

tartomány lecsökken, illetve a fokozatmentes hajtóműegység állítási tartományának növelése a 

hajtómű összhatásfokának csökkenését vonja magával. 

Az egyszeres teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóműstruktúrák létrehozásához négy alap 

építőelemre van szükségünk: 

- állandó fordulatszámviszonyú kapcsolótag (pl.: hengeres fogaskerék kapcsolat), 

- állandó nyomatékviszonyú kapcsolótag (pl.: bolygómű), 

- állandó áttételű teljesítményág (pl.: hengeres fogaskerék kapcsolat, lánchajtás), 

- fokozatmentesen állítható áttételű teljesítményág (pl.: állítható áttételű hidrosztatikus hajtás, 

variátor). 

Attól függően, hogy a hajtómű bemeneti oldalára melyik kapcsolótagot helyezzük különféle felépítésű 

rendszereket tudunk létrehozni. Amennyiben az állandó fordulatszámviszonyú kapcsolótag a bemeneti 

oldalon helyezkedik el, akkor az un. bemeneti kapcsolású (IC – Input Coupled), nyomaték elágazású 

(40.a ábra), ha a kimeneti oldalon, akkor az un. kimeneti kapcsolású (OC – Output Coupled), sebesség 

elágazású rendszert kapjuk (40.b ábra). 

P

2

vari

1

C

i const

V i b
Hajtó oldal Hajtott oldal

   

i var

C

i const

P

2V1i b

Hajtott oldalHajtó oldal

 

     

a, bemeneti kapcsolású (IC)     b, kimeneti kapcsolású (OC) 

40. ábra. Egyszeres teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóműstruktúrák 
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Az állandó nyomatékviszonyú kapcsolótag legyen egy három alapelemes két szabadságfokú ib belső 

áttételű bolygómű. A két szabadságfokú bolygómű három tengelyét (napkerék - S, gyűrűkerék - R, kar - 

C) a fokozatmentes, az állandó áttételű, vagy a hajtó- illetve a hajtott oldalhoz történő kapcsolásának 

kombinálásával összesen tizenkettő különféle struktúrát tudunk létrehozni (40.a, 40.b ábra táblázatai). 

A struktúrák megnevezésénél az első betű a fokozatmentes taggal, a második betű az állandó áttételű 

taggal, a harmadik betű a hajtó- illetve a hajtott oldallal való kapcsolatra utal. A tizenkettő eltérő 

struktúra száma a kinematikai ekvivalencia miatt hatra redukálható. Például az IC-RSC struktúra 1/ib 

bolygómű belső áttétellel helyettesíthető az IC-SRC struktúrával. 

A 3. táblázatban szereplő erőgépek fokozatmentes hajtóműveinek felépítését a 3.3.1 és a 3.3.2 

fejezetekben lévő szerkezeti vázlatok alapján megvizsgáltam. Az elemezések alapján a sorozatban 

gyártott hajtóműveket strukturálisan rendszereztem (4. táblázat). 

4. táblázat. Erőgépek sorozatban gyártott fokozatmentes hajtóműveinek strukturális rendszerezése 

Hatómű típus  CVT egység Hajtóműstruktúra Megjegyzés 

Fendt - Vario 
Hidrosztatikus 

(primer és szekunder szabályozás) 
OC-RSC  

Steyr – S-Matic 
Hidrosztatikus 

(primer szabályozás) 
IC-SRC Öttengelyes bolygómű 

ZF - Eccom 
Hidrosztatikus 

(primer szabályozás) 
IC-SRC  

John Deere - AutoPowr 
Hidrosztatikus 

(primer szabályozás) 
IC-RSC 

Kettős bolygókerekes 
bolygómű 

Carraro – VaryT Toroid variátor IC-CSC  

Valtra - Nordic 
Hidrosztatikus 

(primer szabályozás) 
IC-CSS 

„Kettős” bolygókerekes 
bolygómű 

New Holland - EasyDrive Láncos variátor (PIV) IC-SCR  

CNH - AutoCommandTM 
Hidrosztatikus 

(primer szabályozás) 
IC-RSC 

Kettős bolygókerekes 
bolygómű 

6.2.1 A bemeneti és a kimeneti kapcsolású struktúrák fordulatszám áttételei 

A legegyszerűbb egyszeres teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtómű létrehozásához szükség van 

egy három alapelemes két szabadságfokú bolygóműre, egy fokozatmentesen állítható áttételű 

hajtóműre továbbá egy olyan hajtáselemre, ami egyben biztosítja az állandó fordulatszámviszonyú 

kapcsolótagot és az állandó áttételű teljesítményágat is. Ilyen hajtáselem például az egyszerű hengeres 

fogaskerék kapcsolat is azzal a megkötéssel, hogy a hajtás egy be- és kettő kihajtó, vagy kettő behajtó és 

egy kihajtó részből áll. A három alapelem, azaz a bolygómű belső áttétele (ib), a fokozatmentes hajtómű 

áttétele (ivar) és az állandó áttételű tag áttétele (iconst) egyértelműen meghatározza a teljesítmény 

elágazásos fokozatmentes hajtómű összáttételét (iG). Azonos értékű áttételek (ib, ivar, iconst) 

alkalmazásával a különféle struktúrák (40. ábra) esetén más összáttétel értéket kapunk. E három áttétel 

függvényében meghatároztam a legegyszerűbb egyszeres teljesítmény elágazásos fokozatmentes 

hajtóműstruktúráknál a hajtómű összáttételét. A 9. mellékletben megtalálható az IC-SRC, az IC-RSC, az 

OC-SRC és az OC-RSC struktúrák összáttétel számításának lépései. A többi számítás ezek alapján 

levezethető, a végeredményeket az 5. táblázat tartalmazza. Az ekvivalens struktúrák összáttétele a 

bolygómű belső áttételének reciprok értékével kiszámítható (9. melléklet). 

Az egyes építőelemek megfelelően megválasztott áttételeivel, a hajtáslánc megszakítása nélkül 

megvalósítható, hogy a hajtómű kimenő tengelyének fordulatszáma nulla legyen. Ez a tulajdonság az 

erőgépek üzemeltetése esetén nagy jelentőséggel bír. A kimeneti kapcsolású OC rendszereknél a 

fokozatmentesen állítható áttételű tag áttételének ebben az esetben végtelennek kellene lennie. Ezt a 
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fokozatmentes hajtómű kimenő tengelyének megállításával érhetjük el. A bemeneti kapcsolású IC 

rendszereknél a hajtómű kimenő tengelyének nulla fordulatszáma megfelelően megválasztott 

áttételekkel a bolygóműben megvalósítható. Az építőelemek áttételeinek felhasználásával 

meghatároztam a fokozatmentes tag – hajtott tengely zéró fordulatszámához tartozó – áttételét 

különböző struktúrák esetén (6. táblázat). 

5. táblázat. A különböző struktúrájú egyszeres teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek áttételértékei 

 

6. táblázat. A változtatható tag áttételei a kihajtó tengely zéró fordulatszáma mellett (i=iG) 

 

A bemeneti fordulatszám és a hajtómű összáttétele alapján meghatározható a kimeneti fordulatszám. A 

bemeneti fordulatszámot a belsőégésű motor fordulatszáma adja, a kimeneti fordulatszámból pedig a 

jármű sebessége számítható. Abban az esetben, ha a fokozatmentes hajtómű áttételének teljes 

tartományban történő változtatásával a jármű teljes menetsebesség-tartományát le tudjuk fedni egy 

sebességtartományú teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóműről beszélünk. Ha ez nem valósul 

meg, a teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművet egy diszkrét áttételű hajtóművel kell 

kiegészíteni. Ezeket a hajtóműveket több sebességtartományú teljesítmény elágazásos fokozatmentes 

hajtóműveknek nevezzük. 
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6.2.2 A bemeneti és a kimeneti kapcsolású struktúrák teljesítményfolyamai 

A hajtóművekben fellépő teljesítményfolyamok elemzése érdekében ismerni kell a konstrukciót felépítő 

hajtástechnikai elemeken fellépő teljesítmények előjeles értékeit. A teljesítményfolyamok 

meghatározáshoz a következő megállapításokat kell rögzíteni [124]:  

- bemenő hajtásról beszélünk, ha a ható erő és a gördülőponti sebesség iránya azonos, 

- a hajtóműbe bevezetett teljesítmény mindig pozitív előjelű, 

- kimenő hajtásról beszélünk, ha a ható erő és a gördülőponti sebesség iránya ellentétes, 

- a kimenő teljesítmény mindig negatív előjelű. 

A teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművekben a fellépő teljesítményfolyamok alapján három 

üzemállapotot különböztetünk meg. Az egyik a teljesítmény elágazás állapota PS (Power Split). Ebben az 

esetben az elágaztatott teljesítmény mind az állandó-, mind a fokozatmentesen változtatható áttételű 

ágon egymással megegyező irányban folyik. A másik kettő a keringő teljesítmények állapota. Ezeken 

belül megkülönböztetünk pozitív +PC (Power Circulation) és negatív -PC (Power Circulation) 

üzemállapotokat. Pozitív keringő teljesítményről beszélünk, ha a behajtó tengelyről jövő és a keringő 

teljesítmény összege a fokozatmentesen változtatható áttételű teljesítményágon folyik keresztül. 

Negatív keringő teljesítmény esetén az állandó áttételű teljesítményágon halad keresztül az összegzett 

teljesítmény, és a fokozatmentes hajtóműegységet csak a keringő teljesítmény terheli.  

A hatásfok pontos elemzése és számítása szempontjából a szakirodalmakban szereplő és a fentiekben 

említett három üzemállapotot (PS, +PC, -PC) kiegészítettem még további két üzemállapot vizsgálatával 

is. A negyedik a hajtómű álló kihajtó tengelyéhez tarozó GN (Geared Neutral) üzemállapot. Az ötödik 

pedig azt az üzemállapot szemlélteti, amikor a fokozatmentesen változtatható áttételű ágon nem folyik 

teljesítmény PVar=0 PV0. A két további üzemállapot elemzése mellett a teljesítmény elágazásos PS 

állapotot felosztottam három további részre (PT 0, PSg>0, PSg<0). Ugyanis a PS üzemállapotban van a 

bolygómű legjobb hatásfokú állapota, az un. tengelykapcsoló állapot (PT 0). A másik két állapot a 

napkeréken fellépő gördülő teljesítmény PSg áramlási iránya alapján definiálható. Ha PSg>0 a gördülő 

teljesítmény a napkerékről a gyűrűkerékre (S�R), ha PSg<0 akkor gyűrűkerékről a napkerékre (R�S) 

áramlik. 

A teljesítményfolyamok meghatározására bevezettem egy referencia áttételt (iref), ami a hajtómű azon 

összáttételét jelenti, amikor a bolygómű fokozatnélküli taggal kapcsolódó S, R vagy C alapelemének 

fordulatszáma zérus (33). A különféle hajtóműstruktúrák esetén a referencia áttétel (iref) és a bolygómű 

belső áttétele (ib) közötti összefüggéseket bemeneti kapcsolású (IC) és kimeneti kapcsolású (OC) esetben a 

10. melléklet tartalmazza. 

be

ki
ref n

n
i = , ha nvar = 0,    ill. 

varbe

varki
ref nn

nn
i

−
−= , ha nvar ≠ 0 .   (33) 

A teljesítményfolyamok meghatározása továbbiakban a bemeneti kapcsolású (IC) hajtóművek 

veszteségmentes üzeme esetén kerül részletes bemutatásra. A példaként nézzük az IC-RSC struktúrájú 

hajtóművet (41. ábra). 
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41. ábra. Az IC-RSC struktúrájú hajtómű szerkezeti vázlata (nbe=nIN, nki=nOUT) 

A bolygóműben fellépő nyomatékokat a 6.1.2.2 fejezetben szereplő nyomatékegyensúlyi egyenletből (18) 

és a (26), (27), (28)-as egyenletekből határozhatjuk meg. A vizsgált IC-RSC hajtóműre veszteségmentes 

üzemet feltételezve az alapelemeken ébredő nyomatékok viszonyát kifejezhetjük a referencia áttétellel 

(34), (35), (36). Teljesítmény elágazásos PS üzemállapotban az elágazási pontba bevezetett teljesítmény 

(PIN) egyenlő az állandó áttételű teljesítményágra (PConst) és a fokozatmentesen változtatható áttételű 

teljesítményágra (PVar) jutó teljesítmények összegével (37). Mivel ez a teljesítmény elágazási pont állandó 

fordulatszám viszonyú kapcsolótagot jelent, a hajtómű bemenő fordulatszáma, a napkerék fordulatszáma 

és egy megfelelően megválasztott áttétellel a fokozatmentes tag bemenő 1-es számú tengelyének 

fordulatszáma megegyezik. Ezen egyszerűsítések és a (35), (36) egyenletek figyelembevételével a 

hajtóműbe bemenő nyomaték (TIN) (38) és a hajtómű összáttétele (IG) kifejezhető (39). A fokozatmentes 

hajtómű áttételének (40) felhasználásával meghatározható egységnyi bevezetett teljesítmény esetén a 

fokozatmentes tagra eső teljesítményhányad (PVar) (41). Hasonló módon megállapítható a kimeneti 

kapcsolású (OC) hajtóművek esetén is ez a teljesítményhányad (42). A hajtómű összátétele (IG) konstans 

bemenő motorfordulatszám esetén arányos a jármű menetsebességével. A (41)-as és a (42)-es 

összefüggések alapján a jármű sebességének függvényében felrajzolhatjuk a kimeneti kapcsolású (OC) 

(42.a ábra) és a bemeneti kapcsolású IC (42.b ábra) hajtóművek teljesítménykarakterisztikáit egységnyi 

bevezetett teljesítmény esetére. A függőlegesen vonalkázott rész a fokozatmentesen változtatható 

áttételű ágon átfolyó (PVar), a vízszintesen vonalkázott rész az állandó áttételű ágon átfolyó (PConst) 

teljesítmények arányát szemlélteti egységnyi (PIN) bemenő teljesítményre vonatkoztatva. 
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a, OC struktúra      b, IC struktúra 

42. ábra. Egyszeres teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek teljesítménykarakterisztikái 

(PV=PVar, PÁ=PConst) 

 

A 42. ábrán az 1. pontban GN üzemállapot, azaz álló helyzet, a 4. tartományban pedig PS üzemállapot 

valósul meg. A 2. tartományban –PC és a hátrameneti 5. tartományban +PC üzemállapot jön létre. A 

fokozatmentes hajtóműegység igénybevétele szempontjából a +PC üzemállapot a legkritikusabb állapot, 

mivel a hajtómű behajtó teljesítménye és a keringő teljesítmény összege a fokozatmentesen állítható 

áttételű teljesítményágon folyik keresztül. A –PC üzemállapot a fokozatmentes hajtóműegység 

igénybevétele szempontjából sokkal kedvezőbb, mivel azt csak a keringő teljesítmény terheli. A 3. pontban 

van a korábban definiált referencia áttétel (33), ekkor a fokozatmentes taggal kapcsolódó bolygómű 

alapelem, tehát OC-RSC illetve IC-RSC struktúráknál a gyűrűkerék fordulatszáma zérus. A gyűrűkerékre 

csak statikus nyomaték hat, teljesítmény nem áramlik rajta. Ebben a pontban maximális a hajtómű 

hatásfoka, ugyanis a bemenő teljesítmény teljes egészében az állandó áttételű ágon áramlik keresztül. 
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A teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóműbe beépített KB típusú bolygómű Kutzbach 

sebességábrái és a bolygómű három alapeleméhez tartozó fordulatszám (n), nyomaték (T) és 

teljesítmény (P) előjeles értékei továbbá a hajtómű teljesítményfolyamai a különböző üzemállapotokra 

lebontva az OC-RSC struktúra esetén, a 43. ábrán, az IC-RSC struktúra esetén, a 44. ábrán láthatók. Az OC-

RSC struktúra GN üzemállapotában (43 ábra 1. pont) az áramló, kis mennyiségű teljesítményt a 

veszteségek teljes mértékben felemésztik és a hajtómű kihajtó tengelyén már nem tudunk teljesítményt 

levenni. 

 

 

 

43. ábra. OC-RSC struktúrájú hajtómű bolygóműjének sebességábrái és teljesítményfolyamai az egyes 

üzemállapotokban (Pbe=PIN, PV=PVar, PÁ=PConst, Pki=POUT) 
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A GN üzemállapot OC struktúráknál megvalósítható, ha ivar→ ∞  (6.táblázat). Tehát, ha a fokozatmentes 

hajtóműegység kihajtó tengelyének fordulatszáma zérus. Egyes hajtómű típusok megfelelnek e 

kívánalomnak, például egy zárt rendszerű hidrosztatikus hajtás, primer szabályozással – a hidraulikus 

axiáldugattyús szivattyú 0°-os dőlésszögével – megvalósítható a kihajtó tengely zérus fordulatszáma. 

 

 

 

43. ábra. IC-RSC struktúrájú hajtómű bolygóműjének sebességábrái és teljesítményfolyamai az egyes 

üzemállapotokban (Pbe=PIN, PV=PVar, PÁ=PConst, Pki=POUT) 
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6.2.3 Az OC-RSC és az IC-RSC struktúrájú hajtóművek modellezése 

Az erőgépek fokozatmentes hajtóműinek strukturális rendezését követően (4. táblázat) első lépésben az 

egy sebességtartományú Fendt Vario (26. ábra) hajtóművet modelleztem. A hajtómű viszonylag kevés 

építőelemből áll, felépítését tekintve OC-RSC struktúrájú (44.a ábra). Az OC és az IC struktúrák közötti 

különbségek feltárása érdekében a Vario hajtómű paramétereit felhasználva modelleztem a hajtómű 

tükörképét, az IC-RSC struktúrát (45.a ábra) is. A hajtóművek szerkezeti ábráin szereplő kettős vastag 

vonalak a csapágyazással ellátott tengelyeket jelölik. A hajtómű modellezése során felhasznált 

paraméterek ZS=50, ZR=110, iC1=-3, iC2=-1. A vizsgálatokhoz – állandósult üzemállapotot feltételezve – 

állandó behajtó fordulatszámot nIN=1900 1/min, és TIN=1002 Nm nyomatékot állítottam be. 
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44. ábra. Az OC-RSC struktúrájú hajtómű 
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45. ábra. Az IC-RSC struktúrájú hajtómű 

A 44.b és 45.b ábrák a hajtóművet felépítő hajtástechnikai elemek (V – fokozatmentesen változtatható 

áttételű tag, C – állandó áttételű tag, P – bolygómű) ki- és bemeneti tengelyének elemző táblázatait 

tartalmazzák. A táblázatok első oszlopa a fordulatszám, a második a nyomaték, a harmadik pedig a 

teljesítmény előjelét mutatja. A táblázatok első sora a PS, a második -PC, a harmadik a +PC, a negyedig a 

GN, az ötödik pedig a PV0 üzemállapotot szemlélteti. 
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A 46. ábra a hajtóművek PS üzemállapotában mutatja a bolygómű Kutzbach sebességábráit, a gördülő 

teljesítmény áramlása alapján meghatározott három állapotban (PSg>0 (S�R), PT 0, PSg<0 (R�S)). 
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46. ábra. A bolygómű Kutzbach sebességábrái a hajtóművek PS üzemállapotában 

6.2.4 Az OC-RSC és az IC-RSC struktúrájú hajtóművek vizsgálati eredményei 

A vizsgálatokat a hajtóművet felépítő elemek modellezésénél felhasznált összefüggések alapján (6.2.1 

fejezet) a veszteségmentes; a fogazati hatásfok; a fogazati hatásfok és a változtatható áttételű elem 

hatásfokának; továbbá a fogazati hatásfok, a változtatható áttételű elem hatásfokának és a 

csapágyakon létrejövő veszteségek figyelembe vételével külön-külön is elvégeztem. A változtatható 

áttételű elem hatásfokát első lépésben az áttételétől és terhelésétől függetlenül konstans ηVar=0,87 

értékekre állítottam be. A 47.a ábra az OC-RSC a 47.b ábra az IC-RSC struktúra esetén mutatja a 

bemenő, a kimenő, az állandó és a fokozatmentesen változtatható áttételű ágon fellépő teljesítmények 

arányát a kimenő fordulatszám függvényében. Az ábrákon a negatív kimenő fordulatszám a jármű előre 

haladásához, a pozitív a hátramenetéhez tartozik. A 48. ábra állandó bemenő fordulatszám (nIN = 1900 

1/min) mellett ábrázolja a fokozatmentes hajtómű áttételének változását a hajtómű kimenő 

fordulatszámának függvényében. A 49. ábra állandó bemenő fordulatszám (nIN = 1900 1/min) mellett, a 

hajtómű összhatásfokának változását mutatja a kimenő fordulatszámának függvényében. A vizsgálatok 

eredményei alapján érdemes megemlíteni, hogy a hajtástechnikai elemek hatásfokainak figyelembe 

vételével, az üzemállapot váltások közötti határok kis mértékben eltolódnak. Az ábrákon a fogazati és a 

csapágy veszteség figyelembe vételén túl a ηVar=0,87 értékhez tartozó határok szerepelnek. 

TBemenő teljesítmény PS Var. Teljesítmény PS Kimenő teljesítmény PS Const. teljesítmény +PC Var. teljesítmény

+PC Const. teljesítmény +PC Kimenő teljesítmény -PC Var. teljesítmény -PC Const. teljesítmény -PC Kimenő teljesítmény
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47. ábra. A hajtóművek teljesítménykarakterisztikái 
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48. ábra. A fokozatmentes hajtómű áttételének változása a hajtómű kimenő fordulatszámának 

függvényében (nIN = 1900 1/min) 

 

HPS η fogazati + η var PS η fogazati + η var + η csapágy -PC η fogazati + η var

-PC η fogazati + η var + η csapágy +PC η fogazati + η var +PC η fogazati + η var + η csapágy

PS η fogazati +PC η fogazati -PC η fogazati
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49. ábra. A hajtóművek összhatásfokának változása a hajtómű kimenő fordulatszámának függvényében 

(nIN = 1900 1/min) 

A 6.1.2.4 fejezetben említett módon a vizsgálatokhoz nem állt rendelkezésre fokozatmentesen állítható 

áttételű hidrosztatikus hajtómű elemeinek terheléstől és fordulatszámtól függő hatásfoka. Ezért a 

szimuláció során ennek az elemnek a hatásfokát több különböző konstans értékkel (η Var =0,95; 0,9; 

0,85; 0,8; 0,75) vettem figyelembe. Az 50. ábra állandó bemenő fordulatszám (nIN = 1900 1/min) esetén, 

különböző fokozatmentes hajtómű hatásfokok mellett mutatja a hajtómű összhatásfokának változását a 

kimenő fordulatszámának függvényében. 
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Hη var=0,95 η var=0,90 η var=0,85 η var=0,80 η var=0,75
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50. ábra. A fokozatmentes hajtómű összhatásfokának változása konstans hidrosztatikus 

hajtóműhatásfokoknál a hajtómű kimenő fordulatszámának függvényében (nIN = 1900 1/min) 

Amennyiben tesztpadon történő mérésből származó adatokból ismerjük – adott bemenő fordulatszám 

és terhelő nyomaték mellett – a hajtómű hatásfokának változását a kimenő fordulatszám 

függvényében, akkor a fokozatmentes hajtómű áttételének a kimenő fordulatszámhoz viszonyított 

aránya alapján (48. ábra) meghatározható a fokozatmentes hajtómű hatásfokának változása az 

áttételének függvényében. Megadott üzemeletetési időközönként a teljesítmény elágazásos 

fokozatmentes hajtóművön végzett mérésekből származó hatásfok-változások eredményei alapján így 

meghatározhatjuk a fokozatmentes hajtómű hatásfokának változását és így következtetni tudunk 

üzemállapotának változására. 

A vizsgálatok eredményei alapján – konstans ηVar=0,87 értékek mellett – az alábbi számszerűsített 

megállapításokat vontam le az OC-RSC struktúrájú hajtóműre, tükörképére az IC-RSC struktúrára 

továbbá az OC illetve az IC felépítésű hajtóművekre vonatkozóan: 

- A hajtóművek összhatásfokát a rendszer struktúráján és aktuális üzemállapotán túl legjobban a 

változtatható áttételű tag hatásfoka és annak változása befolyásolja. Ezt követi a fogazati súrlódásból és 

a csapágysúrlódásából származó veszteség, utóbbi értéke a fordulatszám növekedésével tovább 

növekszik. 

OC-RSC struktúrájú hajtómű esetén: 

- A jármű indulásakor (iVar > 0) a fokozatmentesen változtatható áttételű ágon keresztül folyik a 

teljesítmény, így a hajtómű összhatásfoka jelentős mértékben az ágban elhelyezett hidrosztatikus 

hajtómű hatásfokától függ. Az áttétel további növelésével a jármű gyorsul és a teljesítmény 

folyamatosan átvezetődik a jobb hatásfokú állandó áttételű ágra, így a hajtómű összhatásfokának 

javulása figyelhető meg. A hajtómű iVar > 0 esetben PS üzemállapotban működik. Nagyobb 

sebességeknél a hatásfok a sebességfüggő veszteségek továbbá a ~-1,36 < iVar < 0 tartományban 

létrejövő negatív keringő teljesítmény (-PC) miatt jelentős csökkenést mutat, de a Vario hajtómű ebben 

az üzemállapotban – konstrukciós kialakításából adódóan – nem működik. 
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- A fokozatmentes hajtómű áttételének változtatásával (iVar > 0) nagy fordulatszám tartomány (0< nOUT 

<~2020 1/min) fedhető le úgy, hogy az összhatásfok (0,83 < η < 0,96) nem változik jelentős mértékben 

módon. 

- A hidrosztatikus hajtómű negatív áttételénél (iVar < ~-1,36) a jármű haladási iránya megváltozik. A 

hatásfoka a – túlnyomórészt a hidrosztatikus egység hatásfokától függő – kezdeti értékről a növekvő 

sebesség és a létrejövő pozitív keringő teljesítmény miatt tovább és egyre növekvő mértékben csökken 

(η < 0,83). Ezt a tartományt az 50.a ábra +PC üzemállapota mutatja . Ezért a Vario hajtóművet a jó 

összhatásfok megtartása érdekében hátramenetben csak rövid ideig és csak alacsony sebességeken 

célszerű üzemeltetni. 

IC-RSC struktúrájú hajtómű esetén: 

- Induláskor a hajtómű összhatásfoka a keringő teljesítmények miatt nagyon rossz (50.b ábra). Érdemes 

megjegyezni, hogy az IC struktúráknál a kihajtó tengely zérus fordulatszámát az iVar≠0 mellett is el lehet 

érni (6. táblázat). A rossz hatásfok ellenére ez a struktúra vonóelemes vagy tolóelemes variátor 

alkalmazása esetén nagy jelentőséggel bír, mivel ezeknél a konstrukcióknál a variátortárcsán a 

működési átmérőt nem lehet nullára redukálni. 

- Az áttétel iVar = -0,733 értékről csökkentve (iVar < -0,733) a jármű elindul és a keringő teljesítmény 

értéke egyre kisebb lesz, így az összhatásfok javul η = 0,94 értékig. iVar=∞ eset adja a legjobb 

összhatásfokot, mivel a PV0 üzemállapotban a fokozatmentesen változtatható áttételű ágon nem folyik 

teljesítmény. Az áttétel növelésével (iVar > 0) a hajtómű PS üzemállapotban működik és a 

fokozatmentesen állítható áttételű ágon megjelenő teljesítmény, továbbá a nagyobb fordulatszámok 

miatt az összhatásfok romlik. 

- Álló helyzetű járműnél az áttétel növelésével (0 > iVar > -0,733) a hajtómű +PC üzemállapotba kerül és 

az erőgép hátrafelé elindul el. Mivel a keringő teljesítmény értéke egyre kisebb lesz ezért az 

összhatásfok javul. 

- A két hajtóművet összehasonlítva, az IC-RSC struktúrával magas összhatásfokot 0,86 < η < 0,94 csak iVar 

< -2,4 és iVar > 2,4 tartományban lehet elérni, ami csak kis kihajtótengely fordulatszám tartományt (1237 

1/min < nOUT < 2326 1/min) fed le. Továbbá ez a tartomány nem tartalmazza az indulási állapotot sem. 

Ezért az IC struktúrájú hajtóművel a jármű teljes sebességtartományát – Renius előírásának [48] 

megfelelően (5. ábra) – csak több sebességtartományú fokozatmentes hajtómű alkalmazásával lehet 

lefedni. 

6.3 Több sebességtartományú, teljesítmény elágazásos fokozatmentes 

hajtóművek 

Az előző fejezetben bemutatott vizsgálatok eredményei alapján az IC struktúrájú hajtóművekkel a jármű 

teljes sebességtartományát – megfelelően magas hajtómű összhatásfok tartása mellet – csak több 

sebességtartományú fokozatmentes hajtómű alkalmazásával lehet lefedni. A 4. táblázatban szereplő 

hajtóművek többsége IC struktúrájú. A kutatási célkitűzésekkel összhangban, az 5.2 fejezetben 

bemutatott okok miatt, a több sebességtartományú teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtómű 

szimulációs vizsgálatait a négy sebességtartományú Steyr S-Matic hajtóművön (27. ábra) hajtottam 

végre. 
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6.3.1 A vizsgált hajtómű bemutatása 

A S-Matic hajtómű szerkezeti felépítése (27. ábra) és rövid jellemzése a 3.3.2 fejezetben megtalálható. A 

hajtómű egyik érdekessége az alkalmazott állandó nyomatékviszonyú tag konstrukciós kialakítása. Ez a 

bolygómű egy összetett, parazitakerekes, két behajtó és három kihajtó tengellyel rendelkező 

öttengelyes szerkezet (51. ábra). Az állandó áttételű teljesítményág a P1 bolygómű gyűrűkerekét hajtja 

(R1). A fokozatmentesen állítható áttételű teljesítményág a P1 bolygómű napkerekét (S1) hajtja. A P1 

bolygómű bolygókereke (B1) K típusú fogaskerék kapcsolatban van a P2 bolygómű bolygókerekével 

(B2). A két bolygómű karja össze van kötve (C12). A B2 bolygókerék pedig kapcsolódik a P2 bolygómű 

gyűrű (R2) és napkerekével (S2). A P1-P2 bolygómű három kihajtó tengelye a P2 bolygómű napkereke 

(S2), a gyűrű kereke (R2) és a P1-P2 bolygómű közös karja (C12). 

P1    P2

R1      R2

S1

S2
B1

B2
C12

          
51. ábra. Az S-Matic hajtómű öttengelyes bolygóműve 

A továbbiakban a teljesítményfolyamok meghatározása érdekében a hajtómű sebességtartományai 

kerülnek bemutatásra. A megadott sebességhatárok 2300 1/min névleges motorfordulatszám mellett 

értendők [87]. A könnyebb átláthatóság érdekében a négy sebességtartományban létrejövő 

teljesítményfolyamok csak az összegző P1-P2 bolygómű utáni részben kerültek ábrázolásra (52.-55. 

ábrák). 

1. sebességtartomány: Ez a tartomány a jármű elindulásától a 8 km/h eléréséig tart. A nyomaték a P2-

es összegző bolygómű gyűrűkerekéről (R2) a P3-as bolygómű napkerekére (S3) kerül. Az erőfolyam a K1-

es körmös tengelykapcsoló zárásával jön létre, amely a P3-as bolygómű gyűrűkerekét (R3) a hajtómű 

házához kapcsolja. 

K1          K2    K4   K3  KV   KR

P1    P2        P3   P4  

52. ábra. Az S-Matic hajtómű 1. sebességtartományában létrejövő teljesítményfolyam 
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2. sebességtartomány: Ez a tartomány 8 km/h-tól 14 km/h jármű sebességig tart. A P2-es bolygómű 

napkereke (S2) a P4-es bolygóművön keresztül hajt ki, amikor a K2-es tengelykapcsoló zárása 

összekapcsolja a P4-es bolygómű gyűrűkerekét (R4) a hajtóműházzal. A váltás szinkronizált 

fordulatszámon történik. A K1 nyitása akkor történik, miután a K2 tengelykapcsoló átvette a 

nyomatékot. 

K1          K2    K4   K3  KV   KR

P1    P2        P3   P4  

53. ábra. Az S-Matic hajtómű 2. sebességtartományában létrejövő teljesítményfolyam 

3. sebességtartomány: Ez a tartomány 14 km/h és 30 km/h között található. A nyomaték a P1-P2 

bolygómű karjáról (C12) a K3 tengelykapcsoló zárása mellett közvetlenül a kihajtó tengelyre kerül. A K3 

tengelykapcsolón a szinkronizált sebesség akkor jön létre, amikor a P1-P2 bolygómű napkereke (S1) és 

gyűrűkereke (R1) azonos nagyságú, de ellentétes irányú fordulatszámmal forog. 

K1          K2    K4   K3  KV   KR

P1    P2        P3   P4  

54. ábra. Az S-Matic hajtómű 3. sebességtartományában létrejövő teljesítményfolyam 

4. sebességtartomány: Ez a tartomány 30 km/h-tól a maximális sebességig, 50 km/h-ig tart. A 

nyomatékot a P2-es bolygómű napkerekének (S2) a kihajtó tengellyel történő összekapcsolásával viszik 

át. Ezt a K4-es tengelykapcsoló szinkronizált fordulatszámokon történő zárásával érik el. 

K1          K2    K4   K3  KV   KR

P1    P2        P3   P4  

55. ábra. Az S-Matic hajtómű 4. sebességtartományában létrejövő teljesítményfolyam 
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Irányváltás: Az S-Matic hajtóműben a Vario hajtóműtől eltérően a kihajtó tengely forgásirányváltását 

nem a hidrosztatikus egység forgásirányának megváltozásával, hanem a tartományváltó bolygómű 

egység után beépített fordító hajtóművel valósítják meg. Előremenetben a tartományváltó bolygómű 

egység kihajtó tengelyét a KV körmös tengelykapcsoló segítségével a fordító egység kihajtó tengelyéhez 

rögzítik. Hátramenetben a fordító egység karját a KR tengelykapcsoló a hajtóműházhoz kapcsolja, és így 

a kihajtó tengely forgásiránya ellentétes lesz. A fordító egység áttétele előremenetben 1, 

hátramenetben -1,11. A fordító egységet külön nem elemeztük, a hajtómű csak előremenetben került 

vizsgálatra. 

 

6.3.2 A vizsgált hajtómű modellezése 

A modellezés három részből tevődik össze. Az első a hajtómű CAD modell, a második a dinamikai 

vizsgálatokhoz kapcsolódó modell, a harmadik a hatásfok meghatározására szolgáló analitikus modell 

létrehozásából ált. A modellek a hajtómű tulajdonságainak, üzemeltetési jellemzőinek feltárása 

érdekében kerültek meghatározásra. Az elvégzett vizsgálatok eredményei szolgáltattak adatokat a 

hajtáslánc paraméterek – adott célfüggvénynek megfelelő – optimális értékének meghatározására 

(6.3.4 fejezet). 

A hajtómű szerkezeti vázlata (27. ábra) és a fogaskerekek fogszámadatai alapján (11. melléklet) készült 

el a hajtómű virtuális prototípusa Pro/ENGINEER rendszerben (56. ábra). Az ábra fekete színű 

alkatrészei a hajtómű vizsgálatkor figyelembe vett csapágyazások. 

 

56. ábra. Az S-Matic hajtómű virtuális prototípusa 



 

81/115 

A Pro/ENGINEER rendszerben az evolvens görbe polárkoordinátás egyenletének felírásával (Curve From 

Equation, Cylindrical), majd a paraméterek megadásával (Parameters) és a szükséges összefüggések 

(Relations) létrehozásával a fogaskerék testmodellje elkészíthető. Hasonló módon a kapcsolódó 

fogaskerék geometriája is előállítható. Célszerű az összeállítási modellben létrehozni, parametrizálni és 

modellezni a fogaskerék kapcsolatot. Így összesen öt adattal, mint a hajtókerék fogszáma (z1), 

szélessége (b1), a hajtott kerék fogszáma (z2), szélessége (b2) és a közös modul (m) megadásával az 

elemi fogazatú fogaskerék kapcsolat modellezhető. A modellezés mind K, mind B típusú fogkapcsolat 

esetén elvégezhető. A felhasznált összefüggések egy K típusú fogkapcsolatra és a hajtómű P3-as KB 

típusú bolygóművére a 12. mellékletben található. A létrehozott fogaskerekek a hajtómű szerkezeti 

vázlata alapján a Pro/ENGINEER Mechanism szakmoduljában kerültek összekapcsolásra. A létrejött 

virtuális modellen kinematikai analíziseket hajtottam végre, a tartományváltások vizsgálata és az egyes 

hajtóműelemek fordulatszámainak ellenőrzése céljából. 

A hajtómű dinamikai vizsgálataihoz használt összefüggések részletes levezetése a 13. mellékletben 

található. A számítási eljárás alapján Matlab SIMULINK rendszerben elkészítettem a hajtómű dinamikai 

modelljét, amelyben felhasználtam a Hung féle integrált tengelykapcsoló modell [157] átalakított 

változatát. Ez a modell súrlódó tengelykapcsolókra vonatkozik, viszont a vizsgált hajtóműben körmös 

tengelykapcsolók vannak, itt tartományváltáskor a körmös kapcsolók zárása-nyitása összehangolt 

módon történik. A következő sebességtartományba való kapcsolás csak a két kapcsoló gyűrű 

megegyező szögsebességű forgása esetén valósul meg. Ebben az állapotban a két kapcsoló gyűrű 

hirtelen összezár és a korábbi sebességtartományhoz tartozó kapcsoló hirtelen kikapcsol. Amennyiben a 

körmös tengelykapcsolók helyett súrlódó tengelykapcsolók lennének elegendően nagy záróerővel, 

akkor azoknál sem történne megcsúszás a szinkron fordulatszámon történő bekapcsolás miatt. A 

bekapcsolt helyzet működése pedig nem függ attól, hogy az erőátvitel alakkal záró, vagy erővel záró 

módon történik. A Hung-féle tengelykapcsoló modell tehát alkalmazható a modellezés során, beállított 

paraméterei a 13. mellékletben találhatóak. 

A hajtómű hatásfokának elemzése érdekében a 6.2 fejezetben szereplő vizsgálatokhoz hasonlóan 

analitikus számításokat hajtottam végre a 6.1.2 fejezetben szereplő modellek felhasználásával. Az S-

Matic hajtómű teljesítmény elágazásos részének szerkezeti vázlata az 57. ábrán látható. Az ábrán 

szereplő kettős vastag vonalak a vizsgálatok során csapágyazással ellátott tengelyeket jelölik.  
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57. ábra. Az S-Matic hajtómű teljesítmény elágazásos részének szerkezeti vázlata 
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Az S-Matic hajtómű a 3. sebességtartományban a P1-P2 bolygómű közös karján (C12) hajt ki (54. ábra). 

Az 58. ábra ebben a tartományban személeti a hajtómű teljesítmény elágazásos részébe épített 

hajtáselemek elemző táblázatait. A 6.2 fejezetben szereplőkhöz hasonlóan a táblázatok első oszlopa a 

fordulatszám, a második a nyomaték, a harmadik pedig a teljesítmény előjelét mutatja. A táblázatok 

első sora a PS, a második -PC, a harmadik a +PC, a negyedig GN, az ötödik pedig a PV0 üzemállapotot 

szemlélteti. 
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58. ábra. Az S-Matic hajtómű teljesítmény elágazásos részébe épített hajtáselemek elemző táblázatai a 
3. sebességtartományban. 

A ferdetárcsás axiáldugattyús hidraulika szivattyú dőlésszögét az egyik szélső helyzetből a másikba 

billentve tudjuk az adott sebességtartományon belül elérni a legnagyobb és a legkisebb kihajtótengely 

fordulatszámot. A P1-P2 bolygómű Kutzbach sebességábrái az 59. ábrán láthatók. Az 59.a ábrán a 

hidraulika szivattyú a pozitív szélső helyzetben van, a 59.b ábrán a dőlésszög nulla, a szivattyú 

egyenesben áll és olajt nem szállít, 59.c ábrán a hidraulika szivattyú a negatív szélső helyzetben van. A 

sebességtartomány elején a hajtómű kihajtó tengelye már forog, és a hidrosztatika állításának hatására 

a fordulatszáma növekszik. Ezt az 59. ábrán a P1-P2 bolygómű közös karjának (C12) kerületi sebesség 

(VC12) növekedése szemlélteti. 

A hajtómű 1. 2. és a 4. sebességtartományához tartozó Kutzbach sebességábrák a 14. mellékletben 

találhatóak. 

 

 



 

83/115 

vR1

C12v

S1v

C12v

P1-P2

 

a, ábra: hidraulika szivattyú pozitív szélső helyzetben 
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b, ábra: hidraulika szivattyú egyenesben 
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vS1
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c, ábra: hidraulika szivattyú negatív szélső helyzetben 

59. ábra. A P1-P2 bolygómű Kutzbach sebességábrája a hajtómű 3. sebességtartományában. 
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6.3.3 A hajtómű vizsgálati eredményei 

A hajtómű konstrukciójából adódóan az üzemszerű működtetés során a jármű minden 

sebességtartományban ugyanabban az irányban halad, így a P1-P2 bolygómű kihajtó tengelyeinek (R2, 

C1-2, S2) mindig ugyanabban az irányban kell forogniuk. Mivel a kihajtó tengelyen minden vizsgált 

esetben kimenő teljesítmény van így a P1-P2 bolygómű kihajtó tengelyein (R2, C1-2, S2) is mindig 

ugyanolyan előjelű nyomaték ébred. Ezen megállapításokból következően a hajtómű mind a négy 

sebességtartományában csak PS és –PC üzemállapot alakulhat ki, +PS nem. A GN üzemállapot csak az 1. 

sebességtartományban lehetséges (14. melléklet). A PV0 üzemállapot minden sebességtartomány 

közepén, álló napkerék (S1) esetén valósul meg. 

A hajtómű összhatásfokának meghatározását (a 6.2 fejezetben is szereplő módszer szerint) külön a 

veszteségmentes, külön a fogazati hatásfok, külön a fogazati hatásfok és a változtatható áttételű elem 

hatásfokának továbbá külön a fogazati hatásfok, a változtatható áttételű elem hatásfokának és a 

csapágyakon létrejövő veszteségek figyelembevételével is elvégeztem. A P3 és P4 bolygóművek 

hatásfokának számításakor a 6. mellékletben szereplő összefüggést használtam (ib<0 továbbá 

napkeréken történő behajtás és karon történő kihajtás). A P1-P2 bolygómű hatásfokának számításakor 

az egyes üzemállapotoknak megfelelően először meghatároztam a P1 bolygómű fogazati hatásfokát, 

majd ezt megszoroztam a B1-B2 bolygókerekek kapcsolatának fogazati hatásfokával. Az 1. 

sebességtartományban az így kapott hatásfokot megszoroztam a B2-R2 fogkapcsolódásnál számított 

fogazati hatásfokkal. A 2. és a 4. sebességtartományban pedig B2-S2 fogkapcsolódásnál számított 

fogazati hatásfokkal. Az így kapott szorzatot helyettesítettem be a 7. mellékletben szereplő 

összefüggésbe a P1 bolygómű napkerekének (S1) és gyűrűkerekének (R1) fordulatszámai alapján 

számított aktuális áttételértéknek (kSR) megfelelően (ib<0). A változtatható áttételű elem hatásfokát  

η Var =0,95 és η Var =0,75 értékkel vettem figyelembe. A hajtómű analitikus számításokon alapuló 

összhatásfokának változása a négy sebességtartományban 60. ábrán látható. 
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60. ábra. Az S-Matic hajtómű analitikus számításokon alapuló összhatásfokának változása a négy 

sebességtartományban (nIN=2300 1/min) 
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A gyártó cégek meglehetősen bizalmasan kezelik a hajtóművek hatásfokának mérési eredményeit. 

Aitzetmüller mérése alapján az S-Matic hajtómű összhatásfokának változását (61. ábra ) a Steyr cég 

belső kiadványában találtam meg [87]. A mérés körülményeire vonatkozóan sajnos nem közöltek 

részeletesen minden adatot, ezért az elemzés során csak az összhatásfok változásának jellegét vettem 

figyelembe. 

 

61. ábra. Az S-Matic hajtómű méréssel meghatározott összhatásfokának változása a négy 

sebességtartományban (nIN=2300 1/min, nIN=1600 1/min) [87] 

Az analítikus számítás eredményei és a valós hajtóművön mért értékek alapján az alábbi 

következtetéseket vontam le: 

- A hajtómű a sebességtartományok számának megfelelően négy hatásfokcsúcsa van. Ezekben a 

pontokban a motor teljesítménye tisztán mechanikusan adódik át. A hajtómű legjobb hatásfoka a 3. 

sebességtartományban található, mert a teljesítményfolyam itt halad át a legkevesebb fogaskerék 

kapcsolaton. Ez 15-25 km/h sebességtartományban található, a motor fordulatszámától függően és 

nem esik egybe a traktorüzemben, a nagy vontatási teljesítményt igénylő 4-14 km/h 

sebességtartománnyal. Ezt a megállapítást az analitikus számítás eredménye is igazolja (60. ábra). 

- A sebességtartományok hatásfokcsúcsaitól jobbra és balra PS és –PC üzemállapotok jönnek létre. A 

ferdetárcsás axiáldugattyús hidraulika szivattyú azonos mértékű, de ellentétes irányú szögállásához 

tartozó összhatásfokok nem egyeznek meg. A hatásfokeltérés oka a hajtóműben fellépő negatív keringő 

teljesítményű és a teljesítmény elágazásos üzemállapotokból származó hajtóműveszteségek 

különbsége. Ezt a megállapítást az analitikus számítás eredménye is igazolja (60. ábra). 

- A tartomány váltások határain az összhatásfok változásában szakadás és kismértékű értéknövekedés 

mutatkozik. Ezt a PS és –PC üzemállapot váltás és a tartományváltás során a különböző hatásfokú 

hajtómű részegységekben történő teljesítményáramlás okozza. Ezt a megállapítást az analitikus 

számítás eredménye is igazolja (60. ábra). 



 

86/115 

- A mért és számított értékek közötti jelentős eltérés az első sebességtartományban figyelhető meg. A 

mérési eredményekből származó rosszabb hatásfok a hidrosztatikus ágra jutó nagyobb 

teljesítményhányaddal magyarázható. 

- A belsőégésű motor fordulatszámának csökkentésével a hatásfokgörbék arányosan összébb és az 

alacsonyabb sebesség irányába tolódnak, értékükben kisebb mértékű javulás figyelhető meg, melynek 

oka a sebességfüggő veszteségek csökkenése (61. ábra). 

A létrehozott dinamikai modellel futtatásokat végeztem a jármű álló helyzetéből indulva, gyorsulva 

mind a négy sebességtartományba való felkapcsolással, majd visszakapcsolva a jármű megállásáig. A 

dinamikai vizsgálathoz a hajtómű kihajtó tengelyére redukáltam a jármű vontatási ellenállását, mint 

statikus terhelést, továbbá ide redukáltam kihajtó tengely utáni forgó és haladó tömegeket. A működési 

szimuláció eredményeit a 62-65. ábrán mutatjuk be. 
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62. ábra. Az S-Matic hajtómű dinamikai vizsgálatának fordulatszám diagramja (nIN=2580 1/min) 
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63. ábra. Az S-Matic hajtómű dinamikai vizsgálatának terhelésdiagramja (TOUT=100 Nm) 
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64. ábra. Az S-Matic hajtómű dinamikai vizsgálatának szögsebesség diagramja (nIN=2580 1/min) 
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65. ábra. Az S-Matic hajtómű dinamikai vizsgálatának teljesítmény diagramja 

A létrehozott modellen – a bemeneti paraméterek módosításával – a hajtómű elemein fellépő 

terhelések, fordulatszám viszonyok és a teljesítményfolyamok vizsgálhatók, továbbá a terhelésváltozás 

okozta hatások elemezhetők. 

 

6.3.4 A hajtáslánc-paraméterek optimalizálása 

Egy erőgép hajtásláncának – a 3.2 fejezetben részletezett módon – biztosítani kell a gazdaságos és a 

különböző mezőgazdasági tevékenységekhez illeszkedő üzemeltetést. A váltómű az erőgép 

hajtásláncának központi eleme, amellyel a motor fordulatszámát és nyomatékát az adott feladathoz 

illeszkedő optimális munkasebesség és vonóerő értékre lehet módosítani. A belsőégésű motor 

jellemzőinek (3.2.1 fejezet) továbbá a belsőégésű motor és a váltómű illesztési tulajdonságainak (3.2.2 

fejezet) áttekintését követően meg határoztam a fokozatmentes hajtómű vizsgálataihoz illeszkedő 

optimalizálási lehetőségeket. 
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6.3.4.1 Hajtáslánc optimalizálási céljának meghatározása 

Egy választható áttételű hajtómű esetén, ha módosítani szeretnénk a jármű sebességét, módosítani kell 

a motor fordulatszámát. Ha ez nem elegendő a kívánt sebesség eléréséhez, akkor váltani kell a hajtómű 

fix áttételű fokozatai között is. Ebből adódóan a diszkrét áttételű hajtóműnél egy adott 

sebességfokozatban egy megadott járműsebességhez egy motor fordulatszám tartozik. Egy 

fokozatmentes hajtóművel – a hajtáslánc áttételi határai által meghatározott motorfordulatszámok 

között – bármely motorfordulatszámon elérhető a megadott járműsebesség. Ebből következően 

felvetődik a kérdés: Melyik a legjobb motorfordulatszám és hajtómű áttétel kombináció? 

A kérdés pontos megválaszolásához figyelembe kell venni a jármű üzemeltetési paramétereit is. A 

terhelésváltozás hatására változik a jármű munkasebessége. Adott terhelést leküzdéséhez szükséges 

nyomatékot is különböző motorfordulatszám és hajtómű áttétel kombinációkkal lehet biztosítani. 

Állandó munkasebesség tartása agrotechnikailag fontos paraméter. Az előző fejezetekben szereplő 

vizsgálati eredmények alapján célszerű a fokozatmentes hajtóművet a jó összhatásfokú tartományban 

működtetni. A belsőégésű motornak alacsony hajtóanyag fogyasztással, illetve alacsony károsanyag-

kibocsátással kell üzemelnie. A motor teljesítményét szükséglet szerint kell elosztani a járószerkezet 

hajtás és a munkaszervek (pl.. TLT, hidraulika) hajtása között. A felsorolt paramétereket természetesen 

tovább lehetne bővíteni. A kutatás célkitűzéseit és a megvalósítható vizsgálati lehetőségeket figyelembe 

véve a hajtáslánc paraméterei közül azokat a motorfordulatszám és hajtómű áttétel-párokat kívánom 

meghatározni, amelyek egyszerre biztosítják a jármű adott sebességgel történő haladása mellett, a 

hajtómű jó hatásfokú és a belső égésű motor alacsony hajtóanyag fogyasztású tartományban történő 

üzemeltetését. 

A hajtáslánc-paraméterek optimalizálást a Case IH 195 Puma traktorba épített, 667TA/EBC (Cummins) 

típusú (modellszám: F4DE9684L-J, sorozatszám: 000403677) dízelmotor és a Steyr S-Matic hajtómű 

összekapcsolásával létrejött hajtásláncon mutatom be. 

6.3.4.2 Az optimális hajtáslánc-paraméterek meghatározásának lépései 

Az optimális hajtáslánc-paraméterek meghatározásához szükség volt a belső égésű motor 

jelleggörbéjére és hajtómű összhatásfokára. A dízelmotor jelleggörbéjét (66. ábra) az 5.2 és a 6.1.1 

fejezetekben leírtak szerint határoztuk meg. 

A hajtómű összhatásfoka a terhelés, az áttétel és a meghajtó belső égésű motor fordulatszámának 

függvényében változik. A paraméterek meghatározásához a rendelkezésre álló mérési eredményeket 

(61. ábra) [87] használtam fel. A két különböző motorfordulatszámon (nIN=2300 1/min, nIN=1600 1/min) 

mért hatásfokgörbét – további mérési eredmények hiányában – lineálisan kiterjesztettem a köztes 

fordulatszámokra is. További mérési eredményekkel a hajtómű összhatásfoka pontosabban 

meghatározható, de ez nem befolyásolja a optimális hajtáslánc-paraméterek meghatározásának 

módszerét. 

Az elérendő járműsebesség értékét a mezőgazdasági munkálatoknál legtöbbet használt 8 km/h-ra 

állítottuk be. Definiáltunk továbbá egy sebességtartományt 4-14 km/h között. Természetesen az 

optimális hajtáslánc-paramétereket más elérendő járműsebességre is definiálni lehet. A hajtómű 

kiterjesztett hatásfokmezejét a 4-14 km/h sebességtartományra korlátoztam (67. ábra). 
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66. ábra. Case IH 195 Puma traktorba épített, 667TA/EBC (Cummins) típusú dízelmotor jelleggörbéje 

 

67. ábra. Az S-Matic hajtómű összhatásfokának változása a motorfordulatszám és a járműsebesség 

függvényében (nIN=1600-2300 1/min, v=4-14 km/h) 

Az optimális hajtáslánc-paraméterek meghatározásához a fuzzy alapú CFM (Corrected Fuzzy Mean) 

eljárást használtam [158]. Ez alapján az első lépésben a motor fordulatszámát 1800 1/min és 2600 

1/min között 40 1/min-es lépésekkel, a hajtómű áttételét 2 és 4 között 0.08-as lépésekkel osztottam fel 

és így hoztam létre különböző motorfordulatszám és hajtómű áttétel kombinációkat. A második 

lépésben kiszámítottam az egyes párokhoz tartozó járműsebességet, a mérési eredmények 

felhasználásával pedig a hajtóanyag fogyasztást és hajtómű hatásfokot. A harmadik lépésben 

kiértékeltem a számított eredményeket. A kiértékelésnél használt fuzzy tagsági függvények a 68. ábrán 

láthatók. 

 
a,    b,     c, 

68. ábra. A hajtásrendszert kiértékelő fuzzy tagsági függvények 
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A 68.a ábra megmutatja, hogy a célként beállított 8 km/h értéket mennyire jól sikerült megközelíteni. A 

hajtómű hatásfokának értékelésekor Renius által megfogalmazott célértéket [48] vettem figyelembe (5. 

ábra). A 68.b ábrán ez a sebességtől függő minimális küszöbérték (ηTlim) látható. Ha a hajtómű hatásfoka 

ennél az értéknél nagyobb, akkor az adott motorfordulatszám és hajtómű áttétel kombináció megfelelő. 

A belső égésű motor legalacsonyabb fajlagos hajtóanyag fogyasztása 340 g/kWh. Minél jobban eltérünk 

ettől az értéktől, a nagyobb fogyasztás irányába annál alacsonyabb tagsági függvényértéket kapunk. 420 

g/kWh fajlagos hajtóanyag fogyasztás feletti értéknél az adott motorfordulatszám és hajtómű áttétel 

kombináció már nem megfelelő (68.c ábra).  

6.3.4.3 A hajtáslánc optimalizálásának eredményei 

A generált motorfordulatszám és hajtómű áttétel kombinációkhoz tartozó tagsági függvény értékek és 

az azokból számított CFM érékek a 69. ábrán láthatók. 

 

69. ábra. A tagsági függvény értékek és a CFM értékek a motorfordulatszám és hajtómű áttétel 

függvényében 

A fuzzy alapú CFM eljárásra alapozott kiértékelés meghatározta azon motorfordulatszám és hajtómű 

áttétel paraméterek tartományát, amelyekre a megadott célértékek – mint a 8 km/h körüli 

járműsebesség, a jó hajtóműhatásfok és az alacsony fajlagos hajtóanyag fogyasztás – legjobban 

teljesülnek. 
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6.4 A belsőégésű motor vizsgálati eredményei 

A vizsgálatok során négy belsőégésű motor fékpadi mérését hajtottuk végre az 5.2 fejezetben leírtak 

szerint. A CASE IH CS 150 traktorba épített motor fordulatszám jelleggörbéje a 69.a ábrán, CASE IH CVX 

150 traktorba épített motor fordulatszám jelleggörbéje a 69.b ábrán látható. A motorok részletes 

mérési eredményei a 15.–16. mellékletben található.  
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a, CASE IH CS 150 traktor CASE STEYR 620.93 motorja     b, CASE IH CVX 150 traktor CASE STEYR 620.89 motorja 

69. ábra. A traktorokba épített motorok fordulatszám jelleggörbéi 

Az eredmények összevetéséből elmondható, hogy kisebb eltérések vannak a motorok méréssel 

meghatározott jellemzői között. A különbségek mértéke nem annyira jelentős, hogy a vizsgált erőgépek 

ne lennének alkalmasak az összehasonlító vizsgáltok elvégzésére. Az eredmények értékelésekor viszont 

érdemes a belső égésű motorok kismértékű különbségeinek hatását is figyelemmel kísérni. 

A CASE IH Puma 195 és a CASE IH CVX 195 traktorba épített motorok fékpadi mérési eredményeit (17.–

18. melléklet) nem az erőgépek közvetlen összehasonlítására, hanem a hajtáslánc jellemzőinek további 

feltárására, igazolására használtuk fel. Az eredményeket a 6.5 fejezet tartalmazza. Az optimális 

hajtáslánc-paraméterek meghatározása érdekében (6.3.4.2 fejezet), a CASE IH Puma 195 traktornál 

meghatároztuk – az 5.2 fejezetben leírtak szerint – a motor kagylódiagramját is. A mérési eredmények a 

17. mellékletben, a motor modellezése a 6.1.1 fejezetben található. 
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6.5 A vontatási vizsgálat eredményei 

A vontatási vizsgálatokat az 5.2 fejezet alapján, 2003. június 22-25 között a CASE IH CS 150 és a CASE IH 

CVX 150 traktorokon hajtottuk végre. A dinamométer bekötési magassága mindkét erőgép eseten 545 

mm volt. A CASE IH CS 150 traktor vontatási vizsgálatának mérési eredményei a 19. mellékletben, a 

CASE IH CVX 150 traktoré a 20. mellékletben található. A 70. ábrán a CASE IH CS 150, az 71. ábrán a 

CASE IH CVX 150 traktor vontatási teljesítményének és szlipjének változása látható a vonóerő 

függvényében. A megegyező traktortömeg, tengelyterhelés, kerékabroncs méret, típus és nyomás miatt 

azonos vonóerő értékeknél a szlip értékek is közel azonosak. Nagyobb (max. 5%-os) eltérés 25 kN 

vonóerő felet tapasztalható, amely a mérőterület eltérő talajállapotával magyarázható. Az eredmények 

alapján a CASE IH CVX 150 traktorral nagyobb vontatási teljesítmény érhető el. 
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70. ábra. CASE IH CS 150 traktor vontatási teljesítményének és szlipjének változása a vonóerő függvényében 
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71. ábra. CASE IH CVX 150 traktor vontatási teljesítményének és szlipjének változása a vonóerő függvényében 
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A 72. ábrán a CASE IH CS 150, az 73. ábrán a CASE IH CVX 150 traktor haladási sebességének változása 

látható a vonóerő függvényében. Az ábrákon megtalálhatók a motor maximális (Pmmax) és a névleges 

(Pmnev) teljesítményéhez tartozó teljesítményhiperbolák, továbbá az erőgépek maximális vontatási 

teljesítményéhez (Pvmax) tartozó burkológörbék is. A vontatási teljesítménnyel a maximális 

motorteljesítményt a gördülési, a csúszási és a hajtáslánc veszteségek miatt nem lehet elérni. Az 

ábrákon jelölve lett a traktorok maximális vontatási teljesítményének és a motor maximális 

teljesítményének legkisebb távolsága (A, B szakaszok). Látható, hogy a B szakasz rövidebb, mint az A 

szakasz, ebből adódóan a fokozatmentes hajtóművet tartalmazó hajtásláncnak jobb a teljesítmény 

kihasználása. 
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72. ábra. CASE IH CS 150 traktor haladási sebességének változása a vonóerő függvényében 
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73. ábra. CASE IH CVX 150 traktor haladási sebességének változása a vonóerő függvényében 
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A 74. ábrán a CASE IH CS 150, a 75. ábrán a CASE IH CVX 150 traktor motor fordulatszámának és a 

hajtáslánc áttételének változása látható a vonóerő függvényében. A CASE IH CS 150 erőgépnél a 

terhelés növekedését a motorfordulatszám csökkenése kíséri a fix hajtóműáttétel mellett. A CASE IH 

CVX 150 traktornál a terhelés növekedés hatására bekövetkező motorfordulatszám csökkenést a 

hajtómű áttételének folyamatos csökkenése kíséri. A motor- és a hajtóművezérlés ezzel igyekszik tartani 

a konstans haladási sebességet. Amikor a motor fordulatszáma eléri a maximális teljesítményhez 

tartozó értéket (~2050 1/min, ~100 kW), a vezérlés a motor fordulatszámát nem engedi tovább 

csökkenni a hajtómű áttételét viszont növeli kezdi (75. ábra T4 tempomat fokozat). 
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74. ábra. CASE IH CS 150 traktor motor fordulatszámának és a hajtáslánc áttételének változása a vonóerő 

függvényében 
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75. ábra. CASE IH CVX 150 traktor motor fordulatszámának és a hajtáslánc áttételének változása a vonóerő 

függvényében 
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A CASE IH CS 150 és a CASE IH CVX 150 traktorok órás hajtóanyag fogyasztásának változása a vonóerő 

függvényében a 21. mellékletben, a fajlagos hajtóanyag fogyasztásának változása a vonóerő 

függvényében a 22. mellékletben található. A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy azonos 

vonóerő értékeknél a fokozatmentes hajtóművel szerelt erőgép alacsonyabb hajtóanyag fogyasztással 

és fajlagos hajtóanyag fogyasztással rendelkezik. 

A CASE IH CS 150 traktor vontatási jellemzői, a vizsgált sebességfokozatokban mért maximális vontatási 

teljesítménynél, a 7. táblázatban találhatók. Az eredmények alapján a traktor maximális vontatási 

teljesítménye 57,4 kW, a III/2 sebességfokozatban, 8,7 km/h haladási sebesség, 23,7 kN vonóerő, 12,2 

% kerékcsúszás és 2239 1/min motorfordulatszám mellett. A maximális vontatási teljesítményhez 

tartozó motorfordulatszámnál az elérhető – a TLT teljesítményre számított – maximális 

motorteljesítmény 93,5 kW. A lokális teljesítmény kihasználási tényező 0,614 kW/kW. 

A CASE IH CVX 150 traktor vontatási jellemzői tempomat üzemmódban a 8. táblázatban találhatók. A 

traktor maximális vontatási teljesítménye 68,9 kW, a T4 (11 km/h) tempomat fokozatban, 8,9 km/h 

haladási sebesség, 28,0 kN vonóerő, 12,1 % kerékcsúszás és 2047 1/min motorfordulatszám mellett. 

Ezen a fordulatszámon az elérhető – a TLT teljesítményre számított – maximális motorteljesítmény 100 

kW. Így a lokális teljesítmény kihasználási tényező 0,689 kW/kW értékre adódott. 

A CASE IH CS 150 traktor egyes sebességfokozataiban mért maximális vontatási teljesítményekhez 

tartozó haladási sebesség értékeknél – a jobb összehasonlítás érdekében – meghatároztam a CASE IH 

CVX 150 traktor maximális vontatási teljesítményéhez tartozó vontatási jellemzőit is (9. táblázat). Az 

erőgépek vontatási teljesítményének változása a haladási sebesség függvényében a 23. mellékletben 

található. Azonos haladási sebességeknél a CASE IH CVX 150 traktor nagyobb vontatási teljesítményű és 

ebből adódóan nagyobb vonóerő kifejtésére képes. A mérési eredmények alapján ez 14-19 százalékkal 

nagyobb. A motorok különböző teljesítményadatait figyelembe véve, a lokális teljesítmény kihasználási 

tényező értéke a CASE IH CVX 150 traktor esetén mindegyik haladási sebességnél nagyobb. A mérési 

eredményekből adódóan a fokozatmentes hajtóművet tartalmazó erőgép hajtáslánca, azonos haladási 

sebességeknél 3-7 százalékkal jobban használja ki a motor adott motorfordulatszámon elérhető 

maximális teljesítményét, mint a diszkrét áttételű hajtóművet tartalmazó erőgép hajtáslánca. 

A CASE IH CS 150 traktor egyes sebességfokozataiban mért maximális vontatási teljesítményekhez 

tartozó vonóerő értékeknél meghatároztam a CASE IH CVX 150 traktor maximális vontatási 

teljesítményéhez tartozó vontatási jellemzőit is (10. táblázat). A fokozatmentes hajtóművet tartalmazó 

erőgép maximális vontatási teljesítményét a T4-es tempomat fokozatban érte el, ezért ehhez a 

méréshez tartozó adatatok kerültek kiértékelésre. Azonos vonóerő értékeknél a CASE IH CVX 150 

traktor nagyobb vontatási teljesítményű és ebből adódóan nagyobb haladási sebességet tud elérni. A 

mérési eredmények alapján ez 13-71 százalékkal nagyobb. A lokális teljesítmény kihasználási tényező 

értéke a CASE IH CVX 150 traktor esetés mindegyik vonóerő értéknél nagyobb. A mérési eredményekből 

adódóan a fokozatmentes hajtóművet tartalmazó erőgép hajtáslánca, azonos vonóerő értékeknél 4-22 

százalékkal jobban tudja kihasználni a motor adott motorfordulatszámon elérhető maximális 

teljesítményét, mint a diszkrét áttételű hajtóművet tartalmazó erőgép hajtáslánca. 

A lokális teljesítmény kihasználási tényezők értékét azonos haladási sebességeknél a 76.a ábra, azonos 

vonóerő értékeknél a 76.b ábra tartalmazza. A CASE IH CS 150 egyes sebességfokozataiban mért 

maximális vontatási teljesítményhez tartozó haladási sebességértékeknél a traktorok által kifejtett 

vonóerő értékek a 77.a ábrán, a vonóerőkhöz tartozó haladási sebességek a 77.b ábrán láthatók. 
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7. táblázat. A CASE IH CS 150 traktor vontatási jellemzői az egyes sebességfokozatokban mért maximális 

vontatási teljesítménynél 

Sor-
szám 

Sebesség 
fokozat 

Haladási 
sebesség 

 
[km/h] 

Vonóerő 
 
 

[kN] 

Vontatási 
teljesítmény 

 
[kW] 

Kerék-
csúszás 

 
[%] 

Motor-
fordulat-

szám 
[1/min] 

Lokális 
max. TLT 

teljesítmény 
[kW] 

Lokális 
telj. kih. 
tényező 

[kW/kW] 

1 II/1 4,0 32,9 37,0 24,9 2323 88,8 0,416 

2 II/2 4,8 31,9 42,1 24,9 2318 90,1 0,467 

3 II/3 5,7 32,0 50,8 23,2 2251 92,8 0,547 

4 II/4 7,4 27,1 55,9 15,5 2216 94,5 0,591 

5 III/2 8,7 23,7 57,4 12,2 2239 93,5 0,614 
 

8. táblázat. A CASE IH CVX 150 traktor vontatási jellemzői az egyes tempomat fokozatokban mért 

maximális vontatási teljesítménynél 

Sor-
szám 

Tempo-
mat 

fokozat 

Haladási 
sebesség 

 
[km/h] 

Vonóerő 
 
 

[kN] 

Vontatási 
teljesítmény 

 
[kW] 

Kerék-
csúszás 

 
[%] 

Motor-
fordulat-

szám 
[1/min] 

Lokális 
max. TLT 

teljesítmény 
[kW] 

Lokális 
telj. kih. 
tényező 

[kW/kW] 

1 T1 4,0 39,5 43,5 28,4 2192 96,9 0,448 

2 T2 4,6 38,2 49,1 28,6 2151 95,7 0,513 

3 T3 6,0 35,5 59,5 25,7 2055 99,8 0,596 

4 T4 8,9 28,0 68,9 12,1 2047 100 0,689 
 

9. táblázat. A CASE IH CVX 150 traktor vontatási jellemzői a CASE IH CS 150 traktor egyes 

sebességfokozataiban mért maximális vontatási teljesítményhez tartozó haladási sebességeknél 

Sor-
szám 

Tempo-
mat 

fokozat 

Haladási 
sebesség 

 
[km/h] 

Vonóerő 
 
 

[kN] 

Vontatási 
teljesítmény 

 
[kW] 

Kerék-
csúszás 

 
[%] 

Motor-
fordulat-

szám 
[1/min] 

Lokális 
max. TLT 

teljesítmény 
[kW] 

Lokális 
telj. kih. 
tényező 

[kW/kW] 

1 T1 4,0 38,4 43,1 27,1 2196 96,8 0,445 

2 T2 4,8 37,0 48,9 27,2 2161 95,5 0,512 

3 T4 5,7 36,6 58,2 26,7 2045 99,9 0,583 

4 T4 7,4 31,2 64,3 17,1 2047 100 0,643 

5 T4 8,7 28,2 68,2 12,9 2045 99,9 0,683 
 

10. táblázat. A CASE IH CVX 150 traktor vontatási jellemzői a CASE IH CS 150 traktor egyes 

sebességfokozataiban mért maximális vontatási teljesítményhez tartozó vonóerőknél 

Sor-
szám 

Tempo-
mat 

fokozat 

Haladási 
sebesség 

 
[km/h] 

Vonóerő 
 
 

[kN] 

Vontatási 
teljesítmény 

 
[kW] 

Kerék-
csúszás 

 
[%] 

Motor-
fordulat-

szám 
[1/min] 

Lokális  
max. TLT 

teljesítmény 
[kW] 

Lokális 
telj. kih. 
tényező 

[kW/kW] 

1 T4 6,9 32,9 63,1 20,8 2053 99,8 0,632 

2 T4 7,2 31,9 64,0 17,4 2050 99,9 0,641 

3 T4 7,2 32,0 63,7 18,1 2051 99,9 0,638 

4 T4 9,1 27,1 68,4 11,2 2071 99,8 0,685 

5 T4 9,9 23,7 64,9 9,9 2158 98,4 0,659 
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76. ábra. A lokális teljesítmény kihasználási tényezők értékei 
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77. ábra. A vontatási teljesítmény összetevőinek összehasonlítása a CASE IH CS 150 egyes sebességfokozataiban 

mért maximális vontatási teljesítménynél 

A hajtáslánc továbbá a gördülési és a csúszási veszteségeket is figyelembe véve a mérési 

eredményekből megállapítható, hogy azonos vizsgálati körülmények mellett a fokozatmentes 

hajtóművel rendelkező erőgéppel jobban kihasználható a motor adott motorfordulatszámon elérhető 

maximális teljesítménye. A nagyobb vontatási teljesítmény miatt azonos haladási sebesség mellett 

nagyobb vonóerő, azonos vonóerő értékeknél pedig nagyobb haladási sebesség érhető el. 

A 2007. október 9-19 közötti vontatási vizsgálatokat a CASE IH Puma 195 és a CASE IH CVX 195 

traktorokon hajtottuk végre. A mérést a vontatási- és a gépjellemzők részletesebb feltárása érdekében 

kb. 50% -os szlip értékig folytattuk. A CASE IH Puma 195 traktornál a dinamométer bekötési magassága 

550 mm volt, a mérési adatok a 24. mellékletben találhatók. A CASE IH CVX 195 traktornál a 

dinamométer bekötési magassága 535 mm volt, a mérési adatok a 25. mellékletben láthatók. Az 

erőgépek vontatási vizsgálatának eredményei a 26. mellékletben található. A 78. ábra a CASE IH Puma 

195, az 79. ábra a CASE IH CVX 195 traktor haladási sebességének változását mutatja a vonóerő 

függvényében. A 5.3 fejezetben említett eltérő felszereltség, továbbá a CASE IH Puma 195 traktornál 

meglévő közel 10%-os maximális motorteljesítmény többlet ellenére, az erőgépeknél a maximális 

vontatási teljesítmény megegyezik. A fokozatmentes hajtóművet tartalmazó hajtásláncnak jelen 

esetben is jobb a teljesítmény kihasználása (a D szakasz rövidebb, mint a C szakasz). Az ábrákon jól 

látható, hogy növekvő vonóerőnél a CASE IH Puma 195 esetében a sebességgörbék csökkenő tendencia 

után lehajlanak, adott esetben visszafordulnak (F11 sebesség fokozat). A CASE IH CVX 195 esetén – a 

fokozatmentes hajtóműáttétel állítás miatt – pedig egybesimulnak. Így minden haladási sebességnél 

elérhető a traktor potenciális vontatási teljesítménye. 
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78. ábra. CASE IH Puma 195 traktor haladási sebességének változása a vonóerő függvényében 
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79. ábra. CASE IH CVX 195 traktor haladási sebességének változása a vonóerő függvényében 

A CASE IH CVX 195 traktor motor és hajtómű vezérlése eltérően működött, mint a CASE IH CVX 150 

traktoré. A CASE IH CVX 150 motorjának fordulatszáma a vizsgálat során csökkenve érte el a maximális 

teljesítményhez tartozó fordulatszámot (75. ábra), ezáltal a fajlagos hajtóanyag fogyasztás egy 

magasabb értékről induló, csökkenő tendenciát mutat (22. melléklet 2. ábra). A CASE IH CVX 195 

erőgépnél a motor fordulatszáma alacsony értékről növekedve érte el a maximális teljesítményhez 

tartozó fordulatszámot (80. ábra). Ehhez a motor és hajtómű vezérléshez már alacsonyabb vonóerőktől 

kezdve, meglehetősen széles vonóerő tartományban alacsony fajlagos hajtóanyag fogyasztás tartozik 

(26. melléklet 6. ábra). 
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80. ábra. CASE IH CVX 195 traktor motor fordulatszámának és a hajtáslánc áttételének változása a vonóerő 

függvényében 

6.6 A szállítási vizsgálat eredményei 

A szállítási vizsgálatot sík területen kialakított aszfalt burkolatú mérőpályán hajtottuk végre az 5.2 

fejezetben leírtak szerint. A terhelés alatt kapcsolható és a fokozatmentes hajtóművet tartalmazó 

hajtásláncok közötti különbségek feltárására Visual Basic környezetben kifejlesztettem egy szimulációs 

programot (70.ábra).  

 

70. ábra. A CVT-PowerShift Simulator (v 1.6) program kezelőfelülete 
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A program a mért adatok feldolgozásán, ábrázolásán túlmenően alkalmas egyéb paraméterek, mint a 

megtett út és a hajtómű áttétel számítására is. A vizsgált jellemzők változása, előre meghatározott 

függvénykapcsolatokban, mint a járműsebesség – motorfordulatszám, járműsebesség – idő, 

hajtóműáttétel – idő, motorfordulatszám – idő és elfogyasztott üzemanyag – idő, ábrázolhatók. A CVT-

PowerShift Simulator analíziseinek eredményeiből származó diagramok, az álló helyzetből 35 km/h 

történő gyorsítás esetén, a 71. ábrán láthatók. 

 
71. ábra. A 0-35 km/h történő gyorsítás diagramjai 

A CVT-PowerShift Simulator által szolgáltatott eredmények alapján, a szállítási vizsgálat adatait 

önvontatás és pótkocsi vontatása esetén 10. táblázat tartalmazza. A táblázatban szereplő értékek 

háromszor elvégzett mérés számtani átlaga alapján kerültek meghatározásra. 

10. táblázat. A szállítási vizsgálat adatai 

Önvontatás Pótkocsi vontatás 

Sor-
szám Traktor típus 

Szabá-
lyozó 
állás 

Haladási 
sebesség 

[km/h] 

Idő 

[s] 

Fogyasztás 

[dm3] 

Haladási 
sebesség 

[km/h] 

Idő 

[s] 

Fogyasztás 

[dm3] 

1 CASE IH CS 150 - 42,1 17 0,130 33,5 22,4 0,138 

2 CASE IH CVX 150 0 50,0 18,1 0,134 39,1 10,7 0,069 

3 CASE IH CVX 150 0 42,1 13,2 0,095 33,5 7,6 0,045 

4 CASE IH CVX 150 10 52,0 17,5 0,131 39,3 12,8 0,071 

5 CASE IH CVX 150 10 42,1 10,4 0,088 33,5 9,2 0,047 
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Az összehasonlító vizsgálat eredményei alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

- A CASE IH CVX 150 traktorral nagyobb végsebességet lehetett elérni. Önvontatás esetén a CASE IH CVX 

150 terhelés szabályozójának 0 állásában 50,0 km/h, 10-es állásában 52,0 km/h, míg a CASE IH CS 150 

esetén 42,1 km/h volt az elérhető legnagyobb sebesség. Pótkocsit vontatva a CASE IH CVX 150 terhelés 

szabályozójának 0 állásában 39,1 km/h, 10-es állásában 39,3 km/h, míg a CASE IH CS 150 esetén 33,5 

km/h volt az elérhető legnagyobb sebesség. A terhelés hatására a motor fordulatszáma csökkent, ezzel 

magyarázható a traktorok alacsonyabb sebessége. 

- A CASE IH CVX 150 traktor jobb gyorsulási tulajdonsággal és alacsonyabb hajtóanyag fogyasztással 

rendelkezik. Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében a szimulátor programban beállításra 

került, hogy CASE IH CVX 150 traktor eredményeit csak a CASE IH CS 150 traktor végsebességének 

eléréséig vegye figyelembe. Ezért a 10. táblázatban a CASE IH CVX 150–nél a CASE IH CS 150 maximális 

sebességének megfelelő adatsor is szerepel. Az azonos sebességekhez tartozó adatokat összevetve 

megállapítható, hogy önvontatás esetén a CASE IH CVX 150 terhelés szabályozójának 0 állásában 3,8 

másodperccel hamarabb és 0,035 literrel kevesebb hajtóanyagot fogyasztva érte el a CASE IH CS 150 

traktor adatait. A CASE IH CVX 150 terhelés szabályozójának 10 állásában ezen értékek 6,6 másodpercre 

és 0,042 literrel kevesebbre javultak. Pótkocsit vontatva a CASE IH CVX 150 terhelés szabályozójának 0 

állásában a különbség még nagyobb volt, mert a CASE IH CS 150 traktor eredményét 14,8 másodperccel 

hamarabb és 0,093 literrel kevesebb hajtóanyagot fogyasztva sikerült elérni. A CASE IH CVX 150 terhelés 

szabályozójának 10 állásában ezen értékek 13,2 másodpercre és 0,091 literrel kevesebbre adódtak. 

- A CASE IH CVX 150 traktor jobb gyorsulási tulajdonsága a fokozatmentes áttétel-változtatás és a motor 

fordulatszám szabályozásának összehangolt vezérléséből adódik. 

- A CASE IH CVX 150 traktor alacsonyabb hajtóanyag fogyasztásának legfőbb oka az állandó 

motorfordulatszámon megvalósítható fokozatmentes áttétel-változtatás és alkalmas időpontban 

végrehajtott motorfordulatszám csökkentés. A motor fordulatszámának csökkenése jól látható a CVT-

PowerShift szimulátor felületén a motorfordulatszám függvényben ábrázolt járműsebesség esetén (70. 

ábra kék görbe). A gyorsítás folyamán a szükséges teljesítményszintet elérve, majd a motor 

fordulatszámát csökkentve a motor üzemállapota egy alacsonyabb hajtóanyaga fogyasztású területre 

kerül. Ezzel szemben a CASE IH CS 150 a magas munkasebességet csak a magasabb motorfordulattal 

tudja biztosítani, amihez magasabb hajtóanyag fogyasztás tartozik 70. ábra piros görbe. 

- A fenti eredmények alapján megállapítható, hogy a szállítási műveletek mellett, a rövid ideig tartó, 

nagy gyorsulásokat tartalmazó, rakodási műveleteknél is előnyösen használhatók a fokozatmentes 

hajtóművel szerelt erőgépek. 

- A pótkocsis szállítási vizsgálatok esetén nagyobb mértékű különbségek adódtak a vizsgált traktorok 

között és mindegyik esetben a fokozatmentes hajtóművel szerelt CASE IH CVX 150 erőgép biztosított 

jobb üzemeltetési paramétereket. 

- A CASE IH CVX 150 erőgép terhelés szabályozójának hatása jelentősebb volt az önvontatás, azaz a 

kisebb terhelés esetén. 



 

102/115 

7. Összefoglalás 

Az emelkedő energiaárak és az egyre szigorúbb emissziós előírások gazdaságos és környezetbarát 

energiafelhasználású rendszerek üzemeltetését követelik meg. A fokozatmentes hajtóművek 

állíthatósága és hatásfoka sok esetben elmarad a választható áttételű hajtóművekétől, de a 

fokozatmentes áttétel-állítási lehetőséggel változó üzemeltetési körülmények mellett is fenntartható az 

optimális erőgép-munkagép kapcsolat. 

A fokozatmentes hajtóművek funkcionális felosztását követően elemeztem a mechanikus, a hidraulikus 

és az elektromos hajtásokat. Kutatásaimat a nagyteljesítményű mezőgazdasági erőgépek fokozatmentes 

hajtóműveire összpontosítottam. Elemeztem az erőgépek hajtásláncának jellemzőit, kiemelve a belső 

égésű motor és a hajtómű megfelelő illesztésének fontosságát. Összegyűjtöttem és rendszereztem az 

erőgépek fokozatmentes hajtóműveit, majd elemeztem tíz mechanikus és tizenhárom hidrosztatikus 

fokozatmentes konstrukciót, továbbá ismertettem a legújabb fejlesztésű elektromos hajtásokat is. 

Részletesen megvizsgáltam az erőgépek fokozatmentes hajtóműveihez kapcsolódó – szám szerint 

tizenkettő – publikált hazai és nemzetközi vizsgálat módszereit és eredményeit. 

A kutatás célkitűzéseit a szakirodalmi áttekintés eredményeire és az erőgépek vizsgálati tapasztalataira 

alapozva határoztam meg. A célok elérése érdekében kidolgoztam elméleti (szimulációs) és kísérleti, 

méréseken alapuló (laboratóriumi és szántóföldi) részletes vizsgálati módszert. Összegyűjtöttem és 

rendszereztem az erőgépek fokozatmentes hajtóműveit az első 1996-ban megjelent Fendt Vario 

hidrosztatikus-mechanikus konstrukciótól kezdve a legújabb fejlesztésű sorozatban gyártott típusokig. 

Az adatok alapján kiválasztottam a kutatási céloknak legmegfelelőbb hajtóművek és erőgépek típusait. 

A teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóműveket felépítő hajtástechnikai elemek ismeretében, 

strukturálisan rendszereztem az erőgépek fokozatmentes hajtóműveit. A hajtástechnikai elemek 

veszteségeinek elemzését követően a meghatározó veszteségforrások figyelembevételével 

elkészítettem a részegységek modelljeit. Elemeztem az egyszeres teljesítmény elágazásos bemeneti (IC) 

és kimeneti (OC) struktúrákat. A hajtómű működtetése során létrejövő teljesítményfolyamok és az 

összhatásfok változás meghatározása érdekében részletesen megvizsgáltam az OC-RSC struktúrájú 

(Fendt Vario) hajtóművet és annak tükörképét az IC-RSC struktúrájú hajtóművet. A vizsgálati 

eredmények alapján következtetéseket vontam le az üzemeltetési jellemzőkre vonatkozóan. A 

szántóföldi vizsgálatokhoz kapcsolódóan részletesen megvizsgáltam az IC-SRC struktúrájú 

(Steyr S-Matic) négy sebességtartományú teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművet. 

Létrehoztam a hajtómű virtuális prototípusát, majd azon kinematikai és dinamikai vizsgálatokat 

hajtottam végre. Meghatároztam a hajtóműben fellépő teljesítményfolyamokhoz tartozó 

üzemállapotokat és az összhatásfok változását. A kidolgozott vizsgálati módszernek megfelelően a 

hajtáslánc részletes elemzése érdekében laboratóriumi és szántóföldi méréseket végeztem. Ennek 

megfelelően három belső égésű motor jelleggörbéjét határoztam meg a traktor teljesítmény leadó 

tengelyén történő szabványos motorfékezéssel. A terhelés alatt kapcsolható diszkrét áttételű, és a 

teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek összehasonlítása érdekében az erőgépeket azonos 

körülmények között vizsgáltam. Az elvégzett vontatási és szállítás vizsgálatok mérési és a hajtómű 

kinematikai és dinamikai szimulációs vizsgálatainak eredményei alapján meghatároztam a 

fokozatmentes hajtóművek üzemeltetési tulajdonságait. A hajtáslánc optimális működési 

paramétereinek megállapítása érdekében meghatároztam azokat a motorfordulatszám és hajtómű 

áttétel párokat, amelyek egyszerre biztosítják a jármű adott sebességgel történő haladása mellett, a 

hajtómű jó hatásfokú és a belső égésű motor alacsony hajtóanyag fogyasztású tartományban történő 

üzemeltetését. 
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8. Új tudományos eredmények 

 

1. Tézis [F1], [F2], [F3], [F7], [F8], [F11], [F12], [F14], [F15], [F16], [F17], [F18] 

Kidolgoztam egy új vizsgálati módszert, amely a motorfékezési, a vontatási és a munkagépes 

vizsgálatokból felépülő laboratóriumi- és szántóföldi mérések, továbbá a kinematikai, a dinamikai és a 

CAD modellekre épített szimulációs vizsgálatok eredményeit egyszerre felhasználva alkalmas az egy és 

több sebességtartományú, egyszeres teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek 

üzemállapotainak szimulációjára, működési paramétereinek elemzésére. 

A módszer alkalmazhatóságát egy sebességtartományú OC-RSC és IC-RSC, valamint négy 

sebességtartományú IC-SRC struktúrájú hajtóműveken végzett vizsgálatokkal igazoltam. 

 

2. Tézis [F12], [F15], [F18] 

A primer és szekunder szabályozású (szivattyúként nem üzemelő motorral felszerelt) fokozatmentes 

hidrosztatikus egységgel ellátott OC-RSC struktúrájú hajtóműben (ZS=50, ZR=110, iC1=-3, iC2=-1 

paraméterek alapján) az üzemszerű működtetést tekintve, teljesítmény elágazásos és pozitív keringő 

teljesítményű üzemállapotok jönnek létre. 

A hajtómű összhatásfokát a kihajtó tengely forgásának kezdetekor a hidrosztatikus egység hatásfoka 

határozza meg. 

A hidraulika szivattyút a nulla szögállású helyzetből (iVar = - ∞) egyre nagyobb negatív szögállásba 

billentve (- ∞ < iVar) a hajtómű összhatásfoka – a növekvő fordulatszámok miatti veszteségnövekedés és 

a létrejövő egyre nagyobb pozitív keringő teljesítmény miatt – egyre növekvő mértékben csökken. Ezért 

ezt a hajtóművet ebben az áttételi tartományban nem gazdaságos üzemeltetni. 

 

3. Tézis [F9], [F13], [F14], [F15], [F16], [F17], [F18] 

A primer szabályozású hidrosztatikus egységgel ellátott IC-SRC struktúrájú hajtóműnél a kedvező 

hatásfok biztosítása érdekében a hidrosztatikus egység áttételi tartományát korlátozni kell, ezért több 

(a vizsgált esetben négy) sebességtartományú hajtóműre van szükség. 

Megállapítottam, hogy ennél a hajtóműnél üzemszerű működtetés esetén, teljesítmény elágazásos és 

negatív keringő teljesítményű üzemállapotok jönnek létre. A hidraulika szivattyú azonos mértékű, de 

ellentétes irányú szögállásához tartozó összhatásfok eltérés oka a hajtóműben fellépő negatív keringő 

teljesítményből származó veszteség és a teljesítmény elágazásos üzemállapotból származó veszteség 

különbsége. 

A tartományváltások határain az összhatásfok változásában szakadás és értékváltozás jelentkezik, amit a 

teljesítmény elágazásos és a negatív keringő teljesítményű üzemállapot közötti váltás és a 

tartományváltás után a különböző hatásfokú hajtómű részegységekben történő teljesítményáramlás 

okoz. 



 

104/115 

4. Tézis [F16], [F20] 

A Cummins 667TA/EBC típusú dízelmotor és a Steyr S-Matic hajtómű mérési eredményeinek 

felhasználásával, fuzzy alapú CFM módszert alkalmazva meghatároztam az adott járműsebesség, a 

magas hajtóműhatásfok és az alacsony fajlagos hajtóanyag-fogyasztás célértékeket egyszerre teljesítő 

belsőégésű motor fordulatszám – hajtóműáttétel paraméterkombinációk tartományát. A vizsgálatok 

eredményei alapján a vezérlésnek a motor fordulatszám csökkentése mellett a hajtóművet – a 

teljesítmény elágazásos üzemállapothoz tartozó áttételi tartományban – a tisztán mechanikus 

teljesítmény átvitelhez minél közelebbi áttételnél kell működtetni. 

 

5. Tézis [F7], [F8], [F9], [F11] 

Az általam kidolgozott vizsgálati módszerrel a CASE IH CVX 150 és a CASE IH CS 150 erőgépekkel – 

azonos paraméterek biztosítása mellett – végzett összehasonlító vizsgálatok eredményei alapján 

igazoltam és megállapítottam: 

A fokozatmentes hajtóművel rendelkező erőgép nagyobb vontatási teljesítményt ért el. A 

fokozatmentes hajtóművet tartalmazó erőgép hajtáslánca, a diszkrét áttételű hajtóművet tartalmazó 

erőgép egyes sebességfokozataiban mért maximális vontatási teljesítményekhez tartozó azonos 

haladási sebesség értékeknél 3-7 %-kal, azonos vonóerő értékeknél 4-22 %-kal jobban tudja kihasználni 

az adott motorfordulatszámon elérhető maximális teljesítményét, mint a diszkrét áttételű hajtóművet 

tartalmazó erőgép hajtáslánca. 

A szállítási vizsgálatokból származó mérési, és a saját fejlesztésű CVT-PowerShift Simulator által 

szolgáltatott eredmények alapján megállapítható, hogy a fokozatmentes hajtóművel szerelt erőgép jobb 

gyorsulási tulajdonsággal és alacsonyabb hajtóanyag fogyasztással rendelkezik. Ebből következik, hogy a 

fokozatmentes hajtóművel szerelt erőgépek a szállítási műveletek mellett előnyösen alkalmazhatók a 

rövid ideig tartó, nagy gyorsulásokat igénylő rakodási műveleteknél is. 
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9. Az értekezés eredményeinek közvetlenül várható hasznosulása, 
továbbfejlesztési lehetőségek 

 

A kidolgozott vizsgálati módszer és a hozzá kapcsolódó adatfeldolgozási, kiértékelési, modellezési, 

üzemeltetési tapasztalatok és eredmények más mezőgazdasági erőgépek vizsgálatainál is 

alkalmazhatóak. 

Az eredmények alkalmasak a fejlesztők és a felhasználók számára a teljesítmény elágazásos 

fokozatmentes hajtóművel rendelkező erőgépek használatára vonatkozó javaslatok összeállításához az 

optimális és a gazdaságos üzemeltetési paraméterek meghatározásához. 

A szimulációs modell továbbfejlesztésével a hajtómű változó terhelés esetén létrejövő 

hatásfokváltozása is figyelembe vehető. 

A teljesítmény elágazásos fokozatmentes hajtóművek modellezése során szerzett tapasztalatok 

adaptálhatóak az új fejlesztésű hibrid és elektromos hajtásláncokba. 

Az optimális üzemeltetési paraméterek meghatározásának módszere kiterjeszthető a járószerkezet 

hajtás mellett a TLT és a hidraulikus rendszer hajtására is. Az új fejlesztésű elektromos hajtáselemek 

beépíthetők a szimulációs modellbe azok vizsgálatához. 
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