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E l Ö s z Ó 

A "Tudomáo;yos lI1üszaki Bibliográfiák" c. kiadváo;y

sorozatuok jeleDlegi kötete a mechaoikus hajtások vá

logatott szakirodalmi adatait tartalmazza. 

A téma választását iodokolja, hog;y a hajtások, 

bir a hagJomáo;yos gépelemekhez tartozoak, nagJmérték

beo fejlödtek és számtalao uj szerkezeti kialakitásuk 

és megoldásuk keletkezett és terjedt el. Ezek a gép

elemek gJakrao a legkorszerübb szerkezetekben is meg

jeleooek, ig;y pl. az automatikus gépsorokbao is talál

hatók. E kötet adatait a gépészeti tervezők, üzemelte

tök és karbaDtartók, valamiot a rnéroökhallgatók figJel

mébe ajáoljuk. 

Ezutoo is kérjük a kiadváoo;yal kapcsolatbaD a 

felhasználók észrevételeit, tanácsait, javaslatait. 

Budapest, 1983. május tó 

Dr.Héberger ~irol;y 

köoJvtárigazgató 
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l. Mechanikus hajtások. Közlőmüvek 

"A hajtás - mozgások és erők átvitelére vag-y a test 
eg-y pontjának meghatározott pál-yán való mozgatására szolgá
ló mechanikus szerkezet," [2] A meghatározásnak megfelelőeD 
a hajtásokat a mozgást/teljesitmén-yt átvivő hajtások és a 
vezető-hajtások csoportjára oszthat juk. 

A vezető-hajtások általábaD forgó mozgást alakitanak 
át eg-yen,es vODalu vag-y meghatározott görbe vonalu mozgássá 
vag-y viszont. Ezt s feladatot a különféle forgattyus, büty
kös és karos mechsoizmusokkal oldják meg. 

A forgó mozgások teljesitméoyátvitelére a legg-yakrabban 
és legrégebben a dörzshajtást, szijhajtást, lánchajtást és 
fogaskerékhajtást; eg-yszóval a közlőmüveket használják. Ezek 
kivitele, az elemek alakja, az átvihető teljesitmén-y az igé
n-yeknek és a fejlődésoek megfelelően állandóan változik. Kö
zös jellemzőjük a kinematikai áttétel Iii, amel-y a hajtó és 
hajtott tengelyek szögsebességének, ill. fordulatsz~máoak 
aráD-ya ll. ábra/. 

"i :::: 

1. ábra 

.3 



A közlőmüvek eg~ részére a kapcsolat merevsége jellemző, 
ilyen a fogaskerék-, lánc- és csigahajtásj másik csoportjuk 
a rendszerben megcsuszást is megenged, ide tartozik a dörzs
és a szijhajtás. Ez utóbbi esetben csak akkor tudjuk a ki
vánt teljesitményt teljes egészében átvinni, ha a surlódó
erőt valamilyen módon létrehozzuk: 
- dörzshajtás esetén FH = ;; nagyságu erővel nyomjuk 

össze 12. ábraf a dörzskerekeket; 
- szijhajtás esetéD, amely a két kerék közötti kapcsolatot 

végtelenitett vonóelemmel valósitja meg, a surlódó kapcso
lat miatt a terhelt és terheletlen ágat F~Fto ef~ + Ft2 
Dagyságu erővel meg kell fesziteni /3. ábra/ 

2. ábra 

3. ábra 
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2. Dörzshajtás 

Kisebb teljesitményt egyik forgó tengelyről a másiKra 
dörzshajtással vihetünk át. Ha két egymáshoz érintkező tár
csa palástját FH erővel összeszoritjuk, a köztük ébredő 
surlódó erő (Fs = fA- FH) továbbit ja az energiát a hajtó teD
gelyrőla hajtott tengelyre. A dörzshajtás esetében tehát 
egyaránt fontos a felületeket egymáshoz nyomó erő nagysága 
és a surlódó felületek surlódási tényezője, a surlódó felü
letek minősége. Az állandó nyomatékátvitelt biztosit ó nyomó
erőt általában azzal érik el, hogy az egyik kereket rugóerő
vel nyomják a másikhoz /4. ábra/ 

4. ábra 

2.1 A dörzshajtások tipusai 

A gyakorlatban alkalmazott 
dörzshajtások egy része - hengeres 
vagy kupos palástfelülettel - állan
dó áttételt biztosit, más részük 
viszont fokozat nélküli fordulatszám
változtatást végez. 

2.1.1 Állandó áttételü dörzshajtásQk 
Ha a hajtó- és hajtott tengely 

párhuzamos, akkor hengeres felületü 
dörzstárcsákat alkalmazunk, amelye
ket rugó nyom egymáshoz /4. ábra/o 
A két tárcsa közti surlódás növelé
se érdekében a tár~~ák palást ján ék 
alaku hornyokat is kiképezhetnek, 
amelybe az ellenkerék megfelelő bor-

dái nyulnak bele /5. ábra/o A kerületen átvihető erő több 
horonnyal növelhető. A hornyolt dörzskerekek élettartama vi
szonylag rövid, igy alkalmazásuk olyan helyeken célszerü, 
ahol csak szakaszos üzemre van szükség. 
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5. ábra 

Ha a hajtó és hajtott tengelJ egJmásra merőleges, ak
kor a teljesitmén~ kupos palástfelületü dörzstárcsákkal vi
hető át eg~ik teogel~ről a másikra /6. ábra/o 

, 

A kuppalástok felületén a sebességek ará
n~osan változoak. 

= 

cl!. dl d;2 
<;,~~~ ol =02 

6. ábra 

Eooél az elrendezésnél csuszás az 
ériotkező felületeken nem lép fel. 

2.1.2 Fokozat nélküli fordulatszám-változtatás 

Eg~másra merőleges tengel~ek esetén az állitható dörzs
kerékböl és siktárcsából álló dörzshajtás a fordulatszám 
váltcztatására is alkalmas /7. ábra/o A surlóuás a kerék pq
lástja és a tárcsa homlokfelülete között jön létre. Az érint
kezési pontoo a kerületi sebességek azooosak: 

r 
r • nl ::: x • 02 - O2 '" ol x 

Tehát a dörzskerék x távolságának változtatásával aráo~o
san változik a siktárcsa 02 fordulatszáma. A dörzskerék 
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7. ábra 

palástját domborura készitve a kapcsolat megközeliti a vODal
meDti ériDtkezést. Ez, ugyaD csökkeDti a CSÚBzást, de rODt ja 
a nyomatékátvitelt. 

Hasonló elveD müködik az egykupos dörzshajtás /8. ábra/o 
A vizsziDtes teDgelyeD mozgat
ható dörzskerékkel változtat
ható az áttétel, ill. a fordu
latszám. Akár a kup, akár a 
dörzskerék lehet a hajtóelem. 

8. ábra 

A dörzshajtás iráoyváltoztatásra is felhaszDálható 
/9. ábra/o 

9. ábra 
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2.2 Dörzsfelület 

A dörzskerekek egymáshoz érintkező felületét minél na-
gyobb surlódási tényezőjü anyagból célszerü késziteni. 

! kapcsolódó kerekek alapanyaga lehet: 
- edzett acél - edzett acél - az ilyen kapcsolat kopási 

és szilárdsági tulajdonságai jók, a surlódási tényező 
alacsony; 

- acél vagy öntvény - gumifelület - a ~= 0,8 surlódási 
tényező nagyon jó ~apcsolódási viszonyokat létesit, ezen
kivül zajmentes üzemet biztosit; az átvihető teljesitmény 
az előzőnek 10-20 %-a; 

- acél vagy öntvény - müanyag - az acél-acél kapcsolatban 
átvihető teljesitmény 20-30 %-a vihető át. 

A surlódási tényező és ezáltal az átvihető teljesitmény 
a kerekek érintkező felületein alkalmazott betétekkel növel
hető. A betétek anyagának kiválasztásánál a kopásállóságot 
és a zajmentességet is figyelembe veszik, igy a régebben al
kalmazott bőr és fiber helyett inkább a lágy anyagokat, a 
gumi és müanyagot részesitik előnyben. Mivel a dörzshajtás 
kialakitásakor a surlódási tényező állandóságát, a tárcsák 
alakállandóságát is szem előtt kell tartani, rendszerint a 
kis tárcsát készitik lágyabb anyagból. Ha ugyanis a tárcsák 
megcsusznak egymáson, a kis tárcsa egyenletesebben kopik és 
nem veszti el kör alakját. 

2.3 Hatásfok 

A dörzshajtás hatásfokát több tényező ?efolyásolja: 
l. Az egymáson elmozduló felületek surlódása következtében 

a két felület rugalmasan deformálódik, eközben veszteség
jellegü hőfejlődés is tapasztalható. 

2. A surlódó kerekek fordulatszám-elmaradása 2-3 %-os telje
sitményveszteséget okozhat. Ez az érték nő, ha valami ok
nál fogva változik a tárcsákat összenyomó erő, ekkor a 
kerekek kapcsolódása meg is szakadhat. Ennek megakadályo-
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zására alkalmazzák a ~ug6s szo~it6kat. 
3. A hatásfokot csökkenti az un. differenciál-szlip~ amel~ 

a kapcso16d6 tárcsák kerületi sebességeinek különbségébol 
ad6dik. 

4. A hajtott és hajtó alkatrészek csapág~aiban ébredő surló
dás, amel~ gördülocsapág~ak esetén nem számottevő. 

A dörzshajtás összhatásfoka megfelelo konstrukciós meg
oldások esetéo 0~85-O~95 lehet. 

3. Szijhajtás 

Nag~obb teljesitmén~ek és nag~obb tengel~távolságok ese
tén szijhajtást alkalmaznak. A tengel~ekre erősitett tárcsák
ra feszitett végtelenitett sz~lag - hajtószij - a teljesit
mén~t a surlódóerő segitségével viszi át az eg~ik tengel~ről 
a másikra /10. ábra/o 

Laza ág 

Feszes ág 

10. ábra 

A szijhajtásna~ számos előn~e, de hátrán~a is Van: az 
olcsó szerkezeti megoldással, kis karbantartási igénn~el, a 
nag~ sebességnél is zajtalan járással, jó hatásfokkal, a 
l5késcsillapit6 hatással szemben állnak a nag~ beépitési mé
retek, a tengel~eken fellépo Dag~ hajlitó erő, a szij mara
dandó nJulása, a szenD~eződési lehetőségek fokozódása. 

A hajtószijak vezetése szerint a szijhajtasok több 
fajtáját különböztetjük meg: 
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nyitott hajtás lll. ábral 
keresztezett hajtás 112. ábral 
félig keresztezett hajtás 113. ábral 

12. ábra 

ll. ábra 

13. ábra 

A szijtárcsák alakja, valamint a hajtószij keresztmet
szete és anyaga a felhasználási igényektől függően változhat. 
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A szijhajtás két, leggyak:rabban előforduló tipusa a lapos
szij-hajtás és az ékszijhajtás. 

3.1 Laposszij-hajtás 

A laposszij-hajtás vonóeleme jó surlódási tulajdonsá
gOkkal rendelkező anyagból készitett, téglalap keresztmet
szetü szij, amely enyhén domboru palástfelületü szijtárcsák
ra fekszik. 

I 

a ... 1 

14.- ábra 

A szijhajtást nemcsak a forgó mozgás átvitelére, hanem 
a fordulatszám módositására is használják. A hajtás áttéte
le csuszásmentes hajtást feltételezve: 

. d2 nl 
l. = ~ = n

2 
de = 5 

A tárcsák tengelyeinek egymástól mért távolsága (a) 
és a ~ átfogási szög csökkentése csökkenti a hajtással át
vihető teljesitményt. Nagyobb tengelytávolság esetén a szij
ágak káros lengéseivel kell számolni. 

A hajtószij hossza a ha jtás geometriájából a'" el
rendezéstől függően számolható. 

A hajtószij. sebessége befolyásolja az átvihető teljesit
ményt /15. ábra/ [9J Bőrszij esetén a gyakorlatban a ,3zij
sebességet 10 és 30 mis közé választják. Nagyobb értéknél 
a szij járása nyugtalan. Korszerübb anyagok: használatával 
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80 100 720 20 ~O 

vm/sec _-'-'-'-c:...::.::..::-__ _ 

15. ábra 

a ~ebesség 60 mis-ig növelhető. 
A ia~osszijhajtásnál is jelent~e

zi~ a csuszás /szlip/. A hajtott tár
csa sebessége mindig ~isebb, mint a 
hajtó tárcsáé. l-3 %-os szlip a telje
sitménJ átvitelét segiti. A terhelés 
növelésével a csuszás megcsuszáesá ala
kul, majd 10 %-os szlipnél a tárcsa a 
szijat ledobja. A meg nem engedett mér
tékü csuszás a szij és a szijtárcsa me
legedésével és a szij gJorsabb kopá-

sával jár. 
A szij élettartamát befolJásolja a szijfrekvencia, a 

hajlitgatások száma. A szij müködés közben ann~iszor hajlik 
meg, ahán~ táresán átfut, ez a változó igénybevétel az anJag 
kifáradását okozza. 

Ahhoz, hogJ a szijhajtással teljesitménJt lehessen át
vinni egJik tengelyről a másikra, a szijágak megfeszitésére 
van szükség. A szij hosszát szereléskor 1,5-2,5 %-kal rövi
debbre veszik a számitottnál, a kezdeti nagJobb nJulás miatt. 

A megbizható teljesitménJátvitel egJik legfontosabb fel
tétele a megfelelő hajtószij ~iválasztása. A jelenleg hasz
nálatos szijanJagok jellemzóit az l. táblázat foglalja össze. 

A kiválasztott és méretre vágott szijak végtelecitésének 
módja az anJagtól függ. Bőrszijat varrással vagJ ragasztással 
végtelenitenek, a gumiszij végeit vulkanizálással rögzitik 
egJmáshoz. A textilszijakat rendszerint végtelenitve szövik. 

A szijon kivül a szijhajtás másik fő szerkezeti eleme 
a szijtárcsa. An~aga öntöttvas, vagJ acélöntvénJ. Az öntött
vas szijtárcsa 30 mis szijsebességig használható, az acél
öntvényből készültekkel az 50 mis szijsebesség is tulléphető. 

A tárcsaátmérő és a tárcsaszélesség szabványositva "an. 
NagJobb méretek esetén a tárcsát nem tömörre, hanem küllők
kel merevitve készitik. A tárcsa koszorujának palástját a 
szij megfelelő tapadása érdekében simára munkál ják. 
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1. táblázat 

v=2,:2 mis 

Szijfajták E ~eg S jJ- blD 

Bőr 300-700 44 0,9 0,55 40 
Gumi-pamut 500 39 1,2 0,5 
Balata-pamut 500 44 1,25 0,5 
Bi31ata-kord szál 300 55 1,25 0,5 
Müsel;yem 400 39 1,0 0,35 
Müg;yapju 400 39 1,1 0,8 37 
Pamut 400 39 1,3 0,3 
Teveszőr 400 44 1$15 0,3 
Végteleo, szintetikus 
fooalból 400 88 0,9 0,3 
Kombioált laposszij 5 500 200 1,2 0,55 
Habasit 8500 350 1,1 0,'0-0,9 10 

Acélszalag parafa 
surlódó boritással 2 100 OOO 3300 7,8 

E daN/cm2 rugalmassági modulus 

f':::' daN/cm2 meoeooedett feszü1tséo 'o meg c: c c 

fA-
b/D 

!q~/dm2 sürüség 

surlódási eg;yüt tha tó 

n;yulás 

0,25 

dis szijvastagság függvéo;yébeo a 
legkisebb tárcsaátmérő 

dis 

20-35 
30 
25 
20 
25 
25 
20 
20 

15 
80-100 
17-20 

100 
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Ha eg~ munkagépet a hajtó tengely forgása közben kell 
inditani, akkor laza és ékelt tárcsát alkalmaznak /16. ábra/o 

16. ábra 

A laza tárcsán mozgó szijat a szijáttoló villa a hajtott ten
gelyen rögzitett ékelt tárcsára huzza, ezáltal meginditja az 
eddig álló berendezést. 

Kis tengel~távolság es nagy áttétel esetén szijfeszitőre 
van szükség, to gy a kis tárcsán a szij tapadását biztositsa 
/17. ábra/o 

17. ábra 

14 

A szijfeszitőt mindig a la
za ágra kell tenni. Alkal
mazásaval 1:15 áttétel is 
megvalósithetó, de a két
iráoyu hajtogatás csökken
ti a szij élettartamát. 



3.2 Ékszijhajtás 

Kis tengelytivolsignál, nagyobb teljesitmények átvite
lénél, nagy szijsebességnél a laposszij-hajtások helyett ék
szijhajtást célszerű használni. A teljesitményátvitel több 
ékszijas megoldás esetén azonos szijfeszitést feltételezve, 
egyenletesen osztható el az egyes szijágak között. 

Az ékszijhajtással megvalósitható áttétel, i=l .•• lO 
Az ékszijhajtás vonóeleme egyenlő száru trapéz kereszt

metszetű, általában gumiból készitett ékszij. Méretei szab-o 
vinyosak /18. ábra/o [12 J 

18. ábra 

jele jellemző hajlásszöge tájékoztató 
szélessége méretei 

bp ~ o bo x h 

Z 8,5 lOx6 
A II l3x8 
B 14 400 + 10 17xll 
C 19 22x13,5 
D 27 32x19 
E 32 38x23,5 
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A bp-vel jelzett jellemző szélesség az ékszijszelvény 
semleges vonalán helyezkedik el: a szijtárcsa hornyába he
lyezett ékszij tiszta legördülése ezen a vonalon történik. 
Az ékszijhurok hosszusága az Lp jellemző v. számitási hosz
szuság, amely az előbb emlitett semleges vonal hossza. 

A trapézszelvény felső lapja sik vagy domboru, alsó lap
ja pedig sik vagy homoru. 

Ha az ékszijhajtás tengely távolsága nem adott, akkor 
azt a nagy tárcsa névleges átméröjénél valamivel nagyobbra 
/a = D2 + 2k értékre/ célszerü felvenni. 

A szijhosszuság megállapitása a hajtás geometriai mé
retei alapján, a laposszijhajtáshoz hasonló módon történik. 

Az ékszij anyaga rendszerint textil betétes gumi. 
Az optimális szijsebesség 18-22 mis, az elérhető leg

nagyobb szijsebesség 24-34 mis. 
A tökéletes teljesitményitvitelt a szij szerelés utáni 

előfeszitése biztosit ja. Elégtelen előfeszités esetén a szi
jak a horonyban ugrálnak, sőt a horonyból ki is ugorhatnak. 
A tulzott feszités feleslegesen terheli a tengelyt és a 
csapágyakat. 

Az ékszijtárcsát minden esetben a felhasznált ékszijak 
méreteinek megfelelő hornyokkal látják el. A hornyok száma 
az adott teljesitmény átviteléhez számitással meghatározott 
ékszijak számával azonos. 

Emlitést érdemelnek még a különleges ékszijak. A ~ 
ször ös V-hajtás egyesiti a lapos gumiszijnak és az ékszijnak 
az elönyeit /19. ábra/, A fogazott szijakat fogazott szij
tárcsán használják, ezáltal nem jöhet létre csuszás és 60 m/s
ra növelhető a kerületi sebesség /20. ábra/o 

Az ékszijtárcsa bármilyen an~agból készülhet, de szi
lárdsági tulajdonságai meg kell, hogy feleljenek az üzem 
közbeni igénybevételnek. Minden esetben ki kell egyensulyoz
ni az ékszijtárcsát: 25 mis kerületi sebességig statikusan, 
efölött dinamikusan. 
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19. ábra 20. ábra 

Az ékszijhajtást a teljesitmény átvitelén kivül gyakran 
használják a fordulatszám fokozat nélküli változtatására 
/21. ábra/. 

.....---

l r 
21. ábra 

A tárcsafeleket egymáshoz képest 
elmozditv8 az ékszij más-más átmérő
jü körön gördül le, igy az áttétel 
folyamatosan változik • 
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4. Lánchajtás 

A lánchajtás bármilJen áttételnél és tengelJtávolságnál 
lehetővé teszi 150-200 kW teljesitménJ csuszásmentes átvite
lét. Vizszintes lánchajtás esetén 122. ábral az alsó ág a 

laza ág. Ezen a lánc önsulJának 
Hajló 
I 

\ . a .\ 

22. ábra 

terhelése elegendő előfeszitést 
ad a zavartalan müködéshez. IgJ 
a ~engelJek és csapágJak igéoJbe
vétele kisebb, mint a szijhajtás
nál. Mivel a láochajtás kénJszer
kapcsolattal dolgozik, csuszás 
niocs, a hajtás ha~ásfoka álta-
lában 98 %. HátráoJa a zajos mü

ködés, amin a hajtás burkolásával és olajfürdőben járatásá
val segitenek~ A hajtás megbizhatóságáoak feltétele a helJes 
láncválasztás, a pontos szerelés, a megfelelő keDés. 

A lánchajtás vonóelemeként csuklós vagJ fogazott lán
cot használnak, a lánc elemei a lánckeréken legördülve hoz
zák létre a teljesitménJátvitelhez szükséges kapcsolatot. 

4.1 ~ 

A láncoknak általában három fajtáját használhatják haj
tásokban: a hüvelJes, a görgös és a fogazott láncokat. A lán
cok közös jellemzője az osztás (t), amelJ két szomszédos lánc
szem azonos pontjának távolsága 121. ábra/. Ez az adat be
folJásolja a lánckerék fogszámát, a tengelJtávolságot, a 
hajtólánc hosszát és a láncsebességet. 

A láncokat mindig a megrendelésnek megfelelő hosszban, 
de végtelenités nélkül gJártják. A végtelenités szereléskor, 
kötőláncszemmel történik. Ezt a láncszemet oldják meg akkor 
is, ha a lánc röviditése szükséges. 

A lánc kapcsolódása során zajt okoz? amelJoek mértéke 
a lánc kiképzésétöl és a fordulatszámtól függ. Kisérletek 
során un. zajmentes láncot fejlesztettek ki, melJnek zaj-
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szint je megközeliti az ékszijét /23. ábra/ 

elB r--------

23. ábra 

A görgős láncok /24-. ábra/ hüvel:yein szabadon Ingó 

göré;ők .. 'annak! amel;yef: a lánckerék fogaival kis surlódással 
érintkeznek, ig J csökkentik a 
fOSKoszoru KJpásit* ci görgök, 
csa~ok, hlivel:yek megfelelő h6-
kezelése neveli a lánc kopás-
állóss.gs.t" 

A kOp~E cs5kkeotése, az 
üzem eg:yenletessége végett kü
lönleges alaku és felépitésü 
hajlitott, szegmenshüvel;yes, 
kombinált és egJéb láncfajták. 
Nagyobb teljesitm~nJek ~tvite
lére e többsoros l~nCDkat 

~-(-' --

2Ll. ábra 

haszná.lják" TöbbsDL'OS lé..ocok esetéo g:yártáskor es sze~~elés

kor fokozott gondot kell f:a'ditani a poot:l:::ságra. 
A fogasláncok hevedere fog alaku, /25, ábra/ b. ,"ciDC

kerék fogazatáDak kiképzése lehetövé teszi, h~g;y a lánc a 
fog teljes felületéD egyszerre fekszik fel, ezáltal a kap
csolódás ~ajtalan. A lánc ol~aliránJ~ lecsuszását vezet6-
hevederek akadál:yozzák meg. A fog kiképzése alapján csapos, 
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b.eté1,;hüvelJes és mérlegcsuklós fo
~- gasláncokat különböztetünk meg. 

A fogasl~ncok leg gazdaságosabb 
sebessége 6-7,5 mis, de kedvező 
űzemi körülménJek között ~lérheti 
a 20 mis-ot is. [lJ 

25. ábra 

4.2 Lánckerék 

A lánckerék általában f:;gazott acéltárcsa, amelJet ön
töttvas agJra erősiteoek fel. Ezáltal az elkopott fogas ko
szoru kicserélhető. NagJ sebességü hajtásoknál a lánckereket 
/kűlönösen a fokozott terhelésnek kitett kiskereket/ hőkeze
lik. A lökésszerű igénybevételek által okozott károkat nJ'i
rócsapszeg beépitésével akadályozzák meg. 

A lánckerekek fogait mindig gondosan munkálják meg. A 
hűvelJes és a görgős láncok lánckerekeinek méretét és alak
ját szabván;y rögziti. 

A lánc a lánckerékkel akkor tud kapcsolódni, ba a lánc 
~sztása nagyobb, mint a lánckeréke, A lánc csapjainak üzem 
közbeni kopása szintén a kapcsolódást segiti elő. 

4.3 Feszit5berendezés 

Láochajtásoknál a feszit5szerli:ezet a li'l.oc mego;yul.ásánsk 
kiegyenlitését és a l~Dc által ~tfogott l~nckerékiv ~dgD5va-
lését szol~~lje4 A feszités reodkivliJ. fODt~2 a oem vizszictes 
tengel;yü lánchajtások esetében, ahol en~lt~l ees lehetoe 8 

láoc-fog kapcsolódást bizt~sitsni. 

A jtis és l~Dchejt~s között ~t~eQetet SZ un, 
PGI.V~ hajtówü, amelyet a ~orduJ.atsz~~ f2k~zat oáltlili VaL~QZ-
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tatására használnak./26. ábra/o 
A hajtómü kupos tárcsái nem si
mák, hanem barázdáltak. A tel
jesitményt önbeálló, lamellák
ból ál16 láncszemek viszik át. 
A kupfelületnek megfelelő fer
deségü acéllapocskák a kupok 
barázdáiba kapcsolódnak.[6] 

5. Fogaskerék-hajtások 

26. ábra 

A fogaskerék-hajtásokban fogazattal ellátott forgástes
tek, a fogaskerekek kényszerkapcsolattal viszik át a telje
sitményt az egyik tengelyről a másikra. 

A forgásfelűlet alapján megkűlönböztetűnk 
- hengeres kerekeket /egyenes-, ferde-, nyilfogazatu-, 

kűlső- és belső fogazatu kerekek, hengeres csigák/ 
/27-1 ábra/ 

- kupkerekeket /egyenes-, ferde- és ivelt fogu kupkerekek/ 
/27-2 ábra/ 

- globoid kerekeket /globoid csigahajtás csigája és a 
cSigakerekek/ /27-3 ábra/ 

Határesetet képez a fogasléc /27-4 ábra/, amely végtelen 

-1. 2. 3. 4 . 

27. ábra 
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f~gszámu hengereskeréknek tekinthető. A sikkerék tulajdonkép
pen 900 félkupszögű kupkerék. 

A fogaskerékpár tengelyeinek viszonylagos helyzete pár
huzamos, egymást metsző és kitérő lehet. Egymással párhuzamos 
tengelyek között a teljesitményátvitel hengeres kerékpárral 
lehetséges, egymást metsző tengelyek esetén kup~erékpárt, 
kitérő tengelyekhez csavarkerékpárt, csigahajtópárt, hipoid 
vagy szpiroid hajtópárt használnak. 

5.1 A fogaskerekek kapcsolódása 

A fogaskeréktest palást jáD valamilyen görbe szerint ki
képzett fogak és fogárkok helyezkednek el szabályosan válta
kozva. A két szomszéd~s fog azonos pontja közötti ivhossz az 
osztás (t). 

A kapcsolódás feltétele minden esetben az, hogya kap
csolódó kerekek osztása azonos legyen, a fogprofil /a fog
oldali alakját a fejköz és a lábköz között ugy kell kiképez
ni, hogy az lebetővé tegye az ellenkerék fogának akadályta
lan kigördülését a fogárokból /28. ábra/o 

2[. ábra 

A hajtás tökéletes müködésének további feltétele, bogy 
mindig legyen két olyan fogprofil, amely egyidejűleg érint
kezik egymással. A teljesitmény csak akkor származtatbató át 
egyenletesen, ha a hajtásban résztvevő fogaskerekek szög-
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sebessége állandó. Ennek a feltételnek a meglétét a fogmerő
legességről szóló tétellel lellet bizonyitani. [lOJ, [l.3J 

Az egymással kapcsolódó !!:erekek fogprofilja leggyakrab
ban evolvens, de lehet köriv, ciklois vagy más görbe is. 

5.2 Hengeres fogaskerékhajtás 

Párhuzamos tengelyek közötti teljesitményátvitelt végez. 
Alkotójuk a kerék tengely ével párhuzamos egyenes. 

Fogazatuk evolvens fogprofil esetén elemi, kompenzált 
és általános, ezeken belül egyenes és ferdefogazat, illetve 
nyilfogazat lehet. A fogazat elhelyezkedhet a kerék palást
ján kivül !külső fogazat! és a kerék belső oldalán !belső 
fogazat!. 

5.2.1 Egyenes fogazat 

Az elemi egyenes fogazat alkalmazásakor az alkalmazható 
legkisebb fogszám zmin = 17, igy ezáltal a minimális tengely
táv is adott. A kapcsolódásnál fellépő nagy csuszási sebes
ségek korai kopást okoznak. Előnye viszont a gyártás egysze
rüsége. 

A kompenzált egyenes fogazat zmin = 8 fogszámig töké
letes kapcsolódást biztosit, a tengely táv között. 

Általános egyenes fogazat esetén a tengelytávolság bi
zooyos határok között szabadoo valtoztatható. A keré!!: élet
tartamát oöveli, tog:' a csusZ3.si sebességek csökkeothetők a 
kapcsolodás szélső pontjaibao. 

5.2.2 Ferde fogazat 

Eg::;;eoes fogazat esetén a fogak teogel;ye párhuzamos a 
keré!!: alkotójával, ferde fogazat esetéo azzal szöget zár be. 
A ferde fogazatu fogaskerékből kiképzett llajtások oyugod
tabb járásuak, csöodesebbek, miot az egyeoes fogazatuak, mi
vel a fOgak oem egyszerre, hanem fokozat:Jsan lépBek a kapcso
lódásba. A tengely táv a foghajlásszög függvényében változtat-
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ható. Teherbirásais joba, mivel többek között megoőtt a 
kapcsolódásbao egyidejüleg részt vevő foghossz. HátráoJa a 
nagyobb radiális erő és a teogelJiráoJu erő keletkezése, 
amellyel megnő a teogelJ csapágyainak terhelése. 

Ferde fogazat esetén is megkülönböztetüok elemi, kompen
zált és általános fogazatot, amelyeket a felhasználási és 
gJártási feltételekDek megfelelően alkalmazDak. 

5.2.3 NJilfogazat 

A nJilfogazat két olyan ferde fogazatból áll, amelJek 
fogszáma; profilja, hajlásszöge azonos, ae az egyik fogazat 
bal, a másik jobb hajlásu. Ezzel a fogazattal kiküszöbölhető 
a ferdefogazat nagy hátránJa, a csapágyakra ható tengelyirá
nyu erő. 

5.2.4 Külső és belső fogazat 

Ha a hengeres kerék palást jára készitik a fogazatot, 
akkor külső fogazatról beszélünk. Ha a kerék belső, homoru 
oldalát fogazzák, belső fogazat jön létre /29. ábra/o 

29. ábra 
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Igy tehát az egyik kerék domboru 
fogoldala a másik kerék homoru 
fogoldalával kapcsolódik. Ez a 
kapcsolódás helyszükséglet, szi
lárdság, kopás, kenés, zaj szem
pontjából egyaránt kedvezőbb, 
mint a külső fogazatok kapcsoló
dása. Hátránya, hogya kerekek 
konzolosan vannak c sapágyazva , 
s ez egyenlőtlen foghosszmenti 
tehereloszlást idéz elő. Fo
gazatuk lehet egyenes és ferde -
fogazat. 



A fogaskarék-bol~g6mü eltér a hag~omán~os értelemben 
vett fogaskerék hajt6müvektöl, mivel van ol~an kereke is, 
amel~ összetett mozgást végez: forog a saját teDgel~e körül 
és kering eg;y másik tengel~ körül. Ezáltal kinematikai és 
üzemi jellemzöi eg;yaránt eltérnek a fogaskerék-hajt6müvektöl. 

Elön~e, hog;y a szerkezeti elrendezéstöl függöeo viszoo~
lag nag~ áttételt tud megvalósitaDi kis sull~al, kis hel~
szükséglettel. Ezt a több párhuzamosan kapcsolható bol~gó~ 
kerék teszi lehetövé, amel;yek között megoszlik a hajt6 tel
jesitmén;y. A bol;ygómüvek alapvetö részei /30. ábra/: 

1- ház, 2- napkerék, 3- bol;ygókerék, 4- g;yürükerék, 
k- kar 

30. ábra 

A bolJgómüveket osztálJozhatják elnevezés szerint, te~
gelJszám szerint, mozgás- és teljesitménJtovábbitás szerint, 
a közös kinematikai tárgJalás, valamint a szabadságfokok szá
ma szerint. 
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A kerékrendszer szerelhetőségének feltétele, hogy a 
koncentrikus kerekek fogszámösszege /z2 + z4/ a bolygókere
kek darabszámával osztható legyen. 

Felhasználhatók manipulátorok mozgatására, fokozatos 
és fokozat nélküli sebességváltóként finommechanikai müsze
rekhez. 

5.3 Kupkerék-hajtás 

Egy sikban lévő, egymást metsző tengelyek közötti telje
sitményátvitelt kupkerékhajtással lehet megoldani. A kupke
rék alkotója egyenes. A kupfelület palást jára készitett fo
gazat egybeeshet az alkotóval, szöget zárúat be azzal, il-
letve ivelt lehet. A fogprofil általában evolvens, a 900 -os 
félkupszögü sikkerék esetén egyenes. 

A ferde fogazat előnye az egyenes fogazattal szemben 
- a hengeres kerekes hajtásokhoz hasonlóan - a csendesebb, 
nyugodtabb járás és a kedvezőbb szilárdsági viszonyok. 

Az ivelt fogu kupkerekek fogazatának kiképzése a gyár
tás módjától függ. A Gleason-fogazat alkotójának ive köriv, 
a Fiat, Oerlikon-fogazaté epiciklois, a Klingenberg-fogaza
té evolvens. Az egyik rendszer szerint fogazott kerekek a 
másik rendszer kerekeivel nem tudnak kapcsolódni. 

5.4 Kitérő tengelyü hajtások 

5.4.1 Csavarkerék-hajtás 

A csavarkerekek szabályos ferdefogu, azonos fogirányu 
hengeres kerekek /31. ábra/o Acsavarkerekek profiljai érin
tőleges irányban csusznak egymáson. A csuszás okozta kopás t 
kopásálló anyaggal, illetve speciális kenéssel csökkentik. 
A csavar kerekek egyszerre csak egJ pontban érintkeznek, 
ezért terhelhetőségük csekély. 
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31. ábra 

5.4.2 Csigahajtás 

A csigahajtás közös házban elhelyezett csigából és 

32. ábra 

csigakerékből áll. Segitségükkel kis helyen, 
kis költséggel egy lépcsőben nagy áttételeket 
lehet megvalósitani /imax= 100, i min = 5/. Ha
tásfokuk rosszabb, mint az azonos áttételü fo
gaskerékhajtásoknak. Az átvihető teljesitményt 
szilárdsági szempontok nem korlátozzák, csupán 
a hajtás hőegyensulyát kell figyelembe venni. 

A hengeres csigahajtás un. egyszer burko
ló csigahajtás, azaz csak a csigakerék burkol
ja a csigát /32. ábra/. A hengeres csigák fog
felületét általában egyenes alkotóju vonalfe
lületek képezik. A csiga homlokmetszete lehet 
b.urkolt evolvens /konvolut csiga/, archimedesi 
spirális /archimedesi csiga/ vagy hegyes kör-
evolvens /involut csiga/. 
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A globoid csigahajtás UD. kéjiszereseDburkoló csigahaj
tás : Demcsslf a csigl:l.kerék burk ol ja a csigát p haDem a csiga 
is a csigakereket /33. ábra/. Ezáltal a csiga és a csigake
rék DagJobb felületeD ériDtkezik, miDt a heDgeres csigahaj
tás esetéo, igJ a hajtás hatásfoka jobb, a lökésszerü terhe
lést jobbaD birja, kopási ViszoDJai kedvezőbbek. 

33. ábra 

Az aszimmetrikus csigahajtások;hipoid-hajtások/ alap
testei egJeoes alkotóju korkupok /34. ábra/o A kiskerék teo
gelJe a oagJkerék /táoJér-kerék/ teogelJétől ~ teogelJtá
volságra vaD eltolva. Pozitiv eltolás esetéo a kiskerék 
osztókupszöge oagJobb lesz, csucsmagassága csökkeo, a haj
tás kerekei elleokező ferdeségüek /kupos csigahajtás, 
szpiroid hajtás/o Negativ eltolás esetéo a kiskerék osztó
kupszöge csökkeo, csucsmagassága DŐ, a hajtás kerekeioek 
f::Jgferdeségi iráoJa aZODOS /kupos homlokhajtás/. 
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~4. ábra 

6. KÜlöoleges he~tásoK 

6.1 Trochoid hajtásoK, ciKlo-hajtásoK 

A bol~góKerékhajtás elve alapjáo fejlesztettek ki 
eg~éb, oag~ áttételt megvalósitó hajtásokat. A hajtások 
közös alapgoodolata /~5. ábra/. 

A g~ürükereket (l) rögzitik, a bol~
gókerék (~) forgását vezetik valami11eo 
módoo (K) a kimeoő teogel~re (051 ), A 
kar (2) adja a bemeoő hajtást. A g~a
korlatbao a g~ürükerék és a bOlJgókerék 
fogszáma közötti külöobséget a lehető 
legkisebbre választják /értéke sokszor 
eg~/, ig~ a kart exceoterkéot alakitják 
ki. 

A g~ürükerék és a bol~gókerék fo
gazatéoak kialakitása és a fogkapcsolás 

Bild5 

. nlf l3 n21 z. ... _= __ o_ 

nJt z., -lj n51 

módja szerint megkülönböztetüok - töb- ~5. ábra 
bek között - ciklois vag~ trochoid fogazatu, hullám vag~ 
harmooikus hajt6müveket. Ezekoél a hajtómüvekoél az átté
telt a g~ürükeréK fogszámáoak és a bol~gókerék fogszámáoak 
külöobsége befol~ásolja. Több hajtómü sorbakapcsolásával 
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rendkivül nagy áttételek valósithatók meg. 
Oikloisfogazatu hajtómü IOyclo-hajtásl metszete a 36. 

ábr~n, robbantJtt rajza a 37. ábrán látható. A 38. ábra egy 
trochoid hajtás hajtóelemeioek nézetét mutatja. 

36. ábra 

37. ábra 

38. ábra 
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6.2 Hullámhajtás 

A hajtómü müködési elve: a mechanizmus egyik tagjának 
szabályozott rugalmas deformációit használják fel a mozgás 
és erő jellemzőinek megváltoztatására. A forgó-forgó moz
gásalakitást megvalósitó hullámhajtások legelterjedtebb faj
tája a fogaskerék-hullámhajtás. Ez a hagyományos fogaskerék
hajtás müködési elvével szemben az un. ivhajlitás elvét 
használja fel/az iv görbületének megváltozásakor az ivhez 
tartozó hur hossza is megváltozik/. 

A hullámhajtómü fő alkotórészei agyürükerék (2), a 
rugalmas hullámkerék (l) és a generátor (g). /39. ábra/ 

Az ellipszis alaku ge
nerátor forgás közben egy 

szinusz-függvény alaku de
formációs hullámot visz kör
be, miközben a hullámkerék 
külső és a gyürükerék belső 
oldalán elhelyezkedő fogak 
az ellipszis nagytengelyé
nél sorban kapcsolatba lép
nek, a kistengely felé kö
zeledve pedig fokozatosan 
kilépnek a kapcsolódásból. 
A gyürükerék áll, tehát a 
hullámkerék a deformációs 
nagytengelynél rögzitve van. 

39. ábra 

A hullámkerék általában acélból készül és hengeres 
alaku. A generátor mechanikus /görgös, golyós, tárcsás stb./ 
rendszerü. 

A hullámhajtás előnJe: 
- kevés kinematikai elemmel nagy áttételt valósit meg 

/egylépcsős kivitelben i = 60-35, többlépcsős kivitelben 
i = 106 lehet/; 

- terhelt hajtómüben egyidejüleg az összfogszám 15-50 %-a 
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kapcsolódhat, igy nagy az egységnyi aulyra vonatkoztatott 
teherbirás; 

- nagy a kinematikai pontosság, mi":el a sok egyidejüleg kap
csolódó fog gyártási hibái egymás között kiegyenlitődnak; 

- kicsi a tengely- és csapágyterheléa. 
Hátránya: 

- a kis áttételek nehezen megvalósithatók; 
- nagy az inditási nyomatékigény; 
- a kis méretek követelménye, hogy nagy teljesitmények át-

vitelét a hőmérséklethatár korlátozza. 

7. Megjegyzés 

A bibliográfia a fent vázlatosan ismertetett hajtás
fajtákkal foglalkOZÓ könyvek, disszertációk és folyóiratok 
tanulmányainak adatait tartalmazza. 
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áttételekDél. Fogaskerekes átvitel dioamikája,a Kapcso
lódás rugalmassága. 
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hajtószerkezet./ = EDgioeeriog, 217.k. 1977. 12.sz. 
p. 1072., á:5 
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tás alkalmazásával. 

42. BROWN, L.: Flat belt drives. /Lapos szijhajtások./ 
= Eogioeeriog Materials aDd Desigo, 21.k. 1979. máj. 
p. 61-62. 

Sziotetikus /n~lon vagy teriléo/ aoyagu feszüiő tagot 
egy vagy mindkét oldalon krómbőrrel vagy szintetikus 
gumival fedoek. A krómbőr lágy és hajlékooy, nem csu
szik. Hatásfok 98 %. 

43. Chain-drive selectioo - a new approach, /Hajtások láo
caioak megválasztása./ = Design Eogineering, 1977. febr. 
p. 49-55., á:2, t:10 
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tényezők. A lökésszerü terhelések gyakoriságát, a kenés 
körülméoyeit, a ~őmérsékletet és a konvejor előirt élet
tartamát szorzó tényezőkkel veszik figyelembe. A lánc
tagok, a görgők an~aga, 

44. Chaine drives. /Lánchajtások./ = Engineering Materials 
and Design, 1379. jul. p. 41-46. j á:ll 

A lánc alapvető előnJe a lapos gépszijhoz képest a szlip 
nélküli erőátvitelben van. Szabván~os lánchajtással 
3170 kW-ig lehet erőt átvinni. A maximálisan megenged
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Az utóbbiak két csoportba oszthatók: a kerékcsaposak és 
iveltek. Ivhatás lép fel minden kerékcsa]!os láncnál, 
mely a zaj előidézője. A mért zajszintek. NJugodtabb 
járásu láncnajtások. 
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!Különleges hő .§s feszültségek eseten 19.nchajtást kell 
alkalmazni./ = Product Engineering, 48.k. 1977. 10.sz. 
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az áttételi viszony is változtatható. Fém - müanyag korn

binációval a szállitandó tá~gyat épsége bizt~sitható. A 
lánc - szalag kombináció nagyobb átvihető teljesitményt 
és élettartamot eredményezett. 
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és tárcga között./ = International Journal of Mechanical 
Sciences, 22.k. 1320. 2.sz. p. 117-126" á:9, t:2, b:7 

Nylonból készült gépszij külső felületét gumival célszerü 
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bevonni a nagJobb tapadás végett, ugJanakkor a nJlon kel
lő szilárdságot ad. Keresi az ilJen felépitésü szij és a 
tárcsa közötti viszonJokat. A vizsgálatokat 0,3-0,8 
surlódási ténJezőnek megfelelő tartománJban végezte el. 
Az idev~natkozó elmélet és számitási módszer. Kisérlet 
különböző paraméterek mellett. 

47. COUPLAND, M.: Belt drives. /Szijhajtások./ = Plant 
Engineer, 24.k. 1980. 6.sz. p. 19-20., á:2, t:3 

A kötélhajtásból kialakult szijhajtás történetének átte
kintése után a jelenleg is használatos ékszijakkal fog
lalkozik részletesen. MinthogJ az iparban kialakult ha
gJománJos, szabvánJos tipussor mellett az ISO különleges, 
mélJebb méretsort is elfogadott, a szijtárcsákat ugJ 
alakitották át, hogJ mindkét mérets~rhoz alkalmasak le
gJenek. Az ékszijak névleges hossza csak pontatlanul 
valósitható meg, de készülnek különleges pontosságuak is. 

48. CULLUfJ, R.D.: Belt drives. /Szijhajtások jellemzői./ 
= Engioeers Digest, 41.k. 1980. 6.sz. p. 35-37., á:6 

A hajtószijak tipusai,a lapos, az ék- és a fogaz~tt 
szijak felépitése és müködési jellemzői. 

49. DANIELS, B.K.: Traction contact optimizati~n. /Huzó 
érintkezés optimálás a sebességváltóban./ = ASLE 
Transaction, 24.k. 1981. l.sz. p. 132-140., á:9, t:2, 
b:9 

Hengereskerék/kupkerék összeállitásu sebességváltó ele
mek kapcsoLÓdási viszonJainak optimálása kisérletekkel 
és matematikai m~dellel. 

50. DRAGO, R.J.: How to design quiet transmissions. /Fogas
kerék-hajtómüvek zajának csökkentése./ = Machine Design, 
52.k. 1980. 28.sz. p. 175-181., á:12 



A tervezé~ során számitásba vehető zajcsö~~entési lehető
ségek: fogprofil-móQositás, oagyobb pootossági fokozat, 
jobb mioőségü felületi megmunkálás. Csapágyazás szerepe. 
Optimális merevségü hajtómüvek. 

51. DRAGO, R.J.: Mioimiziog ooise io traosmissioo. /Hajtó
müvek zajáoak csökkeotése.! = Machioe Desigo, 53.k. 
1981. l.sz. p. 143-148., á:7 

Kisérleti zajcsökkeotő szerkezeti átalakitások fogas
kerék hajtómüvekbeo. Leogéscsillapitás. Zajcsökkeotés a 
gépelemek felületére ragasztott rugalmas aoyagokkal. 
Dioamikus leogéscsillapitás. Fordulatszám-iogadozásból 
eredő zaj. Foggeometriára visszavezethető zaj. 

52. DRAGO, R.J.: New approach for aoalyzing traosmissioo 
ooise. /uj módszer hajtómüvek zajáoak elemzésére.! 
= Machioe Desigo, 52.k. 1980. 27.sz. p. 114-120., á:10 

A zajsziot és a hajtómü teljesitméoyéoek, fordulatszámá
oak, frekveociájáoak összefüggése. A zajdiagoosztika mű
szerei. A zaj keletkezéséoek mechaoizmusa fogaskerék
hajtómüvekbeo. 

53. Drivelioe compooeots. !Mechaoikus hajtómüvek épitőele
mei.! = Machioe Desigo, 50.k. 1978. 15.sz. p. 7-63., 
á:105, t:2 

Fokozatoélküli fordulatszám-szabályozó hajtómüvek alkal
mazási területei. NyomatékátVitel. 

54. Drivelioe com~ooeots. /Hajtási reodszerek.! = Machioe 
Desigo, 53.k. 1981. 14.sz. p. 7-70., á:93, t:4 

Termékismertetés, tervezés, üzemeltetés. 

55. DUKE, B.R.: Mechacical power traosmissioo. !Mechaoikus 
erőátvitel.! = Hidraulic, Poeumatic, Mechaoical Power, 
26.k. 1979. 295.sz. p. 318-323., á:10, t:1 
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HatásfoK, teljseitméo1-suly-aráoy, áttétel táblázatos 
összefoglalása kupkerekes, hipoid, csiga, egyeoes és 
ferdefogazatu fogaskerék-hajtás. 

56. ERICSON~ W.: New staodards for power-transmissioo belts. 
/Uj szabványok a szijhajtásokra az USA-ban./ = Machine 
Design, 53.k. 1981. 2.sz. p. 83-89., á:5, t:7 

Az ISO szabványok táblázatos felsorolása. A metrikus 
mértékegység-rendszerre való áttérés következményei. 

57. Evaluating adjustable spe ed drives: twenty of the mo~t 
of ten asked questions. /Állitható sebességü hajtómüvek 
értékelése./ = Mining Engineering, 30.k. 1978. ll. sz. 
p. 1535-1537., áll, t:l 

Válasz a leggyakrabban feltett 20 kérdésre állitható 
sebességű hajtómüvekkel kapcsolatban. 

58. FAWCETT, J.N. - NICOL, S.W.: Vibration of a roller chaiD 
drive operating at constant speed and load. /Állandó 
sebességü és terhelésü görgős lánchajtás rezgése./ 
= Proceedings of Institution of Mechanical Engineers, 
194.k. 1980. JUD. p. 97-101., á:6, b:9 

A hossz- és keresztirányu rezgések kialakulásán3k okai, 
a rezgés képződés elméleti modellje. A k:isérletekhez 
használt berendezés felépitése és müszerezettsége. A 
hajtó lánckerék szöggyorsulása az idő függvéDyében, gyor
sulásamplitudó a frekvencia függvényében /frekvencia
spektrum/o A modell alapján számitott és a kisérletileg 
mért gyorsulási és frekvencia spektrum-értékek össze-
has onlitása. 

59. FIELDING, D.: Chains and chain drives. /LáDcok és lánc
hajt~sok./ = Eogioeer Digest, 41.k. 1980. 8/9oszo 
p. 49-55., á:9 
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Erőátviteli láocok fő tipusainak !görgös, forditott fo
gazott, hajlitott szemü stb. láocok! jellemzői és alkal
mazása. A lánchajtások szerepe az erőátvitelbeo. A tipus 
kiválasztását meghatározó téo~ezők. Szabván~ok. A névle
ges teljesitmén~ a főbb jellemzők függvéoyében. Fejlesz
tések. 

60. FIRBANK, T.C.: On the kinematics of synchronous belt 
drives. !Szinkron szijhajtások kinematikája.! = Eogineers 
Digest, 38.k. 1977. 7.sz. p. 39-41., á:4 

A szinkroo szijhajtások felépitése, a tárcsák és a sz~~ 
alakja, valamint kapcsolódásuk. A hajtás kioematikai 
modelljének kialakitása. A fogazott szij és tárcsák 
geometriájának elemzése, különös tekintettel a kapcso
lódási ütközésre, a oem állaodósult állapotu szijrnozgás
ra, a relativ mozgási viszon~okra és a szijdeformáció 
hatására. A tárcsa távolságok meghatározási módszeréoek 
áttekintése és a lehetséges alkalmazási területek. 

61. FLOOKS, B. - HEPPER, J.: Power traosmissions. !Fogas
kerekes hajtómüvek.! = Engineering, 221.k. 1981. 4.sz. 
p. 229-301., á:3, t:l 

Körivfogazatu fogaskerekes hajtómüvek 15:1 - 25:1 átté
teli aránnyal, 8 méretben. A fogaskerekeket számitógéppel 
szerkesztették. A be- és kimenő tengel~ párhuzamos vag~ 
eg~másra 90 0 -ban helyezkedik el. 

62. GARRET, K.: Row-edge V-belts. /Nyers szélü ékszijak.! 
= Engineering Materials and Design, 21.k. 1973. 5.sz. 
p. 55-56., á:3 

A szokványos ékszij nem felel meg. A gyenge hely a mag 
köré tekert szöveG. A feszültségkoncentrációk kifáradás-
ra utaltak. A megoldás a tekert burkolat elhag~ása, a 
különféle rétegződések szélének láthatóvá tétele. A szin
tetikus ágyazat szerkezete a szij oldalszilárdságát növeli. 
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63. GARRET, K.: Toothed belt drives. íFogazott szijas hajtá
sok./ = ~ogioeeriog Materials aod Desigo, 21.k. 1979. 
ll.sz. p. 48-50., á:4, t:2 

Hatásfok 98 %. Gazdaságosság. Karbaotartás. 

64. GIEGERI, Ch.R. - DUTKOWSKI, R.: Variable-speed belt 
drives. /Változtatható fordulatszámu szijhajtások./ 
= Plant Engineer !Barrington/, 35.k. 1981. 9.sz. p. 54-
56., á:2, t:3 

Szabál~ozható és rögzitett közpootu bereodezések. A oJo
maték, a teljesitméoJ és a hajtott teogely fordulatszá
máoak táblázatos összefoglalása. 

65. HEINZ, J.L.: Desigoiog multistage drives. !Sokfokozatu 
hajtómüvek tervezése.! = Machioe Design, 52.k. 1980. 
19.sz. p. 106-109., á:5, t:l 

A szijhajtás kombioálása különféle fogaskerekes és csiga
hajtásokkal, hajtómüegységekkel. A villamos motorral egy
beépitett fogaskerekes hajtómüvekkel kielégithető müszaki 
és gazdasági követelmén~ek. Különféle hajtáskombioációk 
jellemző adataioak táblázatos összefoglalása. Különleges 
bemeoő és kimenő fordulatszámu hajtómüvek fogaskerekes 
eg~ségek és lánchajtás összeépitéséből. Külöoleges hajtó
müvek összeállitása szokvánJos elemekből. 

66. HILDEBRANDT, H.J.: Ball screw tecpoology. !Golyósorsók.! 
= Engineering, 221.k. 1981. 7.sz. p. 543-546 •• á:20, 
t:2 

Golyósorsós hajtást használnak a számvezérlésü szerszám
gépeken, ipari robotokban. Előterhelés mértéke. Élettar
tam-számitás. 

67. HO GAN , B.J.: Gear transmissioo is cootiouously variable 
trough 16:1 ratio. /Fokozat nélkül szabályozható fogas-



kerék-hajtómü./ 
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Design News, 37.k. 1981. 14.sz. p. 52-

A kett5~ differenciál-f~gaskerékrenúszer müködését hid
raulikus szelep szabályozza 16:1 határok lcözött. 

68. IIDA, E. - TA l'.ftJR A , A. etc.: Coupled t~rsiooa1-flexural 
vibration ~f a shaft iD a geared system of rotors. 
/Fogaskerekes hajtómü teogelyéoek csatolt csavaró-hajlitó 
rezgései:/ = BulleGio cf the JSN~, 2;.k. 1~80. 18S.sz. 
p. 2111-2117., á:12, t:l, b:6 

A levezetect képletek figyelembe veszik a fogaskerekek 
geometriai exceotricitisát és a tömegek kiegyeosuly~zat
laoságát. A mozgás-egyenletek megolaisa lehet5vé ceszi 
az öOleogésszáwok, a oódusalak és a frekveocia-jelleg
görbe me~állapitását. 

69. KAGOTA1H, L. - AIDA, T. etc.: Some rne'ühods to reduce 
ooise iD toothed belt drives. /Fogazott szijhajtások 
zajcsökkeotéséoek oéhány lehetősége./ = Bulletin of che 
JSME, 24.k. 1981. 130.sz. p. 723-728., á:13, b:10 

il szij és a szijtárcsa fogosztása közötti külöooség 
célszerü megválasztásával a felütközések ioteozitisa és 
gyakorisiga, igya zajJsság csökkenthetb. 

70. KAGO~'ANI, I.:. - AIDA, ·r. etc.: il sliud;y OD craosmissiJn 
characteristics of tOJthed belt drives. Effect Jf ioitial 
ceosioo OD tiEht side aDd slack side teosioos. /Fogazotc 
szijhajt:ls itviteli jel1e~zői. il t~ezúeti huzis hatás3 a 
sz~10s ás a keskeo~ olual fesz~lGsé~ére./ = Bulletio of 
Ghe JSLE, 2;5. k. 1982. 2(,1. sz. p. 459-466. 

71. KER~, J.: Niodiog precisiJo iotJ tha makiog of V-beles. 
/t;kszijg~;irtás uj preciziós modszere./ = Eogioeer, 248.k. 
1979. 6421.sz. p. 41. á:l 
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Arntz-Optibelt napi 100.000 ékszijat gyárt uj eljárás sal 
az ék-alaku gumialapanyag pontos extrudálásával, majd a 
technológiai folyamatok és a végső lehütés szabályozásá
val! 4 mm türés betartásával. 

72. KOYAMA, '1'.: A study 00 strenghth of toothed belt. Part 
II.-III. /Fogazott szij szilárdságának vizsgálata.! 
= Bulletin of the JSME, 22.k. 1979. 169.sz. p. 982-987., 
988-993. 

73. KROUSE, J.K.: Regulation speed mechanically. (Mechanikus 
sebességszabályozás.! = Machine Design, 50.k. 1978. 5.sz. 
p. 104-109., á:12 

Alkalmazási példák fokozatmeotes sz~~- és lánchajtásokhoz 
üzemi fordulatszámtartományokkal. Ékszijas hajtásokkal 
95 %-os hatásfok is elérhető. A karakterisztikák és a 

relativ költségek összehasonlitása. A láochajtások pootos
sága átlag 2 %, de állandó sebességDél 0,5 % is biztosit
ható. 

74. KUEHNLE, M.R. - PEEKEN, H. etc.: Toroidal drive - a new 
mechanical transmission concept. /Toroid-hajtás - uj 
mechanikus hajtás.! = Engioeers Digest, 42.k. 1981. 6.sz. 
p. 30-31. 

A bOlygómü, csigahajtás és ciklois-hajtá8 pozitiv túlaj
donságait egyesiti közepestől a nagy áttételi aráúJokig. 

75. LAWSON, N. - SNODGRASS, S.: hlinipitch toothed transmissioo 
beltdrive. /Kis osztásu fogazott hajtószijak.! = Hyaraulic, 
Pneumatic, Mechanica1 Power, 1977. 271.sz. p. 262-264., 
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A kicsiny fogazott hajtószijak előnyei a pontos sebesség
szinkr~nizá1ás két vagJ cöob tengely között, jó hatásfok 
és sokféle megvalósitható áttétel. A szabványositott kis
fogazásu hajtószijak osztása 2,03 mm !0,08 inch!. Neoprén 



alapanyag, üvegszállal er5sitett, majdnem nJ'ujthatatlan 
teherhordó maggal. 

76. MARSCHEK, K.M.: On the analJ'sis of sprocket load distritu
tion. lA lánckerék terheléseloszlásának elemzései. j 
= Mechaoisms and Machine 'l'b.eorJ' , 14.k. 1979, 2.sz. p, 135-
139., á: 6, b: 3 

Rugómodell-elemzést ad láncokon és lánckerékfogakon a 
terhelés eloszlására és az eredményeket összehasonlitja 
a b.agJ'ományos erSegyensuly-analizisból kapottakkal, amelJ' 
analizis nem foglalja magában a rugalmas tulajdonságok 
figyelembevételét. 

77. 1Li;.RSOHEK, K"l';. - ORAH, P,K,: Qualitative analj'sis of 
plastic worm and worm gear failures. /Nüanyag csigák 
és csigakerekek meghibásodásának minőségi elemzése. j 
= Wear, 66.k. 1981. 3.sz. p. 261-271., állj, tIl, b:13 

30:1 áttételü hajtóműben vizsgálták a kopást, felületi 
kifáradást, képlékeny fOlyást, pikkelY8sedést, törést. 

78. McOOR1ITCK, D.: Mechanical drives for human power, 
IMechanikus hajtómüvek emberi erővel való működtetés 
céljaira./ = Design Engineering IH.Y.I, 52.k. 1381. 
3,sz, p, 29-32" á:8 

A rendszer fordulatszáma és nyomatékviszonyai jó hatás
fokkal szabályozhatók. 

79, McCORMIOK, D.: TractioD drives move to higher powers. 
IMotorok közl:Jműveibeo felhasznált fokozott teljesitmé
nyü sebességváltók./ = Design Engineering, 51.k. 1980. 
12.sz. p, 35-39., á:7 

A fokozatmeotesen szabályozható surlódások mechanikus 
hajtómüvek méretezésekor jól használhatók a gördülőcsap
ág:yvizsg3.latok ta-pasztalatai. A kupos felületek sajátos
ságait hasznositó fokozatmentes szabályozás, 
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80. ruechanical components in the news. IUjdonságok a mecha
nikus hajtómüelemek területén./ = Machine Design, 51.k. 
1979. 15.sz. p. 2-5., á:7 

KeskenJ fogazott szijas hajtómüvek. Ker~kpárhajtómü vezér
tárcsás csuklós mechanizmussal, lánc nélkül. 

81. i,íERKEaT, C.S.: Adjustablespeed chain drives. /Állitható 
áttételü lánchajtások./ = Machine Design, 49.k. 1977. 
18.sz. p. 96-100., á:6, t:2 

A két alaptipus szerkezete. NagJobb pontosságu és fordu
latszám-tartománJu differenciál-hajtómüvek. Az áttétel 
hidraulikus vezérlése. 

82. NARUSZ, C. - HAIZu~A, S. etc.: Studies on load carrJing 
characteristics of hJpoid gears. /Hipoid fogazat terhel
hetőségi viszon~ainak kisérleti vizsgálata./ = Bulletin 
of the JSME, 23.k. 1980. 184.sz. p. 1689-1696., á:9, 
t :4, b: 13 

Ivelt fogazató kupkerékhajtás kopási, kenési és terhel
hetőségi viszonJai. Kenőolaj hatása ahatárterhelésre 
és kopásra • 

83. New system for manufacture of conveJor chain sprockets. 
lKorszerü lánckerékhajtás./ = Japan Industrial and 
Technological Bulletib, 5.k. 1978. 10.sz. p. 21-22. 

Szabv5.nJos lánckerekek gazdaságos gyártása uj módszerrel. 

84. HICOD, S.W. - FAWCETT, J.N.: Vibrational characteristics 
of roller chain drives. /Görgős lánchajtások rezgéSi 
karakterisztikái./ = Zngineering, 217.k. 1977. l.sz. 
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p. 30-32., áll 

Bütykös, excenteres hajtásokban a görgős láncokkal jó 
hatásfokok érhetők el, de azt a különböző tipusu rezgé
sek hátrányosan befolyásolják. A felvitt terhelés 



fre~veocia hatására a láoc~eré~ forgásábao eltérések mu
tatkozoa~. A rezgést gerjesztő erőhatások elemzése. A 
poligooális és a sebesség által befol~ásolt belső lökés
hatások a görgőfogoo. Hossz-, keresztiráoyu, rugós és 
hullám-tipusu rezgések. A rezgéscsökkeotés lehetőségei. 

85. Off the shelf gear uoits. jKereskedelemből beszerezhető 
fogaskerekes hajtómüvek./ = Desigo Engineering /Loodcn/, 
1982. febr. p. 85, 89, 93, 97, 103, 105., á:j 

Termékismertetés. 

86. P3CK, J.H.: Makiog roller chaios last looger. /Görgös
láocok élettartamának növelése./ = Plaot Engineering, 
j2.k. 1378. 14.sz. p. 101-104., á:6, t:2 

Megfelelő lánc választása esetén a problémák föleg a 
hel~telen beszerelésböl vagy az elégtelen kenésböl szár
mazoak. A szükséges láocbelógás mértéke a teogel~ek tá
volságátÓL függ. A megfelelő müaoyag kiválasztása táb
lázatos összeállitása. A max. sebességü láochajtás ke
oési módszere. 

87. Power traosmissioo. /Hajtások./ = Iodustrial fuaiotenance 
and Plant Operations, 41.k. 1380. 7.sz. p. 71-72., á:3 

Termékismertetés. 

88. Ramsey silent chaio. /Ramsey-féle csendes m~ködésü láoc./ 
= Design EDEi[Jeerin~ /LJodoo/, 1976. augo p. 84-85., á:4 

A spirálisan kiképzett, lemezből ~észitett hevederes 
láocszemekből széles láoc~k is készithetők. 

89. RAYNER, D.A.: V-belt dI'ives. /Ékszijhajtások./ = 30gi
oeers Digest - Frootiers of techoolog~ 1333-1373. 1979. 
ksz. p. 135-138., á:9, t:4 

Korszerü ékszijas hajtás teljesitm~oyéoek felső határa 
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300 kW, áttétel 6:1, üzemi hőmérséklet -18 - +80°0. É~
szijtárcsa kemén~sége min. 130 RE a megfelelő horonyélet
tartam miatt. 

90. ROE, J.: Newage hub drive units. /Agyba épitett Newage 
hajtómüvek./ = Hydraulic, Pneumatic, Mechanical Power, 
26.k. 1979. 295.sz. p. 289-290., á:5 

1,5 kW-os bol;ygómüves hajtómü, mel;;, az ag;;, részét képezi. 
Targoncák motorja és kereke közé épitik be. 

91. ROGERS, W.J.: The use of fibers in V-belt compounds. 
/Filamentek használata az ékszijakban./ = Rubber World, 
183.k. 1981. 6.sz. p. 27-31., á:5, t:4 

Az ékszijakat a felhasználás fol~amán huzásnak, hajlitás
nak és az oldalfalakat keresztirányu erő hatásának teszik 
ki. E célra polikloroprén alapu, elemi szállal töltött ke
veréket vizsgáltak meg. á vizsgált elemi szál pamutszál, 
pamuthulladék, cellulóz és poliész ter volt, amit 100 poli~ 
merre 15-35 s.r.-ben adagolt ak. Az elemi szál minösége és 
töltési menn;;,isége eltérő mértékben befol;yásolja a keve
rék anizotróp tulajdonságait. A legeg;yenletesebben az 
l cm hosszu pamutszál viselkedik. 

92. Roller chains for camshaft drives. /C~rgösláncok vezér
tengel;yek hajtásához./ = Diesel Engineering and Gas 
Turbins, 75.k. 1979. 801.sz. p. 81-82., á:2 

A öizelmotorok vezértengelyeinek, valamint eg;yéb kie~é

szitő berendezéseinek hajtásához görgösláncot használnak, 

93. SAKAI, T. - MAKI, 1L - TAi..íIJRA, E.: A stud;y of hourglass 
worm gearing ~~th constant slideroll ratio. /Homoritott 
profilu csigakerekes hajtás konstans csuszásgördűlési 
aránnyal./ = Journal of Mechanical Design, 101.k. 1979. 
2.sz. p. 274-280.; á:18, t:4, b:5 

54 



A csigakerekes hajtás elmélete, a müködést befolyásoló 
tényezök számitása. Tervezési problémák. 

94. SEMIN, R.: The mechanics of belt drives. /A szijhajtá.
sok mechanizmusa./ = Machine Design, 52.k. 1980. 15.sz. 
p. 68-73., á:7 

Az egyes szijfajták /lapos, keskeny stb./ alkalmazási 
területei. Szijhajtás tervezési szabályok. 

95 • .s:ii;i'll!;CZKO, M.: Controlling speed with mechanical CVTS. 
/A fokozat nélküli mechanikus hajtómüvek előnJei./ 
= Machine Design, 53.k. 1981. 22.sz. p. 89-96., á:12 

Dörzskerekes hajtómüvek hatásfoka 85-95 %. 

96. SENECZKO, M.: Improved mechanical driver. /Mechanikus 
hajtómüvek fejlesztése./ = Machine Design, 52.k. 1980. 
l8.sz. p. 96-103. 

A modellrendszerü tervezésseÍ csökkenthetök a költségek. 
A spirálfogazásu kupkerekes és csigahajtások hatásfoká
nak változása az áttétel függvényében. A dörzshajtómü 
mint a fogas kerekes hajtómü versenytársa. 

97. STEFANIDES, E.J.: Roller/ring system optimizes plaoetarJ 
gearing. /Bolygókerekes fogaskerék-hajtómü görgögyürüs 
rendszere./ = Design News, 37.k. 1981. 2.sz. p. 93-95., 
á:3 

98. STENGEL, R.F.: Novel design of contiouously variable 
epicyclic transmission. /Ujszerü konstrukcióju, fokozat 
nélkül szabályozható bolygórendszerü hajtás./ 
= Engineers Digest, 41.k. 1980. ll.sz. p. 12., á:2 

99. STORK, D,: Choosiog a belt drive for 1000 HP. /Szijhajtás 
kiválasztása 1000 LE-höz./ = Plant Engineering, 34.k. 
1980, 25.sz. p. 87-91., á:3, t:6 
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100. SurveJ of mechanical variable speed drives. !Mechanikus, 
változtatható sebességü hajtások áttekintése./ 
= Engineer's Digest /LondJn/, 43.k. 1382. l.sz. p. 20-
21., t:l 

Termékismertetés. 

101. TERAUOHI, Y. - IITYAWAKI, M.: Influence of EJ? properties 
on antiscoring performance of gears. /TulnJomásu film 
hatása fogaskerekek berágódással szembeni ellenálló ké
pességére./ = Bulletin of the JSME, 24.k. 1981. 194.sz. 
p. 1484-1431., á:14, t:4, b:ll 

A berágódá8i felület ről elektronmikroszkópos felvételt 
készitettek és ennek alapján értékelték a berágódás in
tenzitását. A kénadalékos és f02zforadalékos kenőanyag 
tulajd:;nságai. 

102. TSUKADA, T. - TAKASU, I. etc.: An optimum design of 
planetary reduction gear using rollers as gear teeth. 
/Görgős bolygómüves hajtómü optimális tervezése./ 
= Bulletin of the JAME, 23.k. 1980. 183.sz. p. 1530-
1535., á:14, t:l, b:4 

Az optioális tervezés elméleti és kisérleti vizsgálata. 

105. V-belts, like tires need proper 'inflation. /Az ékGzija
kat, akár egy gumiabroncsot, megfelelően kell kezelni./ 
= Rubber World, 183.k. 1980. 2.sz. p. 36-37., t:l 

Feszités, nyulás, élettartam, megfelelő hely~e, meg
felelő szij. 

104. VEEN, van de S.O.: Transmatic variable drive trans
mission. /Fokozat nélküli transzmisszió./ = Hydraulic, 
Pneumatic, iiIechanical, Fower, 1977. ápr. 268. sz. p. 
133-139., á:14 

Az uj mechanikus nJomatékátalakitó hajtómü alapvető 
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tulajdonságai: fokozat nélküli, tömör egJség, halkjárá
su, egJszerü müszaki megoldás. A sebesség változtatása 
kupos tárcsák axiális elmozditásával történik. A nJoma
tékot speciális tuskókból álló acélszalag viszi át. A 
tuskókkal felszerelt acélszalag jó hajlitási fáradási 
tulajdonsága kis tárcsaátmérőket tesz lehetővé. 

105. WADLINGTON, R.P. - HIRSCHFELD, F.: Computer-designed 
geariQg. /Fogaskerekes hajtás számitógépes tervezése./ 
= Mechanical Engineering, 101.k. 1979. 6.sz. p. 32-33., 
á:3, t:l 

A számitógépes hajtáskialakitás és jellemzői. 

106. WARNE, P.W.: Choosing gearmotor drives. /A motorral 
összeépitett hajtómüvek kiválasztása./ = HJdraulic, 
Poeumatic, Mechanical Power, 27.k. 1981. 318. sz. 
p. 262-264., á:4 

A csigahajtómüvek és a fogas kerekes hajtómüvek által 
megvalósitott áttételek, alkalmazási területeik. A vég
leges jellemzők meghatározása, az azt segitő terhelési 
osztálJok. Az előre nem látható veszélJek, az üzemi 
feltételek, egJéb jellemzők. 

107. ZAISS, J.J.: S~nchronous belts. /Szinkroo gépszijak./ 
= Engineering Materials and Design, 21.k. 1979. máj. 
p. 57-60., á:6 

Az első gumifogazásu gépszijnál nem gondoltak erőátvi
telre. A fejlesztés olJan nag~ forgat6n~omatékok át
vitelét 

BOlgár oyelven 

108. ABADZSIEV, V.: Vlijanie oa polozsenieto na zonata oa 
zacepvane vürhu rezmerite oa nacsaloite povörhoini oa 
zöbni predarki sz krösztoszani oszi. /A kapcsolódási 
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ZÓDa elhel~ezKedéséDeK hatása hipoidkerékpár kapcsolódó 
felületére./ = MasiDo8ztroeDe, 29.k. 1980. ll. sz. p. 
484-490., á:3, b:4 

A Kapcsolódási pODtOK eltolódásáDaK hatása Két elemből 
álló hipoidhajtás Kapcsolódási felületére. A hipoidhaj
tás előoye más keresztező-teDgelyes hajtásoKkal szem
beo. 

109. MINKOV, K. - ABADZSlEV, V.: SzpiroidDi ZŐbDi peredavki
geometricsoi, tehDologicsoi i ékszploatacioDoi oszobe
Doszti. /A spiroid fogaskeréKhajtáe geometriai, tech
Dológiai és üzemeltetési jellemzői./ = MaeiDosztroeDe, 
29.k. 1980. ll.sz. p. 495-498., á:4, t:l, b:8 

A hajtás kapcsolódási jellemzői, a gyártás és szerelés 
techDológiája. A spiroidhajtás előDyei a heogeres Kere
kes és hipoidhajtással szembeo. 

110. MI RCSEV , P.: Njakoi rezultati ot provezsdaoeto Da 
tehoologicsoi meroprijatija za oamaljavaoe suma oa 
zöboi. predavki. /Fogaskerékhajtások zajcsökkeotésére 
hozott iotézkedések eredméoyei./ = Masioosztroeoe, 28. 
k. 1979. 4.sz. p. 166-168., á:6, b:5 

A fogaskerékgyártásDál hozott iotézkedésekkel a zaj
sziot 6-8 dB-lel csökkeothető. 

lll. TAKOV, I. - KRIMOV, A.: Izbor Da optimalDa g~ometrija 
Da ciliodricsoi zöboi peredavki sz malök broi Da zöbite 
Da malkoto kolelo. /Heogeres-kerekes fogaskerékhajtás 
méretezése a kis kerék mioimális fogszáma alapján./ 
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= Masioosztroeoe, 29.k. 1980. ll.sz. p. 490-495., á:4, 
t:l, b:6 

Az optimális geometriai méretek megválasztása számitó
gépprogram segitségével. Alámetszett kerekek teherbirá
sáosk és kopásállóságáosk oövelése. 



Cseh n;yelven 

112. BALARA, D.: hlatematicty model harmonického prevodu. 
(Harmonikus hajtás matematikai modellje.! = Stroji
renstvi, 32.k. 1982. 2.sz. p. 85-86., b:4 

Rugalmas, harmonikus kerék csavarási merevsége. A har
monikus átvitel matematikai megoldásáoak eredméoyei 
jól alkalmazhatók tervezéskor. 

113. BREZINA, J.: Oblasti nestability pricoJch kmitu poh:y
bujiciho se retezu. IKeresztirányu rezgéseket végző 
lánc instabilitási tartományai.! Strojireostvi, 
30.k. 1980. 7.sz. p. 408-411., á:8, b:6 

il. feszes láncágbao fellép6, periodikusan változó er6-
bsszetev6k által okozott uo. paraméteres rezgést vizs
gálja. Kis kitéréseket feltételezve a keresztirányu 
lengések stabilitásvizsgálata a zavaró mozgás egyenle
tével megeg:yező homQgéo stabilitáseg:yenlet megoldására 
vezet. Számitási képlet a rezooaociatartomáoy megha
cá.rozásá.ra. 

114. BREZINA, J.: Pricoé km it Y retezu v soustave s ret'ézov:ym 
pr'evode. !Lánchajtási mechanizmusokbaD fellépő kereszt
iráoJu rezgések. / = St!'ojirenstvi, 30. k. 1980. 6. sz, 
p. 348-351., á:8, b:8 

A feszü16 láocág végei keresz"i!'áo:yu elmozdulásainak a 

láoc gerjesztett lengéseire gyakorolo hatásával foglal
kozik. A mozgásegyenleoek fplállitásához a lánc mozgó 
homogén hurnak tekinthető. A gerjesztett !'ezgés vizsgá
latához a feszes ág végeinek elmozdulásait egJ fogf!'ek
venciás harm:Joikus bsszetevővel hel:yettesiti. il. számi
tási eredméo:yeket rezonaociagbrbék mutatják. 

115. BREZINA, J.: pfesnost retezového prevodu. /Lánchajtás 
pontossága./ = Strojirenstvi, 29.k. 1979. 3.sz. p. 531-
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534., á:lO, b:l 

Geometriailag pootos láockerekekből és láocból álló 
láochajtás kinematikai eltéréseinek közelitő vizsgálata. 
Mérési módszer, amellyel ezek az eltérések a gyártási 
türésekből adüdó pontatlaoságokkal jellemzett hajtás 
esetéo meghatározhatók. A kinematikai eltérésekre le
vezetett képletek. 

116. MANAS, F.: Uréovanie rozmeru retazovych kohés cez val
~eky. /A láockerekek méreteioek meghatározása, behelye
zett görgőkkel együtt végzett mérés utján./ = Stroji
renska Vyroba, 25.k. 1977. l.sz. p. 36-39., á:3, t:5, 
b:4 

A lánckerék fogmélységéoek pontos méréséhez ellenőrző 
heogergörgőket használoak, amelyeket az egymással szem
ben fekvő fogürökbe helyeznek. Az igy kapott méret az 
osztókör átmérőjétől, a görgőátmérőjétől, valamiot pá
ratlan fogszám esetében a fogosztástól függ. Ezek szá
mitási képletei. Mérési vázlatok. Táblázatok. 

117. OLSANSKY, O.: Kmitáoi ozubeoého pievodu s proménooo 
tuhosti ozubeni. /Változó fogmerevségü fogaskerékhajtó
mü rezgése./ = Strojireostvi, 28.k. 1978. 6.sz. p. 345-
349., á:6, b:7 

A fogazat változó merevségét a kapcsolódási poot el
tolódása okozza. A változó merevségü reodszernél a rez
gésceotrum periodikusao eltolódik, ez rezgés keletkezé
séhez vezet a rendszerbeo. 

v' 

118. SIVONCIK, K.: Kinematicka i kioetostatiéka aoaliza 
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planetaroogo tarnog varijatora. /Változtatható sebessé
gü dörzshajtások kinematikai és kioetostatikai elemzése./ 
= Strojarstvo, .23.k. 1981. 5.sz. p. 259-262., á:6, b:4 

Az üzem közbeni megcsuszásból eredő veszteségek. A hajtó-



mü szer~ezete ésa vizsgálat módszere. 

119. VNUK, V.: Aplikace vJjádÉeni vztahu pro osovou vzdálene
nost celniho vzubeni podle nového návrhu CSN 014686. 
/Hengeres-~ere~es sebességváltó~ optimális paraméterei
ne~ számitása az uj CSN 014686 szabvány s"Zerint.1 
= Strojireostvi, 31.k. 1981. 5.sz. p. 287-290., b:10 

A hajtómü teljes áttételi viszonJ'ának szétosztása több 
fokozat között. 2-, 3- és 4 fokozatu sebességváltó 
szekrények. A számitáshoz szükséges programok ALGOL 
nJ'elven k:észülnek:. 

Flamand nyelven 

120. Van SWAAY, F.X.C.: AnalJ'se van aandrijvingen. !Hajtó
müvek elemzése.1 = PolJ'technish Tijdschrift, 36.k. 
1981. 6.sz. p. 282-283., á:3 

statikus és dinamikus vizsgálat ok, a mechanikai impe
dancia, a zajintenzitás és a rezgési tulajdonságok meg
határozása. 

121. VOGT, S.W.: Continu variabele transmissie. !Folyamato
san szabályozható ~öz16müvek.1 = Polytechoisch Tijd
schrift, 36.k. 1981. 2.sz. p. 89-92., á:5 

A változtatható, legördü16 átmér6jü ékszijtárcsákkal 
kialakitott fokozat nélküli hajtómüvek tervezési iráoy
elvei. 

Lengyel nyelven 

122. DOLIPSKI, M.: Warunki specjalnego i normalnego zazebia
nia lancuchowego. lA speciális és a normális láncfoga
zás kapcs o.lódási körülméoyei. I :::. Przeglad Mechaniczny, 
4O.k. 1981. 15/16. sz. p. 19-22., á:3, b:l 
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Láccok és lácckerekek elemeicek recdelleces kapcsolódás
módjai. A c~omatéKváltozás icteczitása a cormális kap
csolódásra a legcag~obb. 

123. DZIAMA, A. - KAZMIERCZAK. J. etc.: Badacia pas6w 
klico~ch, !Az ékszijak vizsgálatai.! = Przeglad 
MechaciczcJ, 38.k. 1979. 24.sz. p. 13-15., á:4, b:6 

Az ékszij micőségére jellemző paraméterek. Az ékszij
vizsgáló állomás vázlata és leirása. A terhelés és 
fordulatszám szabálJozása a vizsgáló állomás zárt tel
jesitménJü villamos-mechanikus recdszerében. Szijcsu
szás, megnJulás, szijkopás mérése. Élettartam krité
riumai. 

124. JEDRZEJEWSKI, J. - WASIAK, Z.I Badania strat mocJ w 
przekladciach paso~ch z pasami klinoWJmi. !Az ékszi
jakkal felszerelt hajtómüvek teljesitménJveszteségének 
vizsgálata.! = Mechanik, 54.k. 1981. lO!ll.sz. p. 467-
469., á:6, b:8 

Mérőállomás vázlata, mérés leirása, aszijak feszes
ségének hatása. 

125. JAKUBIEC, T. - KARPINSKI, J.: Dwustopniowa przekladnia 
obiegowa do capedu slimaka wir~ki osadzajacej. 
/Ülepitő centrifuga csigáját hajtó, kétfokozatu diffe
renciálmüves hajtómü.! = Przeglad MechanicznJ, 4O.K. 
1981. 9.sz. p. 9-12., á:5, tIL, b:6 

Az ilJen centrifuga végtelen csig~jánBk hajtására szol
gálÓ bolJgómüves hajtó~üben valamenoJi elem forgó moz
gást végez a hajtómüházzal együtt. A kétfokozatu bolJgó
kerekes hajtás kinematikai analizise. 

126. KOWALSKI, J.: Projektowanie przekladoi pasoWJch z 
WJKorzJstaniem programowaoia oieliniowego. !Szijhajtá
sok tervezése nemlineáris programozás alkalmazásával.! 
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= Przeglad Mechaniczny. 36.k. 1377. 20.sz. p. 693-696. I 

á:2, t:3, b:3 

A szijhajtások optimális szintézise a lapos és ékszij
jal ellátott hajtások általános érvényü matematikai 
modelljének felhasználásával. A dóntést befolyásoló 
változók meghatározott hajtómü-tipussor~zathoz, bőrből, 

gumiból, ill. poliamidból készitett hajtószijak eseté
re. Lapos szijakra vonatkozó optimális szintézis szám
példája. Általános következtetések. 

127. POPKO, H.: Przekladnie pasowe. Obliczenia i badania. 
lA szijhajtások számitása és vizsgálata. I = Technika 
Motoryzacyjna, 31.k. 1981. 9.sz. p. 12-15., b:6 

Univerzális számitási mód lapos- és ékszijhajtásokhoz. 

128. RYNIK, J. - DOLIPSKI, M.: Nadwizki obciazen w napedach 
lancuchowych. lA lánchajtásokban ébredő többletterhelé
sek.1 = Przeglad Mechaniczny, 36.k. 1977. 18.sz. p. 
625-628., á:6, b:4 

Pontatlanul kivitelezett v. egyenlőtlenül megkopott 
lánckerekek által okozott dinamikai jelenségek. A 
lánckerekeknek excentrikus elhelyezéséből, valamint 
8 kerék fogai kózótti felfekvő részek pontatlanságá
ból eredő feszültségtóbblet és ezek számitása. 

129. RYS, J.: Modelowanie zjavnsk dynamicznych w przekladni 
zebatej. /A fogaskerekes hajtómü dinamikus jelenségei
nek modellezése./ = Przeglad Mechaniczny, 37.k. 1978. 
ll.sz. p. 12-16., á:9, t:l, b:17 

Speciális konstrukcióju fogas kerekes hajtómü modelljé
nek mechanizmusán jelentkező folyamatok regisztrált 
adatai alapján ismerteti a hajtómü dina~ikai jelen
ségeinek modellvizsgálatát. 



Magyar n:yelven 

130. BILZ, D.: Hengeres- és globoidcsiga-hajtómüvek fejlesz
tésének helyzete a Német Demokratikus Köztársaságban. 
= Gép, 31.k. 1979. 5.sz. p. 165-174. 

131. CSERVÉNY A.: Kup-evolvens fogaskerekes, forgó-lengő 

váltókerekes sebességváltó. = Gép, 32.k. 1980. ll.sz. 
p. 425-428. 

132. DEBRECZENI G.: Görgős hajtólánckerekek néhány problémá
jának geometriai vizsgálata. = Gép, 31.k. 1979. l.sz. 
p. 17-20. 

133. FARAGÓ K.: Szerszámgép-főorsók szijhajtásának nemlineá
ris transzverzális rezgései. = A Nehézipari Müszaki 
Egyetem Közleményei, Gépészet, 27.k. 1981. 1/4.sz. 
p. 141-151., á:3, t:l, b:7 

134. GULYÁS M. - VARGA L.: Fogaskerék-hullámhajtómüvek az 
automatizálás szolgálatában. = Automatizálás, 14.k. 
1981. 10.sz. p. 19-21., á:6, b:5 

135. HEGYHÁTI J.: Nem ortogonális hengeres-kupos hajtások 
interferencia-problémái. = Nehézipari Müszaki Egyetem 
KÖZleményei, Gépészet, 27.k. 1981. 1/4.sz. p. 179-188., 
á:9, b:6 

136. MARSCHALL, H.J.: Görgősláncok karbantartása. = Jármüvek, 
Mezőgazdasági Gépek, 24.k. 1977. 10.sz. p. 399. 

137. PICHLER Gy. G. - LUl,G J.: Fokozat nélküli hajtómüvek 
továbbfejlesztése. = Heves Megyei Müszaki 
19.k. 1979. l.sz. p. 1-10. 

138. BÁBEL Z.: Habasit a korszerü szijhajtás. = Gépgyártás
technológia, 19.k. 1979. 5.sz. p. 190-192. 
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139. ROSSNER, W.: A ~ét~aru bol~gómüve~ reodszerezéséhez. 
= A Nehézipari Müszaki EgJetem KözleméoJei, Gépészet, 
27.~. 1981. 1/4.sz. p. 3-12., á:13, b:4 

140. SZALCZINGER J.: Az épitőszekréoJ-reodszer elvéoek gJa
korlati alkalmazása kétfokozatu fogaskerékhajtómüre. 
= A Nehézipari Müszaki EgJetem KözleméoJei, Gépészet, 
24.k. 1978. 2.sz. p. 61-69. 

141. SZTRAKOS GJ.: Az álta1áoos reode1tetésü ipari láochaj
tások szabváoJositása. = SzabváoJositás, 32.k. 1980. 
8.sz. p. 240-242., á:6 

142. TERPLÁN Z.: A fogaskerék-bo1Jgómüvek hazai alkalmazásai 
széles körü e1terjedéséoek akadálJai. = A Nehézipari 
Müszaki EgJetem Köz1eméoJei, Gépészet, 27.k. 1981. 
1/4.sz. p. 13-26., á:9 

143. TERPLÁN Z.: A fogaskerék-bo1Jgómüvek oéháoy méretezési 
problémája. = Gépgyártástechoo1ógia, 18.k. 1978. 5.sz. 
p. 189-195. 

144. VATrEROTT, K.H.: A kéoJszermozgásu, te1jesitméoJe1ága
zásos AI fogaskerékhajtómüvek kiegJeo1itő mozgásához. 
= A Nehézipari Müszaki EgJetem Köz1eméoJei, Gépészet, 
27.k. 1981. 1/4.sz. p. 27-39., á:9, b:15 

Német o;yelveo 

145. Aotriebstechoik. /Hajtástechoika./ = Techoica, 29.k. 
1980. 20.sz. p. 1771., á:2 

~ermékismertetés, Maooesmaoo. 

146. Aotriebstechoik '81. /Hajtástechoika '81./ = Schweizer 
Maschioeomarkt, 81. k. 1981. 2.sz. p. 46-56., á:69 

Termékismertetés. 
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147. Antriebstechnik. /Hajtástechnika./ = Technica, 30.k. 
1981. 5.sz. p. 405-406., á:8 

Termékismertetés. 

148. Antriebstechnik auf der Leipziger Frühjahrmesse. 
/Hajtástechnika az 1981. évi tavaszi lipcsei vásáron./ 
= Industrie-Anzeiger, l03.k. 1981. 41.sz- p. 24-26., 
á:6 

Termékismertetés. 

149. BASEDOW, G.: Mechanische Antriebe, Getriebe und Steuerun
gen auf der Hannover-Messe 1980. /Mechani~us hajtások és 
vezérlései a hannoveri v~sáron./ = Maschioenmarkt, 86.ko 
1980. 50.sz. p. 965-967., á:6 

Termékismertetés. 

150. BASEDOW, Go: Mechanische Antriebe, Getriebe und Steuerun
gen auf der Hannover-Messe 1981. /Mechanikus hajtások és 
vezérlések az 1981. évi hannoveri vásáron./ = Maschinen
markt, 87.k. 1981. 42.sz. po 863-866., á:8 

Termékismertetés. 

151. BASEDOW, G.: P1anetenschraubgetriebe - Ein neuartiges 
Um1aufradergetriebe. /Bolygó-csigahajtómüo/ = Fach
berichte für Metallbearbeitung, 57.k. 1980. 7/8.sz. 
p. 237-238., áll, b:l 

Az ujszerü, ferde fogazatu hajtómüvekkel a nr~kerék 
átmérő jének növelését kivánják elérni. A kapcsolódó 
fogazat ok dő1ésszögét eltérően vitelezik ki, a bolygó
kerekek forgástengelyét a többiekéhez képest ferdén ál
litják be. 

152. BASEDOW, G.: Das Reduzieren von Gerauschen an Stufen
losen Getrieben. /Zajcsökkentés fokozatmentes hajtó-
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müveken.1 = Maschinenmarkt, 86.k. 1980. 51.sz. p. 
1007-1010., á:ó, b:7 

A zaj konstrukci6s változtatása a zajforrás megszün
tetésével és rezgéscsi11apit6k beépitésével lehetséges. 

153. BASEDOW, G. :Stufenlos einstellbare Kuge1getriebe. 
IFokozatmentesen beá1lithat6 gol~6s hajt6müvek.1 
= Fachberichte für Metallbearbeitung, 58.k. 1981. 1/2. 
sz. p. 30-34., á:9, b:9 

A tisztán acélanyagu bajt6müvek goly6kon keresztül vi
szik át a 0,09-12 kW teljesitményt. Nagy felületi nyo
más, kis sur16dási érték. 

154. BAj~DER, J.: Berechnung des Achsabstandes bei vDrgege
bener Riemen- und Ketteolioge. lA teogelj't~volság szá
mításB adott szij- ss lánch~sszDálol ~ K8Dstruttion, 
Elemente, hlethoden, 15.k. 1978. 6.sz. p. 28., áll, b:l 

Szij- és lánchajtaBDk pootos teogelyt3.volsáÉ~nal~ számi
ta.sá.hoz Kifejlesztett ké.r=:·let és eljé..rás a lépcsőzetes 
közelitéshez elektronikus zsebszámit6gép segitségével. 
Az üzemelés során a~:"r a szerelésnél, akár javitásnál 
meglév5 szij- és lánchajt6mÜD61 az áttételi viszonJ meg
váltOZtatásával SZÜkség lehet az eddigi szij vagy lánc
hossz oegváltDztatásáre a tengelJ'távolság nagJ'obb megvál
toztatása nélkül. Az áttételi viszonJ' ekkor a két tár
cse vagj' kerék megfelelő megviltoztatásával képezhető 
ki. ~lőfordulhat, hogJ hajt6ml elrendezésoél meglév5 
láncot vagy szijat kell használoi. 

155. BENSTREIT, E,:Geriuschseokuog bei Zahoradgetriebeo. 
IZa jcsö kl\:eotés fog as ker ékhe j t6müvekeo.1 = Ao triebs
techoik, 18.k. 1379. 6.sz. p. 243-296., á:6, b:13 

A fDgaskerékhajt6müvekbeo keletkező zajok és mérésük. 
A zajt befolyáso16 ténJ'ez5k. A zajcsökkentő intéz~edések 
és költségeik, 
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156. BRANDT, H.: Antriebstecanik auf der Hannover-Messe 
1979. !Hajtómütecanika a aannoveri vásáron.! 
= Werkstatt und Betrieb, l12.k. 1979. 7.sz. p. 465-472., 
á:25 

Termékismertetés. 

157. BRüSER, P.: Grenzen der Leistungsübertragung bei Walz
getrieben. !Teljesitményátvitel határai gördülő lemezes 
hajtómüvekben.! = Konstruktion, Maschinen, Apparaten, 
Geritebau, 33.k.198l. 3.sz. p. 85-90., á:9, b:9 

A kerületi erőket surlódások létesitik, igy adódik át 
a nyomaték az egyik tengelyről a másikra. Az átvivő 
gépelem lehet henger, gömb, kup és tárcsa alaku is. 
Számitási eljárás a közelitő méretek meghatározására 
a kenöréteg figyelembevételével. 

158. CIERNIAK, S.: Rader laufen im Getriebe um. !Toroid
hajtómü kifejlesztése az aacheni egyetemen.! = VDI
Nachrichten, 33.k. 1979. 2l.sz. p. 33., á:4 

A toroidhajtómü azonos térben elhelyezett lassitva vagy 
gyorsitva áttételezö bolygókerekes hajtómü hajtó és haj
tott tengely koaxiális elrends3éséné:. Centrális elren
dezésü csavarfogazásu globoidcsigából áll, a csiga körül 
elosztJtt közbenső kerekek egymással bS a hajtótengely
lyel szorosan kapcsolódnak. Alkalmazhatóság. 

159. DEBRUNNER, R.: Wirkungsgrade von Kleinschneckengetrieben 
und ihre Beeinflussungfaktoren. jKisméretü csigahajtó
müvek ha~ásfoka és befOlyásoLó tényezői.! = Arbeits
technik, 19.k. 1980. ll.sz. p. 554-556., á:5 

A gyakorlatban jól használható összefüggések részhatás- -
fokok meghatározására. 

160. DEE1~ER, E.: Planetengetriebe in Vertikalausführung 
für Kühlwasserpumpen-Antriebe in KeEokraftwerken. 
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lFüggőleges tengelJü, bolJgó~ere~es hajtómüve~ atom
erőmüve~ hütőszivattJuina~ hajtásához.1 = Antriebs
techniK, 20.K. 1981. 6.sz. p. 259-260., á:6 

2800 és }400 KW teljesitménJü hajtáso~ optimális 
térfogat~ihasználása és nag~ üzembiztonsága. 

161. DIENST, H.: Das verrüc~teste Getriebe seit Leonardo 
da Vinci. lA harmoni~us hajtómüve~ sajátosságai.1 
= Pra~tiker, 33. ~. 1981. 7.sz. p. 173., á:3 

A ~ét fogas~eré~ből és egJ tárcsából álló harmonikus 
hajtómüvel kis·hel~et foglaló, nagJ módositásu ~özlőmü 
valósitható meg többek ~özött szerszámgépe~ céljaira. 

162. DITTRICH, O.: Stufenlose mechanische Getriebe. IFo~o

zatnélküli mechanikus hajtómüve~.1 = VDI-Nachrichten, 
32.~. 1978. 24. sz. p. 16-17. 

Vált6szer~ezeteK elve. Állandó teljesitménJ és állandó 
munkanJomaté~ átvitele. A surlódás kihasználása. Kü
lönböző hajtások hatásfoka. 

163. EICHINGER, J.: Kegelradgetriebe in Fahrzeugen. /Kup
fogaskerekes hajtómüvek jármüvekben.1 = VDI-Zeitschrift 
1979. ll.sz. p. 595-599., á:14 

Mértékadó károsodási kritériumok hajtómüvek kialakitá
sánál. Spirálfogazásu kupkerekes hajtómü gJakorlati 
példái hajón, autón, vasuti jármüvön. 

164. EI CliNER , N. - STŰHLER, W.: Schwingungserscheinungen in 
evolventen-verzahnten Stirnradgetrieben. !Lengés jelen
ségek evolvensfogazatu hengeres fogaskerékhajtómüvek
ben.1 = VDI-Berichte, 1380. 381.sz. p. 67-76., á:8, 
b:4 

A lengések analitikus vizsgálatára két modellt dolgoz
tak ki: a játékfüggvénJ megközelitése analitikus ki-
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fejezéssel, és a leogés differeociáleg~eoletéoek meg
oldása iterációs eljárással. 

165. ENGEL~ L.: Getriebschadeo. !Hajtómüvek meghibásodásai./ 
= Schmiertechnik uod Tribologie, 27.k. 1980. 3.sz. 
p. 163-172., á:33, b:6 

Felületi meghibásodások két szilárd test érintkezésekor 
fellépő kölcsönhatások következtében. A meghibásodást 
befol~ásoló téo~ezők: keoőao~ag mioősége, korrózió, 
képlékeo~ alakváltozás, törések, méretezési és szerelé
si hibák. 

166, EP~, G,: Ermittluog der Erwarmuog uod der Verluste 
bei der Schmieruog voo Zahoradgetriebeo. lA melegedés 
és a veszteségek megállapitása fogaskerékhajtások ke
oéséoé1.1 = Schmieru~gstechoik, 9.k. 1978. 5,sz, 
p, 135-140'9 á:9, t:l, b:3 

Hajtó~üpróbapadoo külöoböző keoőaD~agokat, fogazásokat, 
bemerülési mél~ségeket és terheléseket alkalmaztak. A 
veszteségi fok a bemerülési mél~ség és az olajviszkozi
tás oövekedésével növekszik. 

167. EP~ST, D.: Schoeckeogetriebe, ICsigahajtómüvek,1 
= VDI-Z eit s chr if t, 122.k. 1980. 23/24. sz, p. 1131-
1133., b:21 

Csigaprofil-fejlesztés elektronikus adatfeldolgozással, 

168. Efu~ST, E.: Genauigkeit der P.I.V.-Lamelleoketteogetriebe 
Ideale Bausteine zur Leistuogsverzweigung. lA P.I,V, 
lemezesláoc-hajtómüvek pootossága,1 = Aotriebstechnik, 
19.k. 1980. 11.sz. p. 538-540., á:9, b:8 
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dulatszámtartás hosszabb üzemidő alatt, abeállitott 
érték ismételhetősége, a beállitás pontossága és az 
eg:yenlőtlenség mértéke. A fokozat nélkül szabál:yozható 
lemezlánc-hajtómüvek vizsgálata önállóan és bol:ygómüves 
hajtómüvel összekapcsolva. 

169. FElGHOFEN, H.: Keilriemscheibe aus Leichtmetall. /Ék
szijtárcsa könn:yüfémből./ = Maschinen, Anlagen, Ver
fahren, 1981. l.sz. p. 29., á:l, t:l 

Energiamegtakaritás és sul:ycsökkentés aluminium ékszij
tárcsával öntöttvas helyett. 

170. FERSEN, O.: Schubgliederband arbeitet im Automatik
getriebe. /Tolótagos szalag az automatikus sebesség vál
tó~an./ = VDI-Nachrichten, 35.k. 1981. 9.sz. p. 17., 
á:4 

A "Transmatic" fokozatnélküli ékszijhajtás megszünteti 
az ékszijak huzó igén:ybevételét fémtolótagos szalag ut
ján, a hajtómü kupos dörzstárcsáit pedig hidraulikusan 
müködteti. 

171. Formschlüssiges Antrieben mit Zahnriemen. /Alakzáró 
hajtás fogazott ékszijjal./ = Maschine, 35.k. 1981. 
3.sz. p. 22-26., á:14, b:l 

Szinkron hajtómüvekben, ahol a hajtási és a lehajtási 
fordulatszám viszon:yát előirt értéken kell tartani, 
fogazott ékszijat használnak. Alkalmazás számvezérlésü 
szerszámgépeken . 

172. F~IKER-HACKFORT, L.: Ketten-Antriebe bieten vielf&l
tige Möglichkeiten. !Ujszerü lánchajtás és alkalmazási 
lehetöségei./ = Deutsche Hebe- und Fördertechnik, 25.k. 
1979. ll.sz. p. 25-26., á:8 

Ol:yan görgőslánc-koostrukció, amel:yoek segitségével 
nag:y átmérőjü forgó testek /forgókemeocék, gol:yósmalmok 
stb./ hajtása egyszerübben és olcsóbban oldható meg. 
Ennek a láncnak az alkalmazásakDr nincs szükség fogas-
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koszorura, csak oagJobb távolságokbao felerősitett 
bütJkökre. 

173. FREI~R-HACKFORT, L.: Die Schmieröl-Viskositat ist 
wichtig. Schmieruog voo Rolleoketteo. /Görgös hajtó
láocok keoése./ ;:: Maschioeo, Aolageo, Verfahreo, 1981. 
W.sz. 'p. 78., 80., á:6 

A görgöscsapok és -peremek közé keoőaoyag jussoo, a 
szeooyeződést és a besürüsödött olajat ki kell mosoi. 
Csepegtető, olajfürdős, adagolós stb. keoési eljárások. 
A keoöaoyag általábao ásváoJolaj, viszkozitása SAE 20-40 

Példák. 

174, Getriebe. !Hajtómüvek./ ;:: Techoische Ruodschau, 72.k. 
1980. jl.sz.p. 19., 20., 22., á:7 

Termékismertetés. 

175. Getriebe ohoe Zahoe. /Fogaskerék oélküli áthajtómü./ 
;:: Fr~duktioo, 1979. 33. sz. p. 12., á:3 

98 % hatásfoku cJclo-hajtás ismertetése. 

176. GRABNER, P.H. - KUHN, H.: Beitrag zur Seilbeaospruchuog 
beim Lauf auf Triebscheibeo mit Halbruodrilleo uod Ab
leituog voo Folgaruogeo. /Kopási jeleoségek kötélhajtá
sOkoál./ ;:: Hebezeuge uoó Fördermittel, 20.k. 1980. 
7.sz. p. 201-20~., á:7, t:l 

A kötél és kötéltárcsa közötti eröha~ások. Gyártás és 
szerelés mioőségétől függőeo a bejáratás kor terhelési 
csucsok keletkezoek, amelyek az elméletileg számitott 
erőhatásokat 50 %-kal is tul léphetik. Futáskor a ter
helési csucsok a tárcsáo és kötéleo is miodig ugJao
azokon a helJekeo lépoek fel, ez k~pást okoz. 

177. HAGEDORN, H.: Zeitlupeostudieo zum überspriogeo voo 
Rolleoketteo. /Görgős láoc átugrásáoak időbeli vizsgá-
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lata./ = Maschinecbautechcik, 28.k. 1979. 12.sz. p. 
535-537., á:4, b:4 

A meg nyult laza lánchajtás fogátugrását filmre vetté~, 
majd a film lassitott levetitésével érté~elté~ ~i az át
ugrás mozzanatait. Az átugrás o~a, ha a hosszu laza lánc
oldal miatt a lánc bebillen, vagy a nagy láncbelógás és 
nagy sebesség miatt a lánckerék kerületén üreges kapcso
lat jön létre. 

178. HAGEMEISTER, K. - ZACHERL, A.: Hochtourige Flachriemen
getriebe mit Laufgescbwindigkeiten bis 200 mis. Theore
tische Untersuchungen. /Nagy fordulatszámu laposszij
hajtáso~ 200 mis sebességig. Elméleti vizsgálatok./ 
= Antriebstechoik, 18.k. 1979. 5.sz. p. 247-252., á:7 

Egyszerüsitett modell alapján az erőátvitel, igénybe
vétel és teljesitményátvitel, az áttételi viszonyok 
meghatározása. A szijnyulás, zavaró hatások, teljesit
ményátviteli potenciál és a légsurlódás jellemző érté
keinek meghatározásával. 

179. HAlN, K.: Ungleichmassig übersetzeode Getriebe im Ent
wurf. /Egyenlőtlen áttételü hajtómüvek tervezése./ 
= VDI-Nachrichten, 35.k. 1381. 14.sz. p. 5., á:2, b:l 

A nem egyenletes áttételü hajtómüveket a meglévő tapasz
talatok alapján tervezik. Törekvések a számos változat 
módszeres rendezésére és számitógépprograIDok készitésé
re. Példák. 

180. HANTZE, F. - SCHUBERT, G.: Telemetrische ]'íesssignal
übertragung bei der Untersucbuog stufenlos verstell
barer Kettengetriebe. /Telemetrikus mérési jel-átvitel 
a fJkozatmeoteseo állitható lánco s hajtómü vizsgálatá
oál./ = Maschineobautechoik, 27.k. 1978. 12.sz. p. 
565-568., 574., á:ll, b:9 
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Kis adóval mÜKödő telemetriKus berecdezés, amellyel a 
fOKozatmectesec állitható hajtómü láccábac fellépo huzó
erő mérhető. 

181. HEIMANN, F. - FRANGEN, W.: Achsecabstacdsberechcucg bei 
vorgegebecer Riemec- ucd Ketteclange mit eicem Taschec
rechDerprogramm. lA tecgelytávolság számitása adott 
szij- és lácchosszcál zsebszámitógép-programmal.1 
= Kocstruktioc, Elemecte, Methodec, 15.k. 1978. 8.sz. 
p. 64-65., áll, b:4 

Az előző részbec leirt számitási eljárás kis változta
tással ugy javitható, hogy már egyszeri korrektura meg
adja a poctos távolságot. A számitási mucka igy, zseb
számitógép felhaszcálásával is, a felére csökkec. To
vábbi muckamegköcnyités és fokozott hibamentesség 
programozható zsebszámitógéppel érhető el. Program le
irása. 

182. HElYD, O.: Schceckecgetriebe ucd ihre Selbsthemmung. 
ICsigahajtások és öczáródásuk.1 = AntriebstechciK, 
18.k. 1979. 7/8.sz. p. 359-361., á:7 

Az önzáródás fizikai vizsgálata rövid számitásokkal és 
azok értékelése a gyakJrlati felhasználás okhoz. 

183. HÖHN, B.R.: Raderkurbelgetriebe ic einer mittelachsigen 
Rotatiouskolbenmaschicen - ein Anwendungsbeispiel. /Ke
rekes fJrgattyus hajtómü forgódugattyus géphez.1 
= KODstruktioo, 33.k. 1981. 11.EZ. po 435-440., á:8 

A forgattyus hajtómüvet fJgaskerekekkel kombinálják. 

184. JEHMLICH, J.: Einsatz und Uberwachung von Drahtseilen 
in der Fördertechnik und beanspruchungsberechte Dimen
sionierung von Drahtseilen und Seiltrieben. l. Teil. 
/Sodronyköte1ek és kötélhajtások méretezése.1 
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A sodronykötelek üzemi feszültségének mérőberendezésen 
mért tartós igénybevételére vJnatkJzó kisérletek lehe
tőséget nyujtanak ~ltal~nJs szab~lJok és feltételek 
megállapitásárao 

185. Ketten-Antriebe für Trommeln. /L~nchajtás dobokh~z./ 

= Techoic8 9 29.k. 1980. 8.sz. pG 613-6l5., á:ll 

A linchajt~s alkalmaz~sa forgókemencék, malm~kj forgó
szinpadok, dobok forgatásá.ra b.asználj~k, a kerületen el
helyezett fogazJtt tómbökkel kombioáltao. A legaláob 
három fog fedés ével megvalositott hajt~s 26000 daN 
erő átadásira képes. Elfordító berendezésel;: és lapác
kerekes földmunkagépek mellett kisebb teljesitményigé
nyü szerkezetekbe is beépichet5k. 

126. KL:;:;IN, B.: Konstrukcive VJraussetzuogen der Selbsthem
mung an ~lanetengetriebe. /BolJgókerekes hajtóm~beo 
előforduló ónzáród~s vizsgálata. / ::: l,íaschioen:;:;arkt l 
26.k. 1380. 39.sz. p. 1965-1967. I 9..:4, t:l 

Kisérleci berendezéssel vizsgálja a hsjt6- és c.ajtJGt 
kerekek kóz6tti ~ttételekeG, a kerekek kerüle:én mlikó
d5 er:jket és n~i:JmatékoKBt, surlóüs.si veszteségeketo 
Számítások. 

187. KLEIN, B.: Planetengetriebe im Laschinenbau - Bauform
übersicht. /Gépipari boljgókerekes hajtómüvek./ 
::: ~erkstatt und Betrieb, 114.k. 1981. 2.sz. p. 113-
H8., ~: 12, t: 2 I b: 7 

Oszté.lyoz~s módositás, fJrdulatszám-viszon;yok, nyomaték-, 
teljesitményviszonyok alapján. Különféle bolJgókerekes 
hajtómüvek szintézise. 

188. KLEIN, B.: Wirkungsgrad und Selbst:hemmung aD Schnecken
radgetriebeo. /Csigahajtómüvek hatásfoka és önzárása./ 
::: Antriebstechnik, 19.k. 1980. 9.sz. p. 408-410., ~:5! 

t:2, b:3 

75 



A jelentősebb fogazási paraméterek hatásai. 

189. KLEIN, B.: Zur übertragungsverhalten von Stand- und 
Umlaufradergetrieben. IÁlló- és folJgókerekes hajtó
müvek átviteli tulajdonságai.1 = VDI-Zeitschrift, 
121.k. 1979. 22.sz. p. 1119-1128., á:16, t:2, b:8 

Hajtómüvek hatásfokának számitása, kisérleti berendezés 
bolygókerekes hajtómü teljesitményveszteségének megha
tározására. Fogazatok geometriai-kinematikai kapcsoló
dási viszonyai. Önzáródás. 

190. KLIEM, J.: Riementrieb mit Keilrippenriemen. IBordázott 
ékszijas hajtómü.1 = Werkstatt und Betrieb, 114.k. 
1981. 2.sz. p. 77-78., á:l, t:2 

A szabvánJelőirások alapján elvégezhető m~retezés alkal
mazása a fokozatos fordulatszámszabályozás egJik vál
tozata esetében. 

191. KLUGE, U.: Sind Kettenantriebe heute noch aktuell? 
IIdőszerü ma még a lánchajtás?1 = Produktion, 1977. 
ápr. p. 84-86., á:2 

A csuklós acél lánc még ma is sok gépben müködik mint 
erőátvivő tag. A fogazott szijhajtással nem sikerült 
kiszoritani, mert az a gJártás során nagyobb pontossá
got igényel és igy drága. Ezen tulmeoően az átvihető 
erők alatta vaonak azoknak az értékekoek, melJekeG a 
l~ochajtás megvalósit. A gazdaságosság határozza meg, 
hogJ adott esetbeo a kettő közül melyik módszert alkal
mazzuk. 

192. KNAUER, B. - BILZ, R. etc.: Eotwicklungsstand und 
Treods in der Zahorad- ued AeGriebstechnik. lA fogas
kerék- és hajtástechDika fejlődésének állása és treed
je.1 = Maschinenbautecheik, 27.k. 1978. 9.sz. p. 389-
400., á:20, b:58 
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A hajtástechnika fejlődési szakaszai. A homlokkerekes 
hajtómüvek és a csigahajtások. Konstrukciós folyamat. 

193. KOLERUS, J.: Neues Verfahren zur Schadendiagoose an 
Getrieben. /Uj eljárás hajtómüvek hibadiagnózisára./ 
= Maschioe, 32.k. 1978. 12.sz. p. 27-300, á:5, b:10 

A frekvencia elemzésen alapuló O~trum-elemzés segitségé
vel a gépek rezgési képéből megfigyeléseket lehet tenni 
azok állapotára és diagnosztizálni lehet az esetleges 
meghibásodásokat • Egyes rendszeresen vagy gyakrabban 
fellépő hibák a rezgésspektrum jellegzetes szerkezeté
ben nyilvánulnak meg. 

194. KÖSTER, L.: Form- und kraftschlüssige Riemenantriebe. 
/Alak- és erözáró hajtások./ = Antriebstechnik, 18.k. 
1979. 5.sz. p. 240-245., á:3, t:4, b:7 

Szijhajtások elrendezésekor és optimalizálásakor fel
merülö problémák. Számitógép segitségével készült 
diagram, amely az elrendezési paraméterek és változa
tok eg;ymással való grafikus kapcsolását mutatja be. 
Hiányzó méretek egyszerü meghatározását, az alternativ 
megoldások felrajzolását teszi lehetövé a geometriai 
elrendezési jellemzők szabad megválasztásával. 

195. KÖSTER, L.: Der Zugkraftverlauf in Zahoriemenantrieben. 
!Huzóerők fogazott szijas hajtásokban./ = Konstruktion, 
34.k. 1982. 3.sz. p. 99-104., á:10, b:3 

A felfekvő iv mentén fellépő huzóerők eloszlása külön
féle üzemi állapotokban. á számítást ellenőrző kisérletek, 

196. KRAÜSJ:!" W. - LE VAN dANG: Bereci:lDune; der Drehwinkel
übertragungsabweichung mehrstufíger Stirnradgetriebe. 
/Többfokozatu hengereskerék-hajtások forgás szög-átviteli 
eltéréseinek számitása./ = Feingeratetechnik, 29.k. 
1980. 9.sz. p. 387-389., á:3, t:l, b:12 
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/ 
A hajtótengely mindegyik szöghelyzetéhez hozzárecdelhe-
tő a hajtott tengely valamely szöghelyzete. Az elméleti 
helyzettőL az eltérést a fogaskerekek hibái okozzák. 
Profileltérés, ~zerelési hibák számitása valószinűség
számitással. 

197. KRAUSE, W,; Drehwinkeltreue mehrstufiger Stirnradgetriebe. 
/Forgásszög-tartó, többfokozatu homlokkerékhajtás./ 
~ Maschinenbautechnik, 29.k. 1980. ll.sz. p. 491-493., 
á:4, t:l, b:lO 

A fogazási és szerelési hibáktól függően kinematikai, 
futásegyenletességi és fogalakérintkezési eltérések je
lentkeznek. A hibák a valószinüségszámitás elvén jó kö
zelitéssel meghatározhatók. Számitási módszerek. Mérési 
eredménJek. Hibadiagramok. 

198. KRABS, R.: Verstellgetriebe im Einsatz. /Ál1itható haj
tómüvek alkalmazása,/ ~ Maschice, 33.k. 1979. 10.sz. 
p. 33., á:5 

Bányászati berendezések, megmunkálógépek. 

199. KRUSE, A.: Zahnrader und Zahnradgetriebe. /Fogaskerék 
és fogaskerék hajtómüvek./ ; VDI-Zeitschrift, 1978. 
7.sz. P. 330-335., b:94 

Fogazási geometriák. Hajtómü-kialakitások. Kenés. Rezgés. 
Alkalmazás. 

200. LEBMAlffi, hl.: Berechnung der Krarte im Trochoidec
Getriebe. /Az erők számitása trochoid hajtómüvekben./ 
; Antriebstechnik, 18.k. 1979. 12.sz. p. 613-616., 
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á: 12, b:3 

Trochoid-hajtómüvek nagJ' át'~ételek eg;ylépcsős megoldá
sára szolgalnak. Alapegyenletek levezetése az erővi
szonyok számitására. 



201. LEHMAlTI{, M.: Sinoiden-Getriebe. /Szinuszos hajtómü./ 
= Koostruktioo, 33.k. 1981. ~.SZ. p. 109-112., á:10 

A szinuszos hajtómüben az egJik koordinátatengeljen 
a mozgás szinuszos jellegü, a másikon előirt /állandó 
sebességJ v. állandó gjorsulásu/. Az igJ felrajzolódó 
görbe a szinusz és a másik mozgás összetevéséből adó
dik. Általános hajtómütörvéoj. 

202. I2:I1ilANN, D. O.: Verfahren zum Berechnen der Kühlschlan
geo von wassergekühlten Getrieben. /Hajtómüvek hütésé
nek meghatározása számitással./ = Maschinenmarkt, 86. 
k. 1980. 53.sz. p. 1043-1046., á:7, t:j, b:4 

A fogaskerék-hajtómüvek kenőolajának hőmérsékletét adott 
szinten kell tartani. A szabáljozott hütés egjik módsze
re, hogj az olajfürdőbe sima falu csöveket heljeznek, 
ameljben hütáközeget áramoltatnak. A gjakorlati tapasz
talatokra é~itve matematikailag hötározza meg a gazda
ságos hütést. 

203. LEI~, W.E.: Riemen- und Kettengetriebe. /Szij- és láoc
hajtómüvek./ = Konstruktion-Elemente-Methoden, l6.k. 
1979. 9.sz. p. 138-146., b:l 

A szij- és lánchajtómüvek a teljesitménjt két tengelj 
között huzóközeggel viszik át. A huzóközegben oljan 
erők lépnek fel, ameljek meghatározzák a hajt6mü mére
tezését. Laposszij-, ékszij-, fogasszij-, lánchajtómü
vek számitása, alkalmazási területe. Láncfajták. 

204. LOOMAN, J.: Getriebe rechnerunterstützt konstruieren. 
írlajtómüvek számitógépes tervezése./ = VDI-Nacr~ichten, 
36.k. 1982. 15.sz. p. 18., á:2, b:l 

Számitógépes képernj8S elemzőberendezés tömbvázlata 
hajtómüzörejek vizsgálatára. 
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205. LÖSSL, G.: Den Riemenantrieb zur Kühlung nutzen. /A 
szijhajtás felhasználása hütésre./ = Industrie-Anzeiger, 
102.k. 19bO. 72.sz. p. 29-30., á:7, b:6 

A szij és a szijtárcsa k0zötti mechanikai és termikus 
kölcsönhatás kifejezése Fourier-differenciáleg;yenletek
kel. Számitási m~dell a hőelvezetésre. Számpélda csap
ágyhütés megaldásira. 

206. Maschinenelemente und Zulieferteile. /Gépelemek./ 
= Konstruktion, Elemente, Methoden, 16.k. 1979. Sl. Ksz. 
p. 105-124., á:41 

Fogaskerekek, láncok, szijak. Fokozatnélküli hajtás. 
Szijhajtás. Siklócsapágyak, tömitések. 

207. Mechanischer Regelantrieb elektrisch nicht überholt. 
Adechanikus szabályozó hajtás alka1mazása./ 
= Maschine und Werzeug, 79.k. 1978. 14.sz. p. 10-14., 
á:7 

Jeleotős hat-nyolcszoros nyomatéknövelés lánchajtómüvek
nél kis fordulatszám mellett. Állandó n;y~matékkövetel
mények esetén a mechanikus és villamos hajtások össz
hatásfoka közel egyenlő. 

208. lIíICHLING, W. - MArtKOWSKI, J. - PlUNTSCHLER, U.: Grösster 
Leistungsdurchsatz auf kleinsten Bauraum. /A legujabb 
bolygó-hajtómü tipusok./ = Antriebstechnik, 20.k. 1981. 
3.sz. p. 393-394., á:5 

A legujabb tipusu, egy:nás után elhelJ'ezett bolygóhajtó
müvekkel nagy nJ'~matékok kis ten~elytávolságga1 közve
tithetők. 

209. MORR, E.: Konstruktionsverfahren zur Lageermittlung v~n 
Spannrol1en für Riemengetriebe. !Konstrukciós eljárás 
szijhajtások feszitögörgöi helyzetének meghatirozásira./ 
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= Maschioeobautechoik, 29.k. 1980. 7.sz. p. 311-312., 
á:l 

Eljsrss az ékszijhajtásokoál alkalmazott görgős sZ~J
feszités legkedvezőbb elhelyezésére, a szij hajtogatá
si igéoybevételéoek csökkeotésére. 

210. MüLLER, J.: Schadiguogeo ao Rolleoketteogetriebeo mit 
Spaooeoeiorichtuogeo. /Feszitőbereodezéses görgőslánc
hajtssnk meghibssodssai./ = Maschioeobautechoik, 30,k. 
1981. 12.sz. p. 550-552., á:7, b:9 

A feszitőkerékkel felszerelt"lsnchajtSsokoo előforduló 
hibsk elemzése és kiküszöbölésük mÓdjai. 

211. NEIDHARDT, R.: Ergeboisse voo Diskretisierungsrechnuo
gen zur Darstelluog der Zahn~adgetriebe als Torsions
schwingungssysteme. /A fogaskerékhajtások csavarólengés
vizsgálatának eredményei./ = Maschinenbautechnik, 30.k. 
1981. 12.sz. p. 553-559., 560., á:9, t:l, b:9 

A szimmetrikus elemekre bontss és Hurty-Galerkin-mód
szerrel végzett frekbenciaszámit~s. A módszer helyessé
gének ellenőrzése kisérlettel. 

212. Neue PatentaDalelduogen. /uj szabadalmi bejelentések./ 
= Koostruktioo, maschineo, Apparateo, Geratebau, 33.k. 
1981. 3.sz. p. 119-120., s:9 

Termékismertetés. 

213. Nicht über den Daumeo peileo. /n:kszijhajtss számitása 
zsebszámitógéppel./ = Maschine und Werkzeug, 81.k. 
1980. 24. sz. p. 20-22., á:3 

Texas Iostrumeots TI 59 programJzható zsebszámitógéppel. 
A szokásos adatok betáplálása utáo a számitott tárcsa
átmérő és ékszijhossz egyszerüeo korrigslható a tipi-
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zált vagy kiváot méretekre. Alkalmazásáoak határa a kü
löoleges koostrukciós igéoy. 

214. NOACK, C.: Neuartige Aotriebselemeote am Mahdrescher 
E516. /uj tipusu hajtóelemek az E516-os tipusu kombáj-
000./ = Agrartechoik, 29.k. 1979. 8.sz. p. 341-343., 
á:3 

Speciális ékszijhajtás, fokozatmeotes szabályozás. Az 
ékszijak elreodezése. 

215. PEEKEN, H. - TROEDER, Chr. etc.: Eotwickluog uod 
Koostruktioo des TorOidgetriebes. /Toroidhajtás fejlesz
tése és szerkesztése./ = Koostruktioo, 31.k. 1979. ll. 
sz. p. 421-428., á:19, b:4 

Hajtás elve, az áttételek kérdése. Geometriai tudDivalók. 
Fellépő erőhatások, az egyes elemek szilárdsági számitá-
sa. 

216. PEEKEN, H. - TROEDER, C. - DIEKHANS, G.: Parameter
erregte Getriebeschwioguogeo. /Paramétergerjesztésü 
hajtómürezgések./ = VDI-Zeitschrift, 122.k. 1980. 20. 
sz. p. 869-877., á:ll, b:18 

Egyfokozatu hajtómü rezgési tulajdooságaioak vizsgálata 
egyet>e,s "'''' ferÖe fogazat esetébeo, foghézag és foghibák 
fig~elembevételével. Egyszerü hajtómümodell mozgásegyeo
lete. Négyszabadságfoku dioamikus modell. 

217. PEEKEN, H. - TROEDER, Ch. - DIEKHANS, G.: Parameter
erregte Getriebeschwioguogeo. /paramétergerjesztésü 
hajtómürezgések./ = VDI-Zeitschrift, 122.k. 1980. 22. 
sz. p. 1029-1049., á:14 
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Eg~fokozatu, eg~eoes fogazásu hajtómü terhelésoövekedé
si funkciói, gyors futás a külöoböző csillapitási érté
kekeo, a csillapitás és fogkemén~ség hatása a fő- és' 
e15rezooaociára. 



218. PISSAVER, A,; Verteiluog der Beweguogeo io der Dyoamik 
der Rotatioosbewegungeo. 
mozgások dioamikájábao.1 
1981. 5.sz. p. 228-229., 

/Mozgások felosztása a forgó 
= Maschioeobautechoik, 30.k. 

á:2, b:5 

A forgómozgás változó áttételü átvitelére kialakitott 
hajtás dioamikai modellje a tehetetleoségi o~omaték és 
szögleogések számitása. 

219. Plaoetengetriebe für viele AoweoGungen. jBolygóhajtó
müvek sokféle alkalmazása.1 = Konstruktion, Elemeote, 
Methodeo, l5.k. 1978. 9.sz. p. 61-63., á:ll 

220. FOGCZA, A.: Aotrieb mit Masseokraftkompeosatioo für 
Rotatioosquerschoeider. ITömegerő-kompeozációs hajtás 
rotációs keresztvágóhoz.1 = Aotriebstechoik, 20.k. 
1981. 7/8.sz. p, 320-323., á:4 

A sima egyenletes vágás érdekében az anyag es a szerszám 
tökéletes együttfutása szükséges, a többi időben viszont 
nagy sebességklilönbségre van szükSég, hogy a különböző 
vágási hosszakat elérhessék. A hajtás célszerü fe1épi
tése. 

221. POPKO, H.: Optimieruog der Berechouog senkrechter Riemeo
getriebe. IFliggőleges szijhajtás méretezésének optimálá
sa.1 = Maschinenbautechoik, 27.k. 1978. 10.sz, p. 451-
452., á:l 

Rövid, állaodó teogel~Gávolságu függőleges hajtásDk Dp
timálási fol~amatáoak számitási sorreodje. 

222. PÖT3CHKE, E.: Getriebemotoren und Getriebe. !Eajtómü
mJtorok és hajtómüvek./ = Maschineowelt und ~lektro~ech
cik, 34.k. 1979. 6.sz. po 150-153., ~:7 

Termékismertetéd. 
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223. PÖTSCHKE, H.: Mechaoische Getriebe. /Mechaoikus hajtó
müvek./ = Maschioeowelt uod Elektrotechoik, 37.k. 1982. 
2.sz. p. 44-46., á~4 

Termékismertetés. 

224. Produktbausteioe für deo Koostrukteur. /Gyártmáoyismer
tetések./ = Koostruktioo, 31.k. 1979. ll.sz. p. 453-
456., á:17 

225. 

Termékismertetés. 

Produktbausteioe für 
és szerkesztőkoek./ 
p. 453-456., 

deo Koostrukteur. /Termékismerte-
= Koostruktioo, 32.k. 1980. ll. sz. 

Mechaoikai szabályzóegys~gek - szijhajtásu szabályozó
motor, fokozatoélküli hajtómü, harmooikus hajtómü, foko
zatoélküli frikciós hajtómü, hajtómü állitható poligoo
tárcsával, gömbgörgős hajtómüreodszer, fokozatoélküli 
surlódó kerekes hajtómü. 

226. Produktbausteioe für deo Koostrukteur. /Hajtómüvek./ 
= Koostruktioo, 33.k. 1981. 3.sz. p. 121-123., á:12 

Termékismertetés. 

227. Pr~duktioobausteioe für deo Koostruktenr. /Hajtáselemek 
a szerkesztő számára./ = Koostruktioo, 30.k. 1978. 
7.sz. p. 291-293., á:12 

Polycord szijhajtás eleme. Cooti F-D ékszij, Poly.V-szij, 
uj laposszijak és mioiatür fogasszijak. Optimat szállitó
szalag-ékszij, Köbo-láocelemek. Külöoleges fogazott és 
görgősláocok. 

228. Produktbausteioe für deo Koostrukteur. /Termékismertetés 
szerkesztőkoek./ = Koostruktioo, MachiDeo, Apparateo, 
Geratebau, 32.k. 1980. ll.sz. p. 453-456., á:3 

Termékismertetés. 
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229. QUEITSCH, K.: Grucdlagec der Umlaufradergetriebe ucd 
ihre Acwecducg ic der modercec LaodtechciK.I. 
/A bol~gókereKes hajtómü és alkalmazása a Korszerü mező
gazdaságbac./ = Agrartechcik, 30.k. 1980. 10.sz. p. 451-
454., á:6, t:l, b:7 

Jellemző müszaki adottság ok. TelepitésüK és méretezésüK 
elvi alapjai. Fordulatszám, áttétel, forgatóc~omaték, 
teljesitffiéc~, meghatározása. A méretezéssel meghatáro
zott adatok összevetése a hagJomác~os fordulatszám
csökkectő hajtómüvek megfelelő adataival. 

230. QUEITSCH, K.: Grucdlagec der Umlaufradergetriebe ucd 
ihre Acwecducg ic der moderoeo LacdtechoiK. II. /Bol~gó
kerekes hajtómüvek alapelvei és alkalmazásuk a mezőgaz
daságban./ = Agrartechcik, 30.k. 1980. ll.sz. p. 499-
502., á: 2, t : l 

Teljesitméo~mérleg és hatásfok. A hajtómü geometriai 
viszooJai. Beépitési feltételek. A belső fogazatu kere
kek szerkesztésekor mértékadó matematikai feltételek. 
Méretezési példa. 

231. Regelgetriebe Bauart RG, RK, RN uod FG. /Külöoböző ti
pusu szabálJozó hajtómüvek./ = Draht, 33.k. 1982. 2.sz. 
p. 102., á:2, b:2 

Aszimmetrikus reodszerü szabálJozó hajtómüvekj a sza
bálJozótárcsák és az ékszij profilozása aszimmetrikus. 
A szabál~ozás fokozatmeotes. 

232. Riemeotriebe. /Szijhajtások./ = Produktioo, 1977. aug. 
p. 63-67., á:8 

HelJes szerelés-kiválasztás és méretezés esetéo a szij
hajtás meghibásodása ritka: miodec feladathoz az oda
illő megoldást kell alkalmazoi. Ékszijcsalád ismertetése. 
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233. ROGOZINSKI, T. - SAMKOWICZ, J.: Uber die Teilung VOD 

Rolleoketteo. lA görgős láocok osztása.1 = MaschioeD
bautechDik, 29.k. 1979. 12.sz. p. 538-539., á:9, t:l, 
b:1 

A görgőjáték által meghatározott osztást a láocDak a 
lánc kerék fogaiD való elhel~ezkedése is befol~áso1ja. 
Néháo~ diagram és táblázat a láocokoál előforduló osz
tásváltozásokról. 

234, ROTH, K. - HAUPT , U.: Stirorader mit keilförmigeD Evol
ventenzahnen für spielfreie Getriebe. /Ék alaku evo1vens
fogazatu hengerkerekek játékmentes hajtásokhoz.1 
= VDI-Berichte, 1980. 374osz o po 55-610$ ág12~ b:8 

A pontos hel~zetre állást megoldó hajtásokban játékmentes 
forgásátvitelt ad az ék fogalaku hengeres fogaskerék. 

235. SACKMAIITi, F.W.: Bei Kraftübertragung. Bestimmen der 
Lebensdauer von Walzradern mit weichelastischem Belag. 
/Szoritóerővel müködő görgős hajtás élettartamának vizs
gálata./ = Maschinenmarkt, 87.k. 1381. 66. sz. p. 1317. I 

á:ll, b:7 

A vizsgált hajtás egy acélhengerbóL és eg~ lágy anJaggal 
bevont ellenhengerből áll. Az átvihető teljesitményt a 
mechanikai szilárdság és a termikus terhelés határozza 
meg. Kisérlet az élettartam meghetározására. 

236. SACKill..4.NN, F.W.: Untersuchungen zum Mindestversuchs
aufwand bei Lebensdaueruntersuchungen an ein em Walz
getriebe. /Fogaskerék-hajtómü éle~tartam-vizsgálatának 
minimális költsége./ = Zeitschrift für Werkstofftech
nik, 12.k. 1381. 7.sz. p. 244-249., á:8, t:l, b:ll 

237. SALFE, E. - hlEYER, B.: Entwurf une. Konstruktion von 
Zahnradgetrieben. /Fogaskerék-hajtómüvek tervezése és 
méretezése.1 = TZ f. Praktische Metallbearbeitung, 
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73.k. 1979. 11.sz. p. 29-32., á:7, t:l, b:6 

Többorsós furófejek fogaskerék-hajtómüveinek uj szer
kesztési módszere. Számitógépes tervezés. 

238. Schaltbare Planetengetriebe. /Kapcsolható bol~gókere
kes hajtómü./ = Maschinen, Anlagen, Verfabren, 1978. 
5.sz. p. 72., áll 

Nag~teljesitmén~ü bol~gókerekes hajtómüvek távkapcsolásu, 
változtatható áttétellel. 

239. SCHME'l'TAU, Iii.: Rechnergestützte Konstruktion von Zahn
radgetrieben in der Konzeptphase. /Fogaskerék-hajtómü
vek számitógépes tervezése. / = Werkstatt und Betrieb, 
112.k. 1979. 10.sz. p. 739-743., á:7, b:5 

A számitógépprogram a fogaskerék-hajtómü legfontosabb 
paramétereit szolgáltatja a peremfeltételek alapján. 

240. SCHUMANN, R.: Stufenlose mechanische Getriebe. /Fokozat 
nélküli mechanikus hajtómüvek./ = Antriebstechnik, 
19.k. 1979. 6.sz. p. 300-303., á:6, t:4, b:3 

Termékismertetés. 

241. SCHUMANN, R.: Wann welcher Antriebsriemen? /A hajtószij
kiválasztás szempontjai./ = Antriebstechnik, 20.k. 
1981. 4.sz. p. 141-152., á:26, b:24 

A különféle szijak tulajdonságai, e15n~ei, hátrán~ai. 

A g~ártásmód hatása aszijak tulajdünságaira. A szij
tárcsák kialakitása és an~agai. Optimális szijkiválasz
tás. 

242. SC~~LER, A. - MULLER, J.: Zum Wirkungsmechanismus 
der Schadigungen am Rollenkettengetriebe. /Görgös lánc
hajtások sérüléseinek hatásmechanizmusa./ = Agrartech
nik, 27.k. 1977. 9.sz. p. 400-402., á:5, b:9 
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A görgősláocok reodkivüli pótalkatrész-szükséglete szük
ségessé teszi a beható hibael~mzést. A láockerekek és 
görgősláocok észlelt hibái, a hibák hatásai. A kerék és 
láoc közötti surlódás keoéssel, koozerválással csökkeot
hető. Kerüloi kell a kis fogszámot. 

243. SCH1íID, H.U.: KeilriemeD aD LaodmaschiDeD. !Mezögazdasági 
gépek ékszijai./ ; Schweizer LaDdtechoik, 42.k. 1980. 
12.sz. p. 816-813., á:5 

Az ékszij előDye mezőgazdasági gépekeD a laposszijjal 
és a láoccal szembeD. 

244. SCHRIWJER, P.: Treibriemeo uDd Riemeogetriebe. /Hajtó
szijak és szijhajtások./ ; VDI-Zeitschrift, 1979. 5.sz. 
p. 217-222., b: 186 

Az ékszijak tipusaitól függetleD, általáoos megállapitá
sok a reodelkezésre álló legujabb szakirodalmi adatok 
alapjáD, a következő erőátviteli reodszerekre: ékszijak 
és ékszijhajtások; ékszijas állitóhajtások; lapos szijak 
és lapos szijakkal való meghajtások; sziokrooizáló szi
jak és hajtás ok; szijtárcsák; tartozékok, szabváoyok, 
sza badalma k. 

245. SCHRO~P, E.: Kleiogetriebe für die FeiDwerktechoik. 
!Kis hajtómüvek a fioomtechoika számára./ ; Aotriebs
techoik, 16.k. 1977. 4.sz. p. 223-224., á:5 

A fioomtechoikábao és rokooterületeio alkalmazott hajtó
müvek léoyegeseD külöobözoek a oormáli~ gépészetbeo 
szokásos hajtómüvektől, miod elreodezésbeo, miod gyár
tásbaD, mivel a velük szembeo támasztott követelméoyek 
erőseo változoak. A fioommüszer techoikábao alkalmazott 
kis hajtómüvek. 

246. SEYDERHELM, W.: Das Herstelleo voo Aotriebsriewcheo für 
Magoetbaodgerate. !Magoetofoo-hajtószijacskák gyártása./ 
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= Gummi, Asbest, KUDststoffe, 32.k. 1979. 8.sz. p. 511-
516., á:7, b:2 

A magookészülékek és video-rekorderek hajtószijacskái 
nagyon szük mérettürésü preciziós cikkek. G~ártásuk há
rom különböző eljárással történik~ mel~ek közül a leg
fontosabb amagon törtéoő felvágás. G~ártás többleD~oma

tos formákban utólagos csiszolással~ ill. forgó magoD 
való felvágással, Az előállitás méretezési és g~ártás
technológiai problémái. 

247. STEIN, 'li.: Konstruktion eines hochübersetzenden Getriebes. 
/lSjag~ áttételü najtás./ == LiaschinenbauteCb.Dik, 30ek. 
1981. 5.sz. p. 230-233., á:5, b:4 

Kétfokozatu, n~itott rendszerű bol~gókerekes hajtás, 
ÁttéGel 767,67, levehető oJomaték 80 Nm, 

248. Stufenlose Drehzahlverstelluag: Reibradgetriebe gewinoen 
an Bedeutung. /Fokozat nélküli fordulatszámváltoztatás 
dörzskerekes hajtómüvekkel./ == Industrie-Aozeiger, 
103.k. 1981. 70.sz. p. 29~30., á~4 

A dörzskerekes hajtómüvek felépitése és müködése. Gazda
ságosan alkalmazhatók II kW teljesitméo;/ig. Á.t'úételi le
hetőség 5:1, 6:1, 40;1. A surlódó erő átviteli mechaniz
musa. 

249. SZOI~~, R.: Zanoriem6n in beliebigen Langea. /Fogasszijak 
tetszőleges hosszban./ == Konstruktioo, Elemeote, Lietho
den l 14.k. 1977. 10.sz. p. 130-132., állO 

Végtelen szijak nag~ igén~bevételü najc;á.sokhoz es a szál
litó és vezérlő technikában történő legváltozatosabb 
különleges felhasználásokboz. Végek megerősitése, Foga
zott görgők végtelen összeKötése. Összekötő hegesztő

készülékek. Különleges profilszijak. A szijprofil elő
állitásának eljárásai. 
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250. TALKE, K.: Berechcucg VOD Umlaufgetr1ebe. /Bolygómüvek 
szám1tása./ = ActriebstechDik, 20.k. 1981. 1/2.sz. , 
p. 20-22., á:4, b:2 

Az egyecsulyi feltételekből a fogas kerekes hajtómüvekbeo 
fellépő erők, cyomatékok, szögsebességek meghatározhatók. 
A cyomatékegyensuly grafikus ábrájából leolvashatók a 
bolygómüves hajtómü önzárási feltételei. 

251. TERPLÁN, z. - BONK, P. etc.: Umlaufradergetriebe. /Boly
gókerekes hajtás./ = Maschinenbautechnik,27.k. 1978. 
10.sz. p. 458-461., á:4, b:l 

Finommérőasztal nagy áttételü hajtása. 

252. Theorie und Praxis der die Lebeosdauer bestimmenden 
Faktoreo bei der Auswahl von Kettentrieben. /Az élet
tartamot meghatározó tényezők elméleti és gyakorlati 
szempontjai lánchajtások kiválasztásánál./ = Konstruk
tion, Elemente, Methoden, 15.k. 1978. 12.sz. p. 53-58., 
á:6, t:l 

Lánchajtások tervezésénél figyelembe kell vecci az 
alkalmazás körÜlményeit, biztonsági előirásokat, terhe
lési módot, 

253. THER1i§TN, D.: Stufenlose mechanische Antri~e. /Fokozat 
nélküli mechanikus hajtómüvek,/ = Technische Rundschau, 
73.k. 1981. 13.sz. p. 17., 19., á:9 

Olyan állitható mechanikus hajtómüvek, amelyek széles 
fordulatszámtartomány mellett állandó teljesitmény át
vitelére alkalmasak. 

254. VORATH, B.J.: Praxisnahes Ermitteln der Zuverlassigkeit 
mechanischer Antriebselemente. /A mechanikus hajtások 
megbizhatóságának gyak~rlati meghatározása./ = Maschi
nenmarkt, 87.k. 1981. 22.sz. p. 416-419., á:7, t:l, b:l 
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Számitással meghatározza akinematikai láncban müködö 
jelentősebb elemek élettartamát, statisztikusan össze
hasonlitja a számitott és valóságos kiesést, valószinű

ségelmélettel közeliti ~eg az előre nem látható esemé
n:yeket. 

255. VlEBER, K.: Gebrauchswerteigenschaften von warmgewalzten 
Kettenradverzahnungen fűr Landmaschinen. !Mezőgazdasági 
gépeken alkal~azott meleghengerelt lánCkerékfogazás 
kopásvizsgálatai./ = Agrartechnik, 27.k. 1977. 5.sz. 
p. 220-222., á:7, b:7 

Felűletérdességmérés, profilvizsgálatok kopások és lánc
hosszabbodások mérése. A melegen hengerelt lánckereket 
összehasonlitották amarással előállitott kerekekkel, a 
szárazon futó lánchajtások kopás kritériumai alapján. 

256. i'lECK, M. - MÖLLErtS, W.: Rechnersimulation des Laufver
haltens einstufiger Z:ylinderradgetriebe in Zeitbereich. 
/Eg:ylépcsős hengereskerekes hajtómüvek futási viselke
désének számitógépes szimulációja.! = Industrie-Anezi
ger, 102. k. 1980. 91. sz. p. 40-43., á:7. b:l 

A fogaskerék-hajtóművek komplex rezgő rendszerek. A re
zonanciafrekvencia meghatározása, a rezgési amplitudók 
és a dinamikus fogerök számitása számitógépes szimulá
ciós programmal. 

257. i~~NER, D.: Höchste Ubertragungstreue bei Kegelrad
getrieben durch Schleifen der Bogenverzahnung. /Köszö
rült, ivelt fogazatu kupfogaskerék-hajtások fokozott 
követelmén:yekre./ = VDI-Berichte, 1980. 374. sz. p. 37-
42 •• á:10 

Az uj eljárás foghosszirán:yban köriv alaku, állandó 
logmagasságu, az osztókupon legörditett fo gaskerekeket 
fazékkorongos köszörülési technológiával g:yártja. Pon
tossági adatok. 
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258. WIESNER s L. - WEBER. K.: Geoauschmiedeo voo Ketteoradero 
für Rolleoketteogetriebe. /Görgős láochajtás láockerekei 
oek pootos kovácsolása./ = Fertigungstechoik uod Betrieb, 
30.k. 1980. 6.sz. p. 362-365., á:9, b:6 

A készre-kovácsolás szakaszai; előzömités, formára ko
vácsolás, fogkalibrálás, sorjázás. A szerszámot eg~ 
tömbbeo, szikraforgácsolással alakitották ki, a kalibrá
ló fokozat vágórése 0,1-0,2 mm. A fogosztási pootosság, 
a felületsimaság közel azooos a forgácsolt kerekek érté
keiveL 

259. WINTER, H. - MICHAELIS, K.: Uotersuchuogeo zum Warme
haushalt voo Getriebeo. !Hajtómüvek hőháztartásáoak 
vizsgálata./- Aotriebstechoik, 20.k. 1981. 3.sz. p. 70-
74., á:13, t:l, b:13 

Az elméleti alapok tömör összehasoolitása. Próbapadoo 
végzett kisérletsorozat meoete és eredméo~ei. A hőegJeo
suly számitásáoak meoete. A hőmérsékletcsökkeotés lehe
tősége. 

260. Wo aodere Aotriebselemente versageo, helfeo of t Zaho
ketteo gegeo Gliederreisseo. /Fogasláocok eredméoJes 
alkalmazása./ = Maschioeo uod Werkzeug, 82.k. 1981. 
13.sz. p, 10-12., 15., á:15 

Fogasláocok összehasoolitása ékszijakkal és egJéb haj
tási lehetőségekkel. Fogasláocok alkalmazása és kiala
kitása. Megfelelő foggeometriával alacso!lj' zajszio~ 
érhető eL 

261. Zahoradgetriebe, Ausleguog uod Berachoung. IFogaskerék
hajtómüvek elreodezése és számitása./ = KODstru~;:tio!l, 
Elemeote, Methodeo, l5.L<::. 1978. 6.sz, p. 66-74.; á.1L~ 
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Előzetes számitás a fogazás, gördliLőcsapágJsk; teDgelJek~ 

reteszek elreDdezéséhez? A pontos számitást mindig vala-



262. Zahcriemec mit breitem Eicsatzspektrum. /Fogasszijek 
széles alkalmazási területtel./ = Icdustrie-Aczeiger, 
99.k. 1977. 34.sz. p. 615., á:3 

Fogasszij-meghajtások elterjedése, tülönösec a vezérlő
és szabályozótechnikában. Előállitási módjuk kétkompo
nensü anJagból /kopásálló poliuretánból és acélkötélből/. 
A hosszállaodóság előnJei alkalmazási szempontokból. A 
fogazás megoldási lehetőségei /egJ- vagJ kétoldalu foga
zás, különleges fogazások/. TeljesitménJ-behatáxolások. 
A megecgedett forgatóDJomaték meghatáx~zásával kapcsola
tos szempontok. 

263. Zuverlassige Zahnriemen nun auch bei Dieselmotoren. 
/Megbizható fogazott ékszijak dizelmotorokhoz./ 
= Nutzfahrzeuge, 30.k. 1979. 3.sz. p. 66-68., á:l 

A motorhoz való ékszij élettartamának a motoréval azo
nosnak kell lenni. Pirelli ISORAN-ékszij. 

Olasz nyelven 

264. CICOGNANI, M.: La transmissione sincrona a cinghia. 
/Szinkroo áttétel fogazott szijjal./ = Rivista 
Meccanica, 28.k. 1977. 653.sz. p. 209-218., á:14, tg3 

A hagy~mánJos áttételi rendszerek mellett mindinkább 
elterjednek a fogazott szijas szinkron hajtások. Leir
ják az uj áttételi rendszer legjellemzőbb vonásait és 
a felhasználó szempontjából vizsgálják a gyakorlati 
alkalmazás kérdéseit. Az uj, f~gazott szij használata 
gazdaságossága mellett műszaki előnyöket is nyujt. 

265. LORBA, G.: Molteplici impieghi dei rotismi epicicloidali. 
/Epiciklois rendszerek sokoldalu alkalmahatósága./ 
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= Rivista Meccaoica, 3O.k. 1979. 696.sz. p. 125-128., 
á:7 

Epiciklois fogaskerék rendszerek egy vagy több tengelye 
képes elfordulni a fix tengelyek körül. A fix tengelyek
re szerelt fQgaskerekek a főfogaskerekek, a forgó tenge
lyen lévők a bolygókerekek. A rendszer kinematikája. Kup
kerekekkel megoldDtt rendszer. 

266. PROTTO, G.: L'applieaziDne delle eatene in funzione 
delle condizioni di lavoro e loro affidabilita. /Láncok 
alkalmazásának körülményei és megbizhatósága./ = Rivista 
Meccaniea, 3l.k. 1980. 725. sz. p. 191-195. 

A láneos erőátvitel előnJei, a meghibásodás okai. 

267. SCHULZE, H.: Le cinghie trapezoidali a fianchi aperti. 
/Oldal nyitott trapéz-keresztmetszetü ékszijak./ 
= Rivista Meceanica, 29.k. 1978. 677.sz. p. 139-141., 
á:5 

A trapéz keresztmetszetü ékszijjal átvihető teljesitmény 
a profil átlós irányu stabilitásától függ. A hasznos 
élettartamra a rugalmasság és az ezzel összefüggésben 
esetleg fellépö belső felmelegedés van hatással. Az is
mertetett FA-jelü ékszijakban a rugalmasságot megnövel
ték és az átlós irányu merevség is megfelelő. A textil
szálak haránt iránJban haladnak gumiba ágyazva. Az olda
lak ellenállóképessége igy annyira megnő, hogy nincs 
szükség ezek bevonására. 

268. La svedese SAAB inaugura una transmissione primaria 
tra albero motore e cambio con tre catene Renold. 
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jUj primér lánchajtás a SAAB autógyár technológiájában./ 
= Garage e Officina, 28.k. 1980. 300.sz. p. 77-80., 
á:4 

Lánehajtás alkalmazása a motortengeli és a sebességváltó 



között. Kisérletek. 

269. W ARl'1EC KE , H.: La transmissione a eatena: una trans
missione silenziosa. IZajmentes lánehajtás.1 = Rivista 
Meeeaniea, 30.k. 1979. 683.sz. p. 153-157., á:12, b:l 

Csuszásmentesen, igen magas fordulatszámon visz át nag~ 
erőket. Határfoka 98 %, nJSSZU élettartamu. Tipusok is
mertetése. Kenés. 

Orosz nyelven 

270. ALFUTOV, N.A. - KLENIKOV, 3z.3z.: Raszcset szil izaimo
dejsztvija uprugih elemeotJv volnovüh peredaes sagovüm 
metodom. lA hullámhajtások rugalmas elemeioek kölcsöo
hatásakor kialakuló erők számitása léptetéses módszer
rel.1 = Vesztoik MasinJsztroeoija, 56.k. 197B. 7.sz. 
p. 26-29., á:3, b:4 

A hajlékooy kerék és a Ulerev sz~rkezeti elewek közötti 
eg;yiráoyu érintkezés oegváltoztatja a felületi feszült
ségviszonyokat. A reouszer viselkedését leiró matema
tikai összefüggést számitógéppel értékelték. 

271. Ai.ffiERJAlií, R.Sz.: rtaszsireonaja klaszszifikaeija szisz
temü zubesatüh zaeeplenij. IFogaskerékáttételek rend
szereinek kibővitett osztályozása.1 
= Izvesztija Akademii Nauk Armeoszkoj 3zSzR, 34.k. 
1981. Lsz. p. 3-B., á:4, b:3 

Fogaskerék-hajtomüvek szerkez~ti megoldásaioak áttekin
tése és vázlatos ábrázolása. 

272. Iszszledovanie iznJszosztJjkJszti szpirJidoüh eiliocri
eseszkih peredacs rnetJd:::m r:::lik:::voj aoalogii. IFerds
fogazatu hengerkerekes hajtómüvek kopásállóságának vizs
gálata görgőanalógiával.1 = Vesztnik Masinosztroeoija, 
6l.k. 19B1. 6.sz. p. 27-29., á:3, b:6 
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Különleges próbapad, amelyen a sikló sebesség elérheti 
a 15 mis értéket és a terhelés 3500 N határig növelhető. 
A görgökopás optikai ellenőrzése. A kopási intenzitás 
mértékének közelitése egyszerü képletekkel. A görgös mo
dell megbizhatóan jellemzi a hajtómü kopási viszonyait 
és lehetövé teszi összehasonlitó vizsgálatok elvégzését. 

273. AREF~ZV, V.A. - IL'ICSZV, 1.1.: Vübor parametrov effek
tivnoj líibroizoljacii uprugoj oporü zubcsatoj peredacsL 
/Jellemzők megválasztása fogaskerék-hajtómü rugalmas 
csapágJ8zásáoak natékooJ rezgésszigeteléséhezo/ 
= Vesztnik BasinDsztroenija , 60.k. 1980. 8.sz. p. 17-
13.; á:4, b:2 

A fogaskerék-hajtómü 500-3000 Hz frekvenciás rezgéseit 
belsS rezonancia-jelenségek váltják ki. Rezgéscsillapi
tás céljára rugalmas betétü csapágJfészek konstrukciót 
dolgoz~ak ki, amelJ 11-12 dB értékkel csökkentette a 
rezgés inteDzit~sát. 

274. BAKAZV, lLA. - VOLOSIl'IA, O.N.: K raszcsetü razmernüh 
cepej mnogodiszkovüh variatorov szkoroszti, /Többtárcsás, 
fokozat nélküli sebességváltó méretezése,/ = Izvesztija 
VI.iZ liiasinosztroenie, 1982. 2.sz. p. 15-18., á:2, b:2 

Kupos tárcsákból felé~it;ett seoességvált6 geometriai mé
retezése és surlódási viszooJaio 

275. BALANBIN, I.Ja.: Reszcset procsnoszti globoidnoj pere
dacsi novogo tipa. í0j tipusu csigahajtás szilárdsági 
méretezése./ = Szudosztroenie, 1379. 12.sz. p. 17-19., 
á:4, til, b:3 
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A gördülő surlódás feltételeinek oegteremtése érdekében 
olyan csigahajtás-konstrukci6t fejlesztettek ki, melJ
ben a csigakerék fogazata lényegében csapszerü gördülő
testekből álL 



276. BIRJUKOV, I.V. - KRUSEV, Sz.D.: Dinamicseszkie nagruzki 
tjagovüh pr~vocuv vüzvaonüe pereszoprjazseniem zub'ev 
tjagovogo reduktora EPSz. !MozdonJok fogaskerék-hajtó
müvei fogazatának tulterhelésekor kialakuló dinamikus 
terhelés viszonJai./ = Vesztnik ~asinosztroenija, 61. 
k. 1981. 2.sz., p. 43-44., á:2, t:l 

Analóg számitógépen vegrehajtható módszert dolgoztak ki 
a fogaskerék-hajtómüben kialakuló dinamikai meghatározá
sira, a gJártási poDcosság, kopás stb. meghatirozására. 

277. BLAGODARl'fÜJ, V.lii. - HAJ""vATOV, E.L: Usztanovka dlja 
iszpol'zovanija- iznosza zubcsatüh peredacs. /A fogaske
rékhajtások kopásának vizsgálatira szolgáló berendezés./ 
= hlasinosztroitel', 1977, 8.sz. p. 45., á:2 

A berendezés nég~ vizsgálópadból áll, amelyek közös me
rev asztalra vannak rögzitve, és ~yitott iramkörü rend
szerben üzemelnek. A vizsgálópad müködési elve. 

278. BOJ""lS:O, L.Sz. - RUBINSTEJN, LL: Rabota variatorov vc 
v uszlovijah perehodnüh rezsimov. /Fokozatmentes fordu
latszámszabályozó müködése változó üzemi viszonyok kö
zött./ = Vesztnik Kasioosztroenija, 1979. 8.sz. p. 26-
29., á:3, b:4 

A fokoza~mentes lánchajtás viselkedését akinematikai 
energiaviszonyokat le~ró elméleti összefüggésekb51 ki
indulva jellemez ték. A megcf3uszásmentes üzemviszonyok 
számitására igénybevehet5 képleteket vezettek le, a 
szabályozási viszonyOKat az idő f~ggvénJéDen értékelték. 

279. CSIBISZOV, V. A. - MELNIK, V. V. etc.: Nagruzsennoszt' 
klinoremennogo privoda uodovoj csaszti kombajna SzK-5. 
/BzK-5 tipusu kombájn ékszijas fokozatmentes hajtómüvé
nek terhelési viszonyai./ = Traktorü is Szel'hozmasinü, 
52.k. 1981. 6.sz. p. 27-29., á:3, t:2, b:3 
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2800 CUFAK, Vol.: Ocenka neszoosznoszti i kompecszirujuscsih 
voszmozsnosztej zubcsatüh szoedinenij SZ garamikovannüw 
zazorom. /Garactált hézagu fogaskerékhajtásOk excentri
citásának és kompenzálási lehetőségeinek vizsgálata./ 
= Izvesztija VUZ Masinosztroenie, 1980. 12.szo po 32-36., 
á:3, t:l, b:6 

Az egytengelyüség-eltérések hatása fogaskerekes hajtások 
hézagainak alakulására. A fogkopások nagysága az eltéré
sek függvényébeo. 

281. DUBINJAK, Sz.A. - HOMICKIJ, I.Ja.: K voproszü optimizacii 
parametrov szamonatjazsnüh peredacs gibkoj szvjazju. 
/Önfeszitó hajtás paramétereinek optimálása./ 
= Izvesztija VUZ Masicosztroenie, 1981. 9.sz. p. 45-49., 
á:2, b:3 

Öcfeszitő szijhajtásokban optimális esetben a feszes 
ágy dinamikus terhelése minimális. 

282. DUBINJAK, Sz.A. - HOMICKIJ, I.Ja.: Optimizacija konsztruk
tivnüh parametrov avtomaticseszkih oatjazsnüh usztrojsztv 
cepnüh peredacs. /Automatikus láncfeszitök konstrukciós 
jellemzőinek optimálása.! = Izvesztija VUZ Masinosztroe
nie, 1981. 12.sz. p. 18-23., á:3, b:2 

A láncfeszitő szerkezeti felépitése. A feszitőkar mérete
inek megválasztása a kopás minimálása szempontjából. 

283. DUBINJAK, Sz.A. - ZUBCSEt~O, 1,1. etc,: Sztatiszticseszko
verojatoosztoüj metod kootrolja velicsinü zazorOv v 
sarnirah. /Csukló-rés méretelleoőrzéséoek matematikai
statisztikai eljárása./ = Izvesztija \~Z Masinosztroe
nie, 1978. 3.sz. p. 150-153., á:l, t:l, b:) 

98 

A lánctagokat összekötő csukló illesztésekor a res meg
engedett értékét adott türéseo belül kell tartani, A 
mintavétel es valószinüségszámitásoo nyugvó statisztikai 



módszer jól megközeliti a minden csuklóra kiterjedő 
ellenőrzést: a.felvett najlitónyomaték natására bekövet
kezett görbületből rés-átlagot natároznak meg a teljes 
vizsgált láncra. 

284. EFIMOVA, hl.G,g K voproszu povüsenija tocsnoszti izgotov
lenija privodnüh cepej. /Gall-láncok pontosságának nö
velése.1 = Traktorü i Szel1hozmasinü. 49.k. 1978. 7.sz. 
p. 32~33'9 á:l, t:l 

A görgősláncok külső és belső elemeinek méretláncait 
ésszerüen összeállitva lehetséges a gazdaságos tüzések 
meghatározása. A méretezést valószinüségelméleti alapon 
végezték, az egyes elemek gyártási hibáit figyelembe vé
ve. 

285. FOT, A.P, - UC8A~V; P.N. l O put jah sznizsenija suma 
cepnüh peredacs. /Lánchajtások zajosságának csökkenté
seol = Vesznik Masioosztroenija, 61~ko 1981~ 6oszo p~ 

29-31., á:4, b:8 

A zajmérő kamrában elvégzeGt kisérletekeG matematikai 
kisérlettervezés eszközével állitották össze. Az egyes 
lánctipusok között jelentős különbség van zajosság szem
pontjából. Az egysoros lánc felváltása többsorossal, a 
lánckerék evolvens fogazata, a tuloyomásos kenési mód
szer zajcsökkentő hatásu. 

286. FOT, A,P. - UCSAE""v, P,IL: E vüboru parametrov cepooj 
peredacsi. lA lánchajtás jel1emzóinek kiválasztása./ 
= Izvesztija VUZ Masioosztr:Jenj.8, 1980. 8,sz, p, 157-
158. s t: l, b: 2 

-
Lánchajtások zajjellemzőinek meghatározása elméleti és 
kisérleti uton, A hajtás jellamzőinek hatása a zajra, 

287. FOT, A.P, - UCSAEV, P,N. - JAEOVLEV) B.V.: O suma 
peredacs sz zubcsatümi cepjamio lA fogasláncos hajtás 
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zaja./ = Izvesztija VUZ Masioosztroeoie, 1980. l2.sz. 
p. 46-48., á:2, b:2 

Az evolveosprofilu láockerék techoológiailag, pootosság 
es zajkeltés szempootjából is kedvezőbb, miot az egJe
Des vooalu fog kiképzés. A láoccsapok beütési sebessége 
és a zajviszooJok összefüggéséoek elméleti és kisérleti 
vizsgálata. 

288. GALIBEJ, N.I. - MAJ, G.A.: Opredeleoie optimal'oüh 
razmerov dvuhsztupeocsatüh ciliodricseszkih reduktorov. 
/Kétfokozatu áthajtómü optimális méreteioek meghatározá
sa o/ = Izvesztija VUZ Masioosztroenie, 1981. l.sz. po 
20-23., á:3 

Kétfokozatu heogereskerekes hajtás optimális változatá
oak meghatározása számitógépes algoritmus segitségével. 

289. GARBAR, I.N. - ZAHAROV, Sz.A. - LOGINOV, V.V.: Epjurü rasz-

predeleoija izoosza po dlioa zub'ev tjazselonagruzseo-
Düh zubcsatüh peredacs. /NagJtertielésü fogaskerékhajtás 
fogkopásának hossziráoJu eloszlása./ = Izvesztija VUZ 
Masioosztroeoie, 1981. 9.sz. p. 34-37., á:2, t:l, b:2 

A kopás felületi aktivizálásával kisérleti uton hatá
rozták meg a kopás teogelJiráoJ-meoti eloszlását. 

-290. GLáZ, V.I. - SNEERSZON, L.I,i.: Vliszokoszkorosztoaja 
szilovaja giperboloidoaja peredacsa. ~~agJsebességü 
hiperboloid erőátviteli k.özlőmü./ = Vesztoik Masioo
sztroenija, 58.k. 1978. 10.sz. p. 35-38., ~:3, t:l, 
b:7 
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A hiperboloid közlőmü hengeres vagJ kupos alkotófelület
tel rendelkező áttételekből kiindulva állitnató össze. 
A közel lineáris érintkezést biztositó fogaskerék-elren
dezés lehetövé teszi a körvonalméretek korlátozását. 



291. GRINKEVIOS, V .K. ~ ÜWSIN1'lKOVA, N. F.: O mnogokrite:cial' 
noj zadacse optima1'nogo p:coekti:covanija zubcsatogo 
mehanizma. /Fogaskerekes mechanizmusok optimális mé:cete
zése több kritérium fig~elembevételével./ ~ Masinove
denie, 15. k. 1979. 6.sz. p. 46-51., á:l, t:3, b :13 

A mechanizmus modelljének alapján először a konstrukciós 
paraméterek megengedett változási tartomáD~át, majd ezek 
összhangját határozzák meg számitógépes módszerrel. 

292. GUREVIOS, Ju.E. - SISh:IN, B.V.: Opredelenie dinamicsesz
koj zsesztkoszoi i koefficienta dempfirovanija kolibanij 
zubcsatoremennoj peredacsi. !Fogazott szijhajtás dinami
kus merevségének és csillapitási tén~ezőjének meghatá
rozása.! ~ Sztanki i Insztrument, 51.k. 1980. 6.sz. 
p. 17-18., á:2, b:4 

A vizsgálatok során a gerjesztett rezonancialengések 
módszerét használták. A lengőrendszer fázisviszon~ait, 
valamint a gerjesztett frekvenciát optoelektronikus 
müszerrel vizsgál ták. A kö~lőmü amplitudó-frekvencia 
jelleggörbéje és a hajtószijágak hajlitó lengései. 

293. Gu~~lOS, Ju.E. - ZSUKOV, K.P.: K metodike raszcseta 
peredacs zubcsatüm remnem. !Fogasszij-hajtás méretezé
se.! ~ Izvesztija VUZ Masin::lsztroenie, 1980. 11.sz. 
p. 25-30., á:3, b:7 

A fogazott szijon bekövetkező szakadások jellemző ti
pusai. A méretezés elQ§lati és ldsérleti vizsgálata. 
A megengedbatő le~nag~obb fognjomás. Szijrezgések hatá
sa az élettartamra. 

294. HOMlOKI J , I.Ja.: O prodol'noj zsesztkoszti proviszajus
csej vetvi cepnoj peredacsi. !Lánchajtás laza ágának 
merevsége.! = Izvesztija VUZ Masinosztroenie, 1982. 2. 
sz. p. 31-351., á:2, b:2 

101 



A lánc hossgiráoJu merevségének kapcsolata a belógás 
szögéve1 9 az előfeszités mértékével és a lánc tömegével. 

295. HORIN, V.N. - BLITSTEJN, M.B.: Konicseszkaja zubcsataja 
peredacsa sz dvojakovüpuklo-vognutÜIDi zub'jami. /Két
szeresen konvex-konkáv fogazatu fogaskerekes hajtómü./ 
= Masinovedenie, l8.k. 1982, l.sz. p. 46=49., á:2, tg4, 
bg? 

Az uj kupkerékáttétel jellemzőit a szabvánJelőirások 
alapján ellenőrizték és javaslatot tettek a célszerü 
megmunkálási módszerre. 

296. IVACSEV, L.M. - KIRIEliKO, G.I.: Privod vrascsajüscsejszja 
pacsi proizvoditel'noszt'ju 3000 tjszutki. /3000 t/oap 
teljesitményü csőkemence hajtása./ = Sztroitel'oüe i 
Dorozsnüe MasiDü 1 1981. 8.sz. p. 12-14,; á:3, b:3 

Forgó csőkemence hajtásának kinematikai vázlata, A 
bolygómüves áthajtómü. 

297~ IVANOV, M.N. - FINOGENOV, V.A. - VIDMAER, A,E.: O nagreve 
volnovogo zubcsatogo reduktora obscsego naznacsenija. 
/Fogaskerekes hullámhajtások melegedése./ = IZíiesztija 
VUZ Masiooszt~oenie, 1980. 9.sz, p. 42-46., á:3, t:2; 
bg3 

A hőegyeosuly összefüggése. A hajtómü közepes hőmérsék
letének meghatározása számitással és kisérleti uton. fl 
fordulatszám a kenés és terhelés hatása a melegedésre. 
Számitási példa. 

298. J AVTUS::BIJ KO , A.V. - RUDElfKO, A.V.l Optimal'naja razbivka 
peredatocsnogo otDosenija bez:nuftovogo planetaroogo 
privoda kuzoecsno-preszszovüh masio, /Bolygókerekes 
hajtisu kovácssajtó áttételeinek optimilis felosztása./ 
= Izvesztija líúZ Masinosztroeoie) 1981. l.sz. p. 24-28., 
á:3, b:4 
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Tengely~apcsoló nélküli kovácssajtó-hajtások áttételei. 
A fordulatszámcsö~~entő hajtómü ~iválasztása~ a fogas
keré~ méretezése nomogrammok segitségével. A hajtómü 
minimális sUlyát és miDimális kapcsolási mUDkát adó 
megoldás keresése. 

299. JUDIN, D.L. - PETRAKOV, A.P. - KORNOUHOV, A.P.: Uveli
csenie szro~a szluzsbü tjagovogo reduktora podvizsnogo 
sz~sztava. !Mozdony fogaskerék-hajtómüve élettartamáDa~ 
Dövelése./ = Vesztnik Masinosztroenija, 61.k. 1981. 
2.sz. p. 45-46., á:2, b:3 

Képlékeny felületi finomalakitásos simitó megmunkálás 
fokozza az érintkezési felületen érvényesülő merevségi 
tulajdonságokat. 

300. KAGANOVA, V.V.: Posztroenie optimizacionnoj modeli 
planetarnogo reduktora po veszu. /Bol~gó~ere~es hajtó
mü suly szerinti optimálási modellje.! = Izvesztija 
VUZ Masinosztroenie, 1980. 6.sz. p. 40-44., á:l, b:3 

Matematikai modell ~idolgozása, a ~itérium~k és ~or
láto~ meghatározása. 

301. KASUBA, B.P. - PAVLANKO, A.V. - CSERNJAVSZKIJ, LS.: 
Povüsenie nadezsnoszti i reszursza zubcsatüh peredacs. 
/Fogas~erék-hajtómüvek megbizhatóságának és élettartamá
Dak növelése.! = Traktorü is Szel'hozmasinü, 52.k. 
1981. 2.sz. p. 38-39. 

ÉI gyártás, megmunkálás és terhelés hatása az élettartam
ra. Az élettartam-meghatározás statisztikai m6dszerei. 

302. KERCAN, V.: Mjerenie gubitaka reduktora termodinamickom 
metodom. !Redukciós kerekek veszteségének t'ermodioamikus 
mérése./ = Strojarstvo, 21.k. 1979. 6.sz. p. 321-326., 
á:5, t:l, b:8 



Kupkerekes fogaskerékszekrén:y veszteségeinek mérése. 

303. KORABLEV, A.I.: Neszoosznoszti i ih szummirovanie v 
zubcsatüh szoedinenijah privodov agregatov. /Fogaskerék
hajtómüvek elemeinek egytengel:yüségtől való eltérése és 
ezek összegződése~/ = Vesztoik Masinosztroeoija, 60 o k. 
1981. 7.sz. p. 21-23., á:3, b:5 

Az eltérések hatása a harmonikus összetevők elvén össze
gezhető. IJaximális eltérés számitása. Az eltérési vek
torok célszerü kombinációja javitja a kopásállóságot, az 
élettartamot és a megbizhatóságot. 

304. KOSZTIKOV, Ju.V.: Izgibnaja zsesztkoszt' gibkih kolesz 
volnovüh pered8cs. /Hullámhajtás rugalmas kerekének 
hajlitómerevsége./ = Izvesztija VUZ Masinosztroenie, 
1981. 12.sz. p. 110-112., á:l, b:4 

A geometriai jellemzők hatása a merevségre. 

305. KRASENINlf.IKOV, V.I. - TARABARIN, V.B.: Iszszledovanie 
zahlinivanija v uolnovoj peredacse. /Hullámhajtás be
ékelödésének vizsgálata./ = Izvesztija VUZ Masinosztroe
nie, 1981. 8.sz. p. 37-40., á:3, t:2, b:5 

A beékelődési hatás vizsgálata merevnek feltételezett 
kerekek esetén. Javaslat a geometriai jellemzők meg
választására. 

306. KRASZIN, V.N. - LOGINOV, v.v.i Optimizacija geometrii 
zubcsatüh kicematicseszkih peredacs. /Fogaskerekes haj
tómüvek geometriájának optimálása./ = Masinovedenie, 
1981. 3.sz. p. 55-57. 
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Az optimális megoldás programját a fogas kerekes hajtó
müvek tervezésének alapösszefüggéseiből és a fogicter
fereccia elkerülés ének feltételét figyelembe véve álli 
tották össze. Számitógépes optimálás. 



507. KBDVUJ, P.D.: K povüseoiju tocsooszti izgotovleoija 
provodoüh cepej. /Hajtólánc~k gJártási pontosságának 
fOkozása./ : Vesztnik Masinosztroenija, 50.k. 1980. 
ll.sz. p. 30-33., á:2, t:2, b:5 

Az uj lánckialakitás geometriai paramétereinek meg
bizhatósága révén következtettek az élettartam és kopás
állóság javulására. 

308. LEBEDEV, V.M. - B ASKAREV , A.Ja. etc.: Primenenie 
metallonapolnenoüh polimernüh pokrütij dlja povüsenija 
dolgovecsooszti tjagovüh cepej. /Fémadaléku müanJag ré
tegek alkalmazás~ láncok élettartamának oövelésére./ 
:' Izvesztija VUZ Masinosztroeoie, 1981. 6.sz. p. 44-48., 
á:2, t: l, b:5 

Poliamid alapu müanJagba 15 % rézpor keverésével jelen
tős mértékbeo javithatók a bevont ipari láncok surlódá
si és adhéziós tulajdonságai. 

309. LEDNEV, V.P. - PLATONOV, D.V.: K vüboru parametrov 
szdvoenooj volnovoj zubcsataj peredacsi. /Kettős hul
lámhajtás paramétereinek meghatározása./ = Izvesztija 
VUZ Masinosztrenie, 1981. 8.sz. p. 41-44., á:2, b:5 

A javasolt méretezési módszerrel a hajtás geometriai 
jellemzői határozhatók meg az élettartam figyelembe
vételével. Nomogram a méretezés hez. 

310. LUKIN, P.P. - GUSZAKOV, N.V.: Ekszperimeotal'ooe iszszle
dovanie krutil'oüh kolebaoij v traoszmiszszii peredoe
privodnogo avtomobilja. lA hajtómü csavarólengéseinek 
kisérleti vizsgálata elsőkerékhajtásu gépkocsi esetében./ 
= Vesztnik Masinosztroeoija, 61.k. 1981. 9.sz. p. 42-43., 
á:2, b:4 

A hajtómü lengéstani sajátosságait nyulásmórő szalagos 
eljárással ellenőrizték. Akisérletek szeriot az üzemi 
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fordulatszám-tartomáo~ban csak eg~ rezonanciapont észlel
hető, ennek csillapitására a torziós lengéseket csillapi
tó elem megfelel. 

311. MAFTER, V.I. - LJAPUNOVA, N.A. etc.: Avtomatizirovannoe 
proektirovanie szatellitov plaoetaroüh peredacs. 
IBol~gókerekes hajtómüvek fogaskerekeioek automatikus 
tervezéseo/ = Sztaoki i Insztrument, 51.k. 1980. lloszo 
p. ':;-7., á:2, t:l, b:2 

Problémaorientált programcsomag összeállitásakor a bol~
gókerekes hajtómü tervezési paramétereit vették fig~e
lembe és tekintetbe vették a modul-elvet is. 

312. MARJUHASZ, M.P.: Vlijanie nekotorüh parametrov zaceple
Díja na kinematicseszkuju tocsnoszt' precizionoüh pe
redacs. lA kapcsolódás oéhán~ paraméterének hatása a 
preciziós hajtás kioematikai pootosságára.1 = Izvesz
tija VUZ Masioosztroenie, 1981. 2.sz. p. 47-51., á:3, 
b:2 

Kettős kapcsolódó profillal rendelkező preciziós hajtás 
kioematikai pontosságának függése a kapcsolószámtól, a 
fogak profilszögétől, a hibák ismétlődési g~akoriságá
tól. A hibák hullámhosszának csökkenésével csökken a 
hajtás kinematikai egyenlőtlensége. 

313. 1íAS0 LEN1HKOVA, Sz. L: K voproszu oprede1e_ i ja uglov 
nabeganija i szbeganija veduscsej vetvi cepnoj pe~e
dacsi. lA 1efutási és ráfutási szögek meghatározása 
lánchajtás feszes ágábao.1 = Izvesztija VU~ 11asino
sztroenija 1 1980. ll.sz. p, 42-46., á:2, b:2 

A lánchajtásra jellemző kapcsolódási szögek meghatá
rozása a geometriai viszcnYJk alaFjáD. 

314. liiITEV , D.: O harakterisztike gibkogo zvena i dinamike 
avtomaticseszkogo variatora sz kacsajuscsejszkaja 
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sajboj. !A rugalmas l~octag jellemzői és a lengőtárcsás 
aut::matiKus variátor dioamiKája,! == Izvesztija \TUZ 
hlasioosztroeoie, 1977. 3.sz. p. 108-111., á:4, b:3 

A lengőtárcsás aut:Jmatikus varié.tor dinamikájáoak főbb 
sajs.tQ:=ságai :§S 01)tirnális sz5.G:1itási módszereio 

315. NAGIBIH, J. A.: Szosztavleoie raszcseto:J j szhemü krutiP
DO kolebljuscsejszja szisztemü sz capooj peredacsej, 
/LáDchajt~s lengő reodszer~oek számítási v~zlata~/ 
== Izvesztija i!UZ Easio::Jsztr:l80ie, 1380. 5.sz. p. 30-32., 
á:2 

A láochajtások leogéstaoi modelljei, 

316. NAPOlOV, ILA. - ZAHAliOV, V.V. etc.: Sztend dlja iszputa
oija gibldh peredacs . !J:'róbapad ha jlékoD;Y közlőmü vizs
g~lat5.rag/ = Vesztoik hlasioasztr~eoija, 61~k~ 1381. 
5.sz. p. 45-46., á:l 

A berendezés különböző szerkezeti megoldásu kózlőmüvek 
kompleX megbizhatósáei és électaEtaw-vizsgálats.ra alkal-
maso b termelési viszoo:/Ot: k.özötti 3-2+ hónapos igéo:yoe-
vétel a próbapaó:Jo 4-5 müszak alatt mcdellezhe~5. 

317. PANJ1ThIN, V.I. - PAHJlitiIF, A.I.: Osz::benDcszti zubcsa-
tüh peredacs sz bol ~ sirr:i uglsQi lJakl:Jo8 zub;! ev ~ /'NSgZl 

foghajlásszögü fogaskerékhajt~s jellemzői.! = Izvesz
tija \TUZ I;18sioosztrceoie, 1)81~ )csz:) pc 23=32~;I a~j 

450-o~1 oagyobb foghajlissz5gli hajtás hatásfoka. A klil-
55 fogazatu hejt~s üzeme kedvez5 s a bels5é viszuot ked-
vez5tleD~ Kis érzékeD~ség a tengelJhelyzethib~kkal 
szeGloeo. 

318. P3R3SZADKO, Ju,V. - ALwK3ZB;'::;V, Sz.Sz.: ZalIilwutlie diffe
reDcial~oü peredacsi dlja avtomaGicseszkih usztrojsztvo 
!AutJITlatikus berendezések zárt differeociálhajttsa./ 
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= Mehaoizacija i Avtomatizacija Proizvodsztva, 1981. 
8.sz. p. 15-17., á:5 

Bolygómüves differeociálhajtáso~ összefüggései és szer
~ezeti felépitése. Tervezés adott áttételi viszooyo~a. 

319. PLJASZ KOV , R.Sz. - GO LUBEV , Ju.V.: Ul'trazvu~oj ~ootrol' 
zubcsatüh ~olesz redu~torov v uszlovijah é~szpluatacii. 
/Hajtómüve~ fogas~ere~eioe~ ultrahaogos elleoőrzése üze
melés alatt./ = Defe~tosz~opija, 1981. 8.sz. p. 106-107. 
á:2, b:l 

A foga~ repedéseioek kimutatása a foga~ba illesz~edő 
speciális keresőfejekkel. 

320. PODOJNICilli, V.H.: Viotovüe peredacsi peremeooogo saga. 
/Változó meoetemelkedésü csavarhajtások./ = Masioo
sztroitel', 1982. 3.sz. p. 27-28., á:9 

Szerkezeti kialakitás és felhaszoálási területei. 

321. PROHOROV, V.P. - PROHOROVA, N.I.: Iszszledovaoie 
kacsesztveooüh po~azatelej ploszkih i prosztraosztveo
oüh zacepleoij. /Sikbeli és térbeli hajtáso~ mioőségi 
jeylemzőioek elemzése./ = Izvesztija VUZ Masino
sztroeoie, 1981. 6.sz. p. 52-55., á:2, b:6 

A mioőségi jellemzők csoportositása és függetlenségük 
geometriai vizsgálata. 

322. PRONIN, B.A. - RUBINSTE~~, 1.1.: Iszszledovani~ szhem 
kombioirovannogo privoda posztojaoooj szk~rooti sz 
variatorom. /Állaodó fordulatszámu és fokozatoélküli 
koobioált mechaoikus sebességváltó vizsgálata./ 
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= Vesztoik Masioosztroeoija, 60.k. 1980. 7.sz. p. 20-
25., á:4, t:l, b:4 

Az automatizált kioematikai és dioamikai vizsgálat kép
leteit táblázatbao foglalták össze, a teljesitméoy-



viszooJokat diagrambao ábrázolták. Az automatikus sza
bálJozás és a szabálJozási tartomáoJ között megbatáro
zott összefüggések alapjáo méretezhető a teljes bajtó
mü-reodszer. 

323. PRONIN, B.A. - VERNICKIJ, V.V.: Vlijaoie izgibooj 
zsesztkoszti remoja oa szilovüe parametrü remeoooj 
peradacsi. /A szij bajlitási merevségéo~k batása a 
szijhajtás igéo~bevételi paramétereire./ = Vesztoik 
Masioos~troeoija, 57.k. 1977. 12.sz. p. 39-42., á:5, 
b:4 

A szijbajtás merevségét a merevségi szöggel lehet jel
lemezoi, amelj az elméleti szijiráoj és a téojleges 
érintkezési poothoz huzott ériotő által bezárt szöggel 
definiálható. A hajlitással szembeni merevség messze
menőeo befoljásolja az átvibet6 n~omatékot. A kiala
kuló viszonjokat elméletileg levezetett összefüggéssel 
jellemezték, mel~oek meiE::lldásé..t elektr::loikus számitó
géppel biztositották. 

324. RASZKATOVA, E.A.: Ko'efficient polezoogo dejsztvija zub
csatoj peredacsi. /Fogaskerékhajtás hatásfoka./ = 
Izvesztija vuz Masinosztr::leoie, 1982. 2.sz. p. 7-10., 
á:2, t:l, b:3 

Evolveos fogazatu átbajtás hatásfoka a surlódé..s figJe
lernbe vételével. 

325. RJABOV"G.K.: O zacepleoii iznoseoooj cepi SZD zvez
docskoj./A kopott lánc és a láncKerék közötti kapcso
lat./ = Vesztnik fuasinosztroenija, 60.k. l~BO. 4.sz. 
p. 36-38., á:5, b:7 

A láncra rnegengedbet5 maximé..lis elbasználóaás, ill. ~o

pás meghatározása érdekében geometriai összefüggések 
alapjáo fejezték ki a kapcsolódé..si viszoo~okat. A szab
váoje15irások fig~elembevételével állit ották össze a 

109 



méretezési algoritmust. A sz~mit~si értékek statisztikai 
feldolgozása alapján ellenőrizték, es javaslatot tettek 
a számitógépes méretezésre, ami biztosit ja a terhelhető
ség meghatározását. 

326. RJABOV, G.K.: Szilovoe vzaimodejsztvi cepi sz zub'jami 
zvezdocsek cepnog peredacsi. lA lánctagok kölcsönhatása 
a lánckerékkel láochajt~sokbao.1 ~ Izvesztija VÚZ 
Uasinosztroenie, 1982. 2.sz. p. 27-31., á:2, t:l, b:6 

A fogoJom~s meghatározásának pontositott szamitási mód
szere. A hajtó és hajtott kerék terheléseloszlása. 

327. RUSZAK, L.D. - ARDISZLArJOV, V.K. - GALLJAMOV, R.G.: 
Geometricseszkij szintez plaoetarnogo mehanizma sz 
odnDvencovűm szatellitom, imejuscsim vnutrennüe zub'ja, 
!EgJkoszorus belső fcgazatu bol;ygókerekes mechanizmus 
geometriai viszDn;yainak elemzése. / ~ Izvesztija -\TUZ 
~asinosztroenie, 1981. 3.sz. p. 48-51., á:3, b:4 

328. SISZI,IAN, V.E.: Ob iszszledDvanii tocsnaszti zubcsatüh 
peredacs sz ucsetom real'oüm rezsimov nagruzsenija. 
/Fogaskerékhajt~s pontDss~gának meghatározása a valós 
terhelés figJelembevételével.1 = Izvesztija VÚZ 
l,;asinosztroenie, 1981. j. sz. p. 26-29. 

A poOtDsS~g meghatározása valószioüségi 81apon. A külön
böző terhelési módok hatásai. 

329. stTvALOV, Sz. A.: Raszcset szil, dejsztvujuscsih na 
zve' ja V01Dovoj peredacsi. /'"i:ullámhajtóQü elemeire 
ható erők számitása.1 = Vesztnik l,lasinosztroenija, 
59.k. 1979. lO.sz. p. 5-9., á:Lj·, b:9 
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sokat, fig~elembe véve a kapcsolódási és dinamikai 
viszon~okat is. Számitógépes értékelés. 

330. SUVALOV, Sz.A. - GORELOV, V.N.: Szilovoe vzaimodejsztvie 
zven'ev volnovoj peredacsi sz diszkovüm generatorom. 
/Hullámhajtómü elemei közötti dinamikus kölcsönhacás./ 
= Vesztnik liasinosztroenija, 61.k. 1981. 9.sz. p. 8-10., 
á:3, b:4 

A tárcsagenerátorral ellátott hullámhajtómü elemei 
közötti kölcsönhatások az alakváltozási fol~amat fig~e
lembevételével. Számitógépes méretezés. 

331. SZ AIJlOSKIN, Sz.L.: VerojatnJsztnaja ocenka szummarnoj 
neravnomernoszti raszpredelenija nacsal'nogo natjazse
nija v ml:J:JgJrUCs' evüh klinomerennüh peredacsah. /Több 
ékszijas hajtások kezdeti szijfeszültségének eg~enlőt
lenségére v~natkozó valószinüségelméleti értékelés./ 
= Vesztnik MasinJsztroenija, 60.k. 1980. 7.sz. p. 36-
38., á:l, t:7, b:8 

Az ékszijak paramétereit előiró szovjet szabv~n~ alap
ján elméletileg elemezté!l: az aZJn:lS készletbe tartozó 
ékszijak előfeszitési eltéréseinek valószinüségét. Az 
előfeszités-eloszlás eg~enlőtlenségét fig~elembe kell 
venni az ékszijhajtás élettartamána!l: számitásakor. 

332. SZIRINC0N, A.L -lJIi'TEIWIN, G.V.: Op.:::edelenie kDeffici
enta perek.!'ütija cservjacsooj peredacsi. /CsigahajtásDk 
interferencia-eg~ütthatójának 2eghatározása./ 
= Vesztnik kasinosztroenija, 61.k. 1981. lO.sz. p. 23-

26. D á;3, t :2; b:3 

A javasolt képletekkel nemcsak a csigahajtás inter
fereocia-viszon~ai jellemezhetők, hanem a tecbnológiai 
lehetőségekből kiindulva meghatározhatók a csigahajtás 
jellemző paraméterei megválasztásának korlátai. 
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333. SZTARZSINSZKIJ, V.E.: Oraszcsete koefficienta ras z
predelenija nagruzki dlja metallpolimernüh zubcsatüh 
peredacs. lA terheléseloszlási tényezők m~ghatározása 
fém-müanyag fogaskerékhajtésokban.1 = Veszci Akademii 
Navuk BSzSzR Szer. Fizika-Tehnicsnüh Navuk, 1979. 2.sz. 
p. 45-50., á:4, b:12 

A terhelési viszonyokat elméleti alapon értékeli, a 
számitások eredményeit numerikus példa segitségével 
mutatja be. A kidolgozott képlet és a görbesereges 
diagram a levezetés esetéből eltérő körulmények között 
is felb~sználható méretezésre. 

334. TAJO, B.A.: Tendencii razvitija normirovanija tocsnoszti 
zubcsatüh peredacs. IFogaskerék-hajtómüvek pontossági 
szabványositásának fejlődési irányzatai.1 = Vesztnik 
Masinosztroenija, 61.k. 1981. 2.sz. p. 36-4-0., á:l, 
b:10 

A geDmetriai paraméterek helyett a kinematikai és dina
mikai mutatókra alapozzák a szabványokat. A ciklikus 
hibaciklusDk matematikai értékelése. 

335, TARABASZOV, A.N.: Naprjazsennoe szosztojanie plasztin 
privodnüh zubcsatüh cepej pri sztaticseszkom nagruzsenii. 
IFogazott láncok szemeinek feszültségi állapota statikus 
terheléskor.1 = Izvesztija VUZ Masinosztroenie, 1980. 
ll.sz. p. 81-83., á:3, b:3 

Kétféle lánctipus feszültségi állapotának számitása a 
véges elemek módszerével, száoitógéppel. A feszültség
eloszlás , a feszültségkoncentrációk elhelyezkedése, 
nag;ysága. A feszültség ös s z e t;ev.ő in ek nagysága a legIJa
gyobb koncentrációk helyén csak kissé függ az érintke
ző felületek nyomáseloszlásától. 

336. TOOKIJ, V.V. - ZUEV, V.I. etc.: Sztend dlja iszpütanija 
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tjagovüh cepej. /Láocvizsgáló próbapad./ = Veaztoi~ 
Masioosztroeoija, 60.~. 1981. 3.sz. p. 36-37., áll 

A próbapad a ~optatóhatással szembeoi elleoállást és 
a csu~ló~ ala~változásáoa~ jellegét teszi ~imutatható
vá. 

337. TROSZTIN, V.I.: É~szperimeotal'ooe iszszledovaoie ~util' __ 
ooj zseaw~oszti voloovüh peredacs. /Hullámhajtás csava
rómerevségéne~ ~isérleti vizsgálata./ = Izvesztija 
VUZ Masinosztroeoie, 1981. 3.sz. p. 14-19., á:2, t:l, 
b:7 

35,5 - 62 áttételü hajtómüve~. 

338. TROSZTIN, V.I.: Opredelenie zavorov v zacepleoii 
volnovoj peredacsi. /A ~apcsolódási hézag meghatározá
sa hullámhajtásokbao./ = Izvesztija VUZ Masinosztroe
nie, 198L 1. sz. p. 28-30., á:2, b:4 

Terheletlen hullámhajtás kapcsolódási hézagáoak megha
tározása analitikus módszerrel. A hézag változása a 
fogmagasság mentéo, elemi és kompeozált fogazatok ese
téo. 

339. TURUNOVSZKIJ, V.M.: Primeoeoie peredacs sz zacepleoiem 
Novikova v mul'tiplikatorah centrobeszoüh kompreszszo
rov./ A Novikov fogazat u közlőmüvek alkalmazása centri
fugál kompresszorok n~omatékváltóiban./ = Vesztnik 
Masinosztroenija, 60.k. 1980. 10.sz. p. 16-18., á:2 

A Novikov-fogazat hatékoo~ságának vizsgálata a g~akor
lati körülménJeknek megfelelő viszon~ok között. Felü
leti fáradási jelenségek, zajosság, rezgési viszon~ok 
vizsgálata. 

340. TUNJANOV, V.N.: Onekotorüh oszobennosztjah zubcsatüh 
reduktorov privoda ~ivoripoüh masin./FoDgatt~us gépek 
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fogas~eré~-hajt6müveiúe~ sajátosságai./ = Vesztoi~ 
Masioosztroeoija, 61.~. 1961. 8.sz. p. 62-65., t:3, b:5 

A forgattJus hajtómühöz csatla~ozó fogas~eré~-rendszere~
re javasolt osztálJozás meg~önnJiti a céloa~ legjobban 
megfelelő változat ~eresését. 

341. UT~~OV, N.L.: Szintez uravnitel'nogo mehanizma izne~ug
lüh ~olesz dlja cepoüh privodov. /Nem ~ör ala~u fogas
~ere~e~böl álló ~iegJenlitő mechanizmus szintézise lánc
hajtómüvek számára./ ::: Vesztoi~ Masioosztroenija, 6L~. 
1981. 8.sz. p. 38-40., á:2, b:2 

A ~ülönleges fogazatu ~erekek~el kiala~itott kiegJenlitő 
mechanizmus a láncsebesség és gJorsulás egJenletessége 
révén a dioami~us terheléseket és a rezgéseket csö~~en
ti. 

342. VAJNSTEJN, G.L.: Opüt premeneolJa EVM v ~oosztruktorsz
kih rabot ah. /Számitógép al~almazása tervezésnél./ 
= Sztroitel'oüe i D~r~zsnüe Masioü, 1978. 6.sz. p. 31-
32., á:2 

Fogaskerék- es láochajtások méretezése. 

343. VIDlíAER, A.É.: É~szperimental'ooe iszszledovanie vnes
nego teploobmeno voloovüh zubcsatüh reduktorov. /Hullám
hajtás külső hőcseréjéoek kisérleti vizsgálata./ 
= Izvesztija VUZ Masioosztroeoie, 198L 12.sz. p. 134-
138., á: l, t: l, b: 6 

344. VIRABOV, R.V. - CSEPURNOJ, Sz.I.: Tjagovüe szvojsztva 
klinoreffienDoj peredacsi. /Ékszijh8joS.S huzási tulajdon
ságai./ = Vesztnik hlasioosztroenija, 61.k. 1981. 4.sz. 
p. 20-27., á:3, b:9 
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figyelembevételével. A táblá~atosao összefoglalt adato
kat számitógépeo értékelték. A vizsgálat szeriot a meg
csuszási fOlyamat a teljes köralfordulási iv mentébeo 
egyeoletesen eloszolva érvéoyesal. 

345. VIRABOV, R.V. - PETROVA, T.hl.: Vlijaoie pogresoosztej 
izgotovleoija ciliodricseszkih frikcionoüh kolesz oa ih 
iznasivanie. /Hengeres surlócókerekek gyártási hibáinak 
hatása kopásukra./ = Vesztnik Masinosztroenija, 60.k. 
1980. 10.sz. p. 3-6., á:3, b:7 

Fokozatmentes surlódó hajtóművek hengeres kerekeinek 
alakhÜBégtől való eltérése miatt kialakuló kopásviszo
nyok. Surlódási teljesitmény-szükséglet meghatározása 
nomogrammaL 

346. VUL' FSZON, r. 1.: Dioamicseszkoe iszszledovanie privodov 
i mehanizmov obrazujuscsih ~oogokonturnüe zamknutüe 
kolebatel'nüe cepi sz peremennümi parametrami. /Változó 
p~raméterü, többreodszeres zárt laogési láncokat alkotó 
hajtómüvek és mechanizmusok dinamikai vizsgálata./ 
= Izvesztija VUZ Masioosztroenie, 1978. 5.sz. p. 3-8., 
á:2, t:2, b:3 

Különböző szinta dinamikai rezgéstani modellak. A rend
szer frekvenciaspektrumváltozásána~ és az egyes rezgő
körök dina~ikai kapcsolatának meghatározása mátrix-szá
mitással. Számitógépes program a nuemrikus kisórlet 
végrehajtására. 

347. Z ALKO , A.I.: Uszkorennüe iszpütanija reduktornüh 
élemantov transzmiszszii. !Közlőmü fogaskerék-elemeinek 
gyorsitott vizsgálata,; = Tr3l<.:torü i Szel'hozmasinü, 
52.k. 1981. 8.sz. p. 3_6., á:3. b:2 

A közlőmüalemek élettartamának gyorsitott viz~gálatokkal 
való neghatárnása az impulzusos sztochasztikus folyama
tok energetikai összefüggéseinek felhasználásával, 
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348. ZAMORUEV, G.B.: Dve algoritmizirovannüe formü uravnenija 
zaceplenija. lA kapcsolódási egyenlet két algoritmizált 
alakja.1 = Izvesztija VUZ Masinosztroenie, 1977. 10.sz. 
p. 64-68., t:4, b:3 

A sikban tetszőlegesen elhelyezkedő rögzitett tengelyek 
körül forgó lánctagokra vonatkozó kapcsolódási egyenlet 
két uj alakja. A megadott kifejezések lehetővé teszik, 
hogy nagy átalakítások nélkül fel lehessen állitani bár
milyen konkrét esetre vonatkozó kapcsolódási egyenletet, 
függetlenül az elfogadott fő- és segédkoordináta-rend
szerektől és a hajlitandó felulettől. 

349. ZIL'BERMAN, B.D. - LIBURKIN, L.Ja. - TRUBNJAKOV, V.A.: 
Vlijanie pogresnosztej montazsa na harakter zaceplenija 
v giperboloidnoj peredacse. lA szerelési hibák hatása 
hipoidkerékpár kapcsolódási jellemzőire.1 = Izvesztija 
VUZ Masinosztroenie, 1981. 2.sz. p. 52-56., á:3, b:3 

A vizsgált hipoidkerékpár egyik kereke evolvensprofilu 
csavarkerék, a másik pedig evolveüs-metszőkerékkel ké
szitett nem evolvensprofilu. Közelitő számitási módszer 
a kapcsolódási pont eltolódás ának meghatározására. 

Román nyelven 

350. ARAMA, S.: Consideratü asupra posibilitatilor de 
comparare a transmisiilor de deplasare. lA hajtómüvek 
összehasonlithatósága.1 = Constructia de Masini, 33. 
k. 1981. 6.sz. p. 268-270" áll 

Számsze.rü kritériumrendszer, amelyben gazdasági, ergo
nómiai, automatizálási és illeszthetőségi feltételek 
szerepelnek. 

351. DOBRE, Q.: Criterü vibroacustice in proiectarea si 
executia transmisii10r en roti dintate. IRezgésakuszti-
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kai kritérium a fogaskerék--hajtómü tervezésébeo és 
kialakitásábao./ = Coostructia de Masini, 33.k. 1981. 
2.sz. p. 101-109., á:19, b:31 

Nagy eEők és fordulatszámok, csökkenő méretek. 

352. MORARU, V.: Vibratiile torsionale ale angrenajelor 
cauzate de erorile de danturare. /Fogaskerékhajtások 
csavarÓ lengései a fogazási hiba következtében./ 
= Constructia de Masini, 31.k. 1979. 7.sz. p. 347-351., 
á:3, b:9 

A két f~gaskerékbó~ álló hajtómürendszer lengéstani 
viszonJait meghatározó modell segitségével kiszámit
hatók a lengési paraméterek. 

353. RAlCU, A.: Sinteza ansamblurilor in trei repere. 
/A hajtómüszámitások rendszerezése./ = Constructia 
de hlasini, 33.k. 1981. 2.sz. p. 110-112., á:6, b:5 

EgJenes és ferde fogazatu hengereskerekes hajtómüvek 
szárnitásának elemei, amelyek esetében adJttak: 
csavarónJomaték, áttétel, tengelytávolság, a m~dul 
szélső értékeL 
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