
Körívprofilú csigahajtópárok tribológiai vizsgálata 
Tézisek 

1. A fogazat geometria és kinematika vizsgálata területén: 
A kifejlesztett, kinematikai módszerre alapuló, numerikus algoritmus alkalmas nem 

vonalfelületű, térbeli fogazatok görbületi és sebességviszonyainak meghatározására. 

1.a. A tengelymetszetben körívprofilú hajtópárokra igazoltam, hogy a redukált 

normálgörbület és az érintkezési vonalra merőleges, hidrodinamikailag hatásos sebesség a 

kapcsolódás során olyan mértékben változik a pillanatnyi érintkezési vonalak mentén, amely a 

súrlódási–kenési viszonyok számításánál nem hagyható figyelmen kívül. 

1.b. A numerikus számítások igazolták, hogy a kinematikai módszer és a 

differenciálgeometria összefüggések alkalmazása a fogfelületek redukált normálgörbületének 

meghatározására azonos eredményt ad. A szeletelős differenciálgeometriai módszeren alapuló 

algoritmus gyorsabb, mivel a teljes kapcsolómező helyett, csak a csiga tengelyével 

párhuzamos metszetekben vizsgálja a geometriai viszonyokat, egyidejűleg alkalmas a 

csigakerék fogkihegyesedésének meghatározására is. 

2. Az érintkezési viszonyok vizsgálata területén: 
Ideális, gyártási és szerelési hibáktól mentes hajtópárok esetén az elméletileg vonalmentén 

érintkező fogfelületek között az érintkezési nyomáseloszlás változik az érintkezési vonalak 

mentén, a kapcsolódási helyzettől függően. 

2.a. A kidolgozott, hatásmátrixot felhasználó végeselemes számítási algoritmus elsősorban a 

hajtópárok globális alakváltozásainak (csigatengely lehajlás, fogmeghajlás) gyors 

meghatározására alkalmas, segítségével a lokális alakváltozások számítása az érintkezési 

vonalra merőleges metszetben igen nagy számítógépes háttérkapacitást és időt igényel. 

2.b. A tapasztalatok és a szakirodalom alapján a lágyabb csigakerék fogfelületének bejáratás 

alatti kopása következtében az érintkezési feszültség változása csökken az érintkezési vonalak 

mentén, ezért a tribológiai viszonyok számítására a vonal mentén állandó Hertz-féle nyomás 

feltevés jó közelítésnek tekinthető. 

3. A kenési viszonyok vizsgálata területén: 
A nagy terhelésű, térbeli fogazatok kenési viszonyainak számítása során az elaszto-termo-

hidrodinamikai kenési modellel végzett numerikus számítások eredményei közelítik 

legjobban a valós hajtópárokon mérhető értékeket. 



3.a. A kifejlesztett algoritmus alkalmas az érintkezési vonal mentén változó sebesség- és 

görbületi viszonyok figyelembevételére, állandó Stribeck-féle vonalnyomás esetén a 

fogfelületek között a súrlódási-kenési viszonyok meghatározására. 

3.b. Különböző geometriájú tengelymetszetben körívprofilú csigahajtópárokon végzett 

numerikus vizsgálatok bizonyítják, hogy a kenési viszonyok a csigakerék középsíkja 

környékén kedvezőtlenek, vegyessúrlódási állapot alakulhat ki, a hatásfok ennek a 

tartománynak a fogkapcsolatból való kiiktatásával növelhető. 

3.c. A fogazati paraméterek változtatásának hatását vizsgálva megállapítható, hogy a 

csigakeréken alkalmazott pozitív profileltolás jelentősen javítja a kenési viszonyokat, míg a 

körívsugár, illetve az ívsugártáv változtatása csak csekély mértékben befolyásolja azt. 

3.d. Az ETHD kenéselmélet alapján végzett numerikus vizsgálatok alapján megállapítható, 

hogy a fogazati paraméterek hatásának vizsgálatát, a fogazat geometria optimalizálását 

elegendő a geometriai-kinematikai jellemzők – a redukált normálgörbület, a 

hidrodinamikailag hatásos sebesség - alapján végezni, jóllehet ezekkel a súrlódási tényező és 

a veszteségteljesítmény számszerű értékei nem határozhatók meg, viszont a hajtópárok 

összehasonlítására hatékonyan használhatók. 

4. A helyettesítő modellek területén: 
Térbeli fogazatok tribológiai modellvizsgálatához elméletileg a fogfelületeket legalább 

másodrendben közelítő helyettesítő felületeket kell alkalmazni. 

4.a. A kúp–sík elempárból álló helyettesítő modellek alkalmasak a sebesség- és görbületi 

viszonyok lineáris közelítésére a pillanatnyi érintkezési vonal egy-egy szakasza mentén. 

4.b. Az ETHD kenési modellen alapuló számítási eljárás alkalmazásával meghatározott 

folyadéksúrlódási tényező a helyettesítő elempárok között, jól közelíti a vizsgálóberendezésen 

a próbatest párok közt mért értékeket, ezért a számítási módszer alkalmas a fogazott 

hajtópárok között a súrlódási viszonyok számítására. 

4.c. A körívprofilú csigahajtópárok érintkezési viszonyait a konvex–konkáv érintkezés miatt a 

gömb–tórusz modell jobban közelíti, mint a kúp–, illetve henger–tárcsa elempárok, amelyek a 

kisebb redukált görbületi sugarú fogfelületekkel rendelkező, például evolvens fogazatú 

csigahajtópárok kísérleti vizsgálatára alkalmas. 

 


