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1. BEVEZETÉS 

A fogaskerekes hajtómű, talán az egyik legelső olyan szerkezet, mely az ember találékonysá-

gának és műszaki tudásának példája. A történelem folyamán egy fából készített lassú mozgást 

továbbító szerkezetből, egy igen precíz, nagy teljesítmények továbbítására képes kifinomult 

szerkezetté vált. Az első hajtóművek, melyek a mai fogaskerekes hajtóművek előfutárai, az 

ókorból származnak. 

Az ókori Görögországban, Egyiptomban a legfontosabb energiahordozó a víz volt. A víz 

mozgási energiáját vízikerekek segítségével alakították forgó mozgássá. Az így létrehozott 

forgó mozgást használták fel a továbbiakban. A forgó mozgást irányítani kellett. Szükség ese-

tén annak fordulatszámát, térbeli irányát kellett módosítani. Erre a feladatra az ókor mérnökei 

pálcafogazatú kerekeket alkalmaztak. A pálcafogazatú kerekek szivattyúkat, emelőket, szökő-

kutakat, órákat működtettek. 

A fogaskerék, mint gépelem megjelenésének idejéről a történészek még nem tudtak pontos 

dátumot meghatározni, de körülbelül Kr. e. 450-230 körülre datálható, az Alexandria városá-

ban tevékenykedő KTÉSZIBIOSZ (Ctesibius) által szerkesztett vízórák ezt támasztják alá. Saj-

nos nem maradt ránk belőle példány, csak hivatkozásokból tudunk ilyen irányú munkásságá-

ról. A történészek egy része ARKHIMÉDÉSZnek tulajdonítja a fogaskerék feltalálást, amit a 

„Barulkon”-ról ránk maradt adatokra alapoznak. Fémből készült, nem pálcafogazatú kerekek-

kel egészen a XV. századig nem találkozunk. LEONARDO DA VINCI rajzai és kéziratai között 

több fogaskerék is megtalálható, melyek már fogprofillal rendelkeznek. De mint LEONARDO 

annyi más tanulmánya, ez sem jutott el a megvalósításig. A fogaskerékhajtások terén továbbra 

is pálcafogazatú kerekeket használtak. GERARD DESARGUES francia hadmérnök volt, aki első-

ként megállapította, hogy a fogaskerekeknek szabályos profillal kell rendelkeznie. A profil, 

amit ő javasolt az epiciklois profil volt. Igen jó gördülési és teherviselő tulajdonságokkal ren-

delkezik, de gyártása költséges és igen érzékeny a tengelytáv változására. Az evolvens görbe 

fogprofilként való alkalmazásáról PHILIPS DE LA HIRE elsőként tett említést 1694-ben, azon-

ban ajánlását 50 évig nem fogadták el. LEONHARD EULER 1765-ben megjelent kutatási ered-

ményei már sok fogaskerékkel foglalkozó szakembert meggyőztek, hogy az evolvens profil 

az, ami a fogaskerék esetében a követendő. Az evolvens profil általános elfogadásáig azonban 

1841-ig kellett várni, mikor ROBERT WILLIS minden kétséget kizáróan bizonyította az 

evolvens profil előnyeit. 

A fogaskerekekhez és fogaskerekes hajtóművekhez kötődően hazánkban is jelentős kutatások 

folytak a közelmúltban és jelenleg is. Két jelentősebb kutató műhelyről kell szólni, ha hazai 

fogaskerék kutatásról van szó. Az egyik Budapesthez köthetően a Ganz-MÁVAG és a Buda-

pesti Műszaki Egyetem, melyek kapcsán olyan neveket kell megemlíteni, mint SZENICZEI LA-

JOS, BOTKA IMRE, ERNEY GYÖRGY, VÖRÖS IMRE, MAGYAR JÓZSEF, BERCSEY TIBOR, akik 

nagy hatással voltak a magyarországi fogaskerék gyártásra és kutatásra. A Budapesti Műszaki 

Egyetemmel párhuzamosan a Miskolci Egyetemen is folytak fogaskerékkel, fogazással, fo-

gaskerék hajtóművekkel foglalkozó kutatások, melyek olyan nevekhez köthetők, mint 

TERPLÁN ZÉNÓ, LÉVAI IMRE, DROBNI JÓZSEF, APRÓ FERENC, DÖBRÖCZÖNI ÁDÁM, DUDÁS IL-

LÉS, DUDÁS LÁSZLÓ. 

Az említett példákból is látható, hogy a fogaskerekek és az általuk működtetett szerkezetek 

nagy jelentőséggel bírnak a műszaki területeken, és hatásuk az élet nagyon sok területén érez-

hető. A három alapgép (munkagép, erőgép, hajtómű) zárt egységnek tekinthető, így bármelyik 

magatartása meghatározó a kialakuló környezetterhelések vonatkozásában, alapvetően a zaj és 
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rezgés területén. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a gépek, gépegységek 

környezetre gyakorolt hatásaira. A törvényi szabályozás egyre szigorúbb követelményeket 

szab meg a tervezők számára. A fogaskerekek kapcsolódásuk során létrehozott zaja már az 

1720-as években is problémát okozott az üzemekben. A zajcsökkentés első alkalmazása ekkor 

jelent meg a compound fogazattal. A fogaskerekek tervezésében visszatekintve 20-30 évet, a 

hajtás által kibocsátott zaj nem is szerepelt a tervezési paraméterek között. Napjainkban vi-

szont már nagyon fontos tényező tervezéskor [30]. Természetesen a szilárdsági megfelelés 

továbbra is fontos. Éppen ezért szükséges egy olyan módszer kidolgozása, mely már a terve-

zési fázisban figyelembe veszi, előre jelzi a kész gép, vagy gépegység várható akusztikai jel-

lemzőit és segíti a tervezőt napjaink elvárásainak megfelelően dolgozni. [12], [69], [37], [76]. 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

A kutatás célja a gerjesztő hatások, átviteli utak és a sugárzási jellemzők alapján egy olyan 

számítási rendszer/módszer kidolgozása, amellyel lehetővé válik már a tervezési stádiumban a 

teljes rendszer környezetszempontú kezelése. Ennek során figyelembe kell venni mindazokat 

a tényezőket, amelyek számottevően hatással vannak a kialakuló zaj és rezgés viszonyokra. E 

tényező csoportok közül kiemelten kell kezelni a konstrukciós területet, ezen belül is a forrás 

– sugárzás kapcsolat lehetséges módosításait. A dolgozat hengeres külső fogazatú fogaskere-

kekkel üzemelő ipari hajtóművek környezetszempontú tervezési kérdéseivel és konstrukciós 

módosításaival foglalkozik. Azon technológiai folyamatokban működő hajtóművek vizsgálata 

a cél, melyekben a hajtóművek zaja fontos összetevő lehet. Kizárásra kerülnek olyan típusok, 

melyeknél a technológiából származó zaj mellett a hajtóművek zaja elhanyagolható. Ide so-

rolhatók a nehézipari alkalmazások (kohászat, bányaipar), vagy a textilipar. Szintén nem célja 

a dolgozatnak a szinterelt, vagy műanyagból készült fogaskerekekkel üzemelő hajtóművek 

környezetszempontú megközelítéssel végzett elemzése. A disszertációban új tudományos 

eredményként bemutatásra kerülő konstrukciós területen tett ajánlásokat elméleti számítá-

sokkal kell alátámasztani. Az új konstrukciós javaslat esetében a fogaskoszorú és a fogaske-

rék agy anyaga továbbra is hagyományos formájában felhasznált acél. A bemutatásra kerülő 

számítások alapján nyílik majd lehetőség arra, hogy a megtett javaslatok alapján, valós próba-

testeken végzett kísérlettel lehessen pontosítani a konstrukciós módosítások környezetre gya-

korolt hatását. 

3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A dolgozat témájához kapcsolódó irodalmi áttekintés 5 fejezetben összefoglalva mutatja be a 

tervezéshez készült nemzetközi irányelveket és a fogaskerekes hajtóművek akusztikai szem-

pontból meghatározó elemeit. A feldolgozott irányelv az Európai Unió ide vonatkozó irányel-

ve [52], illetve az ISO/TR 11688 (MSZ EN ISO 11688) [40], [31] szabvány. A további iroda-

lom feldolgozás során a fogaskerekes hajtóművek zajkeltő elemeinek leírása történt meg, el-

sőként a fogaskerekek kapcsolódása következtében létrejövő gerjesztő hatások [26],[47], [77], 

[14]. A fogkapcsolódás mellett további gerjesztő elem a hajtómű csapágyazása, mely viselke-

dése és a működés közben létrehozott frekvenciái a [26], [13], [8], [43] irodalmak alapján ke-

rül ismertetésre. A hajtóművek akusztikai, illetve gerjesztő hatásainak vizsgálatában úttörő 

szerepe volt WELBOURN-nek. Ő vezette be az átviteli hiba (transmission error) fogalmát [2]. 

Az átviteli hiba mérésével, csökkentésével, illetve számítással történő meghatározásával szá-
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mos kutató foglalkozott és foglalkozik jelenleg is. ÅKERBLOM [2], [1], MITCHELL [39], 

TANDON [68], SWEENEY [64], HODGES [21], SMITH [60], HOUSER [22], KATO [23], MASUDA 

[36], MARK [35], [34], SMITH [62],[53],[61]. Szakirodalom alapján bemutatásra került, hogy a 

különböző fogazati megmunkálások, módosítások és hibák milyen hatással vannak a hajtó-

művek által kibocsátott zajra. Az említett területen PARSSINEN és ÅKERBLOM [3] több kísérleti 

vizsgálatot végzett. A hajtóművek akusztikai vonatkozású osztályozásáról nem szabad megfe-

ledkezni, ahol OPITZ [43] nevét feltétlen meg kell említeni, mint ezen a téren kiemelkedő 

eredményt elérő kutatót. A dolgozat bemutatja a fogaskerekes hajtóművekbe beépített csap-

ágyak szerepét a kibocsátott zaj tekintetében. A feldolgozott irodalmak alapján megállapítha-

tó, hogy a csapágyak zaja elhanyagolható a fogaskerék kapcsolódás zaja mellett (általában 

10 dB-el kisebb). A csapágyaknak mégis van hatásuk a hajtómű egészének zajkibocsátására, 

mely kialakításuk következménye (LIN [29], YOUNG [74], ROOK [48], ÅKERBLOM [4]). A fel-

dolgozott irodalmak valamint a meglévő szabályozások és szabályok alapján megállapítható, 

hogy a hajtóművek akusztikai viselkedése intenzíven kutatott terület. A szakirodalom alapján 

levonható volt az a következtetés, hogy számottevő javulás a fogaskerék fogazat módosításai-

val már nem érhető el, így a konstrukciós terület az, melyen beavatkozásokat lehet alkalmazni 

alacsonyabb zajkibocsátás érdekében. 

4. A FELADAT MEGOLDÁSA 

4.1. A MODUL ÉS A LEVÁLASZTOTT FORGÁCSTÉRFOGAT KÖZTI KAPCSOLAT 

ELEMZÉSE KÖRNYEZETSZEMPONTÚ ELVEK MENTÉN 

A fogaskerekek gyártása során a környezetet legjobban terhelő tényező a felhasznált energia 

és a fogazás közben keletkező forgács. A felhasznált energia tekintetében a helyes eljárás az, 

hogy ha minél kevesebb energia ráfordítással lehet a fogazatot elkészíteni. Ennek a legfőbb 

előnye, hogy az így fel nem használt energiát nem is kell megtermelni. A leválasztott forgács 

térfogat tekintetében, a veszélyes hulladéknak minősülő forgács (a rajta megtapadó hűtő-kenő 

folyadék miatt) mennyiségének csökkentésével egy újabb lépés tehető a hajtóművek és a fo-

gaskerekek környezetszempontú/környezetkímélő gyártása felé. 

A dolgozat megadja a fogtőfeszültség változást a modul függvényében az ISO6336 szabvány 

alapján. Megadásra kerül az az összefüggés, mely segítségével a fogtőfeszültség alapján a 

legkisebb még megengedhető modul számítható. A dolgozat rámutat arra, hogy adott anyag-

minőség esetén a még megengedhető legkisebb modul a környezet szempontjából a legjobb 

választás, továbbá arra is, hogy a hajtóművek esetén a keletkező zaj milyen összefüggésben 

van a modul értékével. A szakirodalom adatai szerint a modul növelésével a hajtómű által ki-

bocsátott zaj csökken. Vagyis a modul megválasztása az említett két jellemzőre vonatkozóan 

éppen ellentétes hatást fejt ki. A tervező mérnöknek a modul megválasztását mindkét szem-

pont figyelembevételével kell megtennie. [75], [11], [65]. 

4.2. FOGASKEREKES HAJTÓMŰVEK ELEMZÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEINEK 

KERESÉSE GRÁFOK SEGÍTSÉGÉVEL 

A célkitűzésekben megfogalmazásra került, hogy a fogaskerekes hajtóművek tekintetében ja-

vaslatot kell tenni konstrukciós módosításokra, melyek a hajtóművek által kibocsátott zaj 
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csökkentésében hatásos szerepet játszanak. Az irodalomkutatás alapján levonható volt az a 

következtetés, hogy a fogkapcsolódás következtében kialakuló zajokat a fogkapcsolódás he-

lyén történő beavatkozással már nem lehet tovább hatékonyan csökkenteni. Ebből következő-

en a hajtóművekben fennálló primer átviteli úton kell beavatkozásokat tenni. Azért, hogy a 

beavatkozási helyek megállapítása ne ötletszerűen történjen, bevezetésre került a hajtóművek 

gráfokkal történő leírási módja. A hajtóművet felépítő elemek a gráf egy-egy csomópontjának 

felelnek meg, az elemek közötti kapcsolat (primer átviteli út) pedig a gráf éleinek. A gráf 

megnevezése az akusztikai kapcsolati gráf. A létrehozott gráf mátrix formában is felírható, 

mely a hajtómű akusztikai kapcsolati mátrixa lett. A mátrix alakú megadás mellett egy sza-

bályrendszer felállításával a hajtóművek képlettel történő megadási módja is létrehozásra ke-

rült (akusztikai terjedési egyenlet). 

A létrehozott akusztikai kapcsolati gráf módosításakor, a gráf minden élében elhelyezésre ke-

rült egy-egy új elem, melynek rezgés csillapító/szigetelő hatása van. Az újonnan elhelyezett 

elemeket összevonva egy-egy már meglévő elemmel, egy új tulajdonsággal bíró gépelem 

hozható létre. További módosítással az akusztikus kapcsolati gráf egy izomorf változata is 

képezhető. A létrehozott gráfok, mátrixok és akusztikus terjedési egyenletek alapján kerültek 

megfogalmazásra a T1 és T2 tézisek. [67], [5]. 

4.3. KONSTRUKCIÓS JAVASLAT FÉMHABOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGÉRE FO-

GASKEREKES HAJTÓMŰVEK ESETÉN 

A dolgozat, a hajtóművek akusztikus kapcsolati gráfjának segítségével két beavatkozási hely 

kapcsán ad konstrukciós javaslatot. Mindkét esetben a fémhab anyagok egy új alkalmazási 

lehetőségére mutat példát. Az egyik beavatkozási terület a fogaskerék testbe történő beépítés, 

a másik terület a hajtóműházban a csapágycsészék környezete. A fogaskerekek kapcsolódása-

kor jelenlévő egy fogpárkét fogpár kapcsolódás folyamatos váltakozásának következménye 

a kapcsolódási impulzus, mely a legjelentősebb rezgéskeltő jelenség a hajtóművekben. A fo-

gaskerék működési feltételeiből meghatározhatók a fog kapcsolódása következtében kialakuló 

csillapított rezgés kezdeti feltételei, az anyagjellemzők ismeretében pedig a csillapodás jelle-

ge. A műszaki életben hagyományosan használatos sebességgel arányos csillapítási modell 

segítségével megadásra került, hogy a fogaskerék testbe illetve a hajtómű házba beépítésre 

kerülő fémhab anyag esetén milyen rezgéscsökkentő hatással lehet számolni. Az elért ered-

mények a T3 tézisben vannak összefoglalva. [44], [25], [33], [32], [7], [10], [59], [18], [6], 

[7], [41]. 
 

4.4. FOGASKEREKES HAJTÓMŰVEK KÖRNYEZETSZEMPONTÚ TERVEZÉSI FOLYA-

MATÁNAK BEMUTATÁSA 

A célkitűzésekben megfogalmazottaknak megfelelően a dolgozatban egy olyan tervezési fo-

lyamat kerül leírásra, amelynek minden lépésében megtörténik a főként akusztikai vonatkozá-

sú környezetkímélő szempontok figyelembe vétele, amennyiben erre lehetőség van. A terve-

zési folyamat egy adott térfogatú (befoglaló méretű) hajtómű tervezési lépéseit írja le. A szak-

irodalom tanulmányozása során ilyen, adott térfogattal rendelkező hajtómű, tervezési folya-

matának leírása nem volt fellelhető, viszont a mérnöki gyakorlatban többször előforduló eset. 

A tervezési folyamat kitér a modul környezetkímélő szempontok alapján történő megválasztá-
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sára. A profileltolás tényezők és a működő kapcsolószög megválasztása egy fogaskerékpár 

esetében az egyik legfontosabb lépés, melyre javaslat a Hofer-féle B-fogazat használata. Az 

ajánlott profil kapcsolószáma pontosan kettő, ezzel a kapcsolódási impulzus hatása (elméleti-

leg) kiküszöbölhető. A folyamat kitér további akusztikai szempontból is fontos– tényezőkre 

is. Ilyen tényezők: fogdomborítás, foglenyesés, megmunkálás típusa, felületi érdesség megvá-

lasztása. Folyamatábra formájában is megadásra került az adott térfogatú hajtómű környezet-

kímélő szempontokat is figyelembe vevő tervezési folyamata. 
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5. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA  

 

T1.: Fogaskerekes hajtóművekre vonatkozóan létrehoztam egy -a hajtómű akusztikus viselke-

dését leíró- gráfot, az akusztikus kapcsolati gráfot. Az akusztikus kapcsolati gráf csomópont-

jai a hajtómű alkatrészeit, a gráf élei pedig a hajtómű primer átviteli útján az elemek közti 

kapcsolatot helyettesítik. Meghatároztam a gráfot leíró egy, az akusztikus kapcsolati gráffal 

egyenértékű mátrixot, mely a hajtóművet leíró akusztikus kapcsolati mátrix. Jelölésrendszert 

bevezetve meghatároztam a hajtóművek akusztikus viselkedésének képlettel történő megadási 

módját, akusztikus terjedési képlet létrehozásával. Az akusztikus kapcsolati gráf bővítésével 

olyan újabb módosított akusztikus kapcsolati gráfot állítottam elő, melyben a bővítésre hasz-

nált elemek valamilyen új tulajdonságot visznek a rendszerbe. Az új gráf alapján meghatároz-

tam a hajtómű bővített akusztikus kapcsolati mátrixát. Az akusztikus kapcsolati alapmátrix 

bővítményében található nem nulla elemek alapján elvégzett funkció összevonással egy-egy 

új tulajdonsággal bíró gépelemet állítottam elő [SF10]. 

 
 

T2.: Külső fogazatú hengeres fogaskerekekkel üzemelő hajtóművek esetére vonatkozóan elő-

állítottam az akusztikus kapcsolati gráf egy izomorf változatát, melynek kiinduló pontja a ger-

jesztés helye, végpontja pedig a sugárzó felület. Az izomorf átalakítással létrehozott akuszti-

kus kapcsolati gráf egy irányított körmentes gráf, melynek felírásával rámutattam arra, hogy a 

hajtóműben meglévő primer átviteli utak száma megegyezik az átalakított akusztikus kapcso-

lati gráf bejárási útjainak számával. A hajtómű átalakított akusztikus kapcsolati gráfjának 

szintekre való felosztása révén kimondtam azt, hogy a hajtóműbe történő beavatkozás csak 

akkor jár jó eredménnyel, ha az egyes szinteket keresztező minden bejárási út esetén a be-

avatkozás megtörténik. Az átalakított akusztikus kapcsolati gráf minél több szintjén történik 

beavatkozás, annál nagyobb hatás érhető el a teljes rendszerre nézve [SF10]. 

 
 

T3.: Egyenes külső fogazatú hengeres kerekekkel üzemelő fogaskerekes hajtóművek esetében 

a fémhab anyagok egy új felhasználási lehetőségét határoztam meg, ahol a fémhabok jó rez-

gésszigetelő hatása hasznosul. Rámutattam arra, hogy a beépítésre kerülő fémhab anyagok 

rezgésszigetelő hatásának mértékét befolyásolja az adott fémhab anyag csillapítási tényezője 

és a beépítésre kerülő fémhab anyag sugár irányú geometriai mérete. Első közelítésben, egy-

szerű mechanikai modell segítségével írtam le a fémhab anyagok rezgéscsökkentő hatása és 

geometriai mérete közti viszonyt. Új konstrukciós javaslatot adtam meg a fémhab anyagok 

fogaskeréktestbe történő beépítésére. Továbbá új konstrukciós javaslatot mutattam be a fém-

hab anyagok fogaskerekes hajtóművek házába történő beépítésére mind osztott, mind osztat-

lan házkialakítás esetén. [SF9]. 
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6. TOVÁBBFEJLESZTÉSI IRÁNYOK, LEHETŐSÉGEK  

Az értekezésben felvetett konstrukciós javaslatok esetére mérési sorozat elvégzése szükséges, 

annak érdekében, hogy valós képet lehessen kapni a fémhab anyagok fogaskeréktestbe és haj-

tóműházba való beépítésekor tapasztalható viselkedésről. 

A kísérletsorozatban szükséges a fémhab anyagának, cellaméretének és a cellák közti hidak 

vastagságának változtatása, ezzel meghatározva a különböző paraméterek hatását a rezgésje-

lenségekre. Szükséges megvizsgálni, hogy a fogaskereket érő terhelések milyen hatással van-

nak a fémhab anyag kifáradással szemben mutatott ellenálló képességére. Olyan technológiát 

kell kidolgozni a fémhab anyagok és a tömörfém koszorú valamint agyrész pontos, tehervise-

lő képességgel rendelkező összekapcsolására, mely ipari körülmények között kivitelezhető és 

költségvonzata elfogadható. 

A mérési sorozat további célja kell, hogy legyen egy olyan tervezéshez használható segédlet 

(táblázat, diagram, tapasztalati összefüggés), mely a fogkapcsolódáskor keletkező rezgés tu-

lajdonságainak figyelembevételével határozza meg a beépítésre kerülő fémhab anyag szüksé-

ges tulajdonságait. 

A dolgozatban vázolt új tervezési folyamat, valamint a később elvégzendő mérések eredmé-

nyeiből készült adatbázis alapján egy olyan számítógépes szoftver elkészítése válik lehetsé-

gessé, mely 3D-s modellező szoftverekbe integrálható. 
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