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Témavezetők ajánlása 
 

Debreczeni Dániel okleveles gépészmérnököt a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori 

Iskola levelező doktoranduszát, BSc hallgatóként ismertem meg, majd ez folytatódott az MSc színtű 

képzésben. A hajtásláncok fogazott elempárú kapcsolatának vizsgálatába kapcsolódott be. A kutatási 

téma a kapcsolódási jellemzők vizsgálatát célozta meg elsősorban a merevség és a geometria 

kapcsolatának vonatkozásában. Tudományos pályafutása eredményes TDK munkával kezdődött, majd 

szakdolgozat és ezt követően diplomaterv készítésével folytatódott. Szakmai ismereteinek mélységét 

jól jelzi, hogy szakmai gyakorlatokon már felfigyeltek szakmai ismeretének megbízhatóságára. Ez tette 

lehetővé, hogy az AUDI gyakornokának hívták az MSc képzés fázisába. Talán ez indokolta, hogy 

doktori képzését levelező formában végezte. 

A doktori képzésben a korábban is művelt téma folytatását választotta. Ezt az időszakot a 

nagyfokú fegyelem, az alaposság, a részletek pontosítása, a valós körülmények között alkalmazható 

tudományos eredmények elérése jellemezte. Tudományos eredményeit számos publikációban, 

konferencia előadásban tette nyilvánossá. Előadásait a visszajelzések tükrében mindig jól felépítetten, 

meggyőzően, szakmai érvelésekkel prezentálta. Számos alkalommal tartott előadást az általam tartott 

„Gépészeti tervezés módszerei” című tantárgy keretében, ami mindig a mérnöki gyakorlat valós 

helyzeteit mutatta be a tudományos kihívásokra figyelmeztetve. 

 A tudományos kutatómunka folyamatának volt egy pillanata, amikor ebbe bekapcsolódott 

Vadászné Prof. Dr. habil. Bognár Gabriella, az MTA doktora, mint társ-témavezető, aki személyében, 

nemzetközi elismertségével is segítette a nemzetközi publikálás lehetőségét, szakmai tanácsaival, 

indokolt kritikáival az értekezés elkészítését. 

 Az értekezés célja az volt, hogy a hajtásláncokban alkalmazott fogaskerék kapcsolatainak 

fejlesztésekor, a fokozódó minőségi követelmények teljesítéséhez a fejlesztők tudományosan is 

megalapozott támogatást kapjanak, amikor szilárdsági, merevségi és ehhez kapcsolódóan a 

rezgésgerjesztés problematikájával találkoznak.  

 Debreczeni Dániel az általa kutatott témában magas szintű szakmai, szakirodalmi, alkalmazott 

számítástechnikai ismeretről tett tanúbizonyságot. Önállóan tudott kutatási irányokat megjelölni, ehhez 

meggyőzően alkalmazta támogatásként az AUDI fejlesztőmérnökeként birtokolt szakmai tapasztalatot, 

melyet a munkája során a nemzetközi kapcsolatában szerzett meg, amit ez a kapcsolatrendszer vissza 

is igazolt. 

 Kutatási tevékenységének eredményeit hét tézispontban foglalt össze. A tézisek jól tükrözik azt 

a széleskörű ismeretet, elemzőkészséget, lényegre törekvést, melyet a tudományos életút e szakasza 

meghatározott számára. 

 A PhD értekezést, szakmai színvonala és tézisei alapján rendkívül értékesnek tartom és 

megvédését őszinte tisztelettel támogatom. 

 

  

Miskolc, 2020. augusztus 25.  Dr. Kamondi László 
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IV 

 

Előszó és köszönetnyilvánítás 
 

Az életben sok minden meghatározhatja egy ember elképzeléseit és terveit. Nagyon nehéz 

elválasztani mindazt, ami saját kútfőnkből és ami külső hatásra – bár sokszor saját ötletként megélve – 

fogalmazódik meg bennünk. Ez érvényes a jelenlegi munka esetében is, hiszen lehetetlenség lenne 

számba venni minden momentumot, melyek együtt voltak szükségesek ezen értekezés megírásához. 

Sok ember segítsége, sok feladat formáló nehézsége és nem kis szerencse kellet ahhoz, hogy megfelelő 

elhivatottsággal tekinthessek a következő oldalak sorainak megírása elé. 

 Munkám során igyekezetem behatóan elemezni a manapság meghatározó szabványosított 

eljárásokat, kitérve több mára háttérbe szoruló megoldási módszerre is. Célom az volt, hogy hiteles 

betekintést nyújtsak az értekezés témájának igen csak gazdag tradíciójába. Ezt a tárgyalási módszert 

okvetlen szükségesnek érzem ahhoz, hogy az ember alátámaszthassa jobbító elképzeléseinek 

létjogosultságát a fogaskerékpárok általános tervezési megoldásaiban. Mindemelett fontosnak tartom 

hangsúlyozni, hogy a jelenleg használt szabványok mára megszámlálhatatlan esetben bizonyított, 

számos kiváló szakember munkáját dicsérő eljárások. Ebből adódóan csakis kellő körültekintéssel, az 

elődök eredményeinek kellő megbecsülésével érdemes hozzájuk nyúlni. Javaslataim célja olyan 

ajánlások és új kiegészítések rögzítése, melyek támpontot nyújthatnak a fejlesztő mérnök számára a 

evolvens, külső fogazatú, hengeres fogaskerékpárok kialakításának kérdéskörében. 

 Nem hiszem, hogy kutatásaim lehetségesek lettek volna, ha annak idején Dr. Kamondi László 

tanár úr nem adja a kezembe Erney György professzor úr Fogaskerekek című könyvét. Ez volt talán az 

első lépés, ami a mostani értekezés létrejöttéhez vezetett. Tanár úr vezetésével a munka ugyanis a BSc 

szakdolgozaton át, az MSc diplomamunkával a hátam mögött is folytatódott. Ezekkel a sorokkal 

szeretném megköszönni Kamondi tanár úr vezérlő tekintetét és irodájának mindig nyitott ajtaját az 

immáron több mint 6 éve tartó közös utunk során. 

 Ugyancsak köszönet illeti Prof. Bognár Gabriella tanárnőt is, aki észrevételeivel és tanácsaival 

végigkísérte az értekezés megírását. Jobbító javaslatai nélkül talán sosem érte volna el az értekezésem 

a mai formáját. Köszönöm szépen Tanárnő folyamatos támogatását és hogy akár heteken keresztül 

küzdött egy-egy angol cikkünk fordításának ráncba szedésével.  

 Szeretnék megemlékezni Dr. Szirbik Sándor tanár úr útmutatásairól is, aki mindig segítőkészen 

állta kérdéseim sorát. Köszönöm Tanár úrnak a megannyi kiutat az általam akkor még nem ismert 

erdőségből. 

 Az értekezés megírásakor abban a különleges szerencsében volt részem, hogy egyetemi 

tanulmányaim mellett az autóipari fogaskerék-tervezés és -gyártás területén helyezkedhettem el az Audi 

kötelékében. Munkám során volt szerencsém megismerni Dr. Friedrich Vollhüter fogaskerék-fejlesztő 

specialistát, akinek keze alatt rengeteg tanultam a szakmaszeretet, az elhivatottság és a kollegalitás 

hétköznapi munkában való jelentőségéről. Ugyancsak külön szeretném megköszönni Dr. Bernhard 

Kohn és Kurt Hornung folyamatos segítségét és jó tanácsait, akik teljessé teszik a cégnél kialakult kis 

csapatunkat. Munkakapcsolatból lett barátságunk példázza számomra, hogy a szakmaszeretet nem 

kizárólag a tudásban terem gyümölcsöt, hanem a hasonló látásmódú emberek barátsága által is. 

 Mondandómat nem zárhatom le szüleimnek és nagyszüleimnek szánt soraim nélkül. Köszönöm 

az ösztönző, erőt adó otthont, ami lehetővé tette és teszi mai is céljaim elérését. Köszönöm az erőt, 

amely mindig felemel a legcsüggedtebb hangulatomban is. Ez - még ha talán ők nem is feltétlen érzik 

így – jelenti ezen munka gerincét is, amire az évek alatt sikerült ráillesztenem gyülekező 

eredményeimet. 

 Értekezésemet Nagyapáimnak, Prof. Debreczeni Elemérnek és Bartkó Emilnek ajánlom. Ők 

ketten első ránézésre igen különböző emberek voltak. Akinek viszont volt szerencséje mindkettőjüket 

ismerni egyből láthatta, hogy sok tekintetben nem is lehettek volna egyformábbak. Sosem felejtem el 

emléküket, sem azt amit számomra képviselnek. Két eltérő környezetet, melyek ugyanazt a példamutató 

jellemet teremték. Példamutató emberségük, szerető szavaik örökké bennem élnek. Álljanak ezek a 

sorok az ő emlékükre, bizonyítva hogy az ember nagysága nem címekben, rangban vagy pénzben 

mutatkozik meg, hanem csakis az utánuk jövők emlékezetében. 
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V 

 

Jelölés jegyzék 
 
Az egyes jelölések különleges esetekre vonatkozó eltérő jelentései az érintett helyzetekben külön 

ismertetésre kerülnek. 

A dolgozat specifikus szimbólumai az európai jelölések között lettek feltüntetve. 

 

Európai jelölések 

Latin kisbetűk 

𝑎𝑓 helyettesítő ék fél lábköri vastagsága (ÖNORM M6740) 

b fogszélesség 

𝑏𝐻 Hertz-féle belapulás félszélessége 

𝑏𝑠 küllővastagság 

𝑏𝑣𝑖𝑟 virtuális fogszélesség 

𝑐′ egyfogpármerevség 

𝑐𝑆𝑡/𝑆𝑡
′  acél-acél elempárok egyfogpármerevsége 

𝑐𝑡ℎ
′  maximális egyfogpármerevség 

d osztókör átmerő 

𝑑𝑏 alapkörátmérő 

𝑑𝑏𝑛 helyettesítő egyenes fogazat alapkörátmérője 

𝑑𝑒𝑛 helyettesítő egyenes fogazat egyfogpár-kapcsolódás határpontjának átmérője 

𝑑𝑛 helyettesítő egyenes fogazat osztókörátmérője 

𝑑𝑁𝑎 használható fejkörátmérő 

𝑑𝑁𝑎𝑛 helyettesítő egyenes fogazat használható fejkörátmérője 

𝑑𝑓𝑛 helyettesítő egyenes fogazat lábkörátmérője 

𝑑𝑦 tetszőleges átmérő 

h érintkezési pont fog középvonalától mért kapcsolóegyenes menti távolsága 

ℎ𝑎 , ℎ𝑎𝑃 fogaskerék alapprofiljának lábmagassága (P index opcionális) 

ℎ𝑎0, ℎ𝑎𝑃0 szerszám fejmagasság (P index opcionális) 

ℎ𝑁𝑎0 szerszám fejformamagassága (P index opcionális) 

ℎ𝐹𝑒 egyfogpár-kapcsolódás határpontjában vett hajlítási erőkar  

ℎ𝑓 , ℎ𝑓𝑃 fogaskerék alapprofiljának lábmagassága (P index opcionális) 

ℎ𝑡 teljes fogmagasság 

l érintkezési hossz 

𝑙𝑓 helyettesítő ék oldalhossza (ÖNORM M6740) 

𝑙ℎ helyettesítő ék csúcspontjának sugármérete  (ÖNORM M6740) 

𝑙𝑦 névleges homlokmetszeti normálfogerő eltolási hossza (ÖNORM M6740) 

𝑚𝑛 normál modul 

pr szerszám protuberancia 

q készremunkálási ráhagyás 

𝑞′ minimális engedékenység 

𝑟 osztóköri sugár 

𝑟𝑏 alapköri sugár 

𝑟𝑛 helyettesítő egyenes fogazat osztókörátmérője 

𝑟𝑙 evolvens-fogtőgörbe határpontjának sugara (Erney után) 

𝑟𝑓𝑛 helyettesítő egyenes fogazat lábkörsugara 

𝑟𝑦 tetszőleges sugár 

𝑟3 szerszám éllekerekítési sugár (Litvin után) 

𝑠𝐹𝑛 helyettesítő egyenes fogazat veszélyes keresztmetszetének fogvastagsága 

𝑠𝑝𝑟 fogaskerék alapprofiljának alámetszése 

𝑠𝑅 koszorúvastagság 

𝑠𝑦𝑡 tetszőleges köri homlok-fogvastagság 
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VI 

 

𝑡𝑔 maximális bemetszési mélység 

u fogszám arány 

𝑤𝐹𝐸𝐴,𝑝𝑟𝑜𝑗 fogaskerékpár összesített, végeselmes számítással nyert, kapcsolóegyenes menti 

deformációja (Langheinrich után) 

𝑤𝑔𝑒𝑠 fogaskerékpár összesített kapcsolóegyenes menti deformációja (Weber és Banaschek után) 

𝑤𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 fogprofilok kapcsolóegyenes menti belapulása (Weber és Banaschek után) 

𝑤𝐾 fogaskeréktestek határszegmensének kapcsolóegyenes menti deformációja (Weber és 

Banaschek után) 

𝑤𝑍 fogtestek kapcsolóegyenes menti deformációja (Weber és Banaschek után) 

x profileltolási tényező 

𝑥𝑙𝑖𝑚 alámetszési profileltolás 

z fogszám 

𝑧𝑙𝑖𝑚 alámetszési határfogszám 

𝑧𝑛 helyettesítő fogszám 

 

 

Latin nagybetűk 

𝐶𝐵 referencia profil tényező 

𝐶𝐵
′ Langheinrich szerinti referencia profil tényező 

𝐶𝐹 vonalterhelési tényező 

𝐶ℎ lábmagasság tényező 

𝐶𝑀 korrekciós tényező 

𝐶𝑅 kerékagy tényező 

𝐶𝑊𝐵 Langheinrich szerinti módosító tényező Weber és Banschek egyenleteihez 

𝐶𝛼 profilszög tényező 

𝐶𝛼,𝑚𝑜𝑑 Langheinrich szerinti profilszög tényező 

𝐶𝜌 szerszám éllekerekítési tényező 

E Young-modulus 

𝐸𝑆𝑡 acél-acél elempárok Young-modulusa 

𝐹𝑏𝑛 mérvadó névleges normálfogerő 

𝐹𝑏𝑡 mérvadó névleges homlokmetszeti normálfogerő 

𝐹𝑏𝑡𝑖 tetszőleges pontbeli névleges homlokmetszeti normálfogerő 

𝐹𝑛 normálerő 
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MQ közepes anyagminőség (ISO 6336) 

Qx ‚x‘ pontossági osztály 

𝑅𝑒 folyáshatár 

𝑆𝐹 fogtőteherbírási biztonsági tényező 

W0 vonalnyomás (Weber és Banaschek után) 
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DOI: 10.14750/ME.2021.011



 

VII 

 

𝑌X Relatív bemetszés érzékenységi tényező (fogtőfeszültség, szabványos referencia-

fogaskerékhez képest) 

𝑌𝛽 fogferdeségi tényező  (fogtőfeszültség) 

𝑌δRelT Relatív megbízhatósági tényező (fogtőfeszültség, szabványos referencia-fogaskerékhez 

képest) 

𝑍𝐸  rugalmassági tényező (kontaktfeszültség) 

𝑍𝐻 zónatényező (kontaktfeszültség) 

𝑍𝛽  fogferdeségi tényező (kontaktfeszültség) 

𝑍𝜀 kapcsolószám tényező (kontaktfeszültség) 

 

 

Görög kisbetűk 

𝛼, 𝛼𝑃 profilszög (P index opcionális) 

𝛼𝑎 fejköri alapprofilszög 

𝛼𝑒𝑛 helyettesítő egyenes fogazat egyfogpár-kapcsolódás határpontjában vett profilszög 

𝛼𝐹𝑒𝑛 helyettesítő egyenes fogazat egyfogpár-kapcsolódás határpontbeli terhelési szöge 

𝛼𝐹𝑦𝑛 helyettesítő egyenes fogazat tetszőleges pontbeli terhelési szöge 

𝛼𝑖 normál-alapprofilszög (Litvin után) 

𝛼𝑖 𝑙𝑖𝑚 alámetszési normál-alapprofilszög (Litvin után) 

𝛼𝑖𝑡 homlok-alapprofilszög (Litvin után) 

𝛼𝑙 evolvens-fogtőgörbe határpontjának homlok-alapprofilszöge (Erney után) 

𝛼𝐾 formaszám (ÖNORM M6740) 

𝛼𝐾𝑁 Neuber szerinti formaszám 

𝛼𝐾𝑃 Petersen szerinti formaszám 

𝛼𝑛, 𝛼𝑃𝑛 normál-alapprofilszög (P index opcionális) 

𝛼𝑛,𝑏𝑒𝑙 terhelt oldali normál-alapprofilszög (Langheinrich után) 

𝛼𝑛,𝑢𝑛𝑏 támasztó oldali normál-alapprofilszög (Langheinrich után) 

𝛼𝑡, 𝛼𝑃𝑡 homlok-alapprofilszög (P index opcionális) 

𝛼𝑤𝑡 kapcsolószög 

𝛼0 terhelési arány (VDI 2226) 

ß osztóköri fogferdeségi szög 

𝛽𝑎𝑙 helyettesítő ék félnyílásszöge (ÖNORM M6740) 

𝛽𝑏 alapköri fogferdeségi szög 
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𝛿𝐹 eltéréseket tartalmazó, bejáratott fogazat kapcsolóegyenes menti deformációja 

𝛿𝐻𝑅 érintkező fogprofilok kapcsolóegyenes menti belapulása 
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𝜌𝐻 evolvens-fogtőgörbe határpontbeli görbületi sugár 

𝜌𝑚𝑖𝑛𝐴 Albert szerinti minimális götbületi sugár 
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𝑚𝑝 profilkapcsolószám 

n virtuális fogszám 

𝑛𝑎 axiális kapcsolószám törtrésze 

𝑛𝑟 profilkapcsolószám törtrésze 
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𝐾𝑅 Megbízhatósági tényező (kontaktfeszültség) 
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𝐾𝑇 Hőmérséklet tényező (kontaktfeszültség) 

𝐾𝑉 dinamikus tényező 

𝐾𝜓 fogferdeségi szög tényező 
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𝜆𝑛𝑠 virtuális szerszám éllekerekítési középpontjaihoz húzott sugarak által bezárt szög 
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bezárt szög 

𝜉𝑛𝐹 veszélyes keresztmetszet félhúrmérete 

𝜌 görbületi sugár 
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1. Bevezetés 
 

 A hengeres fogaskerékpárok méretezési eljárásait sokszor már újdonságot nem igazán rejtő 

témakörként emlegetik. Valójában azonban a mai napig több ipari alkalmazás szempontjából 

meghatározó fejlesztési területnek számít. Más gépelemekhez hasonlóan a fejlesztési verseny 

következtében folyamatosan növekvő elvárások itt is a tervezési módszerek állandó felülvizsgálatát 

teszik szükségessé. Ezen változtatások természetesen nem a szabványos módszerek teljes reformját 

jelentik, hanem olyan ajánlások és új figyelembeveendő kiegészítések rögzítését, amelyek a nem 

konvencionális kérdésekben támpontot nyújthatnak a fejlesztő mérnök számára. 

 

1.1. Értekezés célkitűzései 
 

 A jelenlegi munka a külső, evolvens fogazatú hengeres fogaskerékpárok 

egyfogpármerevségének és fogtőfeszültségképének geometria függésével foglalkozik. Az értekezés 

vizsgálatai két nagyobb csoportba sorolhatók. Az első a szimmetrikus profilú kerekek végeselemes 

eredményeinek analitikus módszerekkel való korrelációjának feltárása, a második a fogalak 

aszimmetrikus kialakításában rejlő lehetőségek elemzése. 

 Az általános érvényű, gyakorlatközeli vizsgálatok elvégzéséhez kulcsfontosságú a tárgyalt 

jellemzőket befolyásoló tényezők körültekintő ismerete. A feladat átfogó tárgyalása és az 

alapegyenletekről leválasztható módosító tényezők szakszerű definiálása ugyanis ennek fényében 

végezhető el. Ennek érdekében az értekezés keretében elvégzett irodalomkutatás kiterjed mind a 

konkrét elempárokat behatóan vizsgáló, mind pedig az elvégzett vizsgálatok eredményeit általános 

formában összegző kutatásokra. A jelenlegi kutatás során különösen az általános megállapításokat célzó 

irodalmak meghatározó jellegűek, hiszen az itt ismertetett vizsgálatok is általánosított eredmények 

megfogalmazására irányulnak. Ez a leírási forma szolgálja ugyanis az átfogó gyakorlati 

felhasználhatóságot. 

 A fogtőfeszültség témakörében áttekintett irodalmak rávilágítanak az egyes analitikus 

megoldások elhanyagolásaira. Ezen eljárások elsődleges célja ugyanis a teherbírással szembeni 

elvárások biztosítása és nem a fellépő fogtőfeszültség tökéletes modellezése. Erre szolgál jó példaként, 

hogy az ISO és AGMA szabványok az eltérő számítási módszerek mellett magát a megengedett 

fogtőfeszültséget eltérő módon definiálják. Az egykori ÖNORM szabvány pedig jól tükrözi, hogy a 

fogtő kiterheltségének meghatározása a szokásos módszerektől merően eltérő módon is elvégezhető. A 

jelenlegi értékezés egyik célkitűzése a manapság meghatározó ISO és AGMA szabványok szerint 

megállapított fogtőfeszültségek egyezésének vizsgálata a végeselemes eredményekkel. A nyert 

megállapítások elősegítik az analitikus eljárások végeselemes úton történő pontosítását. 

 A jelenlegi kutatásban – a szimmetrikus profilú elempárok mérvadó fogtőfeszültségének 

analízise mellett – külön hangsúlyt kap a veszélyes keresztmetszet helyzetének, valamint a kapcsolódás 

során fellépő terhelés lengő jellegének feltérképezése. A numerikus számítások során az ISO 6336 és 

az AGMA 2001-D04 szabványok szolgáltatnak viszonyítási alapot. Az elvégzett számítások célja 

rávilágítani a numerikus és a szabványosított analitikus módszerek közti különbségekre, illetve az 

utóbbiak által használt elhanyagolások súlyára. Az átfogó vizsgálatok feladata bemutatni, hogy a 

gyakorlatban oly meghatározó szabványosított megoldások egyszerűsített közelítései miként állnak 

össze egy egymást kompenzáló, jól és kellő pontossággal alkalmazható, kiforrott méretezési eljárássá. 

 Az egyfogprámerevség kapcsán elvégzett irodalomkutatás jól bemutatja a jellemző korántsem 

egzakt meghatározását. A különböző analitikus módszerek ugyanis mindazon túl, hogy különböző 

elhanyagolásokkal élnek, eltérő módon kezelik a fogaskeréktest merevségét. Az eljárások közti 

eltérések pedig különböző nagyságú merevségekhez vezetnek. Az ismertetett irodalomi áttekintés és 

kutatási eredmények egyik célkitűzése a felmerülő különbségek okainak feltárása és az egyes 

módszerek vizsgált fogaskerekek geometriájával szembeni érzékenységének összegzése. 

A szimmetrikus fogazatú fogaskerékpárok egyfogpármerevségének vizsgálatakor az ISO 6336 

szabvány számítási algoritmusa valamint Weber és Banaschek analitikus modellje szolgáltatnak 

viszonyítási alapot. Ezen eljárások azonban a kerékagyak korlátozott – ebben munkában is bemutatott 

– tartományainak deformációját veszik figyelembe. Továbbá keréktestek torzulását – az ISO által 
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használt kerékagy tényezőt leszámítva – pusztán a profilalak függvényeként értelmezik. A két módszer 

ezenfelül – származási kapcsolatuk dacára – nem feltétlen azonos abszolút értékű egyfogpármerevséget 

prognosztizál. 

Az ebben a munkában ismertetett numerikus számítások esetén nem cél az analitikus 

megoldások minél pontosabb leképezése. Ezen eljárások közelítéséhez ugyanis szükség van a kerékagy 

figyelembe vett területének korlátozására. Az elvégzett végeselemes szimulációk során minden esetben 

a teljes fogkoszorú figyelembevételre kerül. A kapott eredmények kiértékelése a különböző geometriai 

paraméterek megváltozásának egyfogpármerevségre gyakorolt százalékos hatásaként történik. Az így 

elvégzett számítások jó áttekintést adnak a különböző koszorúvastagságú numerikus modellek 

geometria érzékenységének analitikus módszerekhez képesti eltéréseiről. 

Az egyfogpármerevség meghatározásának másik vizsgált kérdésköre a teljes koszorújú 

elempárok abszolút egyfogpármerevségének részben analitikus, részben végeselemes úton történő 

reprezentálása. Ennek oka, hogy az érintkező koszorúk – analitikus eljárások esetén ezek figyelembe 

vett területei –, valamint a kerékagyak sorba kapcsolt rugókként kezelhetők a kapcsolódás 

merevségének leírásakor. A koszorúvastagság vagy a figyelembe vett szegmensek megfelelő 

megválasztása esetén a keréktestek deformációja jó közelítéssel függetlennek tekinthető a használt 

profilalaktól. Ebből eredően az abszolút merevségváltozás a koszorúk merevségváltozásának tükrében 

meghatározható. A vizsgált kérdés tehát az, hogy a kapcsolódó fogak, illetve azok határszegmenseinek 

torzulását leíró ISO valamint Weber és Banaschek eljárások – az egyes kerékagyak merevségének 

ismertében – milyen pontossággal használhatók az abszolút egyfogpármerevség leírására. 

A korábban felsorolt számítások mellett az egyes elempárok numerikus kontaktfeszültsége is 

elemzésre került. Az itt kapott eredmények Hertz-féle analitikus kontaktmodellel kerültek összevetésre. 

A tématerület megfelelő mélységű tárgyalásához fontos a fogfelületi teherbírás analitikus 

modellezésében rejlő elhanyagolások ismerte. Az alkalmazott egyszerűsítésekről az elvégzett 

irodalomkutatás ad részletes áttekintést. Az itt tett megállapítások szerepet játszanak mind a 

végeselemes modellek felépítésénél mind a kapott analitikus és numerikus eredmények közti 

különbségek tisztázásánál. A nyert korreláció a végeselem modellek helyes beállításinak igazolásánál 

kiemelt jelentőségű. A de Saint-Venant elv értelmében ugyanis a szimulációk során magának az 

erőátadás közvetlen környezetének a pontos leképezése jelenti a legnagyobb nehézséget. 

A szimmetrikus profilú változatok vizsgálatát követően, a fogprofil aszimmetrikus 

kialakításának tárgyalt jellemzőkre gyakorolt hatásai is kiértékelésre kerültek. Az elvégzett 

irodalomkutatás jó áttekintést ad a korábban elvégzett vizsgálatokról és az eredmények szabványosított 

módszerekbe történő felhasználhatóságáról. A jelenlegi kutatás ide tartozó számításai már kizárólag 

numerikus úton kerülnek elvégzésre. A cél az aszimmetriában rejlő lehetőségek dokumentálása a 

különböző esetekben történő alkalmazás célravezetőségének eldöntése érdekében. 

 Az elvégzett vizsgálatok – a technika jelenlegi állásának összefoglalása mellett – átfogó képet 

adnak az evolvens, külső fogazatú, hengeres fogaskerékpárok egyfogpármerevségének illetve 

fogtőfeszültségének meghatározásáról. A számítások rávilágítanak a szimmetrikus esetekben 

elterjedten használt analitikus módszerek végeselemes modellekkel való korrelációjára, miközben 

feltárják az aszimmetrikus profilokban rejlő lehetőségek dimenzióit is. 

 

1.2. Vizsgált tématerületek gyakorlati jelentősége, eredmények alkalmazása 
 

 A modern hajtóművekkel kapcsolatban, a teljesítményhajtások további elemeihez hasonlóan, 

átalános igény az átvihető teljesítménysűrűség folyamatos növelése. A fokozódó elvárásokhoz igazodó 

fogaskerékpárok tervezésekor a szabványosított definíciók mellett jelenetős segítséget nyújthatnak a 

tervezőt segítő egyéb ajánlások. 

 Egy ilyen tipikus kérdéskör a mérvadó – külső egyfogpár-kapcsolódási ponthoz rendelt – 

veszélyes keresztmetszet pozíciójának vizsgálata. Pontos helyzetének ismerete többek között előtérbe 

kerülhet a fogtőbeli anyagkeménység és fogtőteherbírás növelését célzó, szórás általi maradó feszültség 

kiértékelésekor. Az ezen vizsgálatokhoz tartozó méréseket ugyanis jellemzően a várt veszélyes 

keresztmetszethez viszonyítva szokás elvégezni, így meghatározva az elért minőségi osztályt. Az 

elvégzett végeselemes szimulációk eredményei lehetővé teszik a mérési pontok pontosabb felvételét, 

ezáltal elősegítve körültekintőbb ellenőrzését. 
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Egy másik érdekes kérdés a veszélyes keresztmetszet kapcsolódás soráni vándorlásából eredő 

legmagasabb helyzete. Ezen jellemző például a finommegmukálási (köszörülés, hónolás stb.) szerszám 

bemerülés előírásakor szolgálhat viszonyítási pontként, elkerülve egy esetleges kritikus 

feszültséggyűjtő hely kialakulását. Teljesítmény hajtások esetén ugyanis többször előfordul az 

előmegmunkálás soráni alámetszés minimális vagy a finommegmunkálás alatt már nem teljesen tiszta 

szerszámkifutást biztosító előírása. Ezzel igyekezve maximalizálni az elérhető fogtőteherbírást. A 

fogláb ilyen jellegű előírásakor az elvégzett végeselemes számítások jó támpontot adnak a maximális 

finommegmunkálás alatti szerszám bemerülés előírásához. 

A mérvadó veszélyes keresztmetszet helyzetének minél pontosabb leírása az itt ébredő 

kapcsolódás alatti terhelésváltozás jellegének és nagyságának pontosabb meghatározását is lehetővé 

teszi. A jelenlegi kutatás fárasztó igénybevétel formájára vonatkozó eredményei segítséget nyújtanak a 

tervezőnek a szabványosított eljárások ezirányú közelítéseinek behatóbb figyelembevételében. 

 A hengeres fogaskerékpárok fejlesztésének egy másik aktuális kihívása az autóiparban gyorsan 

terjedő elektromos hajtásláncokhoz kötődik. Az itt használt hajtóművek fogaskerék-párjainak ugyanis 

kiemelkedő akusztikai jellemzőkkel kell rendelkezniük. Ezen cél elérése érdekében kulcsfontosságú a 

különböző módszerek korlátainak ismerte és az alternatív megoldások alkalmazhatóságának feltárása. 

Az egyes kapcsolatok rezgésgerjesztési szintjének analitikus eljárásokkal történő közelítésekor 

a fogaskeréktestek deformációja jellemzően csak korlátozott formában kerül figyelembevételre. Ezen 

módszerek jól reprezentálják az egyes fogak relatív deformációját, mivel hűen visszaadják maguknak 

a fogaknak és a keréktest foggal érintkező szegmensének relatív torzulását. Ebből adódóan, ha a 

fogaskeréktest esetleges kihajlása a fogazatok egymáshoz viszonyított térbeli helyzetének 

meghatározásakor megfelelően figyelembevételre kerül, az analitikus módszerek megfelelő eszközt 

nyújtanak a kapcsolódási jellemzők legördülés soráni változásának feltérképezésére. Az így elvégzett 

analitikus kontaktanalízis során a fogaskeréktestek további deformációjának egzaktabb modellezése 

nem bír különösebb jelentőséggel, mivel az nem gyakorol különösebb hatást érintkező fogoldalak 

érintkezési vonalainak helyzetére és az ezek mentén való terheléseloszlásra. 

Az abszolút egyfogpármerevség leírásakor azonban – a már említett elhanyagolásoknak 

köszönhetően – még a legegyszerűbb kerékagyak esetén sem lehet tisztán a tárgyalt analitikus 

eljárásokra hagyatkozni. Az utóbbiak ugyanis mindamellett hogy jellemzően nem szolgáltatnak azonos 

abszolút értékű merevséget, az egyes profil geometria jellemzőkkel szemben is eltérő érzékenységet 

mutatnak. Az elvégezett végeselemes vizsgálatok rávilágítanak, hogy a különböző vastagságú 

fogaskerékkoszorúk merevségváltozása a különböző geometriai jellemzők függvényében milyen 

pontossággal becsülhetőek az ISO 6336 valamint a jelenlegi gyakorlati alkalmazásoknak megfelelően 

kibővített Weber és Banaschek féle módszer alkalmazásával. 

A kutatás keretében elvégzett vizsgálatok mindemellett támpontot nyújtanak az egyes 

fogaskerék-kapcsolatok abszolút egyfogpármerevségének modellezéséhez is. A kerékagyak valamint 

az érintkező koszorúk ugyanis a kapcsolódás merevségének leírásakor sorba kapcsolt rugókként 

kezelhetőek. A tárgyalt analitikus számítások a terhelt fog relatív deformációs állapotát igyekeznek 

leírni, figyelmen kívül hagyva a teljes koszorú elcsavarodását. Az abszolút egyfogpármerevség 

meghatározásakor a fogkoszorúk elcsavarodással szembeni, például végeselemes úton nyert, 

merevségének ismeretében kézenfekvőnek tűnik ezen megoldások felhasználása. Az elvégzett 

végeselemes számítások azonban rávilágítottak, hogy a vizsgált analitikus számítások ezirányú 

alkalmazása, jelenlegi formájukban, az egyfogpármerevség alulbecsléséhez vezet. 

 Az egyes hajtóművek méretének csökkentése iránti folyamatos igény egyes esetekben a 

fogazott elempárok forgásirány szerinti, drasztikus optimálásához is vezethet. Ez indokolja az 

aszimmetrikus profilok alkalmazási lehetőségének vizsgálatát. Az így kialakított kerekek azonos 

beépítési méretek mellett merevebb, nagyobb nyomaték átvitelére képes kapcsolódást 

eredményezhetnek, ami egyértelmű gyakorlati potenciált hordoz magában. Az elvégzett vizsgálatok 

eredményei hasznos támpontot nyújtanak a tervezőnek az alkalmazott aszimmetria várható hatásának 

előzetes becslésére mind fogtőteherbírás mind egyfogpármerevség vonatkozásában. 

 A felsorolt alkalmazási lehetőségek jól érzékeltetik a dolgozatban ismertetett eredmények 

gyakorlati jelentőségét. Látható, hogy ezeknek, a hétköznapokban már megszokottnak vélt 

gépelemeknek esetén is folyamatos igény van az alkalmazhatósági határok kiterjesztésére. A növekvő 

elvárások pedig új kihívások elé állítják a fejlesztő mérnököket. 
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2. Tudomány jelenlegi állása 
 

 Az idők folyamán számos megoldás született az evolvens, külső fogazatú, hengeres 

fogaskerékpárok kontakt- és fogtőfeszültségének illetve egyfogpármerevségének leírására. A tudomány 

jelenlegi állásának tárgyalása során az értekezés igyekszik azon kutatások bemutatására szorítkozni, 

amelyek hatása napjainkban is meghatározó ezen a területen vagy esetleg ugyan manapság már nem 

igen használt, viszont egyedi elméleti megközelítést jelentenek. Ez a tárgyalási mód lehetővé teszi az 

egyes módszerek fejlődésének mélyebb áttekintését. Azonban magában hordozza azt a tényt, hogy az 

összefoglalásnak nem célja kitérni valamennyi a területen elvégzett kutatásra, hanem mintegy azok 

elméleti súlyának fényében igyekszik megszűrni azokat. Jó példa erre a fogazatok végeselemes 

modellezésének terültén ismertetett szakmai eredmények. Itt ugyanis számos munka foglalkozik egy-

egy tetszőlegesen kiválasztott elempár vizsgálatával. A jelenlegi munka viszont igyekszik azon 

kutatásokra fókuszálni, amelyek célja az átfogó tendenciák feltérképezése illetve leírása. 

 A felvázolt tárgyalási elv fényében a szimmetrikus fogazatok jellemzőinek bemutatására 

vonatkozó munkák tárgyalása során az ide tartozó analitikus módszerek kerülnek összefoglalása. Ezen 

módszerek ugyanis jól összegzik az adott tématerületeken rendelkezésre álló kutatási eredmények 

általános formában történő, átfogó összefoglalását. 

 Fontos megjegyezni, hogy az ismertetésre kerülő eljárások alkalmazhatóságát több feltétel is 

korlátozza, amelyek vonatkozhatnak az előállítási technológiára, a fogaskerekek anyagára, működési 

körülményeire vagy éppen az alkalmazott profilgeometriára. A gyakorlat számára meghatározó ISO, 

DIN és AGMA szabványok – európai eljárások esetén a B számítási módszert alapul véve – fogfelületi 

és fogtőteherbírására vonatkozó legfontosabb geometriai  kritériumait például érdemes az alábbiak 

szerint összefoglalni: 
 

- profilkapcsolószám: 1 ≤ 휀𝛼 ≤ 2,5 , 

- kapcsolószög: 𝛼 ≤ 25° (ISO, DIN), 

- osztóköri fogferdeségi szög: 𝛽 ≤ 25° (ISO, DIN), 𝜓 ≤ 50° (AGMA), 

- koszorúvastagság 𝑆𝑅𝑚𝑖𝑛 = 3,5𝑚𝑛 (DIN), 𝑆𝑅𝑚𝑖𝑛 = 0,5𝑚𝑛 (ISO, AGMA), 

- kapcsolódási interferencia  nem lép fel hajtópár fejszalagja és fogtöve között, 

- fogkihegyesedés elkerülése, 

- fogtőgörbe alakja megfeleltethető a számított gyártási esetnek, 

- megfelelő foghézag jelenléte, 

- alámetszés elkerülése az elméleti aktív profilszakaszon. 
 

 Az egyfogpármerevség jelen munkában történő meghatározásánál figyelembe vett ISO és DIN 

szabványok B módszerei némileg módosítják illetve kiegészítik az ide vonatkozó feltételeiket: 
 

- osztóköri fogferdeségi szög nagysága 𝛽 ≤ 45° , 

- 𝑥1 ≥ 𝑥2 , 

- −0,5 ≤ 𝑥1 + 𝑥2 ≤ 2 , 

- fogaskeréktest és tengely közötti tökéletesen egyenletes kerület menti nyomatékátadás. 
 

Az utóbbi pont elsődlegesen nem feltétlenül geometria előírásnak tekinthető, viszont közvetett módon 

meghatározza  a fogaskerékpár agy-tengely kapcsolatának geometriáját. 

 Az aszimmetrikus fogazatok esetén egy rövid történelmi áttekintést követően azon eredmények 

kerülnek összegyűjtésre, melyek lehetővé teszik a szimmetrikus esetekkel szembeni előnyeik átfogó – 

nem pusztán egy-két elempáron keresztüli – bemutatását, esetleg ezek integrálását a már rendelkezésre 

álló szabványosított megoldásokba. 
 

2.1. Szimmetrikus fogazatok névleges fogfelületi nyomófeszültségnek 

meghatározása 
 

 A gyakorlatban szabványosított ISO 6336 [ISO6336II], DIN 3990 [DIN3990II] és AGMA 2001 

[AGMA2001] számítási módszerek a fogaskerékpárok fogfelületi teherbírásának meghatározására 
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során a Hertz-feszültség [Hertz81] értékét tekintik mérvadó kritériumnak. Itt mindenképpen meg kell 

említenünk Vidéky Emil nevét, aki az elsők között javasolta a Hertz-feszültséget a fogfelület 

teherbírásának alapparaméterként. Annak ellenére, hogy a terhelhetőséget a fellépő nyírófeszültség, 

valamint a relatív csúszásértékek, kenési és hőmérsékleti jellemzők mellett számos egyéb paraméter is 

befolyásolja, az említett kritérium jó közelítésnek bizonyult a gyakorlat számára. 

 A további tényezők hatása a megengedhető feszültség meghatározásakor, ha nem is teljes 

mértékben, de részben figyelembevételre kerül a szabványosított módszerek alkalmazása során. Ezen 

tényezők számbavételének céljából számos járatási vizsgálat került végrehajtásra adott anyagú 

fogaskerékpárok esetén. Az így kapott eredmények révén a szabványosított számítások tehát lehetővé 

teszik a meghatározott Hertz-feszültség kritérium átültetését eltérő méretű és működési tartományú 

fogaskerékpárokra. A fellépő névleges fogfelületi nyomófeszültség nagysága ennek köszönhetően már 

egyértelmű tervezési kritériumként alkalmazható. A névleges fogfelületi nyomófeszültség nem más, 

mint a hibamentes fogazatok kapcsolódásakor, a statikus névleges terhelőnyomaték következtében, a 

kapcsolódás mérvadó pontjában fellépő Hertz-feszütség. A szabványosított európai eljárások 

hatterének részletes áttekintéséhez jó lehetőséget nyújtanak Niemann [Niemann,G.81], Linke 

[Linke,H.16] és Erney [Erney,Gy.83] könyvei. 

 Annak ellenére, hogy a 2. pontban leírtakkal összhangban a technika jelenlegi állásának további 

bemutatása során a szabványosított ISO 6336, DIN 3990 és AGMA 2001 eljárások kerülnek részletes 

bemutatásra, mindenképpen érdemes szót ejteni az ide vonatkozó, sok esetben a szabványosított 

módszereket is meghatározó, kutatási eredményekről. A fogfelület pittingképződés szempontjábóli 

teherbírásának meghatározásához tartotó eljárások elméleti vagy éppen kísérleti úton történő 

pontosításával találkozhatunk többek között Schaller [Schaller,K.V.90], Elstropff [Elstorpff,M.G.93], 

Eberspächer [Eberspächer,C.95], Tobie [Tobie,T.01], Steinberger [Steinberger,G.06], Schudy 

[Schudy,J.10] és Hergesell [Hergesell,M.13] munkáiban. Külön érdemes kiemelni Stahl [Stahl,K.00I] 

[Stahl,K.00III] kutatását, amiben a terheléseloszlás pontosabb figyelembevételének jelentőségére, 

számítások soráni precízebb kezelésére koncentrál, kiemelt figyelemmel a ferde fogazatokra. 

Köztudottan ugyanis a szabványosított módszerek jellemzően  túlbecsülik ezen változatok fáradásos 

teherbírását. Ennek legfőbb oka, hogy a DIN és ISO szabványokból hiányzik a ferdefogazatú 

kerékpárok fogfelületi teherbírásának kísérleti elemzése. A szabványos számítások valós járatási 

eredményektől való eltérését a Stahl által végzett kísérletek szintén megerősítettek. Stahl és Hurasky-

Schönwerth [Stahl,K.00II] szintén ide tartozó, ferde fogazatok fogfelületi teherbírási számításainak 

pontosítására vonatkozó eredményeit a FVA 284 I/II kutatási jelentése tartalmazza. Steinberger 

[Steinberger,G.04] ebben a témában folytatott, DIN eljárásra vonatkoztatott, egyenes és ferde 

fogazatokra egyaránt elvégzett összehasonlító tesztjeit FVA 284 Ib jelentése összegzi. 

Az edzési mélység és az alkalmazott kenőanyag hatásának elemzésével Käser [Käser,W.77] 

disszertációja foglalkozik. A kenőanyag befolyásának témakörében érdemes továbbá megemlíteni 

Davidson és Ku [Davidson,T.58], Townsend P. Dennis és Zaretsky V. Erwin [Townsend,E.85] 

Schönnenbeck [Schönnenbeck,G.84], Schedl [Schedl,U.98], Bayerdörfer [Bayerdörfer,I.00] valamint 

Radev [Radev,T.04] kutatásait, melyek közül az utóbbi céljai közé tartozott egy gyakorlatközeli 

teszteljárás kifejlesztése is. Az olaj öregedésével változó felületi teherbírás elemzésével Weiss 

[Weiss,R.94] dolgozatóban találkozhatunk. Az alkalmazott anyagpár, kenőanyag és működési 

hőmérséklet figyelembevételének jelentőségét Knauer [Knauer,G.88] disszertációja tárgyalja. A 

kapcsolódó elempárok elaszto-hidrodinamikus kenési viszonyainak hatásával többek között Dowson és 

Higginson [Dowson,D.66], Simon [Simon,M.84], valamint Oster [Oster,P.82] foglalkozik. Az 

érintkezés során fellépő minimális kenőfilm vastagság leírása Dowson [Dowson,D.71] munkájában 

található meg. 

A nemesített és normalizált hengeres fogaskerékpárok fogfelületi teherbírásának alkalmazott 

anyagpároktól, felületminőségektől és azok maradó feszültségállapotától való függésének 

vizsgálatában Joachim [Joachim,F.J.84] kutatása meghatározó jelentőségű. A karbonitridálási eljárások 

hatásának elemzéséhez Lombardo [Lombardo,S.14] dolgozatát, míg a nemesített és nitridált 

fogazatpárok teherbírásának témakörében Zornek [Zornek,B.18] munkáját érdemes tanulmányozni. Az 

hőkezelési jellemzők hatásának szimulációkon keresztüli vizsgálatával Liu és társai [Liu,H.18] 

kutatásában is találkozhatunk. A fogfelület állapotának és a jelenlévő maradó feszültség jelentőségével 

többek között Koller [Koller, P.12] disszertációja is foglalkozik. Qiao [Qiao,H.08] céltudatosan olyan 

fogazott elempárok felületi fáradásos tönkremenetelét tárgyalja, melyek estén a kapcsolódó felületek 
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érdessége egy nagyságrendbe esik az egyenletes sima felületeknek megfelelő kenőfilmvastagsággal. A 

betétedzett kerekek köszörülés utáni kéregtulajdonságainak fogfelületi teherbírásának vizsgálatát 

Schwienbacher [Schwienbacher,S08] kutatásában található meg. Az edzett elempárok 

szuperfiniseléssel befolyásolható tulajdonságait Zhang és Shaw [Zahng,J.11] részletezi. 

A nagy fordulatszámú hajtások esetén fellépő dinamikus hatások, elaszto-hidrodinamikus 

kenési viszonyok melletti pittengesédére gyakorolt jelentőségének elemzése többek között Li és 

Anisetti [Li,S.17] munkájában található meg. A nagysebességű, hengeres fogaskerékpárokkal szerelt 

hajtóművek fogfelületeinek mirkopittingesdésen és pittingesedésen keresztüli tönkremenetelét Emmert 

[Emmert,S.94] ugyancsak tárgyalja. A mikropitting és pitting általi tönkremenetel jellemzően azonban 

nem tekinthető függetlennek egymástól. Különösen igaz ez a kis érintkezési rádiuszú, nagy terhelésű 

elempárok esetén, ahol igen kis pittingképződési mélységgel is találkozhatunk. A mikropitting 

pittingesedésre gyakorolt hatásával több munka is foglalkozik. Ilyenek többek között Felbermaier és 

Tobie [Felbermaier,M.14], Felbermaier [Felbermaier, M.16] valamint Hergesell [Hergesell,M.08] 

kutatásai. A fogfelületi teherbírás anyagjellemzőktől és felület alatti anyaghibáktól való függése 

Wickborn [Wickborn,C.17] disszertációjában ismerhető meg. Santus [Santus,C.12] kutatásában a 

fogfelület különböző tönkremeneteli formáival szembeni teherbírásának – meghatározó mélységbeli 

nyírófeszültség figyelembevétele melletti – Findley kritérium [Socie,D.F.99] szerinti leírását tárgyalja, 

külön kitérve a mikropitting és pitting megjelenése közti kölcsönhatás jelentőségére. Az összetett 

igénybevétel és ezáltal a fellépő nyírófeszültségek figyelembevételnek jelentőségével Hertter 

[Hertter,T.03] valamint Wei és társai [Wei,J.16]  egyaránt foglalkoznak. A fogfelületi terhelhetőség von 

Mises féle redukált feszültség szerinti – elaszto-hidrodinamikus kenése viszonyt reprezentáló  

háromdimenziós konaktmodelleken keresztüli – meghatározása többek között Zhu [Zhu,D.09] 

munkájában található meg. A szélturbinák kerékpárjainak, felületi érdességtől függő Brown-Miller 

többtengelyű fáradási kritériumának [Miller,K.J.73], [Wang,C.H.93] alkalmazásával történő fogfelületi 

teherbírásának vizsgálata Zahng és társai [Zahng,B.19] kutatásában ismerhető meg. 

Az érintkező felületek törésmechanikai alapokon nyugvó, elaszto-hidrodinamikus kenési 

viszonyok melletti fáradásos tönkremenetelének, fellépő repedések terjedésének numerikus 

szimulációját Fajdiga [Fajdiga,G.07] részletezi. A pitting kialakulása során fellépő repedésterjedés 

kétdimenziós numerikus modellezésével Aslantaş [Aslantaş,K.] és Sraml és Fajdiga [Sraml,G.09] 

munkái ugyancsak foglalkoznak. 

 A későbbi számítások során a korábbiakkal összhangban a névleges fogtőfeszültség kerül 

meghatározásra, amely tökéletes evolvens profilok, kapcsolódás C főpontjában történő kapcsolódását 

feltételezve a (2.1.1.) alakban határozható meg. A létrejövő deformáció szélességi méretét a (2.1.2) 

egyenlet fejezi ki. A képletekben szereplő 1 és 2 indexek a két kapcsolódó fogaskereket jelölik: 

 

𝜎𝐻 = √
𝐹𝑛 (

1
𝜌1

+
1
𝜌2

)

𝜋𝑙 (
1 − 𝜈1

2

𝐸1
+

1 − 𝜈2
2

𝐸2
)

 , (2.1.1.) 

 

2𝑏𝐻 = √
16𝐹𝑛 (

1 − 𝜈1
2

𝐸1
+

1 − 𝜈2
2

𝐸2
)

𝜋𝑙 (
1
𝜌1

+
1
𝜌2

)
 . (2.1.2.) 

 

 A Hertz-elmélete nyomán felvett nyomáskép a már említettek szerint természetesen nem fedi 

tökéletesen a valóságot. A feltételezett és az elaszto-hidrodinamikus kenési viszonyokat reprezentáló 

nyomáseloszlást a 2.1.1. ábra reprezentálja, ahol jól megfigyelhető a kenőfilm olaj kilépési pontjában 

való mintegy 25%-os lecsökkenése, valamint a torlóhatás következtében kialakuló nyomáscsúcs. A 

2.1.1. ábra igen jól példázza a névleges fogtőfeszültség kritériumának elméleti jellegét és ezáltal a 

szabványosított módszerek kísérleti úton való megerősítésének fontosságát. 
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2.1.1. ábra: Felületi nyomáseloszlás megváltozása elaszto-hidrodinamikus kenés esetén [Erney,Gy.83] 

 

A továbbiakban a gyakorlati alkalmazásokat mondhatni szinte tejes mértékben lefedő ISO 

6336, DIN 3990 és AGMA 2001 szabványok ide vonatkozó fejezeteit fogjuk áttekinteni. Az első kettő 

a jelenlegi vizsgálataink tekintetében tökéletes egyezést mutat, ezért tárgyalásukra együtt kerül sor. Az 

amerikai szabvány különbözősége okán külön kerül bemutatásra. 

 

 

2.1.1. Névleges fogfelületi nyomófeszültség meghatározása – ISO 6336, DIN 3990 
 

 Az ISO és DIN szabványok [ISO6336II], [DIN3990II] a névleges fogfelületi nyomófeszültséget 

a (2.1.3.) alakban definiálják. A képletben szereplő módosító tényezők a ZH zóna-, a ZE rugalmassági, 

a Zɛ átfedési valamint a Zβ fogferdeségi tényezők. A (2.1.3.) összefüggés tehát nem más mint a (2.1.1.) 

összefüggés hengeres kerekekre való általános átültetése: 

 

𝜎𝐻0 = 𝑍𝐻𝑍𝐸𝑍𝜀𝑍𝛽√
𝐹𝑡

𝑑1𝑏

𝑢 + 1

𝑢
 . (2.1.3.) 

 

 A ZH tényező célja a kapcsolódási főpontban fellépő görbületi sugarak figyelembevétele, 

valamint a főpontbeli normálfogerő származtatása az osztóköri kerületi erőből. A keresett tényező 

(2.1.4.) szerinti felírása a (2.1.5.), (2.1.6.) geometriai törvényszerűségek alapján végezhető el: 

 

𝑍𝐻 = √
2 cos 𝛽𝑏 cos 𝛼𝑤𝑡

cos2 𝛼𝑡 sin 𝛼𝑤𝑡
 , (2.1.4.) 

 

𝜌𝐶1,2 =
𝑑1,2

2

tan 𝛼𝑤𝑡

cos 𝛽𝑏
cos 𝛼𝑡  , (2.1.5.) 

 

𝐹𝑏𝑛 =
𝐹𝑡

cos 𝛼𝑡 cos 𝛽𝑏
 . (2.1.6.) 
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 A névleges fogfelületi nyomófeszültség meghatározásakor a párosított fogaskerekek anyagának 

Hertz-feszültségre gyakorolt hatásának figyelembevétele a ZE rugalmassági tényezőn keresztül valósul 

meg: 

 

𝑍𝐸 =
√

1

𝜋 [
1 − 𝜈1

2

𝐸1
+

1 − 𝜈2
2

𝐸2
]

 . 
(2.1.7.) 

 

 A profil- és axiális kapcsolószám fellépő nyomófeszültségre gyakorolt hatását a Zɛ átfedési 

tényező veszi figyelembe. Ezen tényező segítségével a (2.1.8.) összefüggés alapján definiálható az a 

virtuális fogszélesség, amelyet ténylegesen figyelembe veszünk a számítás során: 

 

𝑏𝑣𝑖𝑟

𝑏
=

1

𝑍𝜀
2 . (2.1.8.) 

 

 Az átfedési tényező meghatározását az axiális kapcsolószám nagyságától függően a (2.1.9.), 

(2.1.10.) egyenletek alapján végezhetjük el. Egyenes fogazat esetén a (2.1.9.) összefüggés a (2.1.11.) 

alakra egyszerűsíthető: 

 

𝑍𝜀 = √
4 − 휀𝛼

3
(1 − 휀𝛽) +

휀𝛽

휀𝛼
, ℎ𝑎  휀𝛽 < 1 , (2.1.9.) 

 

𝑍𝜀 = √
1

휀𝛼
, ℎ𝑎  휀𝛽 ≥ 1 , (2.1.10.) 

 

𝑍𝜀 = √
4 − 휀𝛼

3
, ℎ𝑎  휀𝛽 = 0 . (2.1.11.) 

 

 Az ISO 6336 és DIN 3990 szabványok a fogferdeség fogfelületi teherbírásra gyakorolt további 

hatásának figyelembevételére a (2.1.12.) szerinti fogferdeségi tényezőt alkalmazzák. Ezen befolyásoló 

körülmények közé tartozik például a fogferdeségi szög és érintkezési vonalak menti terheléseloszlás 

kapcsolata. A Zβ tényező értékének (2.1.12.) szerinti felvételének helyességét a gyakorlati eredmények 

is igazolják: 

𝑍𝛽 = √cos 𝛽 . (2.1.12.) 

 A (2.1.3.) összefüggés a (2.1.1.) egyenletnek a (2.1.4.) - (2.1.12.) képletekben ismertetett 

tényezők alkalmazásával a (2.1.13.) alakban feleltehető meg. Látható, hogy az elméleti Hertz-feszültség 

értékét az ISO és DIN szabványok a Zε, Zβ  tényezők alkalmazásával mérséklik:  

 

𝜎𝐻 = 𝑍𝐻𝑍𝐸√
𝐹𝑡

𝑑1𝑏

𝑢 + 1

𝑢
=

𝜎𝐻0

𝑍𝜀𝑍𝛽
 . (2.1.13.) 
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2.1.2. Névleges fogfelületi nyomófeszültség meghatározása – AGMA 2001-D04, 

AGMA 908-B89 
 

 Az amerikai szabvány [AGMA2001] szerinti fogfelületi teherbírás számítás már nagyobb eltérést 

mutat a korábban tárgyaltakhoz képest. A szabványban használt jelöléseket és mértékegységeket a 

jelmagyarázat tartalmazza. A fejezetben tárgyalt összefügések megfogalmazása során egységnyi 

normálmodulú fogazatot fogunk feltételezni. Amennyiben egy adott paraméter a későbbiekben nem 

kerülne részletes leírásra, az a jelölések jegyzéke alapján egyértelműen azonosítható. Az AGMA 2001 

szabvány a maximálisan fellépő fogfelületi nyomófeszültséget a (2.1.14.) összefüggés alapján 

definiálja: 
 

𝑠𝐶 = 𝐶𝑃√𝑊𝑡𝐾𝑂𝐾𝑉𝐾𝑆

𝐾𝑚

𝑑1𝐹

𝐶𝑓

𝐼
 . (2.1.14.) 

 

 Az AGMA 2001 nem fogalmaz meg külön egyenletet a névleges fogfelületi nyomófeszültség 

meghatározására. Az összefüggés (2.1.15.) alakja viszont a megfelelő tényezők elhagyásával 

egyszerűen meghatározható: 

 

𝑠𝐶0 = 𝐶𝑃√𝑊𝑡𝐾𝑆

1

𝑑1𝐹

𝐶𝑓

𝐼
 . (2.1.15.) 

 

 A (2.1.15.) összefüggésben szereplő F a fogaskerékpár működő fogszélességét jelöli. A közös 

fogszélesség egységnyi normál modulra vonatkoztatott értékét a (2.1.16.) egyenlet határozza meg: 

 𝐹 = 𝑚𝐹

𝜋

sin 𝜓
 . (2.1.16.) 

 

 A 𝐾𝑆 méret tényező a fogaskerék anyagának – például hőkezelés következtében kialakuló – 

nem egyenletes tulajdonságait és illetve méretének fellépő feszültségre gyakorolt hatását célzott 

figyelembe venni. A szabvány nem ad meg konkrét összefüggést a tényező értékének maghatározására. 

Pusztán azzal az ajánlással él, hogy a méretpontosság és a megfelelő hőkezelés feltételezése mellett a 

méret tényező értéke a legtöbb esetben 1-nek választható. 

 A párosított fogaskerekek anyagjellemzőinek Hertz-feszültségre gyakorolt hatását a CP 

rugalmassági tényezőn keresztül vesszük figyelembe, amelynek definíciója megegyezik a (2.1.7.) 

egyenletben megfogalmazottakkal: 

𝐶𝑃 = 𝑍𝐸  . (2.1.17.) 

 

 A Cf felület állapot tényező a fogfelület végső megmunkálását, az ebből származó maradó 

feszültséget és a plasztikus deformációt hivatott figyelembe venni. Amennyiben feltételezhető, hogy a 

elvárt felületminőség elérésre került, a tényező értéke egységnyinek választható. 

 A I geometriai tényező az érintkezési ponthoz tartozó görbületi sugarak valamint a 

terheléseloszlás hatásának számszerűsítése mellett a kerületi erő normál fogerővé való átalakítását 

szolgálja. Meghatározását az AGMA 908 [AGMA908] információs lapok tartalmazzák: 

 

𝐼 =
cos Φ𝑟 𝐶𝜓

2

(
1
𝜌1

+
1
𝜌2

) 𝑑𝑤𝑚𝑁

 . (2.1.18.) 

 

 A (2.1.18.) egyenletben szereplő mN terhelés-eloszlási arány a (2.1.19.) - (2.1.22.) összefüggések 

alapján határozható meg, ahol Lmin a minimális érintkezési hosszat jelöli. Az nr tényező értéke a 

profilkapcsolószám, még az na tényezőé az axiális kapcsolószám törtrészeként határozható meg: 
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 𝑚𝑁 =
𝐹

𝐿𝑚𝑖𝑛
 , (2.1.19.) 

 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝑚𝑝𝐹 − 𝑛𝑎𝑛𝑟𝑝𝑥

cos 𝜓𝑏
, ℎ𝑎  𝑛𝑎 ≤ 1 − 𝑛𝑟 , (2.1.20.) 

 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝑚𝑝𝐹 − (1 − 𝑛𝑎)(1 − 𝑛𝑟)𝑝𝑥

cos 𝜓𝑏
, ℎ𝑎  𝑛𝑎 > 1 − 𝑛𝑟 . (2.1.21.) 

 

 A (2.1.19.) egyenlet alapján belátható, hogy olyan egyenes fogazatok esetén, ahol teljesül az 

𝑚𝑃 < 2 feltétel a (2.1.22.) egyenlet lesz érvényben. Az alacsony axiális kapcsolószámú 

fogaskerékpárok esetén – amelyeknél 𝑚𝐹 ≤ 1 – szintén a (2.1.22.) összefüggés alkalmazandó, mivel 

ebben az esetben a 𝐶𝜓 átfedési tényező önmagában alkalmas a terheléseloszlás figyelembevételére: 

 𝑚𝑁 = 1 . (2.1.22.) 

 

 Az AGMA szabvány az érintkezési vonalak fogferdeség következtében való ferde lefutását a 𝐶𝜓 

átfedési tényezőn keresztül veszi figyelembe. Értéke a (2.1.23.) vagy a (2.1.24.) összefüggés 

segítségével határozható meg. A (2.1.23.) egyenletben a 𝜌𝑚1 és 𝜌𝑚2 a kis kerék illetve a nagy kerék 

működő profiljának középrádiuszához tartozó görbületi sugarakat jelölik: 
 

 𝐶𝜓 = [1 − 𝑚𝐹 (1 −
𝜌𝑚1𝜌𝑚2𝑍

𝜌1𝜌2𝑝𝑁
)]

0,5

, ℎ𝑎     0 < 𝑚𝐹 ≤ 1 ,  (2.1.23.) 

 

 𝐶𝜓 = 1, ℎ𝑎     𝑚𝐹 > 1 ∪ 𝑚𝐹 = 0 . (2.1.24.) 

 

 

2.2. Szimmetrikus fogazatok névleges fogtőfeszültségének meghatározása 
 

 Az évek folyamán az evolvens, külső fogazatú, hengeres fogaskerékpárok fogtőteherbírás 

szempontjából történő ellenőrzésére több szabványosított megoldás is született. A következő fejezetben 

a névleges fogtőfeszültség ISO 6336 [ISO6336III] és DIN 3990 [DIN3990III] B módszereit, FVA 264 

[FVA264] számítási eljárását, AGMA 2001 [AGMA2001], [AGMA908] valamint ÖNORM M6740 

[ÖNORM6740] szabványok szerinti meghatározását fogjuk áttekinteni. A névleges fogtőfeszültség 

nem más, mint a hibamentes fogazatok kapcsolódásakor, a statikus névleges terhelőnyomaték 

következtében a terhelt oldali fogtőben fellépő maximális feszültség. A továbbiakban egyenlőre csak 

szimmetrikus profilok kerülnek tárgyalásra, mivel a szabványosított módszerek ezen esetekre 

koncentrálnak. 

 A 2. ponttal összhangban ebben a fejezben is, akárcsak a névleges fogtőfeszültség 

meghatározásának vizsgálatakor, a szabványosított eljárások áttekintése olvasható. A technika jelenlegi 

állásának bemutatása céljából viszont most is mindenképpen szükséges a szabványosított módszereken 

túli vagy éppen azokba már be is épült kutatási eredmények tárgyalása. A fogtőteherbírás geometriától 

és megmunkálástól való függésével többek között már Popovic [Popovic,L.60] 1960-as disszertációja 

is foglakozik. A fogtőlekerekítés egyenes fogazatú fogaskerékpárok fogtőfeszültségére és 

fogtőszilárdságára gyakorolt hatását Hirt [Hirt,M.74] kutatása összegzi, míg a hőkezelt elempárok 

köszörülése során keletkező bemetszés kifáradási teherbírás szempontjábóli befolyását Wirth 

[Wirth,X.77] tárgyalja. A fogtőlekerekítés és emellett a fogferdeségi szög fogtőteherbírás szerinti 

jelentősége Broßmann [Broßmann,U.79] eredményeiben is megtalálható. A legördülés során a 

szomszédos nyomott oldali fogtőben ébredő feszültségkép mérvadó húzott oldali fogtő teherbírására 

gyakorolt jelentőségét Linke és Börner [Linke,H.94], Linke [Linke,H.16] valamint Linke és társai 
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[Linke,H.12] munkái tárgyalják. A betétedzett kerekek méretének fogtőszilárdságra vonatkozó 

befolyását Steutzger [Steutzger,M.03] részéletezi. A terheléseloszlás ferdefogazatú elempárok 

fogtőteherbírásra gyakorolt hatásának elemzésével többek között Schinagl [Schinagl,S.02] és Otto 

[Otto,M.09] munkáiban találkozhatunk. A terhelés irányváltásának jelentőségét Brinck [Brinck,P.89] 

disszertációja mutatja be. A fellépő centrifugális erő nagysebességű, keskeny koszorújú, balkonos 

kiképzésű fogaskerekek fogtőigénybevételére gyakorolt hatását Shuting [Li,S.12] vizsgálta. 

A magas fogazatok teherbírásával és rezgésgerjesztési jellemzőinek leírásával Petersen 

[Petersen,D.89] és Döberiner [Döbereiner,R.98] foglalkozik. Döbereiner vizsgálatai rávilágítottak, 

hogy a DIN 3990 szabvány számítási eljárása magas illetve ferde fogazatok esetén jellemzően a 

fogtőteherbírás szempontjából való túlméretezéshez vezet. Petersen a fogtőkifáradásra történő 

méretezés szabványosított eljárásainak több fogaskerékpáron keresztüli összevetését végezte el. A 

választott fejmagassági tényező hengeres fogaskerékpárok fogtőszilárdságára vett hatásának elemzése 

Shuting [Li,S.08] publikációjában is olvasható. A hagyományos és alacsony veszteségű (휀𝛼 ≤ 1, 𝛼𝑛 >
> 20°) fogaskerékpárok fogtőfeszültségi számításának pontosításának lehetőségét, a fogmaró 

geometriájának megválasztásában illetve a fogtő elliptikus fogtőkiképzében rejlő optimálási 

lehetőségeket Frühe [Frühe,T.12] kutatásai elemzik. A fogferdeségi szög, párhuzamossági hiba és 

súrlódási tényező hengeres fogaskerékpárok pozíciófüggő fogtőigénybevételére gyakorolt hatásának 

elemzését  Zhan és Fard [Zhan,J.18] publikációja igyekszik áttekinteni. A súrlódási tényező 

fogtőigénybevétel szempontjábóli jelentőségével Vučković és társai [Vučković,K.18] munkája is 

foglalkozik. 

A külső fogazatú, hengeres elempárok fogtőteherbírásának választott geometriától, 

nyersanyagtól és hőkezelési eljárástól való függését többek között Strasser [Strasser,H.84], Weigand 

[Weigand,U.99] munkái tárgyalják. Az alkalmazott nyersanyag és gyártási jellemzők 

fogtőteherbírásbeli következményei Anzinger [Anzinger,M.91] eredményeiben is megtalálhatóak. 

Tobie [Tobie,T.01] munkája betétedzési mélység fogfelületi és fogtőteherbírásra vett elméleti és 

kísérleti vizsgálatával és ezen eredményeknek a  DIN 3990 szabvány számítási módszerébe történő 

integrálásával foglalkozik. Az indukciósan hőkezelt elempárok fogfelületi és fogtőszilárdságának 

hőkezelési profil, edzési mélység, alapanyag, magszilárdság, megeresztési hőmérséklet illetve további 

kezelések pl. szórás, köszörülés hatása függvényében történő  alakulását Dobler [Dobler,F.18] mutatja 

be. A kifáradási vizsgálatok témakörében érdemes továbbá kiemelni Suchandt [Suchandt,T.94] 

munkáját, aki nemesített görgős láncok húzó igénybevételére és betétedzett fogaskerékpárok 

fogtőszilárdságára vonatkozó élettartam szakaszon vett teherbírását vizsgálta. Savaria és társai 

[Savaria,V.16] egy hőkezelt, komplex geometriájú alkatrészek teherbírásának megállapítására 

alkalmas, Crossland [Crossland,B.56] kritériumon alapuló kísérleti módszertant részleteznek 

indukciósan hőkezelt fogaskerékpárok fogtőteherbírásának példáján keresztül. Az edzett és nitridált 

fogaskerékpárok fogtőszilárdságának összehasonlításával Edoardo és társai [Edoarde,C.17] 

eredményeiben találkozhatunk. A nagytisztaságú anyagok nemfémes zárványinak fogtőteherbírás  

szempontjábóli hatását Schurer [Schurer,S16], még a szemcsék közötti oxidáció betétedzett elempárok 

fogtőszilárdság szempontjábóli jelentőségét Oda és társai [Oda,S.89] tárgyalják. 

A húzott fogtőben való, fárasztó igénybevétel melleti repedésterjedés célzott vizsgálatával 

többek között Ghaffari és társai [Ghaffari,M.A.15] valamint Patil és társai [Patil,V.19] foglalkoztak. A 

fogtő veszélyes pontjának helyzetfüggése és ennek repedésterjedésre gyakorolt hatása Pehan és társai 

[Pehan,S.08] vizsgálatában is fellelhető. Bemutatták, hogy ideálisan előállított fogtövű, párhuzamos 

tengelyű, egyenes fogazatú kerékpárok esetén veszélyes keresztmetszet radiális helyzete a 

terheléseloszlástól függetlennek tekinthető. Mindemellett megállapították, hogy a fogtőgörbe nem 

ideális alakja, nem tökélestesen egyenletes kontúrja, vagy nem tengelypárhuzamos terheléseloszlás 

jelenléte a veszélyes pont radiális helyzetének megváltozását eredményezheti. A kutatás további 

következtetése az is, hogy a lineáris törésmechanika megfelelően alkalmazható a fogtőben végbemenő 

repedésterjedés leírására. A nagy terhelési ciklusszámú elempárok fogfelület alól kiinduló fogtörésének 

mechanizmusát Bretl [Bretl,N.10] kutatása ismerteti. 

A használt nyersanyag állapotának fogtőkifáradásra gyakorolt hatásával több munka is 

foglalkozik. Stenico [Stenico,A.07] disszertációjában szintén ezirányú, betétedzett fogaskerékpárokra 

vonatkozó kutatásait részletezi különös tekintettel a jelenlévő maradó feszültség témakörére. A maradó 

feszültség hatásának elemzésével természetesen több további munkában is találkozhatunk. Benedetti 

[Benedetti,M.02] betétben edzett 16MnCr5 fogaskerékpárok fogtőteherbírásának sörétezés általi 
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módosíthatóságát, Lambert [Lambert,R.D.18] a különböző sörétezési eljárások összevetését, míg 

[Lawerenz,M.D.89] az optimális sörétezési eljárás kiválasztásának irányelveit mutatja be. Peng 

[Peng,C.17] AISI 9310 acélból készült, egyenes fogazatú elempárok fogtőkifáradásának lézeres 

eljáráson keresztül előállított maradó feszültségtől való függését vizsgálta. A betétedzett kerekek, 

fogfelületi és fogtőteherebírásra vonatkozó, PVD bevonatolásában rejlő lehetőségeket Grossl 

[Grossl,A.07] elemezte. Az egyenes fogú fogaskerékpárok „előbeállítása”, előzetes képlékeny 

alakítása, által okozott maradó feszültség fogtőteherbírás szempontjábóli hatása Woods és társai 

[Woods,J.L.99], Moore [Moore,D.H.97] és Daniewicz és Moore [Daniewicz,S.R.98] munkáiban 

olvasható. 

Az eddigiek mellett érdemes külön figyelmet szentelni a műanyag - acél fogaskerékpárok 

fogtőteherbírásának. Ezen elempárok terhelés alatti kapcsolószám változása ugyanis jelentős hatással 

van az elérhető fogtőszilárdságra. A problémát kezelő, a deformáció figyelembevételét lehetővé tévő 

számítási módszert Hasl [Hasl,C.18] disszertációja részletezi. Hasl a műanyag acél elempárok 

fogtőteherbírásának leírását mutatja be a VDI 2736 és DIN 3990 eljárásainak alapjain. Kísérleti 

eredményeken keresztül rámutat, hogy a szabványos módszerek szerinti számítások jelentősen 

alábecsülik ezen kapcsolatok fogtőteherbírását, melynek elsődleges oka a fellépő deformáció figyelmen 

kívül hagyásában keresendő. A kapcsolódás során, a terhelés következtében fellépő kapcsolószám 

növekedés jelentőségének elemzése Hasl és társai [Hasl,C.17] publikációjában is megtalálható. 

Természetesen a műanyag - acél elempárokhoz hasonlóan, az acél – acél fogkapcsolatok terén 

is megjelentek, az eddigiek során még nem említett, további számítási javaslatok. Wen és társai 

[Wen,Q.18] új számítási eljárást kíséreltek meg leírni a fogtőigénybevétel pontosabb 

meghatározásához, munkájuk során a fellépő feszültségcsúcs mellett, annak helyének pontos leírását is 

igyekeztek pontosítani. A számításaik alátámasztása során alkalmazott FE szimulációk során azonban 

a terhelt fogprofilt annak lábkörének környezetében kényszerezték, megkötve annak összes szabadsági 

fokát. Ennek következtében viszont elhanyagolták a fogkoszorú módosító hatását, így numerikus 

számításaik során a mérvadó húzott oldali fogtőfeszültség helye jóval az ISO és AGMA szabványok 

által definiált pozíció felé tolódott. A jelenlegi dolgozat keretében elvégzett hasonló beállítású 

kontrollszámítások visszaadták ezen eredményeket. A fogkoszú megfelelő figyelembevétele azonban 

drasztikusan megváltoztatja ezt a tendenciát, ami jól igazolja a geometriai peremfeltételek megfelelő 

megválasztásának fontosságát. A fogaskerékpárok gyakorlati tervezése során – többek között az ISO 

6336 szabványban is – rendelkezésre állnak útmutatások a minimális, mérvadó fogtőfeszültségre való 

visszahatás nélküli koszorúvastagság nagyságára, amit Wen és kollégái nem vettek figyelembe. A 

fogkoszorú valósághű modellezéséhez tartozó eredményeket a 4.2. fejezet részletezi. A 

fogtőigénybevétel meghatározását célzó további módszer található meg Sánchez és társai 

[Sánchez,M.B.13] munkájában. Az itt kidolgozott eljárás a Pedrero és társai [Pedrero,J.I.10], 

[Pedrero,J.I.11] kutatásaiban ismertetett, „minimális rugalmas alakváltozási energia kritériumán”  

alapuló terheléseloszlási modell alkalmazza a fogtőfeszültség leírásához. 

 A továbbiak során elsőként a gyakorlat szempontjából leginkább meghatározó ISO, DIN és 

AGMA szabványokban megtalálható összefüggésekkel foglalkozunk. Ezek képezik ugyanis a 

fogazatok analitikus módszerekkel való terhelhetőségi méretezésének alapját. Az ISO 6336 és DIN 

3990 szabványokban található számítások ide vonatkozó egyenletei nagymértékű egyezést mutatnak. 

Az ISO szabvány viszont olyan további módosító tényezőket tartalmaz, amelyek szükségessé teszik a 

részben külön való tárgyalást. A következőkben mind az ISO mind a DIN esetében csakis a B módszer 

kerül bemutatásra, mivel ez az említett szabványokban leírt legátfogóbb, pusztán analitikus 

összefüggésekre alapozott, legkevesebb egyszerűsítést tartalmazó eljárás. Az AGMA 2001-D04-ben 

taglalt módszerénél okvetlenül szükség van az AGMA 908-B89 ismeretére is, mivel az utóbbi definiálja 

az ide vonatkozó formatényező meghatározását. 

 Mindenképpen említést érdemel a FVA 264 számítási módszere, amely az ISO 6336 alapjaira 

épül, viszont új összefüggéseket tartalmaz a formatényező és feszültségkoncentrációs tényező 

definiálására. Ezek a javaslatok több fogaskerék-tervező programba is beépültek. Itt ki fogunk térni a 

Niemann-Glaubitz [Niemann,G.50] féle fogalaktényező származtatására is, ami lehetőséget a hajlító, 

nyomó és nyíró igénybevételek együttes figyelembevételére. 

 Ez követően ÖNORM M6740 osztrák szabvány-tervezetet fogjuk áttekinteni, ami 1986-ból 

származik. Ugyan ma már lényegében nem bír gyakorlati jelentőséggel, viszont a többi eljárástól 

merőben eltérő, egyedi módon közelíti meg a fogtőteherbírás meghatározását. Utolsóként pedig röviden 
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kitérünk majd a fogaskerékkoszorú rugalmas elemként való figyelembevételében rejlő lehetőségekre. 

Ezzel adva átfogó képet a jelenleg elterjedt analitikus eljárásokról és az idők folyamán háttérbe szorul 

alternatív lehetőségekről. 

 

2.2.1. Névleges fogtőfeszültség meghatározása – DIN 3990 B módszer 
 

 Az DIN 3990 B módszere [DIN3990III] a névleges fogtőfeszültséget a (2.2.1.) összefüggés 

alapján definiálja. A képletben három darab módosító tényező szerepel. Ezek az 𝑌𝐹 fogalaktényező, az 

𝑌𝑆 feszültségkoncentrációs tényező és az 𝑌𝛽 fogferdeségi tényező: 

 

 𝜎𝐹0−𝐵 =
𝐹𝑡

𝑏𝑚𝑛
𝑌𝐹𝑌𝑆𝑌ß . (2.2.1.) 

 

 A (2.2.2.) összefüggés szerint definiált fogalaktényező nem más, mint a végtelenül merev 

megfogású, tiszta hajlítással terhelt tartónak feltételezett fog geometriai jellemzőinek összegzése: 
 

 𝑌𝐹 =
6

ℎ𝐹𝑒
𝑚𝑛

cos 𝛼𝐹𝑒𝑛

(
𝑠𝐹𝑛
𝑚𝑛

)
2

cos 𝛼𝑛

 . (2.2.2.) 

 

 A további igénybevételek figyelembevételére a később tárgyalásra kerülő FVA 264 szerinti és a 

Niemann-Glaubitz féle fogalaktényező nyújt lehetőséget. Fontos, hogy a formatényező és később a 

feszültségkoncentrációs tényező értékének meghatározásakor is mindig egyenes fogazatot tételezünk 

fel. Ferde fogazatú kerekek esetén ezért szükség lesz az úgynevezett helyettesítő egyenes fogazat 

meghatározására: 

 A (2.1.2.) képletben szereplő paraméterek, illetve az ezek meghatározásához szükséges későbbi 

méretek az 2.2.1. és 2.2.2. ábrák szerint értelmezendők. Itt a 2.2.2. ábra az előmegmunkáló szerszám 

geometriáját foglalja össze. Bal oldalon a protuberanciás, míg jobb oldalon a protuberancia nélküli eset 

látható. 

 A fogtőfeszültség szempontjából értelmezett veszélyes keresztmetszet a DIN szabványban Hofer 

[Hofer,H.47] értelmezése alapján kerül meghatározásra. Ennek értelmében a kritikus keresztmetszet 

helyét a fog középvonalával 30°-ot bezáró fogtőgörbe érintők jelölik ki. Ebből adódóan a szabvány 

állandósítja a veszélyes keresztmetszet helyzetét, vagyis nem teszi azt függővé az aktuális kapcsolódási 

pozíciótól. Erre később ellenpéldát fogunk látni az AGMA szabvány vizsgálatakor. Méretének 

meghatározását az (2.2.3.) összefüggés alapján kell elvégezni. 
 

 
2.2.1. ábra: Fogalaktényező meghatározása [ISO6336III] 
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2.2.2. ábra: Szerszámprofil alapján értelmezett paraméterek [ISO6336III] 

 

 
𝑠𝐹𝑛

𝑚𝑛
= 𝑧𝑛 sin (

𝜋

3
− 𝜗) + √3 (

𝐺

cos 𝜗
−

𝜌𝑓𝑃

𝑚𝑛
) (2.2.3.) 

 

 A hajlítás erőkarját a normálfogerő vektor fog szimmetria tengelyével vett metszéspontjának 

veszélyes keresztmetszettől való távolsága jelöli ki a 2.2.1. ábrának megfelelően. Méretét a (2.2.4.) 

összefüggés definiálja: 

 

 
ℎ𝐹𝑒

𝑚𝑛
=

1

2
[(cos 𝛾𝑒 − sin 𝛾𝑒 tan 𝛼𝐹𝑒𝑛)

𝑑𝑒𝑛

𝑚𝑛
− 𝑧𝑛 cos (

𝜋

3
− 𝜗) −

𝐺

cos 𝜗
+

𝜌𝑓𝑃

𝑚𝑛
] . (2.2.4.) 

 

 Az erőkar meghatározásához szükséges, az érintkezési pont helyzetét valamint a normálfogerő 

hatásvonalának irányát leíró szögértékeket a (2.2.5.) és (2.2.6.) összefüggések adják: 

 

𝛾𝑒 =
0,5𝜋 + 2𝑥 tan 𝛼𝑛

𝑧𝑛
+ 𝑖𝑛𝑣 𝛼𝑛 − 𝑖𝑛𝑣 𝛼𝑒𝑛 , (2.2.5.) 

 

 𝛼𝐹𝑒𝑛 = 𝛼𝑒𝑛 − 𝛾𝑒 = tan 𝛼𝑒𝑛 − 𝑖𝑛𝑣 𝛼𝑛 −
0,5𝜋 + 2𝑥 tan 𝛼𝑛

𝑧𝑛
 . (2.2.6.) 

 

 A kritikus keresztmetszethez tartozó fogtőgörbe pontokban értelmezett görbületi sugarat a 

(2.2.7.) képlet írja le: 
 

 
𝜌𝐹𝑛

𝑚𝑛
=

𝜌𝑓𝑃

𝑚𝑛
+

2𝐺2

cos 𝜗 (𝑧𝑛𝑐𝑜𝑠2𝜗 − 2𝐺)
 . (2.2.7.) 

 

 A (2.2.4.) képletben szereplő 𝑑𝑒𝑛 paraméter nem más mint az egyfogpár-kapcsolódás külső 

határpontjához tartozó átmérő. Értéket a (2.2.8.) összefüggés segítségével határozhatjuk meg: 
 

𝑑𝑒𝑛 = 2
𝑧

|𝑧|
√[√(

𝑑𝑁𝑎𝑛

2
)

2

− (
𝑑𝑏𝑛

2
)

2

−
𝜋𝑑 cos 𝛽 cos 𝛼𝑛

|𝑧|
(휀𝛼𝑛 − 1)]

2

+ (
𝑑𝑏𝑛

2
)

2

 . (2.2.8.) 

 

 Az előző egyenletben több egységesített tényezőt is találunk. Ezek definícióját mutatják be a 

(2.2.9.) - (2.2.12.) képletek. A (2.2.12.) összefüggésben felfigyelhetünk az 𝜗 tényező önmagától való 

függésére. Ebből adódóan a tárgyalt egyenletek nem alkalmasak a fogalaktényező direkt módon történő 

meghatározására. Az iterációs eljárás azonban a legtöbb esetben két ciklus elvégzése után megfelelő 
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konvergenciát mutat. A szabványban található javaslat alapján a számítást külső fogazat esetén 𝜗 =
𝜋/6 értékkel érdemes indítani: 

 

 𝐸 =
𝜋

4
𝑚𝑛 − ℎ𝑓𝑃 tan 𝛼𝑛 +

𝑠𝑝𝑟

cos 𝛼𝑛
− (1 − sin 𝛼𝑛)

𝜌𝑓𝑃

cos 𝛼𝑛
 , (2.2.9.) 

 

 𝐺 =
𝜌𝑓𝑃

𝑚𝑛
−

ℎ𝑓𝑃

𝑚𝑛
+ 𝑥 , (2.2.10.) 

 

 𝐻 =
2

𝑧𝑛
(

𝜋

2
−

𝐸

𝑚𝑛
) −

𝜋

3
 , (2.2.11.) 

 

 𝜗 =
2𝐺

𝑧𝑛
tan 𝜗 − 𝐻 . (2.2.12.) 

 

 Korábban már említésre került, hogy a fogalaktényező meghatározása során a ferde fogazatok 

esetén szükség van az úgynevezett helyettesítő egyenes fogazat definiálására. Ezen paraméterek a 

feszültségkoncentrációs tényező megállapításánál hasonlóan érvényben lesznek. A keresett helyettesítő 

fogaskerékhez tartozó geometriai jellemzőket az (2.2.13.) - (2.2.18.) egyenletek írják le: 

 𝑧𝑛 =
𝑧

𝑐𝑜𝑠2𝛽𝑏 cos 𝛽
 , (2.2.13.) 

 

 𝑑𝑛 =
𝑑

𝑐𝑜𝑠2𝛽𝑏
= 𝑚𝑛𝑧𝑛 , (2.2.14.) 

 

 𝑑𝑏𝑛 = 𝑑𝑛 cos 𝛼𝑛 , (2.2.15.) 

 

 𝑑𝑁𝑎𝑛 = 𝑑𝑛 + 𝑑𝑁𝑎 − 𝑑 , (2.2.16.) 

 

 𝛼𝑒𝑛 = 𝑎𝑟𝑐 cos (
𝑑𝑏𝑛

𝑑𝑒𝑛
) , (2.2.17.) 

 

 휀𝛼𝑛 =
휀𝛼

𝑐𝑜𝑠3𝛽𝑏
 . (2.2.18.) 

 A (2.2.19.) összefüggés alapján definiált feszültségkoncentrációs tényező a fogtőgörbe 

görbületéből adódó valamint a tiszta hajlítás mellett fellépő igénybevételek által eredményezett 

feszültségnövekmény figyelembevételére szolgál. Az utóbbiak hatása annál jelentősebb, minél 

közelebb helyezkedik el a kapcsolódási pont a veszélyes keresztmetszethez. Ezért a 

feszültségkoncentrációs tényező értéke a hajlítás erőkarjának csökkenésével növekedni fog. Ezen hatást 

fejezi ki a (2.2.20.) összefüggéssel leírt L tényező. A (2.2.19.) egyenlet érvényességet a (2.2.21.) 

egyenlet által leírt 𝑞𝑠 tényező korlátozza: 
 

 𝑌𝑆 = (1,2 + 0,13𝐿)𝑞𝑠
(

1
1,21+2,3/𝐿

)
 , (2.2.19.) 
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 𝐿 =
𝑠𝐹𝑛

ℎ𝐹𝑒
 , (2.2.20.) 

 

 𝑞𝑠 =
𝑠𝐹𝑛

2𝜌𝐹𝑛
, 1 ≤ 𝑞𝑠 < 8 . (2.2.21.) 

 

 A (2.2.19.) - (2.2.21.) képletek 20°-os kapcsolószög esetén kerültek meghatározásra. Részben 

kísérleti, részben szimulációs eredmények felhasználásával. Az összefüggések ebből adódóan nagyobb 

mértékben eltérő kapcsolószögek esetén, egyre inkább közelítő jellegűnek tekintendők. 

 Amennyiben a veszélyes keresztmetszet közelében beszúrás található a profilon szükség van a 

feszültségkoncentrációs tényező további módosítására. Ilyen beszúrás keletkezhet például a 

fogaskerekek finommegmunkálása során. A (2.2.22.) összefüggésnek megfelelően felvett 

feszültségkoncentrációs tényező a veszélyes keresztmetszettel egybeeső beszúrásra vonatkozik, így 

felfelé való eltolódása esetén a számított hatás elméletileg egyre inkább felülbecsült lesz. A (2.2.22.) 

képlet ugyancsak figyelembe veszi a veszélyes keresztmetszet méretének beszúrás következtében 

végbemenő csökkenését. A felületkezelt kerekek rétegvastagság változásának teherbírás-csökkentő 

hatása azonban figyelmen kívül marad. A (2.2.22.)-(2.2.23.) egyenletekben szereplő 𝜌𝑔 a beszúrás 

mérvadó sugarát, 𝑡𝑔 a maximális beszúrási mélységet jelöli: 
 

 𝑌𝑆𝑔 =
1,3𝑌𝑆

1,3 − 0,6√𝑡𝑔/𝜌𝑔

 , (2.2.22.) 

 

 0 < √𝑡𝑔/𝜌𝑔 . (2.2.23.) 

 

 Az ISO 6336 szabvány további korlátozást fogalmaz meg a (2.2.22.) összefüggés alkalmazásával 

kapcsolatban. Az (2.2.24.) egyenlet figyelembevétele a feszültségkoncentrációs tényező számításának 

megegyezése miatt azonban a DIN 3990 alkalmazása esetén is ajánlott: 
 

√𝑡𝑔/𝜌𝑔 < 2 . (2.2.24.) 

 

 A helyettesítő egyenes fogazat alkalmazása révén eddig nem került figyelembevételre a 

fogferdeség fogtőfeszültségre gyakorolt befolyása. Az érintkezési vonalak fogfelületen való ferde 

helyzetű lefutásának feszültségcsökkentő hatását a fogferdeségi tényező veszi figyelembe. Értékét a 

(2.2.25.) - (2.2.27.) összefüggések definiálják: 

 𝑌𝛽 = 1 − 휀𝛽

𝛽

120°
  , (2.2.25.) 

 

 휀𝛽 = 1, ℎ𝑎     휀𝛽 > 1 , (2.2.26.) 

 

 𝛽 = 30°, ℎ𝑎     𝛽 > 30° . (2.2.27.) 

 

2.2.2. Névleges fogtőfeszültség meghatározása – ISO 6336 B módszer 
 

 Az ISO 6336 B módszer [ISO6336III] által való fogtőfeszültség számítás a (2.2.28.) összefüggés 

alapján végezhető el. A fogalak-, feszültségkoncentrációs, és fogferdeségi tényezők meghatározás a 

2.2.1. fejezet alapján elvégezhető. Ebben a fejezetben a (2.2.28.) összefüggésben a (2.1.25.) egyenlethez 

képesti kiegészítő tényezőket fogjuk áttekinteni: 
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 𝜎𝐹0−𝐵 =
𝐹𝑡

𝑏𝑚𝑛
𝑌𝐹𝑌𝑆𝑌ß𝑌𝐵𝑌𝐷𝑇 . (2.2.28.) 

 

Az előző ponthoz hasonlóan most is csak a külső fogazatú kerekek kapcsolódásának esetét vizsgáljuk. 

 Az 𝑌𝐵 koszorúvastagsági tényező a fogaskeréktest támasztó hatását veszi figyelembe. 

Amennyiben ugyanis a fogakat támasztó koszorú túl vékony, az a fellépő feszültségek megnövekedése 

mellett a tönkremenetel helyét is megváltoztatja. Tehát lehetséges az adott kerék fogkoszorún 

keresztüli, hajlító igénybevétel következtében való tönkremenetele. 

 A koszorúvastagsági tényező használatánál a szabvány felhívja a figyelmet a tényező erős 

közelítő voltára és kritikus alkalmazások esetén való átfogóbb analízissel történő kiváltásának 

szükségességére.  Meghatározását a 2.2.3. ábra alapján a (2.2.29.) illetve (2.2.30.) egyenletek alapján 

végezhetjük el: 
 

 𝑌𝐵 = 1, ℎ𝑎     
𝑠𝑅

ℎ𝑡
≥ 1,2 , (2.2.29.) 

 

 𝑌𝐵 = 1,6 ln (2,242
ℎ𝑡

𝑠𝑅
) , ℎ𝑎     0,5 <

𝑠𝑅

ℎ𝑡
< 1,2 . (2.2.30.) 

 

 Az 𝑠𝑅/ℎ𝑡 ≤ 0,5 szilárdsági okokból kerülendő tartomány, ezért nincs szükség a tényező 

értelmezésére. 

 
2.2.3. ábra: Koszorúvastagsági tényező [ISO06] 

X1 = sR/ht, Y = YB 

 

 A másik vizsgálatra szoruló tényező az úgynevezett magasfogazati tényező. Ez magas profilú 

fogaskerekek fogtőfeszültség csökkenését veszi figyelembe a pontossági osztály és a helyettesítő 

profilkapcsolószám függvényében. A magasfogazati tényező (2.2.31.)-(2.2.34.) képletek szerinti 

értékeit a 2.2.4. ábra foglalja össze. Az említett képletekben Qx a tetszőleges pontossági osztályt jelöli: 
 

 

 𝑌𝐷𝑇 = 1, ℎ𝑎     𝑄𝑥 > 4 , (2.2.31.) 
 

 𝑌𝐷𝑇 = 1, ℎ𝑎     𝑄𝑥 ≤ 4  é𝑠  휀𝛼𝑛 ≤ 2,05 , (2.2.32.) 
 

𝑌𝐷𝑇 = −0,666휀𝛼𝑛 + 2,366, ℎ𝑎     𝑄𝑥 ≤ 4  é𝑠  2,05 < 휀𝛼𝑛 ≤ 2,5 , (2.2.33.) 
 

𝑌𝐷𝑇 = 0,7, ℎ𝑎     𝑄𝑥 ≤ 4  é𝑠  2,5 < 휀𝛼𝑛 . (2.2.34.) 
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2.2.4. ábra: Magasfogazati tényező 

X = 휀𝛼𝑛, Y = YDT 

a: 𝑄𝑥 > 4, b: 𝑄𝑥 ≤ 4 

 

 

2.2.3. Névleges fogtőfeszültség meghatározása – AGMA 2001-D04, AGMA 908-

B89 
 

 Az amerikai szabvány szerinti fogtőteherbírás számítás már nagyobb eltérést mutat a korábban 

tárgyalt eljárásokhoz képest. A szabványban használt mértékegységek és jelölések ebben a fejezetben 

nem kerülnek részletesebb tárgyalásra. Pusztán a fogtőfeszültség leírásához okvetlen szükséges 

paraméterekre szorítkozunk. Amennyiben egy adott tényező a későbbiekben nem kerülne definiálásra, 

az a jelölések jegyzéke alapján egyértelműen azonosítható. Az AGMA 2001 [AGMA2001] a (2.1.35.) 

összefüggés alapján definiálja a maximálisan fellépő fogtőfeszültséget: 

𝑠𝑡 = 𝑊𝑡𝐾𝑂𝐾𝑉𝐾𝑠

𝑃𝑑

𝐹

𝐾𝑚𝐾𝐵

𝐽
 . (2.2.35.) 

 

 Az AGMA ugyan nem fogalmaz meg külön összefüggést a névleges fogtőfeszültség leírására, 

azonban a megfelelő tényezők elhagyása után a keresett egyenlet a (2.2.36.) egyenlet alapján 

egyszerűen meghatározható: 

 𝑠𝑡0 = 𝑊𝑡𝐾𝑠

𝑃𝑑

𝐹

𝐾𝐵

𝐽
 . (2.2.36.) 

 

A Ks méret tényező megállapítására a névleges fogtőfeszültség AGMA szerinti leírásánál tett 

megjegyzések változatlanul érvényesnek tekinthetjük. A számítások elvégzéséhez ebben az esetben 

azonban további lehetőséget nyújt Petersen [Petersen,D.89] ajánlása, aki a Niemann [Niemann,G.81] 

által leírt b0 méret tényező alkalmazását javasolja a (2.2.37.) egyenlet formájában: 

 𝐾𝑠 =
1

𝑏0
 . (2.2.37.) 

 

Az AGMA 2001 szerint definiált 𝐾𝐵 koszorúvastagsági tényező értéke pontosan megegyezik 

az ISO által előírt 𝑌𝐵 értékkel. Külön tárgyalására ezért nincsen szükség. 

 A J geometriai tényező az AGMA szerinti névleges fogtőfeszültség-számítás legösszetettebb 

tényezője. Magába foglalja a fog alakjának hatását a veszélyes keresztmetszet alakulására, a ferde 

fogazatok esetén fennálló érintkezési vonalak mentén való terheléseloszlást a hajlító és nyomó 

igénybevételek alapján. Meghatározását az AGMA 908 [AGMA908] információs lapok tartalmazzák: 
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 𝐽 =
𝑌𝐶𝜓

𝐾𝑓𝑚𝑁
 . (2.2.38.) 

 

 Az ezután következő egyenletek megállapítása során mn normálmodul értéke egységnyiként 

kerül meghatározásra. Ebből fakadóan például az rn virtuális osztóköri sugár a (2.2.39.) egyenlettel lesz 

definiálható: 

 𝑟𝑛 = 𝑛 . (2.2.39.) 

 

 Az (2.2.38.) egyenletben szereplő mN terhelés-eloszlási arány a (2.1.19.) - (2.1.22.) 

összefüggések alapján határozható meg, míg a 𝐶𝜓 átfedési tényező rétékét a (2.1.23.), (2.1.24.) 

egyenletek rögzítik. 

 A fogprofil alakjának fogtőfeszültségre gyakorolt hatását az Y formatényező fejezi ki. 

Ellentétben az ISO és DIN szabványokkal az AGMA a hajlító mellett a nyomó igénybevételt is 

figyelembe veszi: 

 

 
𝑌 =

𝐾𝜓

cos Φ𝑛𝐿
cos Φ𝑛𝑟

(
6ℎ𝐹

𝑠𝐹
2𝐶ℎ

−
tan Φ𝑛𝐿

𝑠𝐹
)

 . 
(2.2.40.) 

 

 A 𝐾𝜓 fogferdeségi szög tényező az axiális kapcsolószám terhelésre gyakorolt hatását 

szemlélteti. Értéke ennek megfelelően egyenes és kis axiális átfedésű fogaskerékpárok esetén (2.2.41.) 

szerint 1-nek veendő: 

 𝐾𝜓 = 1, ℎ𝑎  𝑚𝐹 ≤ 1 ∪ 𝑚𝐹 = 0 . (2.2.41.) 

 

 A fogferdeségi szög tényezőt 1-nél nagyobb axiális kapcsolószám esetén a (2.2.42.) egyenlet 

határozza meg: 
 

 𝐾𝜓 = cos 𝜓𝑟 cos 𝜓 , ℎ𝑎  𝑚𝐹 > 1 . (2.2.42.) 

 

 A Ch ferdeségi tényező a fejélen történő terhelés esetén fellépő hajlítónyomaték arányát fejezi 

ki a ferde érintkezési vonalon lévő ugyanolyan intenzitású terhelés következtében fellépő hajlító 

nyomatékhoz képest. A Ch tényező Wellauer és Seireg [Wellauer,E.J.60] munkája alapján került 

megfogalmazásra. Fontos, hogy a (2.2.44.) összefüggés alkalmazhatóságát a 𝜓 < 50° feltétel 

korlátozza: 

𝐶ℎ = 1, ℎ𝑎  𝑚𝐹 ≤ 1 ∪ 𝑚𝐹 = 0 , (2.2.43.) 

 

 

 𝐶ℎ =
1

1 − [
𝜔

100 (1 −
𝜔

100)]
0,5 , ℎ𝑎  𝑚𝐹 > 1 é𝑠 𝜓 < 50° , (2.2.44.) 

 

 𝜔 = 𝑎𝑟𝑐 tan(tan 𝜓 sin Φ𝑛) . (2.2.45.) 

 

 A fogferdeségi tényező értékének meghatározásánál a szabvány említést tesz a nem használt 

fogszélesség merevítő hatásáról. Legrosszabb esetként azt nevezi meg, amikor az Fa oldalankénti nem 

használt fogszélességek elérik vagy meghaladják a profilfejmagasságot. Ebben az esetben Ch valós 

értéke akár 10%-os növekedhet. 
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2.2.5. ábra: Fogszélesség merevítő hatása a fogferdeségi tényező meghatározásakor [AGMA89] 

 

Az Y formatényező (2.2.40.) szerinti meghatározásához hátra van még a veszélyes 

keresztmetszet és a hajlítás erőkarjának meghatározása. Az AGMA alapján elvégzendő számítások, 

akárcsak a korábbiakban láthattuk, az adott fogaskerékhez tartozó, helyettesítő egyenes fogazatra 

irányulnak. Ezt jelöli a legtöbb mennyiségnél alkalmazott n alsó index. Ez magyarázza a formatényező 

meghatározásánál alkalmazott fogferdeséghez köthető tényezők alkalmazásának szükségességét. A 

fogprofil leírása során az AGMA szabvány a metszőkerékkel való előállítást veszi alapul. Az eljárás a 

fogasléccel való származtatás esetén is jól használható, a szerszám fogszámának megfelelően nagyra 

való felvételével. 

A veszélyes keresztmetszet megállapításához használt Lewis-parabola értelmezését, valamint 

számításoknál használt jelöléseket a 2.2.6. ábra foglalja össze. Ennek megfelelően az sF veszélyes 

keresztmetszet húrméretet a (2.2.46.) - (2.2.60.) összefüggések alapján határozhatjuk meg. A számítás, 

a később bemutatott hF hajlítási erőkar meghatározásához hasonlóan iteráció révén lesz elvégezhető. 

Az 2.1.8 ábrán felrajzolt rendszerben a fogtőgörbe generálás az 𝛼𝑛 = 𝜋 2⁄  pozícióból indul, ami a 

fogtőgörbe alsó pontjának származtatási helyzetének felel meg. A képletekben a 0 alsó index minden 

esetben a szerszámhoz tartozó paramétereket jelöli. 

 

2.2.6. ábra: Fogtőfeszültségre vonatkoztatott veszélyes AGMA keresztmetszet [AGMA89] 
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𝑠𝐹 = 2𝜉𝑛𝐹 (2.2.46.) 

 

A veszélyes keresztmetszet félhúrmérete a megmunkált fogaskerék kapcsolóköri 𝑟𝑛
′′ 

rádiuszának, a vizsgált fogának középvonala és a tengelytáv-egyenes által bezárt 휃𝑛 szögének, a 

kapcsolódási főpont és a veszélyes keresztmetszet F határpontja közötti KF távolságnak, valamint a 

fogtőgörbe F pontbeli 𝛽𝑛 meredekségének ismeretében határozható meg: 

𝜉𝑛𝐹 = 𝑟𝑛
′′ sin 휃𝑛 + 𝐾𝐹 cos 𝛽𝑛 , (2.2.47.) 

 

𝑟𝑛
′′ =

𝑟𝑛 cos Φ𝑛

cos Φ𝑛
′′  , (2.2.48.) 

 

𝑖𝑛𝑣 Φ𝑛
′′ = 𝑖𝑛𝑣 Φ𝑛 +

2(𝑥𝑔 + 𝑥0) tan Φ𝑛

𝑛 + 𝑛0
 , (2.2.49.) 

 

휃𝑛 =
𝑛0

𝑛
(휃𝑛0) . (2.2.50.) 

 

A 휃𝑛0 érték a virtuális szerszám fogárok-középvonalához tartozó szöget jelöli. A virtuális 

szerszám 𝑟𝑛0
′′  generáló osztókör-rádiusza a szerszámhoz tartozó értékek (2.2.48.) egyenletekbe való 

behelyettesítése révén határozható meg. Az 휃𝑛0 meghatározásához szükséges egyenleteket – beleértve 

a 𝑟𝑛0
𝑆  sugarat, azaz a szerszám fejéllekerkítési középpontjához tartozó rádiuszát – a (2.2.51.)-(2.2.56.) 

összefüggés definiálja:  

휃𝑛0 = 𝜇𝑛0 −
𝜆𝑛𝑠

2
+

𝜋

𝑛0
 , (2.2.51.) 

 

𝜇𝑛0 = 𝑎𝑟𝑐 cos (
𝑟𝑛0

′′ cos 𝛼𝑛

𝑟𝑛0
𝑆 ) − 𝛼𝑛 , (2.2.52.) 

 

𝜆𝑛𝑠

2
= 𝑖𝑛𝑣 Φ𝑛𝑝0 − 𝑖𝑛𝑣 Φ𝑛𝑠 +

(𝛿𝑎0 − 𝜌𝑎0)

𝑟𝑛𝑏0
 , (2.2.53.) 

 

𝑖𝑛𝑣 Φ𝑛𝑝0 = 𝑖𝑛𝑣 Φ𝑛 +
𝑠𝑛0

2𝑟𝑛𝑜
 , (2.2.54.) 

 

Φ𝑛𝑠 = 𝑎𝑟𝑐 cos (
𝑟𝑛𝑏0

𝑟𝑛0
𝑆 ) , (2.2.55.) 

𝑟𝑛0
𝑆 = 𝑟𝑛0 + ℎ𝑎0 + 𝑥0 − 𝜌𝑎0 . (2.2.56.) 

 

A számítások során figyelembe kell venni a szerszám 𝛿𝑎0 effektív protuberancia értékét. 

Meghatározása során feltételezzük, hogy a szerszám éppen 𝑥0 = 0 profileltolási tényezővel 

rendelkezik. Ez azért is fontos, mivel a szerszám élettartartama során ezen érték folyamatosan változik. 

Az új szerszám jellemzően 𝑥0 > 0 profileltolással fog rendelkezni, mivel a virtuális osztóköréhez 

tartozó fogvastagsága nagyobb lesz a névleges 𝜋 2⁄  értéknél. Élettartama végére azonban 

profileltolásának értéke negatívvá válik. Fontos, hogy a virtuális szerszám osztókörétől számított 
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fejmagassága a profileltolási tényezőjének függvényében, az ℎ𝑎0 + 𝑥0 összefüggésnek megfelelően 

folymatosan változik. 

A fent vázolt esetben a megmunkált fogaskerék egy oldalára érvényes 𝑢𝑠 ráhagyás a (2.2.57.) 

egyenlet alapján származtatható. Mivel azonban a finommegmunkálás során ezt eltávolítjuk, a szerszám 

𝛿𝑎0 effektív protuberancia méretét annak 𝛿0 protuberancia méretéből a (2.2.58.) összefüggésnek 

megfelelően határozhatjuk meg: 

s𝑛0 =
𝜋

2
− 𝑢𝑠 , (2.2.57.) 

 

δ𝑎0 = 𝛿0 − 𝑢𝑠 cos Φ𝑛 . (2.2.58.) 
 

Az eddigiek alapján a veszélyes keresztmetszet F határpontja közötti KF távolság, valamint a 

fogtőgörbe F pontbeli 𝛽𝑛 meredeksége egyszerűen meghatározható: 

𝐾𝐹 = 𝑟𝑛0
′′ sin 𝛼𝑛 − 𝑟𝑛0

𝑆 sin(𝛼𝑛 + 𝜇𝑛0) − 𝜌𝑎0 , (2.2.59.) 
 

𝛽𝑛 = 𝛼𝑛 + 휃𝑛 . (2.2.60.) 

 

A hajlítás ℎ𝐹 erőkarjának értékét a (2.2.61.) - (2.2.65.) egyenletek alapján állapíthatjuk meg. 

Az egyes méreteket a 2.2.6. ábra szemlélteti: 

ℎ𝐹 = 𝑟𝑛𝐿 − 휂𝑛𝐹 , (2.2.61.) 

 

휂𝑛𝐹 = 𝑟𝑛
′′ cos 휃𝑛 + 𝐾𝐹 sin 𝛽𝑛 , (2.2.62.) 

 

𝑟𝑛𝐿 =
𝑟𝑛𝑏

cos Φ𝑛𝐿
 , (2.2.63.) 

 

Φ𝑛𝐿 = tan Φ𝑛𝑊 − tan Φ𝑛 + Φ𝑛 −
𝑠𝑛

𝑛
 , (2.2.64.) 

 

Φ𝑛𝑊 =
[(𝑟𝑛𝑏2 + 𝑟𝑛𝑏1) tan Φ𝑛𝑟 − (𝑟𝑛𝑎2

2 − 𝑟𝑛𝑏2
2 )

0,5
] + 𝑝𝑁

𝑟𝑛𝑏1
 . (2.2.65.) 

 

Korábban már említésre került, hogy mind a veszélyes keresztmetszet húrmérete, mind pedig a 

hajlítás erőkarja csakis iteratív úton határozható meg. Az eljárás során az 𝛼𝑛 felületi normálishoz tartozó 

szögértéket közelítjük az y iterációs paraméter segítségével. A Lewis-parabola F pontjában teljesülnie 

kell a (2.2.67.) egyenletnek. Ez adja a közelítési kritériumot. Az iterációt az 𝛼𝑛 = 𝜋 4⁄  értékről szokás 

indítani, ahol a következő lépcsőt a (2.2.68.) összefüggés határozza meg 𝛼𝑛1 érték behelyettesítése 

révén. Ezt mindaddig folytatjuk még (2.2.67.) egyenlet elfogadható differenciát nem mutat. Ez 

jellemzően 3 - 5 lépés után megtörténik: 
 

𝑦′ =
2ℎ𝐹

cos2 𝛽𝑛
− 𝐾𝐹 sin 𝛽𝑛 +

𝑛0

𝑛
[

𝑟𝑛0
′′ sin 𝛼𝑛

𝑟𝑛0
𝑆 sin(𝛼𝑛 + 𝜇𝑛0)

− 1] (2.2.66.) 

[2𝜉𝑛𝐹 tan 𝛽𝑛 − 휂𝑛𝐹 −
2ℎ𝐹

cos2 𝛽𝑛
] − 𝑟𝑛0

′′ [cos 𝛼𝑛 −
sin 𝛼𝑛

tan(𝛼𝑛 + 𝜇𝑛0)
] [

1 + sin2 𝛽𝑛

cos 𝛽𝑛
] ,  
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𝑦 = 2ℎ𝐹 tan 𝛽𝑛 − 𝜉𝑛𝐹 = 0 , (2.2.67.) 
 

𝛼𝑛1 = 𝛼𝑛 −
𝑦

𝑦′
 . (2.2.68.) 

 

Az 𝑦 = 𝑓(𝛼𝑛) függvény tipikus lefutását a 2.2.7. ábra szemlélteti. A kezdeti érték 

megválasztásánál jól megfigyelhetően fontos az 𝛼𝑛 = 0 ponttól való távolság. Ennek a környeztében 

ugyanis a Lewis-parabola állása megfordul, hibára futtatva az iterációt. 

 
2.2.7. ábra: 𝑦 = 𝑓(𝛼𝑛) iterációs függvény tipikus lefutása [AGMA89] 

 

A fent részletezett eljárásból következik, hogy az ISO és DIN által használt módszerrel 

ellentétben, az AGMA által definiált veszélyes keresztmetszet helyzete nem állandó a kapcsolódás 

során. Ez a fogprofil használt lábkörhöz közeli kapcsolódásakor az ISO által felvett kritikus húrméret 

alatt, a fejkörhöz közeli érintkezéskor afelett helyezkedik el. 

A J geometriai tényező további fontos eleme a Kf feszültségkoncentrációs tényező, melynek 

értéke Dolan és Broghamer [Dolan,T.J.42] munkája alapján került meghatározásra: 
 

 𝐾𝑓 = 𝐻 + (
𝑠𝐹

𝜌𝐹
)

𝐿

(
𝑠𝐹

ℎ𝐹
)

𝑀

 , (2.2.69.) 

 

 𝐻 = 0,331 − 0,436Φ𝑛 , (2.2.70.) 

 

 𝐿 = 0,324 − 0,492Φ𝑛 , (2.2.71.) 

 

 𝑀 = 0,261 + 0,545Φ𝑛 . (2.2.72.) 

 

A (2.2.69.) képletben szereplő 𝜌𝐹 érték a fogtőgörbe minimális görbületi rádiusza, amely annak 

lábkörrel vett metszéspontjában áll elő. A fogtőgörbe tetszőleges pontjának görbületi rádiuszát a 

(2.2.73.) egyenlet határozza meg: 
 

 
𝜌𝐹

′ = 𝜌𝑎0 +
𝐾𝑆

2

𝑟𝑛
′′𝑟𝑛0

′′ sin 𝛼𝑛

𝑟𝑛
′′ + 𝑟𝑛0

′′ − 𝐾𝑆

 . 
(2.2.73.) 

 

Mivel a fogtőgörbe lábkörrel metszéspontjának származtatásához a 2.1.7. ábra alapján az 𝛼𝑛 =
𝜋 2⁄  helyzet tartozik, a kapcsolódási főpont és a szerszám S éllekerekítési középpontja közötti KS 
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távolság a (2.2.74.) összefüggés alapján írható le. A minimális görbületi rádiusz ennek megfelelően a 

(2.2.75.) alakban definiálható: 

𝐾𝑆 = 𝑟𝑛0
′′ − 𝑟𝑛0

𝑆  , (2.2.74.) 

 

𝜌𝐹 = 𝜌𝑎0 +
(𝑟𝑛0

′′ − 𝑟𝑛0
𝑆 )

2

𝑟𝑛
′′𝑟𝑛0

′′

𝑟𝑛
′′ + 𝑟𝑛0

′′ − (𝑟𝑛0
′′ − 𝑟𝑛0

𝑆 )
 . (2.2.75.) 

 

 

2.2.4. Fogalak- és feszültségkoncentrációs tényező definiálásának további 

lehetőségei 
 

 Az idők folyamán több javaslat is született a szabványosított fogalaktényezők pontosítására vagy 

éppen ellenkezőleg, ezek egyszerűsödtek le a ma széles körben használt formára. Egy ilyen ajánlást 

találunk többek között Pedrero, Rueda és Fuentes [Pedrero,J.I.99] közös, az ISO 6336 szabványon 

alapuló munkájában. 

 Amint azt már korábban említettük az ISO 6336 és DIN 3990 szabványokban csak a hajlító 

igénybevétel alapján definiálják a formatényezőt, míg az AGMA 2001 kitér a nyomó igénybevételre is. 

Ezt a különbséget hidalja át a FVA 264 [FVA264] által a (2.2.76.) összefüggés alapján definiált 

fogalaktényező. Az említett javaslat az ISO szabványhoz hasonlóan jelöli ki a veszélyes 

keresztmetszetet, viszont az AGMA módszeréhez hasonlóan figyelembe veszi a fellépő nyomó 

igénybevételt is: 

 𝑌𝐹 =
6

ℎ𝐹𝑒
𝑚𝑛

cos 𝛼𝐹𝑒𝑛

(
𝑠𝐹𝑛
𝑚𝑛

)
2

cos 𝛼𝑛

−
sin 𝛼𝐹𝑒𝑛

𝑠𝐹𝑛
𝑚𝑛

cos 𝛼𝑛

 . (2.2.76.) 

 

 A feszültségkoncentrációs tényező FVA 264 szerinti leírásakor az ISO 6336-hoz képesti 

különbséget a mérvadó fogtőgörbületi sugár (2.2.77.) szerinti meghatározásában találjuk. Itt ugyanis a 

fog középvonalával 30°-ot bezáró fogtőgörbe érintő által kijelölt pont mellett a minimális görbületi 

rádiusz is figyelembevételre került: 

𝜌𝐹𝑛 = 0,65𝜌𝐹𝑛,30° + 0,35𝜌𝐹𝑛,𝑚𝑖𝑛 . (2.2.77.) 

 

 Bizonyos szempontból ezt a módszert ebben az esetben is az ISO és az AGMA keverékének 

tekinthetjük, mivel az utóbbi a feltételezett maximális görbülettel rendelkező pontot veszi alapul. Maga 

a feszültségkoncentrációs tényező a (2.2.19.) összefüggés alapján kerül meghatározásra. 

 Egy másik, már többször említett lehetőség, a Niemann és Glaubitz [Niemann,G.50] által leírt 

összetett fogalaktényező használata. Ebben az esetben minden fellépő igénybevételt számításba 

veszünk. A fellépő igénybevételeket Niemann és Glaubitz a (2.2.78.) összefüggés alapján összegezte, 

ahol σ1: hajlító feszültséget, σ2: nyomófeszültséget, τ: nyírófeszültséget jelöli: 

𝜎𝐹𝑁 = √(𝜎1 − 𝜎2)2 + (2,5𝜏)2 , (2.2.78.) 

 

𝜎1 =
6𝐹𝑏𝑡 cos ∝𝐹𝑒𝑛 ℎ𝐹𝑒

𝑠𝐹𝑛
2𝑏

 ,  (2.2.79.) 

 

𝜎2 =
𝐹𝑏𝑡 sin ∝𝐹𝑒𝑛

𝑠𝐹𝑛𝑏
 , (2.2.80.) 
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𝜏 =
𝐹𝑏𝑡 cos ∝𝐹𝑒𝑛

𝑠𝐹𝑛𝑏
 . (2.2.81.) 

 

 Az YFN összetett fogalaktényezőt a (2.2.82.) egyenlőségből fejezhetjük ki az ismertetett 

összefüggések behelyettesítésével: 

𝑌𝐹𝑁 =
𝑚𝑛

𝑠𝐹𝑛 cos 𝛼𝑛

√(6
ℎ𝐹𝑒

𝑠𝐹𝑛
cos ∝𝐹𝑒𝑛− sin ∝𝐹𝑒𝑛)

2

+ (2,5 cos ∝𝐹𝑒𝑛)2 . (2.2.82.) 

 

 

2.2.5. Névleges fogtőfeszültség meghatározása – ÖNORM M6740 
 

 Az ÖNORM M6780 [ÖNORM6780] egy az 1980-as évekből származó szabvány-tervezet, 

amely Albert [Albert,M.65] munkáján alapul. Ugyan ez a módszer mára már lényegében eltűnt a 

mindennapi gyakorlatból, viszont a többi eljárástól merőben eltérő, egyedi módon közelíti meg a 

fogtőteherbírás meghatározását. A módszer DIN 3990 [DIN3990III], VDI 2226 [VDI2226], valamint 

AGMA 218.01 [AGMA218] szabványokkal történő összevetésével D. Petersen [Petersen,D.89] 

munkájában részletesen foglalkozik. Az AGMA 218.01 az AGMA 2001 szabvány mára már hatályon 

kívül helyezett elődje. Az AGMA 218.01 továbbfejlesztésének szükségességére már D. Petersen 

[Petersen,D.89], ha közvetve is, de felhívta a figyelmet. A VDI 2226 számítási eljárás 1988 március 1-

én ugyancsak visszavonásra került. 

 A korábban ismertetett eljárásokkal szemben az ÖNORM M6740 nem egy befalazott 

gerendaként modellezi a fogprofilt, hanem egy helyettesítő ékprofillal közelíti azt. A fogtőfeszültségnek 

megfelelő, a helyettesítő ékprofilhoz tartozó radiális határfeszültség az erő hatásvonalának az ék 

csúcspontjába való eltolásával kerül meghatározásra. 

 
 2.2.8. ábra: Helyettesítő ékprofil - ÖNORM M6740 [Petersen,D.89] 

 

 A helyettesítő ékprofilt a 2.2.8. ábrának megfelelően úgy határozzuk meg, hogy oldalvonalai 

keresztülmenjenek a profiloldalak fejköri végpontjain és érintsék a fogtőgörbéket. A helyettesítő ék fő 

geometriai jellemzői a fél nyílásszögének illetve lábköri félvastagság-szögének ismeretében a (2.2.83.) 

- (2.2.85.) egyenletek alapján írhatók le: 

𝑙𝑓 = 𝑟𝑓𝑛

sin 𝛾

sin 𝛽𝑎𝑙
 , (2.2.83.) 
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𝑎𝑓 = 𝑙𝑓 sin 𝛽𝑎𝑙  , (2.2.84.) 

 

𝑙𝑦 = 𝑙ℎ −
𝑟𝑏𝑛

cos 𝛼𝐹𝑦𝑛
 . (2.2.85.) 

 

 A fellépő fogtőfeszültséggel egyenértékűnek vett radiális feszültség a helyettesítő profil 

geometriájának ismeretében a (2.2.86.) összefüggés alapján számítható ki: 

 

𝜎𝑟 =
𝐹𝑡

𝑏𝑚𝑛

4

𝑧𝑛 (1 + 2
𝑥 − ℎ𝑎0

∗

𝑧𝑛
)

sin 𝛽𝑎𝑙

sin 𝛾 cos 𝛼𝑛
 

(2.2.86.) 

[cos 𝛼𝐹𝑦𝑛 (
sin 𝛽𝑎𝑙

2𝛽𝑎𝑙 − sin 2𝛽𝑎𝑙
−

𝑙𝑦

𝑙𝑓

sin 𝛽𝑎𝑙

sin 2𝛽𝑎𝑙 − 2𝛽𝑎𝑙 cos 2𝛽𝑎𝑙
) − sin 𝛼𝐹𝑦𝑛

cos 𝛽𝑎𝑙

2𝛽𝑎𝑙 + sin 2𝛽𝑎𝑙
] . 

 

 

 A névleges fogtőfeszültség meghatározásánál az ÖNORM M6740 a korábbiakhoz hasonlóan 

ugyancsak figyelembe veszi a fogtőgörbe feszültségkoncentrációs hatását és a helyettesítő egyenes 

fogazat által elhanyagolt fog ferdeségből adódó terhelésváltozást. Mindezt az 𝛼𝑘 úgynevezett 

formaszám és 𝑌𝛽 fogferdeségi tenyezők alkalmazásával éri el. Az utóbbi meghatározása teljes 

mértékben ekvivalens a (2.2.25.) - (2.2.27.) egyenletekkel, ezért külön tárgyalására nincsen szükség. 

Az 𝑌𝐹Ö formatényező értéke a (2.2.86.), (2.2.87.) összefüggések alapján képezhető a (2.2.88.) 

formában: 
 

𝜎𝐹0 =
𝐹𝑡

𝑏𝑚𝑛
𝑌𝐹𝛼𝑘𝑌𝛽 , (2.2.87.) 

 

𝑌𝐹Ö =
4

𝑧𝑛 (1 + 2
𝑥 − ℎ𝑎0

∗

𝑧𝑛
)

sin 𝛽𝑎𝑙

sin 𝛾 cos 𝛼𝑛
 

(2.2.88.) 

[cos 𝛼𝐹𝑦𝑛 (
sin 𝛽𝑎𝑙

2𝛽𝑎𝑙 − sin 2𝛽𝑎𝑙
−

𝑙𝑦

𝑙𝑓

sin 𝛽𝑎𝑙

sin 2𝛽𝑎𝑙 − 2𝛽𝑎𝑙 cos 2𝛽𝑎𝑙
) − sin 𝛼𝐹𝑦𝑛

cos 𝛽𝑎𝑙

2𝛽𝑎𝑙 + sin 2𝛽𝑎𝑙
] . 

 

 Albert [Albert,M.65] munkájában arra is kitér, hogy a fent részletezett számítási módszer csak 

a Saint-Venant elv teljesülése setén alkalmazható. Ebből fakadóan a lábkörhöz közeli kapcsolódás 

esetén az ÖNORM M6740 eljárása nem használható a terhelt oldali fogtőfeszültség leírására. A 

módszer azonban ebben az esetben is alkalmazható a terheletlen oldali fogtőben ébredő feszültség 

meghatározására, jól korrelálva a kísérleti eredményekkel. Itt ugyanis nem sérül a korábban említett 

feltétel. A terheletlen oldalra vonatkozó számítás esetén a formatényező a (2.2.89.) alakot ölti: 

 

𝑌𝐹Ö =
4

𝑧𝑛 (1 + 2
𝑥 − ℎ𝑎0

∗

𝑧𝑛
)

sin 𝛽𝑎𝑙

sin 𝛾 cos 𝛼𝑛
 

(2.2.89.) 

[cos 𝛼𝐹𝑦𝑛 (
sin 𝛽𝑎𝑙

2𝛽𝑎𝑙 − sin 2𝛽𝑎𝑙
−

𝑙𝑦

𝑙𝑓

sin 𝛽𝑎𝑙

sin 2𝛽𝑎𝑙 − 2𝛽𝑎𝑙 cos 2𝛽𝑎𝑙
) − sin 𝛼𝐹𝑦𝑛

cos 𝛽𝑎𝑙

2𝛽𝑎𝑙 + sin 2𝛽𝑎𝑙
] . 

 

 

 A formaszám meghatározására több lehetőség is rendelkezésre áll. Az egyik ilyen a Neuber 

[Neuber,H.58] munkájában – a 2.2.8. ábra jelöléseit alkalmazva – a (2.2.90.) formában leírt javaslat: 
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𝛼𝑘𝑁 =
4

3

𝑎𝑓

𝜌𝑚𝑖𝑛
√

𝑎𝑓

𝜌𝑚𝑖𝑛

√
𝑎𝑓

𝜌𝑚𝑖𝑛
+ (

𝑎𝑓

𝜌𝑚𝑖𝑛
− 1) arctan √

𝑎𝑓

𝜌𝑚𝑖𝑛

 . (2.2.90.) 

 

 További lehetőséget kínál a (2.2.91.) összefüggés, amelyet Petersen [Petersen,C.52] kísérleti 

úton határozott meg: 

 

𝛼𝑘𝑃 = 1 +

𝑎𝑓

𝜌𝑚𝑖𝑛
√

𝑎𝑓

𝜌𝑚𝑖𝑛

1,87 (1 +
𝑎𝑓

𝜌𝑚𝑖𝑛
)

 . (2.2.91.) 

 

 Látható, hogy a 𝛼𝑘 formaszám valóban csak a fogprofil geometriájától függő, a kapcsolódási 

helyzettől független mennyiség, ellentétben a más eljárások által használt feszültségkoncentrációs 

tényezőkkel. 

 Albert [Albert,M.65] minimális görbületi sugarat a (2.2.92.) alakban határozta meg: 
 

𝜌𝑚𝑖𝑛𝐴 = 𝜌𝑎0 +
(ℎ𝑎0 − 𝜌𝑎0)2

𝑟𝑛 + ℎ𝑎0 − 𝜌𝑎0
 . (2.2.92.) 

Ez a megoldás, mint ahogy arra már D. Petersen [Petersen,D.89] is rámutatott, független a profileltolás 

értékétől. Utóbbi azonban jelentősen befolyásolja a maximális fogtőgörbület értékét. Ebből kifolyólag 

ajánlatos inkább az AGMA 908 által használt (2.2.75.) összefüggés használata. 

 

2.2.6. Mérvadó fogtőfeszültség lengő jellegének és keresztmetszetbeli alakulásának 

figyelembevétele 
 

 A korábbiakban több számítási módszerrel megismerkedtünk, amelyek a választott 

keresztmetszet kitüntetett határpontjában vett statikus névleges feszültség maximum értékén keresztül 

igyekeztek meghatározni az adott fogaskerék fogtövének kiterheltségét. Születtek azonban olyan 

ajánlások is, amelyek igyekeztek felülvizsgálni ezt a konvencionális megközelítést. Lehetővé téve 

biztonsági tényező nem tisztán lüktető feszültségváltozás vagy éppen a teljes veszélyes keresztmetszet 

menti feszültségeloszlás szerinti felvételét. Az utóbbira kínál lehetőséget a VDI 2226 [VDI2226] 

számítási irányelv, ami azonban továbbra is tisztán lüktető feszültségingást feltételez. 

 A szomszédos nyomott oldali fogtőben ébredő feszültség húzott oldali fogtő teherbírására 

gyakorolt hatása – ezáltal a fogtőfeszültség lengő voltának figyelembevétele – többek között Linke és 

Börner [Linke,H.94] valamint Linke és társai [Linke,H.16] munkáiban lelhető fel. Fontos, hogy ezen 

számítások során a megengedhető határfeszültség értékét is módosítanunk kell a terhelés jellegétől 

függően. A 𝜎𝐹𝐸𝑚 kifáradási határ általános formában (2.2.93.) szerint határozható meg a 2.2.9. ábrán 

látható Smith-diagram 𝐶0𝐶𝑢𝐸0
′ 𝐸𝑢

′  területére: 

𝜎𝐹𝐸𝑚 = 𝜎𝐹𝐸

𝜎𝐹𝐸𝑊
𝜎𝐹𝐸

−
𝜎𝐹𝑚1
𝜎𝐹𝐸

(
2𝜎𝐹𝐸𝑊

𝜎𝐹𝐸
− 1)

𝜎𝐹𝑚2
𝜎𝐹

(
2𝜎𝐹𝐸𝑊

𝜎𝐹𝐸
− 1) +

1
2

 . (2.2.93.) 

 

Itt 𝜎𝑓𝑚1 a centrifugális erők következtében ébredő –  a továbbított nyomatéktól független –, 𝜎𝑓𝑚2 pedig 

a terhelésfüggő főfeszültség Amennyiben 𝜎𝐹𝐸𝑚 > 1,6𝜎𝐹𝐸 a  𝜎𝐹𝐸𝑚 = 1,6𝜎𝐹𝐸 behelyettesítést kell 

alkalmazni. 

Linke és társai [Linke,H.12] munkája ugyancsak tárgyalja a kérdéskört. A szerzők egyaránt 

vizsgálják a szimmetrikus profilok, fogfelületi- és fogtőteherbírását valamint deformációját. 

Esettanulmány kertében kitérnek az aszimmetria jelentőségére is, ahol a fogprofil módosításával a 20°-

os szimmetrikus elempárhoz képest 25%-kal nagyobb nyomatékátvitelt tettek lehetővé. 
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2.2.9. ábra: Smith-diagram [Linke,H.16] 
 

 A külső fogazatok fogtövének kifáradására vonatkozó, Hirt [Hirt,M.74] vizsgálatain alapuló 

eredményeit a 2.2.10. ábra foglalja össze. Az ábra 3 különböző keresztmetszetben mutatja be a 2-es 

jelzésű fog – húzott oldali fogtövében ébredő – feszültségingadozását. Az A és E pontok az adott fog 

kapcsolódási még a B és D pontok az egyfogpár-kapcsolódási határpontokat jelölik. A b kép a II-es 

keresztmetszetbeli ingadozás  egy periódusának sematikus ábrázolása, míg a c rész a kijelölt 3 pontban 

való változó feszültség jellegét szemlélteti. Az utóbbiak közül az I jelzésű a fog középvonalával 30°-ot 

bezáró fogtőgörbe érintő által kijelölt keresztmetszet. 

 
2.2.10. ábra: Fogtőfeszültség kapcsolódási helyzettől függő alakulása Hirt kísérletei alapján 

[Petersen,D.89] 

 

 Ha összevetjük a fellépő lengő feszültséget a hozzá tartozó lengő szilárdságértékkel, azt 

tapasztaljuk, hogy vizsgált pontok közül, a korábbi feltételezéseinkkel összhangban, valóban az I számú 

jelenti a kritikus helyet. Itt azonban a fellépő feszültség csaknem tiszta lüktetőnek tekinthető. Erre a 

feltételezésre alapozva született meg a már említett VDI 2226 számítási irányelv is, amely a fellépő 

fogtőfeszültséget a (2.2.94.) formában közelítette. Itt x az adott keresztmetszet fogvastagság irányú, 
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veszélyes keresztmetszet menti koordinátáját jelöli. Az 𝛼0 tényező értéke – Bach és Baumann 

[v.Bach,C.21] munkája alapján – 1-nek veendő, ezzel kifejezve a normál- és nyírófeszültségek azonos 

fázisban történő lefutását:  

𝜎𝑉𝐷𝐼(𝑥) = √(𝜎1(𝑥) + 𝜎2(𝑥))
2

+ 3𝛼0𝜏(𝑥), 𝜎2(𝑥) < 0,   𝛼0 = 1 . (2.2.94.) 

 A módszer különlegessége, hogy a veszélyes keresztmetszet húzott oldali maximális redukált 

feszültségét nem rendeli egyértelműen sem a fogtőgörbén lévő határponthoz sem egy előre kitüntetett 

kapcsolódási helyzethez. A VDI 2226 további összefüggéseinek részletezésére nem kerül sor, mivel az 

irányelv visszavonása okán elvesztette gyakorlati jelentőségét, valamint a bemutatott elméleti hátteren 

túl nem tartalmaz a számítási módszerek áttekintéséhez szükséges további teoretikus megfontolást. 

 

2.3. Evolvens, külső fogazatú, hengeres fogaskerékpárok egyfogpármerevségnek 

analitikus meghatározása és kapcsolódási merevségének vizsgálata 
 

A fogaskerékpárok tervezése során kiemelt jelentőséggel bír a kapcsolódás során fellépő 

deformációs viszonyok minél pontosabb leképezése. Ezen számítások alapvető kritériuma az elempárok 

egyfogpármerevségének minél pontosabb meghatározása, amely az érintkező fogaskerékpár egy 1 mm 

szélesnek feltételezett hibamentes fogpárjának 1 µm nagyságú normális irányú deformációjának 

erőszükségletét fejezi ki. Az idők folyamán több analitikus modell is született a hengeres 

fogaskerékpárok deformációjának közelítésére. Ezek közül Európában a Weber és Banaschek 

[Weber,C.55] által leírt mechanikai modell valamint az ISO 6336 [ISO6336I] és DIN 3990 [DIN3990I] 

szabványokban egyaránt megtalálható szabványosított megoldás a leginkább meghatározó módszerek. 

Fontos megemlíteni, hogy a két eljárás története egyáltalán nem független egymástól, hiszen a 

szabványban szereplő elméleti maximális egyfogpármerevségre vonatkozó összefüggést Schäfer 

[Schäfer,W.F.71] éppen a Weber és Banaschek szerinti megoldás sorbafejtéssel történő közelítéseként 

állította elő. Az analitikusan számított egyfogpármerevség méréseken keresztüli validálása Winter és 

Podlesnik munkáiban [Winter,H.83I], [Winter,H.83II], [Winter,H.84] található meg az összesített 

valamint a részdeformációk együttes vizsgálatán keresztül. A szerzők a kapott eredmények alapján 

módosító tényezőket fogalmaztak meg a Schäfer által leírt összefüggés kiterjesztésére. A különböző 

tényezők segítségével a kapott összefüggés a fogazat geometriai jellemzőinek figyelembe vétele mellett 

alkalmas fogaskeréktest alakjának és fellépő vonalnyomás hatásának kezelésére is. Mindemellett a 

mérési és analitikus eredmények közti különbségek módosító tényezőn keresztüli kiküszöbölését is 

elvégezték, amely leginkább a számított kontaktzónabeli deformáció mérésekhez képesti eltéréséből 

ered. Az így definiált tényezők, ha nem is minden esetben azonos formában, de az ISO 6336 és DIN 

3990 szabványokban is megjelennek. Weber és Banaschek számítási modelljét, Winter és Podlesnik 

munkásságát valamint az európai szabványokban rögzített egyenleteket a 2.3.1-2.3.3. pontok 

részletesen is bemutatják. 

A már említett módszerek gyakorlati jelentőségének értékeléséhez az egyfogpármerevség 

leírására szolgáló munkák mellett ugyancsak célszerű megvizsgálni a konkrét kapcsolódás merevségi 

jellemzőinek meghatározására irányuló kutatási eredményeket is. A témakörben elvégzett tanulmányok 

végső célkitűzése ugyanis lényegében nem más, mint az érintkező fogkoszorúk tényleges deformációs 

viszonyainak illetve dinamikai viselkedésének feltárása. A technika állásának áttekintése során az 

elvégzett módszerfejlesztési törekvések mellett ezeket hasznosító kutatások is megemlítésre kerülnek. 

Az ISO és DIN szabványokban szereplő analitikus módszer bemutatása többek között, a 

hengeres fogaskerékpárok tervezésének kérdéseit átfogóan tárgyaló, Niemann [Niemann,G.81], Linke 

[Linke,H.16] és Erney [Erney,Gy.83] munkáiban is megtalálható. Weber és Banaschek modelljének 

ismertetése vagy annak közvetlen hatása ugyancsak több publikációban fellelhető. Lutz [Lutz,M.00] 

kutatása például a csigahajtások hordképének optimálása céljából a módszer síkbeli feszültségállapotra 

átültetett alakját használja. Szintén  Weber és Banaschek módszerére építve Petersen [Petersen,D.89] 

dolgozott ki egy a hengeres kerékpárok kapcsolódási merevséségének számítására alkalmas Taylor 

sorbafejtésen alapuló modellt. Schmidt [Schmidt,G.72] ferde fogazatú, hengeres fogaskerékpárok 

érintkezési vonala mentén kialakuló terheléseloszlására szolgáló modelljének megfogalmazásakor 

ugyancsak Weber és Banaschek módszerére támaszkodik, ötvözve deformációs viszonyok „befalazott 
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lemez elmélettel” történő leírásával. Itt Schmidt leginkább Kagawa [Kagawa,T.61] és Hayashi 

[Hayashi,K.63] kutatásaira támaszkodik. Kagawa egy véges kiterjedésű, befalazott külső élének 

tetszőleges pontján terhelt tartó deformációs viszonyainak meghatározásával foglalkozik, míg az 

említett tartó tetszőleges szakaszon történő terhelése melletti torzulását Hayashi munkája írja le. A már 

említett kutatások mellett mindenképpen említést érdemel Umezawa [Umezawa,K.72], 

[Umezawa,K.73], [Umezawa,K.74] fogelhajlás meghatározását, hajlító nyomaték eloszlását illetve 

ferde fogazatú kerekek deformációs viselkedésének kvázi statikus vizsgálatokon keresztüli leírását 

szolgáló kutatása. 

Az eddig említett eljárások által leírt terheléseloszlás helyességének megállapításánál nagy 

segítséget nyújt Niemann és Richter [Niemann,G.54] munkája, akik a ferdefogazatú elempárok 

terheléseloszlását vizsgálták az érintkezési nyomok elemzésén és feszültségoptikai analízisén keresztül. 

A szerzők az összekapcsolt érintkezési vonalak mentén, jó közelítéssel szinusz formájúnak tekinthető 

terheléseloszlást állapítottak meg. Eredményeiket később Mönch és Roy [Mönch,E.57] 

feszültségoptikai vizsgálatai is megerősítették. A fogoldalak menti terheléseloszlás meghatározásának 

másik lehetősége az úgynevezett kapcsolódási tényezők alkalmazása, amelyek az egyes 

keresztmetszetek egymásra hatását hivatottak közelíteni. A tényező geometria függő leírásával Börner 

és társai [Börner,J.02] részletesen foglalkoztak. Fontos megemlíteni, hogy terheléseloszlás ilyen jellegű 

modellezésénél szükség van a fogvégek elhajlási merevség csökkenésének külön tényezővel történő 

figyelembevételére is. 

Ziegler [Ziegler,H.71] munkájában szintén megtalálható egy közelítő összefüggés a hengeres 

fogaskerékpárok egyfogpár- és kapcsolódási merevségének leírására. Az általa alkalmazott modell 

azonban a ferdefogazatú elempárok deformációját és terheléseloszlását „téglalap alakú tartót” 

feltételezve írja le. Az így kialakított modell viszont csak a keskeny kerekek esetén alkalmazható 

kielégítő pontossággal, mivel az egyes fogakra ható, kerék hossztengelye menti támasztó hatás nem 

kerül pontos figyelembevételre. Ziegler egyenleteinek numerikus eljárással történő összevetése 

Wanderer [Wanderer,G94] kutatásában, míg Schmidt modelljével történő összevetése Gerber 

[Gerber,H.84] disszertációjában található meg. 

Egy az egyenes fogazatú elempárok kapcsolódási merevségének és terhelés eloszlási arányának 

meghatározását szolgáló közelítő megoldás Sánchez és társai [Sánchez,M.B.17] munkájában is 

fellelhető. A keskeny, egyenes és ferdefogazatú, hengeres fogaskerékpárok kapcsolódási merevségének 

leírására irányulnak Gu és társai [Gu,X.15] közelítő összefüggései is, akik módszerük további 

eljárásokkal – köztük 2D-s végeselemes számításokkal – történő egybevetése során  az átlagos 

kapcsolódási merevségben tapasztalt különbség  okaként a fogaskeréktest figyelembevételének hatását 

nevezik meg. A fogaskeréktest terhelés alatti torzulásának kapcsolódási merevségre gyakorolt 

hatásának pontosabb figyelembevételével többek között Xie és társai [Xie,C.18] foglalkoztak. A 

szerzők  kutatásuk során Muskhelishvili [Muskhe.,N.I.53] elasztikus körgyűrű elméletét vették alapul, 

majd a kapott eredményeket végeselemes analízissel és Sainsot és társai [Sainsot,P.04] által javasolt 

eljárással is összevetették. A korrelációs vizsgálatok rávilágítottak, hogy Sainsot és társai a kétfogpár-

kapcsolódás szakaszában jelentősen túlbecsülik a merevséget. Ennek fő okaként Xie és társai a 

fogaskeréktest deformációja által kiváltott fogelhajlás figyelembevételének módját nevezik meg, amit 

a feszültségeloszlás és alakfüggvények korrekcióján keresztül lehet befolyásolni. Az eltérés 

kiváltásának másik fő komponense, hogy  Sainsot és társai a kontakt zóna belapulási merevségét 

terhelésfüggetlennek tekintik. 

Fernández és társai [Fernández,A.14] dinamikai modellt használnak a kapcsoló kerekek 

úthibájának fej- és láblenyesés valamint gyártási hibák figyelembevétele melletti meghatározására, ahol 

a kapcsolódási erők megállapítása hibrid eljárás révén történik. A megoldás tehát egyaránt tartalmaz 

analitikus és végeselemes részeket is. Az úthiba – mint a rezgésgerjesztés szempontjából mérvadó 

mennyiség – alkalmazásának javaslata már Baethge [Baethge,J.69] munkájában is megtalálható. A 

szerző kutatásában egy a kapcsolódások korai és utólagos érintkezésének figyelembevételére alkalmas 

megoldást is felvázol. Ezen témakörrel kapcsolatos ajánlás Thoma [Thoma,F.11] disszertációjában is 

fellelhető. Ma és társai [Ma,H.16] kutatása ugyancsak egy a kapcsolódási merevség számítására 

alkalmas, továbbfejlesztett módszert tárgyal a terhelés alatti, korai és késői fogérintkezésekből adódó 

kapcsolószám növekedés és a  jelenlévő fejlenyesés figyelembevétele mellett. A szerzők egyenes 

fogazatok példáján keresztül  a javasolt eljárást Fernández és társai [Fernández,A.14] által javasolt 

módszerrel és végeselemes analízissel is összevetik. Tang és társai [Tang,X.18] szintén foglalkoznak a 

DOI: 10.14750/ME.2021.011



 

31 

 

kapcsolódási merevség meghatározásával. A kutatásuk során két alternatív analitikus módszert is 

kidolgoztak, melyek a fogaskeréktestek és kapcsolódó fogak adott metszetekhez tartozó 

deformációinak összekapcsolásában térnek el egymástól. Eredményeiket numerikus számításokkal is 

összevetették. 

 A hengeres fogaskerékpárok kapcsolódási merevségének geometriai jellemzőktől való 

függését, ezek minél pontosabb leírását vagy a lehetőségekhez képesti legcélravezetőbb kialakítás 

megtalálását több további kutatás is behatóan tárgyalja. A hengeres fogaskerékpárok 

fogazatmódosítások általi terheléseloszlásának vizsgálatára találunk példát többek között Placzek 

[Placzek,T.88] kutatásában. Müller [Müller,R.90] ezen elempárok gerjesztési és „zajgerjesztési” 

szintjének kapcsolódási erők meghatározásán alapuló vizsgálatát ismerteti a geometriai jellemzők 

(profilkapcsolószám, axiális kapcsolószám) függvényében, különös tekintettel a modifikációk és 

eltérések témakörére. Sattelberger [Sattelberger,K.97] ferde fogazatok rezgésgerjesztési tulajdonságait 

elemzi az alapgeometria (profilkapcsolószám, axiális kapcsolószám, fogszámviszony és fogferdeségi 

szög) variálásán keresztül. Ezt követően a szerző a modifikációk és periodikus geometria hibák 

befolyását tárgyalja. Müller [Müller,R.90] munkája alapján – aki a kapcsolódási erőszintet használja a 

fogkapcsolódások rezgésgerjesztésének leírásához – Sattelberger egy a csapágyak erőszintjének 

megállapítására alkalmas jellemzőt definiál. A szerző itt figyelembe veszi a kapcsolódási erők eredő 

csapágyerőkre gyakorolt hatását is. 

Wang és Zhang [Wang,Q.B.17] szintén foglalkozik a ferdefogazatú kerékpárok szerelési 

hibáinak és különböző fogalak eltéréseinek kapcsolódási merevségre gyakorolt hatásának leírásával. 

Daffner [Daffner,M.18] egy ház-csapágy-fogaskerékpár rendszer analitikus deformációszámításának 

méréseken keresztüli analízisével foglalkozik az alkalmazhatósági határok feltérképezése céljából. A 

szerző mindemellett egy – a balkonos kiképzésű fogaskerékpárok fogazatmerevségének számítására 

vonatkozó – korrekciós javaslatot is megfogalmaz. A balkonos kialakítású, kis koszorúvastagságú 

kerekek dinamikus kapcsolódási erőinek és érintkezési feszültségének hibrid modellen (végeselemes és 

analitikus rész) keresztüli vizsgálatával Guilbert és társai [Guilbert,B.19] kutatásában találkozhatunk. 

Li [Li,S.08] a fejmagassági tényező kontakt- és fogtőfeszültségre valamint kapcsolódási merevségre 

gyakorolt hatásával foglalkozik. Döbereiner [Döbereiner,S.98] mind teoretikus mind pedig kísérleti 

vizsgálatok révén tárgyalja rezgésgerjesztési a magas fogazatok regésgerjesztési jellemzőinek illetve 

fogfelületi és fogtőteherbírásának alakulását. 

Geiser [Geiser,H.02] disszertációja a hengeres fogaskerékpárok modifikációk és gyártási 

eltérések melleti rezgésgerjesztési szintjének illetve rezgésjellemzőinek meghatározását részletezi a 

kapcsolódási erők elméleti és kísérleti analízisén keresztül. Szintén a hengeres fogaskerékpárok fogazat 

modifikációinak és eltéréseinek hatásvizsgálatát találjuk Griggel [Griggel,T.10] munkájában is, aki egy 

kialakítási algoritmust mutat be az optimális fogazatgeometria megtalálásához. A szerző mindemelett 

konkrét, már legyártott kerekek rezgésgerjesztési jellemzőinek szimulációjával is foglalkozik a 

fogfelületek topografikus modifikációként történő kezelésén keresztül. Érdemes megemlíteni, hogy a 

számításaik során Döbereiner, Geiser és Griggel is, a legtöbb témabeli müncheni kutatáshoz hasonlóan, 

a „Dynamische Zahnkraft Programm”-ot használja. Egy a kis kapcsolódási merevség ingású hengeres 

fogaskerékpárok kialakítására vonatkozó célkitűzést találunk Marafona és társai [Marafona,J.19] 

kutatásában is, ahol a szerzők egy egyszabadságfokú, analitikus modellen keresztül igyekeznek 

vizsgálni az elempár dinamikus viselkedését. A hagyományos és bolygóműves hajtások 

rezgésgerjesztési jellemzőinek legfőbb számítási lehetőségeiről Heider [Heider,M.K.12] kutatása nyújt 

összefoglalást. Heider a továbbfejlesztési lehetőségek vizsgálatán és rezgésmérés ismertetésén felül egy 

eljárás javaslatot is tesz a rezgésszegény hajtóművek fogazatgeometriájának meghatározására. A 

topológia modifikációk különböző szempontok szerinti kialakításának témakörében érdemes 

megemlíteni Winter és társai [Winter,H.90I], [Winter,H.90II] munkáit, akik FVA 30 kutatási projektjén 

belül a „Ritzelkorrektur” programot fejlesztették tovább. 

A fogoldal speciális módosításinak területén mindenképpen külön figyelmet érdemelnek a 

periodikus módosítások. Ezen korrekciók célja fogazatok legördülése során fellépő gerjesztés 

kiegészítő periodikus komponenseken keresztüli módosítása. Az ezen típusú modifikációk 

lehetőségeinek elemzése többeket között megtalálható Radev [Radev,S.07] egyenes és ferdefogazatú 

elempárok rezgésgerjesztési szintéjének fogazatmodifikációkkal történő módosítására irányuló 

szimulációs és kísérleti vizsgálataiban. Kohn [Kohn,B.18] disszertációjában a rezgésgerjesztés optimált 

kapcsolatok topografikus korrekcióinak analitikus számításokon és méréseken keresztüli tárgyalásával 
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foglalkozik. A szerző kutatása során kiemelt figyelmet szentel a periodikus fogazat-modifikációk 

lehetőségének, a gyárthatóság és a fogfelületi teherbírás figyelembevétele mellett. 

 Egy további érdekes kérdéskör a fogtőben keletkező repedések kapcsolódási merevségre 

gyakorolt hatása. Chen és Shao [Chen,Z.11] kutatása az egyenes fogazatú fogaskerékpárok 

kapcsolódási merevségét vizsgálja a fogtőben lévő repedés függvényében, figyelembe véve annak a fog 

hosszirányába eső kiterjedését és mélységét. Ezen felül Chen és Shao [Chen,Z.13] a kis és nagy 

profilkapcsolószámú egyenes fogazatú kerékpárok terhelés eloszlását, kapcsolódási merevségét és 

kvázi statikus PPTE (Peak to Peak Transmission Error) értékét is tárgyalja a választott fejlenyesés, 

nyomaték és a fogtőben jelen lévő, definiált kiterjedésű repedés tekintetében. Karpat és Doğan 

[Karpat,F.19] hibrid (analitikus és végeselemes rész) eljárást alkalmaz egyenes fogazatú 

fogaskerékpárok kapcsolódási merevségének a fogtőben fellépő repedésterjedés irányának és 

hosszának figyelembevétele melletti meghatározására. 

A fogtőben ébredő meghibásodások mellett természetesen a felületen keletkező sérülések is 

hatást gyakorolnak a kapcsolódási merevség alakulására. Cui és társai [Cui,L.19] a fogfelületek 

hámlásának és kipattogzásának hatását vizsgálja analitikus közelítés segítségével. Ma és Chen 

[Ma,R.13] szintén a  kipattogzás jelentőségét elemzi a kapcsolódási merevség és dinamikai viselkedés 

vonatkozásában. További analitikus megközelítést találunk Saxena és társai [Saxena,A.16] 

munkájában, akik a kapcsolódási helyzettől függő súrlódási tényező és fellépő kipattogzás alakjának, 

nagyságának és elhelyezkedésének kapcsolódási merevségre gyakorolt hatásvizsgálatát mutatják be. 

A hengeres fogaskerékpárok súrlódási viszonyinak kapcsán mindenképpen említést érdemel He 

és társai [He,S.08] munkája. A szerzők ezen elempárok dinamikus súrlódási erőit és kapcsolódási 

vonalra merőleges mozgásait vizsgálták különböző súrlódási modellek alapján. He ás Társai kutatásuk  

során az időben változó együtthatójú Coulomb modellt, elaszto-hidrodinamikus és határkenés 

elméleteket alkalmazták. Viszonyítási alapként Rebbechi és társai [Rebbechi,B.96] munkáját 

használták fel. 

 A kapcsolódás során ébredő dinamikus fogerők elemzésével többek között Rettig [Rettig,H.57] 

foglalkozik. A témában érdemes ezenfelül kiemelni Pagel [Pagel,J.72], Rettig és Winkler [Rettig,H.75] 

(FVA 7), Gerber [Gerber,H.84] valamint Rettig és Gerber [Rettig,H.87] fogkapcsolatok „belső 

dinamikus erőinek” illetve csillapításának vizsgálatát tárgyaló munkáit. Xiang és társai [Xiang,D.19] 

ferdefogazatú elempárokat modelleztek azok dinamikus érintkezési erőinek meghatározására. A 

szerzők a legördülés alatt fellépő ütések kezelésekor a hiszterézis csillapítás és támasztó erők hatását 

egyaránt figyelembe vették. Az általuk meghatározott csillapítási tényezőt Hunt és Crossley 

[Hunt,K.H.75], Lankarani és Nikravesh [Lankarani,H.M.90], Flores és társai [Flores,P.11] valamint Hu 

ás Guo [Hu,S.15] definícióival is összevetették. Az egyenes fogazatú fogaskerékpárok kapcsolódás 

alatti csillapításának modellezése Ankouni és társai [Ankouni,M.16] munkájában is megtalálható. A 

sebességingás következtében modulált kapcsolódási merevség parametrikus stabilitásának 

perturbációszámításon alapuló vizsgálata és numerikus számításokkal való összevetése Qiu és társai 

[Qiu,X.14] kutatásában lelhető fel. Zhang és társainak [Zhang,Y.13] vizsgálatai pedig egy hengeres 

fogaskerékpár excentricitásának valamint a hajtó rotor kiegyensúlyozatlanságának dinamikus hatásaira 

irányulnak. 

  A kapcsolódási merevség és általában a dinamikai viselkedés befolyásolása kapcsán érdemes 

megemlíteni a műanyag alkalmazásának lehetőségét. Bihr [Bihr,J.16] fém koszorúval rendelkező, a 

fogaskeréktestestben műanyag betéttel ellátott elempárok rezgésgerjesztési és rezgési jellemzőinek 

vizsgálatával foglalkozik.  Bihr több kialakítást is elemez, melyeket egymással és hagyományos acél 

elempárokkal is összevet. Nitsch [Nitsch,C.16] ugyancsak fém koszorújú, műanyag betétes elempárok 

dinamikai jellemzőit tárgyalja torziós gyorsulásméréseken keresztül. Fürstenberger [Fürstenb.,M,13] a 

veszteség optimalizált műanyag fogaskerékpárok jellemzőit, köztük dinamikai viselkedését elemzi. 

 Az elvégzett irodalmi áttekintés jól példázza a hengeres fogaskerékpárok kapcsolódási 

merevségének, dinamikai viselkedésének leírása során felmerülő problémák komplexitását. A jelenlegi 

munka során ezen számítások legalapvetőbb szabványosított mennyiségének, az egyfogpármerevség 

meghatározásának vizsgálatára kerül sor. A 2.3.1.-2.3.2. fejezetkben az ISO 6336 [ISO6336I] szabvány 

egyenletei, Weber és Banaschek [Weber,C.55] módszere valamint Winter és Podlesnik [Winter,H.83I], 

[Winter,H.83II], [Winter,H.84] kutatási eredményei kerülnek részletes áttekintésre. Sok szempontból 

ugyanis Európában ezen irodalmak tekinthetőek a külső, egyenes és ferde fogazatú, hengeres 

fogaskerékpárok egyfogpármerevség számításával kapcsolatos legmeghatározóbb műszaki leírásoknak. 
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2.3.1. Egyfogpármerevség meghatározása – ISO 6336, DIN 3990 B módszer 
 

 Ahogy azt már a 2.3. pont bevezetőjében is említésre került a DIN 3990 [DIN3990I] és ISO 

6336 [ISO6336I] szabványok B eljárásának egyfogpátmerevség meghatározását szolgáló egyenletei 

Schäfer [Schäfer,W.F.71] munkáján alapulnak. A szerző sorbafejtés útján végezte el a Weber és 

Banaschek [Weber,C.55] féle modell közelítését. Schäfer munkája során a ISO 53 (DIN 867) szerinti 

szabványprofilt vett alapul, 300 N/mm vonalterhelés mellett. Itt fontos kiemelni, hogy a két eljárás a 

közös gyökereik ellenére, kivételes esetektől eltekintve, nem szolgáltatnak azonos abszolútértékű 

merevségeket. A két módszer egyes paraméterekkel szembeni érzékenységének egymással és 

végeselemes számításokkal szembeni korrelációját a 4.3. fejezet részletesebben ismerteti. A számítások 

elvégzésekor mindezért kiemelten fontos az egyes megoldások korlátainak figyelembevétele és ezeknek 

a kitűzött vizsgálati célok szempontjábóli szakszerű mérlegelése. 

 Az európai szabványok a maximális c’ egyfogpármerevséget a (2.3.1.) egyenlet szerint 

definiálják. A (2.3.1.) összefüggés olyan acél-acél, 100 N/mm kerületi erőre vonatkoztatott 

vonalnyomás feletti vonalnyomással terhelt elempárokra vonatkozik, melyek kielégítik a 2. fejezet 

elején összefoglalt feltételeket: 

𝑐′ = 𝑐𝑡ℎ
′ 𝐶𝑀𝐶𝑅𝐶𝐵 cos 𝛽 . (2.3.1.) 

 A 𝑐𝑡ℎ
′  érték itt az úgynevezett elméleti maximális egyfogpármerevséget jelöli, ami az 

önmagában kapcsolódó fogpár érintkezés soráni q’ legkisebb engedékenységének ismeretében a (2.3.2.) 

egyenlet szerint áll elő: 

𝑐𝑡ℎ
′ =

1

𝑞′
 . (2.3.2.) 

 

 A legkisebb engedékenység nagyságát az DIN 3990 és ISO 6336 szabványok B módszerei a 

2.3.3. alakban fejezik ki, ahol az egyes C tényezők nagyságát a 2.3.1. táblázat tartalmazza. A q’ 

értékének definiálása során a 300N/mm kerületi erőre vonatkoztatott vonalnyomású esetek szolgáltak 

bázisul: 

𝑞′ = 𝐶1 +
𝐶2

𝑧𝑛1
+

𝐶3

𝑧𝑛2
+ 𝐶4𝑥1 +

𝐶5𝑥1

𝑧𝑛1
+ 𝐶6𝑥2 +

𝐶7𝑥2

𝑧𝑛2
+ 𝐶8𝑥1

2 + 𝐶9𝑥2
2 . (2.3.3.) 

 

 
2.3.1. táblázat: ISO 6336, DIN 3990 tényezői a (2.3.3.) egyenlethez [ISO6336I] 

 

 A szabvány a αP = 20°, ℎ𝑎𝑃 = 𝑚𝑛, ℎ𝑓𝑃 = 1,2𝑚𝑛, 𝜌𝑓𝑃 = 0,2𝑚𝑛 alapprofillal végzett 

számítások esetén – a 2. fejezetben ismertetett határok betartása mellett – 100…1600N/mm kerületi 

erőre vonatkoztatott vonyalnyomás között -8 és +5% közötti eltérést prognosztizál. Érdemes azonban 

megjegyezni, hogy a (2.3.3.) összefüggés érzéketlen a normál modul megválasztására, míg Weber és 

Banaschek egyenletei figyelembe veszik ennek a jellemzőnek alakulását is. Ennek a különbségnek 

pedig hatása lehet a két merevségérték arányának határértékeire. 

 A választott fogprofil 𝐶ℎ lábtényezőjének és 𝐶𝛼 profilszögének q’ meghatározásánál használt 

alakhoz képesti eltérésének egyfogpármerevségre gyakorolt befolyását a 𝐶𝐵 referencia profil tényező 

hivatott reprezentálni. A (2.3.3.) egyenlet használata esetén a DIN 3990 szabvány a (2.3.4.) 

összefüggést írja elő: 

𝐶𝐵𝑆 = 𝐶ℎ𝐶𝛼 = [1 + 0,5(1,2 − ℎ𝑓𝑃/𝑚𝑛)][1 − 0,02(20° − 𝛼𝑃𝑛)] . (2.3.4.) 

 Az egyfogpármerevség 2.3.1. ábra alapján történő meghatározása során a DIN 3990 szabvány 

viszont már a 2.3.5.egyenletet alkalmazza. A japánban végzet kutatás során ugyanis a αP = 20°, ℎ𝑎𝑃 =
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𝑚𝑛, ℎ𝑓𝑃 = 1,25𝑚𝑛, 𝜌𝑓𝑃 = 0,25𝑚𝑛 alapprofilt vették alapul. A referencia profil fogtőrádiuszának 

nagyságát a  számítás elhanyagolható jelentőségűnek tekinti, így az sem a (2.3.4.) sem (2.3.5.) 

egyenletben nem jelenik meg:  

𝐶𝐵𝐷 = 𝐶ℎ𝐶𝛼 = [1 + 0,5(1,25 − ℎ𝑓𝑃/𝑚𝑛)][1 − 0,02(20° − 𝛼𝑃𝑛)] . (2.3.5.) 

Hatásának az említett szabványokba illő figyelembevételével Winter és Podlesnik [Winter,H.83I] 

munkája foglalkozik, amit a 2.3.3. fejezet mutat be. 

 
2.3.1. ábra: 𝑐𝑡ℎ

′  elméleti maximális egyfogpármerevség grafikus meghatározása [DIN3990I] 

 

 A DIN 3990-nel ellentétben ISO 6336 szabvány már kizárólag a (2.3.3.) egyenletet ismerteti. 

Mindemellett referencia profil tényező meghatározásakor az utóbbi szabvány figyelmen kívül hagyva 

a (2.3.4.) és a (2.3.5.) összefüggések referencia lábtényezőiben fennálló eltérést a (2.3.5.) képletet 

alkalmazza. 

 A kapcsolódó kerekek lábtényezőjében fennálló különbség figyelembevételének érdekében 

mind az ISO mind a DIN szabvány a referencia profil tényezők (2.3.6.) szerinti átlagát használja a 

(2.3.1.) kifejezésben: 

𝐶𝐵 = 0,5(𝐶𝐵1 + 𝐶𝐵2) . (2.3.6.) 

 

A Weber és Banaschek [Weber,C.55] egyenletei által szolgáltatott merevség értékek valamint 

a Winter és Podlesnik [Winter,H.83I], [Winter,H.83II], [Winter,H.84] mérési eredmények között 

tapasztalható eltérések kiküszöbölésére azonban további korrekcióra van szükség. Erre szolgál az 

úgynevezett 𝐶𝑀 korrekciós tényező bevezetése. Ez egy állandó nagyságú tényező, melynek 

szükségességét leginkább a fogoldalak belapulásának pontos reprezentálása indokolja. A mérési 

eredmények ugyanis a számításoktól jelentősen nagyobb kontakzónabeli deformációt mutatnak. A 

korrekciós tényező értéke függ annak egyenleteken belüli helyétől. Értéke az összesített deformáció 

utólagos korrekciója esetén a (2.3.7.) egyenletnek megfelelően 0,8-ra választandó: 

𝐶𝑀 = 0,8 . (2.3.7.) 
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2.3.2. ábra: 𝐶𝑅 tényező grafikus meghatározása [ISO6336I] 

𝑋 = 𝑏𝑆/𝑏, 𝑌 = 𝐶𝑅 
 

 A fogaskeréktestek balkonos kiképzésből eredő merevségváltozást az európai szabványok 

szintén Winter és Podlesnik mérései alapján igyekeznek figyelembe venni. Ehhez az 𝑠𝑅 

koszorúvastagság, 𝑏𝑆 küllővastagság és 𝑚𝑛 normál modul függvényében a: 
 

𝐶𝑅 = 1 +
ln(𝑏𝑠/𝑏)

5𝑒𝑆𝑅/(5𝑚𝑛)
 (2.3.8.) 

 

összefüggés került definiálásra, ami a: 
 
 

𝑏𝑠/𝑏 < 0,2 → 𝑏𝑠/𝑏 = 0,2 , 
𝑏𝑠/𝑏 > 1,2 → 𝑏𝑠/𝑏 = 1,2 , 

𝑆𝑅/𝑚𝑛 < 1 → 𝑆𝑅/𝑚𝑛 = 1  
 

(2.3.9.) 

keretfeltételek között használható. 

 A (2.3.8.) tényező a keresett merevség középértékére vonatkozik, hiszen az ilyen kiképzésű 

kerekek merevsége változik a fogszélesség mentén. Az összefüggés használata továbbá feltételezi, hogy 

az adott fogaskerék egy legalább vele megegyező fogaskeréktest merevségű ellendarabbal kerül 

párosításra. A  𝐶𝑅 tényező értéke grafikus úton a 2.3.2. ábra alapján is meghatározható. 

 A (2.3.1.) acél-acél elempárokra érvényes összefüggés a kapcsolódó kerekek rugalmassági 

moduluszának ismertében, a (2.3.10.), (2.3.11.) egyenletek szerint ültethető át eltérő anyagú 

elempárokra: 

𝑐′ = 𝑐𝑆𝑡/𝑆𝑡
′ 𝐸

𝐸𝑆𝑡
 , (2.3.10.) 

 

𝐸 =
2𝐸1𝐸2

𝐸1 + 𝐸2
 . (2.3.11.) 
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 A (2.3.1.) összefüggés 100N/mm-nél alacsonyabb kerületi erőre vonatkoztatott vonalnyomásra 

érvényes alakját mind az ISO mind a DIN szabvány a (2.3.12.) alakban definiáéja. A maximális 

egyfogpármerevséget a 0…100 N/mm tartományban a kerületi erő linearás függvényeként értelmezi: 
 

𝑐′ = 𝑐𝑡ℎ
′ 𝐶𝑀𝐶𝑅𝐶𝐵 cos 𝛽 (

𝐾𝐴𝐹𝑡

100𝑏
)

0,25
,

𝐾𝐴𝐹𝑡

𝑏
< 100 𝑁/𝑚𝑚 . (2.3.12.) 

 

 Az európai szabványok, lényegében Winter és Podlesnik [Winter,H.83II] munkáját idézve, 

szövegesen kitérnek választott tengely-agy kapcsolat hatására. Felhívják a figyelmet, hogy akár az 

egyik, akár mindkét kerék reteszkötéssel történő rögzítése az egyfogpármerevség körülfordulásonkénti 

kétszeres lüktetését eredményezi. A tapasztalt minimumérték jó közelítéssel megegyezik a szoros 

illesztéssel vagy bordás kötéssel történő rögzítésnél fennálló egyfogpármerevséggel. Winter és 

Podlesnik vizsgálatai alapján a bordás kötéssel történő rögzítés az alkalmazott geometriától függően, 

mintegy 0,5…1,5%-os merevségingást eredményez, ami lehetővé teszi az egyfogpármerevség konstans 

felvételét. Ha ez egyik kerék retesz, a másik szoros illesztéssel vagy bordás kötéssel rendelkezik, az 

átlagos egyfogpármerevség mintegy 5%-kal várható nagyobbnak a minimális értéktől. Mindkét kerék 

retesszel történő rögzítése esetén ezen értékek eltérése pedig már 10%-ra prognosztizálható.  

 

2.3.2. Egyfogpármerevség meghatározása – Weber és Banaschek 
 

 Az evolvens fogazatú hengeres fogaskerékpárok kapcsolódási deformációjának meghatározása 

szempontjából Weber és Banaschek „ Formänderung und Profilrücknahme bei gerad- und 

schrägverzahnten Rädern“ [Weber,C.55] munkája egyértelműen az európai szabványosítási törekvések 

és egyben a ma használt analitikus modellek alapművének tekinthető. A szerzők egy kapcsolódó fogpár 

merevségét határoztak meg egyaránt figyelembe véve az egyes fogak és fogaskeréktestek fogakkal 

határos szegmenseit. A kerékagyak validáló mérések soráni kezelésének módját Winter és Podlesnik 

[Winter,H.83I], [Winter,H.83II], [Winter,H.84] kutatásai nyomán a 2.3.3. fejezet részletesen ismerteti. 

 Weber és Banaschek a fellépő deformációt három alapvető részre bontotta. Ezek az érintkezési 

zóna belapulása, a fogtestek deformációja, valamint a fogaskeréktestek határszegmenseinek a torzulása. 

A számítási modell ismertetése során az eredeti munka jelölései kerülnek felhasználásra, melyek 

eltérhetnek a szokványos jelölésektől. Ezen különbségek azonban minden esetben megnevezésre 

kerülnek. 

 A szerzők az érintkező felületek belapulását Hertz elmélete alapján a (2.3.13.) formában 

fogalmazták meg. Weber és Banaschek a fogszélességre vonatkoztatott vonalnyomást, az angol 

irodalmak mintájára, W0 jelöléssel azonosítja. A h1, h2 mennyiségek továbbá az érintkezési pontnak az 

egyes fogak középvonalitól mért, kapcsolóegyenes menti távolságát, míg bH a Hertz-féle belapulás 

félszélességét jelöli: 

𝑤𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 =
2𝑊0(1 − 𝜈2)

𝜋𝐸
(ln

4ℎ1ℎ2

𝑏𝐻
2 −

𝜈

1 − 𝜈
) . (2.3.13.) 

 

 A fogtestek deformációját Weber és Banaschek a (2.1.14.) alakban fejezték ki a 2.3.3. ábra 

alapján. Látható, hogy a számítások során mind a hajlító, mind a nyomó, mind pedig a nyíró 

igénybevételből eredő torzulás meghatározásra került. A 2.3.3. ábrán ugyanakkor az is észrevehető, 

hogy a fogtő erősen egyszerűsített formában kerül figyelembevételre: 
 

𝑤𝑍 = 𝑊0 ∫
𝑐𝑜𝑠2𝛼′(𝑦𝑝 − 𝑦)

2

𝐸
1 − 𝜈2

1
12

(2𝑥)3

𝑦𝑝

0

𝑑𝑦 + ∫
1,2𝑐𝑜𝑠2𝛼′

𝐺2𝑥
𝑑𝑦

𝑦𝑝

0

+ ∫
𝑠𝑖𝑛2𝛼′

𝐸
1 − 𝜈2 2𝑥

𝑑𝑦
𝑦𝑝

0

 . (2.3.14.) 

 

A fog keréktest felöli határkeresztmetszetét Weber és Banaschek a fogtőgörbék 

fogközépvonallal 20°-ot bezáró érintőinek segítségével jelöli ki. A koordinátarendszer középpontja 

ezután pedig ennek a középpontjában kerül felvételre. A fogtőbeli fogszélesség a határkeresztmetszet b 

méret alapján kerül felvételre. 
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 Fontos azonban megjegyezni, hogy nagy profilszögű és/vagy nagy profileltolású fogprofilok 

esetén előfordulhat, hogy a fogtőgörbék nem rendelkeznek a fogközépvonallal 20°-ot bezáró érintővel. 

Ezen esetekben tehát Weber és Banaschek fogtőbeli egyszerűsítése nem alkalmazható ezen formájában. 
 

 

2.3.3. ábra: Fogtestek deformációja [Weber,C.55] 

(„Tangente an die Fußabrundung” = Fogtőgörbe érintője) 

 

 Weber és Banaschek a fogaskeréktest határkeresztmetszet környezetéhez tartozó 

deformációjának meghatározásakor a 2.3.4. ábra szerint szintén mind a három igénybevételt figyelembe 

vette. A fellépő deformációt a (2.3.15.) alakban határozták meg, ahol P a 2.3.3. ábrának megfelelően, 

továbbra is a fogra ható normál erőt jelöli: 

𝑤𝐾 = 2𝑃(𝑐11𝑐𝑜𝑠2𝛼′𝑦𝑝
2 + 2𝑐12𝑐𝑜𝑠2𝛼′𝑦𝑝 + 𝑐22𝑐𝑜𝑠2𝛼′ + 𝑐33𝑠𝑖𝑛2𝛼′) . (2.3.15.) 

 

 

2.3.4. ábra: Fogaskeréktestek deformációja [Weber,C.55] 
 

 

 

 A (2.3.15.), energia állandóságból levezetett egyenletben 𝑐11 a hajlító igénybevételből, 𝑐12 a 

hajlító és nyíró igénybevételek együttes jelenlétéből, 𝑐22 a nyíró igénybevételből, 𝑐33 a nyomó 

igénybevételből származó munkával áll kapcsolatban. Az l mennyiség a kapcsolódó fogszélességet 

jelöli: 

𝑐11 =
9

𝜋

(1 − 𝜈2)

𝐸

1

𝑙𝑏2
 , (2.3.16.) 

 

𝑐12 =
(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)

2𝐸

1

𝑙𝑏
 . (2.3.17.) 

 

 A 𝑐22 tényező meghatározásánál Weber és Banaschek a fog határkeresztmetszetének 

középpontjától 2…3 b távolságra lévő pontokat jelöli ki a számítás során alkalmazott terhelési táv 
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határpontjaiként, ahol b a 2.3.3. ábrának megfelelő szélesség. Ezen választást az indokolja, hogy a 

szerzők a szomszédos fogakhoz képest fellépő relatív deformáció leírását tűzték ki számításaik céljául. 

A 𝑐22 tényező (2.3.18.) összefüggés szerinti meghatározásakor, figyelembe véve a leírtak szerinti 

(2.3.19.) arányt, ahol a a határkeresztmetszet középpontjától mért távolság jelöli, a keresett tényező 

értéke a (2.3.20.) alakban határozható meg: 
 

𝑐22 =
1 − 𝜈2

𝜋𝐸𝑙
[(

𝑎

𝑏
+

1

2
) ln (

𝑎

𝑏
+

1

2
) − (

𝑎

𝑏
−

1

2
) ln (

𝑎

𝑏
−

1

2
) +

1

2
] , (2.3.18.) 

 

𝑎

𝑏
= 2 … 3 , (2.3.19.) 

 

𝑐22 =
2,4

𝜋𝐸

1 − 𝜈2

𝑙
 . (2.3.20.) 

 

 A nyomó igénybevétel munkájának meghatározása során, elkerülve a nyíró igénybevételnél 

tapasztalt nehézségeket, Weber és Banaschek a nyíró és nyomó igénybevételből származó torzulási 

energia fogaskeréktestbeli arányát azonosnak tekintette a fogtestben fellépővel. Ennek köszönhetően 

viszont 𝑐33 nagysága a (2.3.21.), Lutz [Lutz,M.00] munkájában is megtalálható, alakban fejezhető ki:  

 

𝑐33 =
5

12
(1 − 𝜈)𝑐22 . (2.3.21.) 

 

2.3.3. Egyfogpármerevség analitikus meghatározásának validálása – Winter, 

Podlesnik 
 

 Winter és Podlesnik [Winter,H.83I], [Winter,H.83II] fogazott elempárok Weber és Banaschek 

[Weber,C.55] szerinti deformáció számításának mérések útján történő validálásával, valamint a (2.3.3.) 

Schäfer [Schäfer,W.F.71] féle összefüggés tetszőleges profilokhoz történő illesztésével foglalkozik. A 

vizsgált módosító tényezők, ha nem is minden esetben azonos formában, de az ISO 6336 [ISO6336I] 

és DIN 3990 [DIN3990I] szabványokban is megtalálhatóak. A szerzők [Winter,H.84] mindemelett a 

keréktestek kialakításának az egyfogpármerevség és kapcsolódási erő fogszélesség mentén történő 

eloszlására gyakorolt hatását is részletesen bemutatják. 

 Winter és Podlesnik a méréseik során a kapcsolóegyenes lábkörrel vett N érintőpontját veszik 

alapul. Ehhez képest határozzák meg az össz- illetve részdeformációkat mérőcsúcsos útmérők 

segítségével a 2.3.5. ábra szerint. Ez a megközelítés jó egyezésben áll Weber és Banaschek 

számításaival, mivel a figyelembe vett fogaskeréktest-zónák térbeli kiterjedése közelítőleg megegyezik 

az elméleti számítás során definiálttal. Természetesen a kapcsolódási merevségek mérését Winter és 

Podlesnik ellendarabbal együtt, definiált elempárokra végezték el. A kísérletek lefuttatása során a 

szerzők egy pulzátor mérőgépet használtak a szükséges statikus terhelési állapotok eléréséhez. Ebben a 

fejezetben a szerzők 2.3.1. és 2.3.2. pontokban tárgyaltak szempontjából még meg nem említett, 

legfontosabb eredményei illetve megjegyzései kerülnek áttekintésre. 

 Winter és Podelsnik az egyenes fogazatú elempárok elméleti egyfogpármerevségének (2.3.3.) 

egyenletét a (2.3.22.) alakban illeszti a [Weber,C.55] szerinti megoldáshoz. A kapcsolódás 

deformációjának elméleti [Weber,C.55] meghatározáshoz képest a szerzők részdeformációk 

kiértékelésre irányuló eredményei, mint ahogy az már 2.3.1. fejezetben is megemlítésre került, 

átlagosan 2,3-szoros kontaktzónabeli belapulást mutattak. Ez magyarázza a számított összdeformáció 

(2.3.22.) szerinti, 0,8-as tényezővel történő korrekcióját. Winter és Podlesnik ezt a különbséget 

elsősorban a kapcsolódó elemek torzulásából és kontaktpont torzulás közbeni eltolódásából fakadó 

görbületi és erőviszonyok változásával indokalja. 
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2.3.5. ábra: Fogaskerekek deformációjának mérése [Winter,H.83II] 

 

𝑐′ = 0,8(𝐶ℎ𝐶𝜌𝐶𝛼)𝐶𝐹𝐶𝑅𝑐𝑡ℎ
′  (2.3.22.) 

 A szerzők a 2.3.1. fejezetben ismertetettekhez képest bevezetik a 𝐶𝜌 szerszám éllekerekítési 

tényezőt, amely a legyártott fogprofil ezen paramétertől függő fogtőalak változásának merevségre 

gyakorolt hatását hivatott figyelembe venni. A (2.3.23.) egyenletben ℎ𝑁𝑎0 a szerszám úgynevezett 

fejformamagasság tényezőjét jelöli: 

𝐶𝜌 = 1 + 0,05(1,085 − ℎ𝑁𝑎0/𝑚𝑛) . (2.3.23.) 

 

 

 Winter és Podlesnik azonban megjegyzik, hogy ezen tényező hatása elhanyagolhat a 𝐶ℎ  és 𝐶𝛼 

jelentőségéhez képest. Ebből adódóan pedig a 2.3.1. pontban ismertetett egyszerűbb megoldás 

célravezetően alkalmazható. A szerzők továbbá felhívják a figyelmet arra is, hogy a (2.3.4.), (2.3.5.) 

összefüggésekben szereplő 𝐶𝛼 a 15 – 25° tartományban szolgáltat kielégítően pontos közelítést. 

 Winter és Podlesnik az érintkező felületek minőségének merevségre gyakorolt hatását is 

behatóan vizsgálta. Egy mart (𝑅𝑎 = 2,6𝜇𝑚, 𝑅𝑍 = 15,8𝜇𝑚) fogaskerékpár „hibamentes“ („fehlerfreie 

Verzahnung“), hibákat tartalmazó és bejáratott („fehlerbehaftete und eingelaufene Verzahnanung“), 

valamint hibákat tartalmazó és be nem járatott („fehlerbehaftete und uneingelaufene Verzahnanung“) 

fő kapcsolódási pontban mért deformációit a 2.3.6. ábra mutatja be. 

A szerzők felhívják a figyelmet, hogy a vizsgált elempárok esetén 2000N/mm terhelés mellett 

körülbelül a 6…8 𝜇𝑚 deformációváltozás volt tapasztalható a nem bejáratott és bejáratott elempárok 
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között. Ez a folyamat pedig az említett magas igénybevétel esetén már lényegében 1 terhelési ciklus 

után megtörténik. 

 

 
2.3.6. ábra: Kapcsolódási deformáció mérési eredményi [Winter,H.83II] 

 

 A hibát tartalmazó, nem bejáratott és bejáratott elempár deformációs görbéje léthatóan egy 

progresszív szakaszt is tartalmaz az alacsony terhelésű zónában. Az utóbbi görbe egyenes szakaszát 

meghosszabbítva – a 2.3.6. ábrán látható módon – nyerhető 𝛿𝐻𝑅 értéke. Ez a defromációs érték 

feleltethető meg az érintkező felületek érdességének, hullámosságának következtében fellépő 

torzulásának. Winter és Podlesnik vizsgálatai bebizonyították, hogy ezen deformáció nagysága egyaránt 

függetlennek tekinthető a kapcsolódási helyzettől, a fogszámtól és a fogaskeréktest alakjától. A 𝛿𝐻𝑅 

ezért egyértelműen a felületminőséghez rendelhető mennyiség. 

 A hibát tartalmazó, bejáratott elempár progresszív változás utáni, lineáris deformációs szakasza 

azonos meredekségű a hibamentes kapcsolódás görbéjével. A nem bejáratott érintkezés azonban kisebb 

meredekségű szakasszal rendelkezik. A különbség annál nagyobb, minél nagyobb a kiindulási érdesség 

és hullámosság. Winter és Podlesnik vizsgálatai mart kerékpárok esetén mintegy 2%-os bejáratás utáni 

meredekségváltozást mutattak. 

 A merevségváltozás alacsony terhelési tartományban történő progresszív változásának 

figyelembevételére Winter és Podlesnik a (2.3.24.) egyenlet szerinti vonalterhelési tényezőt alkalmazza, 

ahol L a progresszív és lineáris szakaszok határpontjához tartozó vonalterhelést jelöli. Az utóbbi érték 

nagysága pedig a felületminőségek egyértelmű függvénye: 

𝐶𝐹 = [
𝐹𝑏𝑡

𝑏𝐿
]

0,23

 . (2.3.24.) 
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2.3.7. ábra: Vonalterhelési tényező nagysága [Winter,H.83II] 

 

A szerzők Ziegler [Ziegler,H.71] eredményeivel összhangban köszörült elempárok (𝑅𝑎 =
0,25 … 0,5𝜇𝑚, fogoldali formahiba: 3 … 4𝜇𝑚) esetén 130…150N/mm közötti átmenti vonalterhelést 

állapítottak meg. Ez az érték mart kerekek esetén (bejáratás előtt: 𝑅𝑎 = 2,6𝜇𝑚, 𝑅𝑍 = 15,8𝜇𝑚, 

hullámmélység: 7 … 9𝜇𝑚; bejáratás után: 𝑅𝑎 = 1,6𝜇𝑚, 𝑅𝑍 = 9,6𝜇𝑚, hullámmélység: 5 … 7𝜇𝑚) 

átlagosan 450N/mm volt. Winter és Podlesnik ezért általános értékként a 250N/mm vonalterhelést 

javasolja. A fellépő különbség ebben az esetben ugyanis a 2.3.7. ábrán összegzett mérési eredmények 

alapján maximálisan 10%-ra rúg. Az így nyert tényező mind határpontjában mind pedig lefutásában 

eltérést mutat az ISO és DIN szabványokban használt (2.3.12.) összefüggéseihez képest. 

 Fogaskeréktest egyfogpármerevségre gyakorolt hatását Winter és Podlesnik a (2.3.25.) alakban 

írta le az 𝑠𝑅 koszorúvastagság, 𝑏𝑆 küllővastagság és 𝑚𝑛 normál modul függvényében. A (2.3.25.) 

összefüggésben szerplő B tényezők értékeit a 2.3.2. táblázat rögzíti: 

𝐶𝑅 = 𝐵1 + 𝐵2(𝑠𝑅/𝑚𝑛) + 𝐵3(𝑠𝑅/𝑚𝑛)2 + 𝐵4(𝑠𝑅/𝑚𝑛)3 . (2.3.25.) 

 

 

2.3.1. táblázat: 𝐶𝑅 tényezői a (2.3.23.) egyenlethez [Winter,H.83II] 

 

2.4. Aszimmetrikus fogazatok 
 

A modern teljesítményhajtások elmeivel szembeni általános igény az azonos méretek mellett 

átvihető nyomaték folyamatos növelése. Az egyre növekvő követelmények egyes esetekben a fogazott 

elempárok forgásirány szerinti optimálásához vezettek, ami az aszimmetrikus profilok több területen 

történő megjelenését eredményezte. Ezen elempárok szimmetrikus társaikkal szembeni előnyeinek 
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kísérleti és szimulációs úton történő vizsgálatával valamint ezeknek a kialakításoknak a szabványosított 

számítási eljárásokba történő integrálásával több kutatás is foglalkozik. 

Az aszimmetrikus fogazatok alkalmazási területeinek tárgyalását többek között Brecher és 

Schäfer [Brecher,C.05] kutatásában találjuk meg, akik számításokon és nemesített 42CrMo4 

fogaskereken végzett pulzátor teszteken igazolták a fogtőteherbírás növekedését. Az aszimmetrikus 

elempárok fogtőteherbírásának pulzátor tesztek segítségével történő vizsgálatával, a berágódási hajlam 

járatásokon keresztüli elemzése mellett, Brown és társai [Brown,F.W.10] munkájában is 

találkozhatunk. Sanders [Sanders,A.A.10]  szintén aszimmetrikus fogazatok fogtőfeszültségének 

alakulását ismerteti a 20°-os szimmetrikus esetből kiindulva az aszimmetria függvényében. Kutatása 

során Sanders a 20°-os terhelt és 25°-os támasztó profilszögű elempár nyúlásmérő bélyegek 

felhasználásával zajló mérését is ismerteti. Polipropilén fogaskerekek acél ellendarab segítségével mért 

fogtőteherbírásának aszimmetrikus kialakítás következtében történő megváltozásával Anand Mohan és 

Senthilvelan [Mohan,N.14] foglalkoztak. A szerzők erősítettlen és 20%-os üvegszál erősítésű 20°-os 

szimmetrikus valamint 20°/34°, 34°/20° aszimmetrikus próbadarabokon végeztek kísérleteket. Demet 

és Ersoyoǧlu [Demet,S.M.18] AISI 4140 anyagú két különböző kéménységű (38, 48 HRC) 20°/25° -os 

aszimmetrikus fogaskerék fogtőteherbírását elemzik a Demet és társai által 2015-ben szabadalmaztatott 

STBFT (single-tooth bending fatigue test) eljáráson alapuló teszt segítségével. Karpat és társai 

[Karpat,F.20] az aszimmetrikus profilalak merevségének kísérleti és végeselemes számítások során 

tapasztalt alakulásával és a kapott eredmények korrelációjával foglalkoznak a terhelt oldali profilszög 

függvényében. Fontos megemlíteni, hogy a szerzők kutatásuk során nem konkrét fogaskerékpárokat, 

hanem önmagukban vizsgált, meghatározott alaptest geometriával rendelkező próbatesteket 

használnak. 

Niemann és Glaubitz [Niemann,G.50] munkája az evolvens, hengeres elempárok 

feszültségoptikai vizsgálatok segítségével nyert fogtőfeszültség értékeit ismerteti, amely elemzések 

vezettek végül a Niemann-Glaubitz- féle fogalaktényező meghatározásához. Ezen vizsgálatok azonban 

a szimmetrikus esetek mellett az aszimmetrikus változatokra is kitérnek, bemutatva a bennük rejlő 

lehetőséget. Az aszimmetrikus fogazatok feszültségoptikai analízisével Ekwaro-Osire és társai 

[Ekwaro,S.09] eredményeiben is találkozhatunk. 

Az aszimmetrikus fogazatok matematikai leírásával, tervezéselméletével ugyancsak több 

kutatás foglalkozik. Egy ilyen, aszimmetrikus fogazatok geometriájának vizsgálatára szolgáló 

programmal találkozhatunk Litvin és társai [Litvin,F.L.00] munkájában, akik ezen elempárok 

érintkezési és fogtőfeszültségének vizsgálatával foglalkoznak. Az aszimmetrikus ferdefogazatú 

fogaskerekek geometriájának matematikai leírását Yang [Yang,S.C.05] publikációja is tárgyalja. A 

tématerületen külön figyelmet érdemel a „Direct Gear Design” tervezéselmélet alkalmazása. A 

módszert többek között Kapelevich [Kapelevich, A.00] az aszimmetrikus fogazatok és szerszámaik 

geometriai leírására, az így kapott elempárok kontakt- és fogtőfeszültség valamint deformációjának 

elemzésére használja. Az eljárást a szerző általánosan alkalmazza kutatásai során. [Kapelevich,A.07] 

munkája a fogazott, hengeres elempárok aszimmetrikus kialakításán keresztüli fogfelületi és 

fogtőterhelés csökkentésével foglalkozik, míg [Kapelevich,A.12] publikációja a fogfelületi teherbírás 

szempontjából célszerű aszimmetrikus fok meghatározására alkalmas egyenletek illetve a terhelt oldali 

profilszög növelésének következtében fellépő támasztó oldali fogtőfeszültség növekmény alapján 

alkalmazható aszimmetrikussági arány meghatározását tárgyalja. A fogtőfeszültség optimálásának 

módszertanával a [Kapelevich,A.03] publikáció foglalkozik. Kapelevich [Kapelevich,A.14] a „Direct 

Gear Design” eljárás használata során külön foglalkozik a működési jellemzők vizsgálatakor 

alkalmazható, úgynevezett „osztás tényező” analízis lehetőségével. [Kapelevich,A.11] összefoglalója 

pedig az aszimmetrikus fogazatok diametrikus méreteinek meghatározását ismerteti. 

 Marimuthu és Muthuveerappan [Marimuthu,P.14] szintén a „Direct Gear Design” eljárást 

használja a normál és magas kapcsolószámú aszimmetrikus elempárok kis és nagy kerekén fellépő 

kritikus fogtőfeszültségének kiegyenlítéséhez szükséges profileltolások meghatározásakor. 

[Marimuthu,P.16I], [Marimuthu,P.16II] munkáikban konvencionálisan illetve „DGD” szerint tervezett 

szimmetrikus valamint „DGD” útján származtatott aszimmetrikus elempárok végeselemes 

szimulációkkal történő összevetésével foglalkoznak a terheléseloszlás, kontaktfeszültség és 

fogtőfeszültség vonatkozásában. Az említett kutatásokban részletesen vizsgálják a választott profilszög, 

aszimmetria, áttétel, fogszám, fogfejvastagsági arány, kapcsolószám és koszorúvastagság hatását. A 

konvencionális és „DGD” eljárással tervezett szimmetrikus illetve „DGD” segítségével definiált 
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aszimmetrikus fogaskerékpárok terheléseloszlási arányának és fogtőfeszültségének végeselemes 

analízisével Sekar és Muthuveerappan [Sekar,R.14] is foglalkozik. Kutatásuk során ők is több 

paraméter befolyását elemezték, mint például az áttétel, kapcsolószám, fogfejvastagság vagy éppen a 

kiskerék fogszáma. 

Alipiev [Alipiev,O.11] egy – a kis fogszámú, egyenes fogazatú elempárok kialakításához 

javasolt – úgynevezett „realizált potenciál módszert” ismertet, ahol a realizált potenciál a nyerhető 

kapcsolószámnak feleltethető meg. 

 Szimmetrikus és aszimmetrikus profilok „Direct Gear Design” útján történő leírását  Senthil 

Kumar és társai [Kumar,V.08] publikációja is tárgyalja. Összefoglalójukban bemutatják a 

fogtőfeszültség profilszög, fogfejvastagsági arány, áttétel, tengelytáv, profileltolás és aszimmetria 

függését. Eredményeiket az AGMA [AGMA2001] és ISO [ISO6336III] szabványokkal is összevették. 

Az egyértelműbb összevethetőség érdekében a numerikus számítások két terhelési esetre, 

nyomóterhelés nélkül és együtt, is elvégezték. Az amerikai szabvány ugyanis figyelembe veszi, míg az 

európai elhanyagolja ezt a komponenst. Ez a megközelítés azonban az eredmények korrelációjának 

mesterséges elősegítését is jelenti. A szerzők az említett vizsgálatokon túl egy végeselemes analízis 

felhasználásán keresztüli iteratív módszert is tárgyalnak az optimális profileltolási tényező 

meghatározására. 

 Mallesh és társai [Mallesh,G.09I], [Mallesh,G.09II], [Mallesh,G.09III] aszimmetrikus profilú 

elempárok profileltolásának és hajtó oldali profilszögének fogtőigénybevételre gyakorolt hatásának 

végeselemes számításokon keresztüli elemzésével foglalkoznak a támasztó oldali profilszög konstans 

20°-os rögzítése mellett. Mallesh és társai [Mallesh,G.09IV] hasonló keretfeltételek mellett a választott 

koszorúvastagság hatását is elemezték. Wang és társai [Wang,S.11I], [Wang,S.11II] az aszimmetrikus 

elempárok ES-PIM (edge-based  smoothed  point  interpolation  method) felhasználásával nyert Mises 

szerinti redukált fogtőfeszültségének vizsgálatát mutatják be a támasztóoldali profilszög szintén 20°-on 

tartása mellett. 

Deng és társai [Deng,G.03] a terhelt oldali profilszög 20°-os értékét rögzítik kutatásuk során. 

Eredményeik alapján egy – az aszimmetrikus elempárok fogtőfeszültségének vizsgált esetekre érvényes 

támasztó oldali profilszög függését leíró – tényezőt is definiálnak. Deng és társai mindemellett 

kapcsolódási merevség alakulására is kitérnek. Dadhaniya és társai [Dadhaniya,K.12] ugyancsak az 

aszimmetrikus fogazatok fogtőfeszültségének Mises szerinti redukált értékének valamint a fellépő 

deformáció nagyságának elméleti vizsgálatával foglalkoznak a támasztó oldal variálásán keresztül. 

Gacka és társai [FVA484I] a „Forschungsvereinigung Antriebstechnik” FVA 484/I kutatási 

projektjének keretében végeselemes analíziseken keresztül vizsgálták az aszimmetrikus elempárok 

fogfelületi-, és fogtőfeszültségét valamint kapcsolódási merevségét. Pulzátor és járatásos teszteket 

végeztek 28°-os terhelt és 18°-os támasztó oldali profilszögű 42CrMo4 fogaskerekeken a fogfelületi és 

fogtőteherbírás alakulásának meghatározására. Kutatásuk során továbbá felhívták a figyelmet a terhelt 

oldali profilszög növelésének a támasztó oldali, Hofer szerinti kritikus pontban fellépő 

feszültségnövekedést eredményező hatására és a klasszikus többfogmérés aszimmetrikus kerekek 

ellenőrzéshez való alkalmatlanságára. Ingeli és társai [FVA484III] a FVA 484 III kutatás keretében a 

FVA 484/I eredményeire alapozva variációszámításokat végeztek az aszimmetrikus fogazatok 

fogfelületi illetve fogtőfeszültségének valamint kapcsolódási merevségének témakörében. 

Mindemellett egy összefüggést is ismertetnek a fejvastagság meghatározására. 

 Pedersen [Pedersen,N.L.10] az aszimmetrikus profilalak fogtőfeszültség szempontjábóli 

jelentőségét mutatja be. Eznefelül Pedersen szintén tárgyalja a fogtőfeszültség szerszámprofil 

megválasztásán keresztül további csökkentésének lehetőségeit, beleértve a szerszám fejszalag elliptikus 

kialakítását. 

Costopoulos és Spitas [Costopoulos,T.09] kutatások során csak a hajtó oldalukon evolvens 

elempárokat vizsgálnak. Számításaik alapján az általuk felvázolt aszimmetrikus fogak fogtövének 

Mises szerinti redukált feszültség értelmében nyert terhelhetősége akár 28%-kal is megnövelhető a 20°-

os szimmetrikus párjukhoz képest. Nem szabad elfeledkeznünk mindazonáltal arról, hogy a fogazat 

ilyen jellegű optimálása a fogtő alakjának jelentős megváltozását vonja megával. Ennek következtében 

azonban nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a fogtőteherbírás javulása mely mértékben köthető 

magához az aszimmetrikus kialakításhoz. Az említett problémát Langheinrich [Langheinr.,A.14] is 

megemlíti Costopoulos és Spitas kutatásának áttekintésekor. 
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 Karpat és társai [Karpat,F.08] egy komplex – analitikus és végeselemes részt egyaránt 

tartalmazó – módszer segítségével vizsgálják az aszimmetrikus hengeres fogaskerékpárok kapcsolódási 

merevségének, statikus úthibájának és dinamikai viselkedésének valamint fogtőfeszültségének 

alakulását. A szerzők a kapott eredmények alapján egy fordulatszám függő dinamikus tényezőt 

határoznak meg a dinamikai viselkedés jellemzésére. A kutatás külön foglalkozik a választott 

fejmagasság-tényező hatásával is. A numerikus szimulációk során az érintkezési pont környezetében 

lévő elemméretet Karpat és társai Coy és tárasai [Coy,J.J.82] valamint Muthukumar és Raghavan 

[Muthukumar,R.87] munkái alapján az (2.4.1.) egyenlet szerint definiálják. A (2.4.1.) összefüggésben 

e az alkalmazott elmehosszt, c az alkalmazott elemszélességet, míg 𝑏𝐻 a Hertz- féle kontakt szélességét 

jelöli: 
 

𝑒

𝑏𝐻
= −0,2

𝑐

𝑒
+ 1,2, 0,9 ≤

𝑐

𝑒
≤ 3 . (2.4.1.) 

 

Karpat és társai [Karpat,F.17] munkája szintén az aszimmetrikus elempárok kapcsolódási 

merevségének komplex modellen keresztüli leírását tárgyalja. Oğuz és Karpat [Oğuz,D.19] 

publikációja pedig a szimmetrikus és aszimmetrikus elempárok fogszélesség menti repedés 

következtében beállt egyfogpár- és kapcsolódási merevség valamint úthiba változását vizsgálja. 

Linke és társai [Linke,H.12] eredményeiben szintén fellelhető az aszimmetrikus fogazatokra 

történő kitekintés. A szerzők az elvégzett esettanulmány során a 20°-os szimmetrikus elempárhoz 

képest aszimmetrikus kiképzés alkalmazásával 25%-kal nagyobb nyomaték átvitelt tettek lehetővé. 

 Az aszimmetrikus fogazatok tárgyalása során mindenképpen külön figyelmet érdemelnek az 

ezen profilok szabványosított eljárásokba illesztését célzó munkák. Ezek közül az egyik Mohammad és 

Mushin [Mohamm.,Q.A.12] kutatása, amely a Lewis-féle formatényező aszimmetrikus fogazatokra 

történő átültetését ismerteti. Moya és társai [Moya,J.L.10] kutatása egy – az  aszimmetrikus fogazatok 

fogtőigénybevételének leírására alkalmas – modellt részletez. A bemutatott eljárás a mérvadó 

fogtőkeresztmetszetet a két oldali geometria alapján külön-külön felvehető Hofer szerinti 

keresztmetszetek átlagértékeként definiálja. A szerzők számításaik során mind a hajlító mind pedig a 

nyomó igénybevételt figyelembe veszik. Cavdar és társai [Cavdar,K.05] ugyancsak a DIN 3990 

[DIN3990III] és ISO 6336 [ISO6336III] szabványok megoldásain alapuló számítást alkalmaznak az 

aszimmetrikus elempárok fogtőfeszültségnek meghatározására esetén. A számítás során Cavdar és 

társai a Pedrero és társai [Pedrero,J.I.99] által leírt forma-, és feszültségkoncentrációs tényezőket 

használják. Az így kapott eredményeiket több ízben végeselemes vizsgálatokkal is összevetették. 

Karpat és társai [Karpat,F.05] munkája az aszimmetrikus fogazatok fogtőigénybevételének 

végeselemes analízise és dinamikai vizsgálata mellett ugyancsak foglalkozik a DIN 3990 C 

módszerének aszimmetrikus fogazatokhoz illesztésével. Singh és Senthilvelan [Singh,V.07] kutatása 

egy az aszimmetrikus fogazatok geometriájának kezelésére alkalmas programot mutat be, ahol a 

mérvadó fogtőfeszültség meghatározása a DIN 3990 C eljárására építve kerül megállapításra. Singh és 

Senthilvelan a kontaktzóna alatt ébredő nyírófeszültség meghatározásával is foglalkoznak a Smith-Liu 

egyenletek alapján. Prabhu Sekar és Muthuveerappan [Sekar,R.15] az aszimmetrikus elempárok 

fogtőfeszültségének nagyságát, veszélyes keresztmetszetének helyzetét és mérvadó fogtőrádiuszát 

vizsgálják. Kutatásuk során az ISO 6336 szabvány összefüggéseit, regressziós számítást és végeselemes 

szimulációt alkalmaznak az ISO szerinti formatényező és feszültség koncentrációs tényező átültetése 

céljából. Az általuk követett közelítésben a veszélyes keresztmetszet minden esetben lépcsőmentesnek 

tekintett. Prabhu Sekar és Muthuveerappan vizsgálataik során azonban minden esetben teljes 

éllekerekítésű szerszámot tételeznek fel. Ebből adódóan viszont nem állapítható meg egyértelműen, 

mely hatás köthető pusztán az aszimmetria arányának megváltoztatásához. A szerszám egyoldali 

profilszögének megváltozása ugyanis, egy rádiusszal történő teljes éllekerekítést feltételezve, 

automatikusan magával vonzza a másik oldali fogtőgörbe megváltozását is. Tehát a szerzők által 

elvégzett számítások alapján az egyes módszerek adott geometriák esetén való korrelációja 

kiértékelhető, azonban az aszimmetria és a fogtőlekerekítés megválasztásának hatása nem különíthető 

el egyértelműen. 

 Az Európában elterjedt analitikus számítások aszimmetrikus esetre történő kiterjesztésének 

témakörében  különösen nagy jelentőségű Langheinrich [Langheinr.,A.14] disszertációja. Langheinrich 

részletesen áttekinti geometriai korlátait, mérési lehetőségeit, kitérve a fellépő játék matematikai 
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leírására is. A szerző mindemellett sikeresen átvezeti az ISO 6336 [ISO6336III], FVA 264 [FVA264] 

külső fogazatok fogtőfeszültségére, ISO 6336 [ISO6336III], FVA 45 I/II [FVA45I/II], FVA 45III 

[FVA45III], FVA389 [FVA389] belső fogazatok fogtőfeszültségére, ISO 6336 [ISO6336I] valamint 

Weber és Banaschek [Weber,C.55] egyfogpármerevségre érvényes egyenleteit az aszimmetrikus 

estekre. A fogtőfeszültség leírásánál a disszertáció a lépcsős keresztmetszet elvét követi, amely során a 

két profiloldal alapján függetlenül definiált helyettesítő szimmetrikus fogazatok Hofer szerinti 

keresztmetszeteinek átlaga adja a keresett méretet. A Weber és Banaschek modell küldő fogaztokra 

történő átvezetése során ugyanakkor a szerző a fogprofil lábkört érintő horizontális metszeteként jelöli 

ki a fog keréktest felöli határát. Belső fogazatok számításakor Langeheinrich Schlaf [Schlaf,G.62] 

definícióját veszi alapul azzal a kikötéssel, hogy a profil szélső keresztmetszetét az aszimmetrikus 

esetben az az oldal jelöli, melynek fogtőgörbéje kisebb átmérőn érinti a fogazat lábkörét. Ez a definíció 

ugyanis minden esetben egyértelmű határegyenest szolgáltat. Langheinrich mindemelett végeselemes 

úton elvégzett variációszámításokon keresztül módosító tényezőket határoz meg az említett analitikus 

számítások átvezetése illetve pontosítása céljából. A fogtőfeszültség meghatározásánál ezt a 

feszültségkoncentrációs tényező módosítására szolgáló (2.4.2.) egyenlet szerinti kapcsolószög tényező 

definiálásán keresztül éri el, amit szimmetrikus és aszimmetrikus esetekre egyaránt bevezet. Az így 

definiált tényező F1, F2 értékei a fent említett módszerek különbözőségeiből külön-külön kerülnek 

megállapításra. 𝛼𝑛,𝑏𝑒𝑙 a terhelt oldali, még 𝛼𝑛,𝑢𝑛𝑏 a támasztó oldali profilszöget jelöli: 

 

𝑌𝑆𝛼 = (1 +
20° − 𝛼𝑛,𝑏𝑒𝑙

𝐹1
) (1 +

20° − 𝛼𝑛,𝑢𝑛𝑏

𝐹2
) . (2.4.2.) 

 

 Az ISO 6336 [ISO6336I] egyfogpármerevség meghatározására vonatkozó, 2.3.1. fejezetben 

részletezett összefüggéseit a referencia profil tényező profilszögre vonatkozó komponensének 

módosításán keresztül vezeti át az aszimmetrikus esetekre. A tényező mindemellett valamennyi a 20°-

os szimmetrikus elempártól eltérő profilszögű eset merevségszámítását módosítja. Az S1, S2 értékek 

külső fogazatokra, belső fogazatokra és általánosan megállapított nagyságait a 2.4.1.táblázat foglalja 

össze: 
 

𝐶𝐵
′ = [1 + 0,5(1,2 − ℎ𝑓𝑃/𝑚𝑛)]𝐶𝛼,𝑚𝑜𝑑 , (2.4.3.) 

 

𝐶𝛼,𝑚𝑜𝑑 = 1 − 𝑆1(20° − 𝛼𝑃𝑛,𝑏𝑒𝑙) − 𝑆2(20° − 𝛼𝑃𝑛,𝑢𝑛𝑏) . (2.4.4.) 

 

 

2.4.1. táblázat: Langheinrich módosított profilszög tényezője - ISO 6336 [Langheinr.,A.14] 

 

 Weber és Banaschek összefüggéseinek tárgyalásakor Langheinrich a (2.4.5.) egyenlet szerinti 

tényezőt definiálja, amellyel egyszerűen megszorozza a kapott az analitikus deformációt. A tényező S3, 

S4 értékeinek külső fogazatokra, belső fogazatokra és általánosan érvényes nagyságait a 2.4.2. táblázat 

foglalja össze. Megfigyelhető, hogy CWB értéke a 20°-os szimmetrikus estet leszámítva mindig 1-től 

különböző nagyságú. Tehát a tényező bevezetése a szimmetrikus elempárokra deformáció számítását 

is módosítja: 

 

𝐶𝑊𝐵 = (1 +
𝛼𝑛,𝑏𝑒𝑙 − 20°

𝑆3
) (1 +

20° − 𝛼𝑛,𝑢𝑛𝑏

𝑆4
) . (2.4.5.) 
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2.4.2. táblázat: Langheinrich módosító tényezője - Weber és Banaschek [Langheinr.,A.14]  
 

 A felsorolt irodalmak alapján látható, hogy az aszimmetrikus hengeres fogaskerékpárok egy ma 

is aktív kutatási terület. Alkalmazásuk a növekvő elvárásoknak köszönhetően több területen is 

megjelent és a jövőben számos további esetben szolgáltathatnak potenciális megoldást. Gyártásuk pedig 

a mai technológiai viszonyok között szimmetrikus társaikkal összevetve nem ütközik különösebb 

technológiai és gazdaságossági nehézségekbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOI: 10.14750/ME.2021.011



 

47 

 

3. Modellalkotás 
 

Az ebben munkában tárgyalt vizsgálatok elvégzéséhez kulcsfontosságú a valós geometriát 

tükröző, körültekintően beállított végeselemes modellek megléte. A fogprofilok származtatásánál 

alkalmazott megoldásokat a 3.1. fejezet foglalja össze. Szintén ez a fejezet tartalmazza azon 

fogazathatárokat, melyek elkerülését valamennyi végeselemes szimulációkhoz felhasznált fogprofil 

esetén biztosítani kell. 

A végeselemes modellek felépítését és célszerű beállításait a 3.2. pont ismerteti. A 

modellalkotás – a minél szélesebb körű gyakorlati alkalmazhatóságot szem előtt tartva – a 

szabványosított analitikus modellek fényében lett elvégezve. 

 

3.1. Fogazat gyártáshelyes geometriája 
 

Az érintkező fogazatok gyártáshelyes geometriájának leírása alapfeltétel a fogaskerékpárok 

numerikus számításokkal történő vizsgálata során. Éppen ezért 3.2. fejezetben részletezett végeselemes 

modellek megalkotásához elengedhetetlen egy stabilan reprodukálható, behatóan ellenőrizhető 

származtatási folyamat megléte. Erre a célra egy saját készítésű MATLAB program került megírásra. 

A létrehozott megoldás a Maag és Pfauter típusú megmunkálásokat hivatott  reprezentálni. Az utóbbi 

ugyanis a gyakorlatban egyértelműen domináns jelentőséggel bír a evolvens, külső fogazatú, hengeres 

fogaskerekek lefejtő megmunkálásának területén. A jelenlegi kutatás keretében figyelembe vett 

szerszámprofilok minden esetben protuberancia és élletörés nélküli alapgeometriák. 

Egy lefejtő eljárással létrehozott fogprofil négy nevezetes szakaszra osztható. A fogprofilt 

felülről a fejkör, alulról pedig a lábkör határolja. Az A-K2 szakasz a használható fogprofil, ami a mi 

esetünkben egy körevolvenst ír le. Ez a szakasz vesz részt a mozgás átvitelében. Az K2-K1 szakasz az 

úgynevezett fogtőgörbe, ami az evolvens profilt köti össze a lábkörrel. Az evolvens, a  lábkör és a fejkör 

meghatározása egyszerű, elemi számításokkal történik. Ebből eredően a származtatásukhoz tartozó 

összefüggésekkel külön nem foglalkozunk. Vizsgálataink során a fogtőgörbe matematikai leírását, 

valamint ezen profilszakasz körevolvenshez képesti relatív helyzetének pontos meghatározását fogjuk 

tárgyalni. 

A kapott fogtő alak tetszőleges érintőjének leírása szintén kiemelt jelentőséggel bír az elvégzett 

vizsgálatok során. Az ehhez szükséges egyenletek szintén megtalálhatóak az 3.1.1. fejezetben. A 

végeselemes szimulációkhoz felhasznált fogazat változatok kiválasztásánál figyelembe vett geometriai 

fogazathatárokat a 3.1.3. pont ismerteti. 

 
3.1.1. ábra: Fogprofil szakaszai 

 

3.1.1. Fogtőgörbe származtatása és tetszőleges pontbeli érintője 
 

A fogtőgörbe alakjának egységes leírásának általános problémája, hogy a különböző lefejtő 

eljárások eltérő fogtőgörbe típusokat eredményeznek. Ezt az eltérést a szerszámok különböző 

alapprofiljai, továbbá a szerszám és a fogazott kerék relatív mozgásának eltérő volta magyarázza. Ennek 

következtében például Fellows eljárás esetén külső fogazásnál hurkolt epiciklois, belső fogazásnál 

hurkolt hipociklois, míg Maag illetve Pfaueter típusú megmunkálás esetén a fogtőgörbe hurkolt 
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evolvensként jelenik meg. Ebből adódóan a különböző lefejtő eljárások különálló számítási 

módszerekkel tárgyalhatóak. Ebben a munkában 3.1. pontban megfogalmazottakkal összhangban a 

Maag és Pfauter eljárásokhoz tartozó, Litvin [Litvin,F.L.72] munkájában ismertetett modell kerül 

alkalmazásra. 

 
3.1.2. ábra: Fogtőgörbe leképezése lekerekített élű szerszám esetén [Litvin,F.L.72] 

 

Vegyük szemügyre a 3.1.1. és 3.1.2. ábrát. A szerszám a fogazás során lineárisan mozog. 

Azonban a fogazott kerék forgásából adódóan, a munkadarabhoz képest forgó mozgást is végez. 

Mégpedig úgy hogy képzeletbeli forgásközéppontja folyamatosan változik. A fogazás során létrejött 

fogtőgörbén két nevezetes pont található. Ezek a görbe használható profilszakasszal érintkező K2 és a 

lábkörrel érintkező K1 határpontjai. Ezek a pontok abból a szempontból is különlegesek, hogy a 

hozzájuk tartozó pillanatnyi relatív forgáspont egyértelműen meghatározható. Ezek a pontok a 

szerszámprofil oldalaira vett, a fésűskés adott profiloldal fogazásában résztvevő csúcsából kiinduló 

profilmerőlegeseinek és a szerszám kapcsolóvonalának metszéspontjaiként állnak elő. A P1 és P2 

pontok által alkotott szakaszon helyezkednek el a közbenső gördülési középpontok.  A gördülési 

sugarakat az adott gördülési középpont, pont és a szerszám csúcsa közti szakasz adja meg. A fogtőgörbe 

minden pillanatban az éppen aktuális kör érintőjeként áll elő. Egy adott gördülési középpont akkor válik 

aktuálissá, ha egybeesik a P főponttal. 
 

 

3.1.3. ábra: Maag típusú szerszám éllekerekítésének geometriája 

 

Bármely fogazott elempárt is vizsgálunk a hajtás átvitelekor, mindkét elem fogprofilja nem más 

mint az ellenpár profiljának burkológörbéje. Hiszen a profil bármely kapcsolódási helyzetében érintője 
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lesz az ellenprofilnak. Ez nincs másként fogazás közben sem, ugyanis ebben az esetben az előállítandó 

profil a szerszámprofil burkológörbéje lesz. Természetesen matematikai értelemben ez fordítva is igaz. 

A burkológörbe előállítására több matematikai módszer is születetett. Mi a burkológörbét a koordináta-

rendszerek közötti transzformáció alkalmazásával fogjuk előállítani, úgy hogy a burkolóprofilt 

létrehozó görbe és a kapcsolódási egyenlet ismeretében a munkadarabhoz kötött koordináta-

rendszerben megállapítjuk az aktuális érintkezési pontokat. 

A számítások során a 3.1.3. ábrának megfelelő, éllekerekítéssel rendelkező szerszám kerül 

feltételezésre, amely esetben a fogtőgörbe az éllekerekítés középpontja által leírt pálya egyenközű 

görbéjeként áll elő. A következőkben ismertetett számításokkal ugyanakkor a lekerekítés nélküli eset is 

könnyen modellezhető a lekerekítési sugár végtelenül kicsinek történő felvételének segítségével. 

A leképezés Litvin nyomán – a 3.1.2. ábra alapján – kerül bemutatásra. Az ismertetett (3.1.1.) 

- (3.1.9.) egyenletek megtalálhatóak Litvin „Fogaskerékkapcsolás elmélete” [Litvin,F.L.72] című 

munkájában is. Az álló  –index nélküli – koordináta-rendszer középpontja a kapcsolódás P főpontja. 

Ehhez képest az 1-es indexű koordináta-rendszer a szerszámmal megegyező lineáris mozgást végez. 

Helyzete pedig a rögzített rendszerben a paraméter segítségével határozható meg. A 2-es indexű 

koordináta-rendszert a megmunkálandó fogaskerék forgásközéppontjához rögzítjük. Az álló 

koordináta-rendszerhez vonatkoztatott relatív helyzetét pedig a 𝜑2 középponti szög segítségével 

adhatjuk meg. A fogtőgörbét a szerszám lekerekített élének burkológörbéjeként állítjuk elő. A 

lekerekítés geometriai leírása az 1-es koordináta-rendszerben a (3.1.1.), (3.1.2.) egyenletek alapján 

adható meg: 

𝑥1 = 𝑟3 cos ∝ , (3.1.1.) 

 

𝑦1 = −𝑑 + 𝑟3(sin ∝𝑖 − sin ∝) .  (3.1.2.) 
 

Ugyanezt a szakaszt az álló koordináta-rendszerben a (3.1.3.), (3.1.4.) összefüggések 

segítségével határozhatjuk meg. 

𝑥 = 𝑟3 cos ∝ + 𝑟2𝜑2 ,  (3.1.3.) 

 

𝑦 = −𝑑 + 𝑟3(sin ∝𝑖 − sin ∝) .  (3.1.4.) 
 

A kapcsolódás alapegyenletét egyszerű geometriai megfontolással állíthatjuk elő. Mégpedig 

abból kiindulva, hogy az aktuális gördülési sugár kezdőpontja mindig egybeesik a P főponttal: 
 

tan ∝ =
𝑃1𝐿

𝑃𝑃1
=

(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)

𝑟2𝜑2
 .   (3.1.5.) 

 

A burkológörbét az éllekerekítés egyenleteinek álló koordináta-rendszerből a 2-es indexű 

koordináta rendszerbe való áttranszformálásával kapjuk: 
 

𝑀20 = [
cos 𝜑2 − sin 𝜑2 −𝑟2 sin 𝜑2

sin 𝜑2 cos 𝜑2 𝑟2 cos 𝜑2

0 0 1
]  .  (3.1.6.) 

 

A 2-es koordináta-rendszerbe való áttérés után megkapjuk a fogtőgörbét leíró egyenleteket: 
 

𝑥2 = (𝑟3 cos ∝ + 𝑟2𝜑2) cos 𝜑2 + [𝑑 − 𝑟3(sin ∝𝑖 − sin ∝)] sin 𝜑2 − 𝑟2 sin 𝜑2 ,   (3.1.7.) 
 

    𝑦2 = (𝑟3 cos ∝ + 𝑟2𝜑2) sin φ2 −[𝑑 − 𝑟3(sin ∝𝑖 − sin ∝)] cos φ2 + 𝑟2 cos 𝜑2  .    (3.1.8.) 

 

Látható, hogy a fogtőgörbe nem adható meg csupán a (3.1.7.) és (3.1.8.) összefüggésekkel, 

hanem szükség van a (3.1.9.) kapcsolódási egyenletet tartalmazó képletre is: 

𝑟2𝜑2 tan ∝ − (𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖) = 0 (3.1.9.) 

 

A behelyettesítés elvégzése után eljutunk a keresett alakokhoz, amelyek alkalmazása esetén a 

fogtőgörbe csupán a két Descartes-koordináta paraméteres egyenletével kifejezhető: 
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𝑥2 = (𝑟3 cos(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖

𝑟2𝜑2
) + 𝑟2𝜑2) cos 𝜑2 

    + [𝑑 − 𝑟3 (sin ∝𝑖 − sin(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖

𝑟2𝜑2
)] sin 𝜑2 (3.1.10.) 

−𝑟2 sin 𝜑2 , 

 

𝑦2 = (𝑟3 cos(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖

𝑟2𝜑2
) + 𝑟2𝜑2) sin 𝜑2 

     − [𝑑 − 𝑟3 (sin ∝𝑖 − sin(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖

𝑟2𝜑2
)] cos 𝜑2 (3.1.11.) 

+𝑟2 cos 𝜑2 . 
 

 

A szimulációs eredmények kiértékelése során igen hasznos eszközt jelent a fogtőgörbe 

tetszőleges pontbeli érintőjének meghatározása. A görbe meredeksége megegyezik a (3.1.10.) és 

(3.1.11.) összefüggések 𝜑2 szerinti, (3.1.12.) és (3.1.13.) összefüggések alapján nyerhető első 

deriváltjainak hányadosával: 
 

𝑑𝑥2

𝑑𝜑2
=

(−1)𝑟3 sin 𝜑2

√
(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

2 + 1

+
𝑟3 cos 𝜑2(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

3 (
(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

2 + 1)

3
2

 

−𝑟2𝜑2 sin 𝜑2 + 𝑟2 cos 𝜑2 

−
𝑟3 sin 𝜑2 (𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)

𝑟2𝜑2
2√

(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

2 + 1

+
𝑟3 cos 𝜑2(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)

𝑟2𝜑2√
(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

2 + 1

 

(3.1.12.) 

+
𝑟3 sin 𝜑2(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)3

𝑟2
3𝜑2

4 (
(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

2 + 1)

3
2

− 𝑟3 sin ∝𝑖 cos 𝜑2 + 𝑑 cos 𝜑2 − 𝑟2 cos 𝜑2 , 

 
𝑑𝑦2

𝑑𝜑2
=

𝑟3 cos 𝜑2

√
(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

2 + 1

+
𝑟3 sin φ2(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

3 (
(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

2 + 1)

3
2

 

+𝑟2𝜑2 cos φ2 +𝑟2 sin 𝜑2 

+
𝑟3 sin φ2(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)

𝑟2𝜑2√
(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

2 + 1

+
𝑟3 cos 𝜑2 (𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)

𝑟2𝜑2
2√

(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

2 + 1

 

(3.1.13.) 

−
𝑟3 cos φ2(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)3

𝑟2
3𝜑2

4 (
(𝑑 − 𝑟3 sin ∝𝑖)2

𝑟2
2𝜑2

2 + 1)

3
2

− 𝑟3 sin ∝𝑖 sin φ2 +𝑑 sin φ2 −𝑟2 sin 𝜑2 . 

 

3.1.2.Fogtőgörbe és körevolvens illeszkedési pontjának meghatározása 
 

 A használható fogprofil szakasz illetve a fogtőgörbe fejezetekben leírt származtatási rendszerei 

alapján a két görbe relatív helyzetének egymáshoz rendelése elvégezhető. Itt érdemes abból a feltételből 
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kiindulni, hogy az evolvens leírása során annak alapköri pontja a görbéhez tartozó származtatási 

koordinátarendszer ordináta tengelyén, annak origójától az alapkör sugarával megegyező távolságra 

helyezkedik el. Ennek fényében valamint az 3.1.1. fejezetben összefoglaltak felhasználásával a 

közönséges körevolvens elforgatási szögét a (3.1.14.), míg fogtőgörbe pozícióját a (3.1.15.) egyenlet 

határozza meg: 

𝜎 =
𝑚 (

𝜋
2 − 2𝑥 tan ∝𝑖)

2𝑟2
− 𝑖𝑛𝑣 ∝𝑖  ,  (3.1.14.) 

 

𝜎 =

𝑚 (
𝜋
2

− 2𝑥 tan ∝𝑖)

2 − 𝑑 tan ∝𝑖− 𝑟3 cos ∝𝑖

𝑟2
  . 

(3.1.15.) 

 

A következő lépés a két görbe érintkezési koordinátáinak meghatározása. A vizsgált két 

görbeszakasz összeillesztésénél abból indulhatunk ki, hogy általános esetben fogtőgörbe használható 

profilszakasszal érintkező határpontját a szerszám éllekerekítésének 3.1.3. ábrán látható G pontja 

alakítja ki. Az egyértelműség kedvéért a továbbiakban K2-vel a fogtőgörbe lefejtés során kialakuló 

határpontját, G-vel pedig a szerszám oldalsó egyenes profilszakaszának éllekerekítés felőli határpontját 

jelöljük. A fogtőgörbe határpontjához tartozó sugár 3.1.4. ábra alapján vett (3.1.16.) - (3.1.18.) 

egyenletek szerinti származtatása többek között Erney [Erney,Gy.83] munkájában található meg: 

 

𝜌1𝐻1 = 𝑟1 sin ∝𝑡 −
(ℎ𝑎

∗ − 𝑥)𝑚

sin ∝𝑡
  ,  (3.1.16.) 

 

∝𝑙1= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝜌1𝐻1

𝑟𝑏1
 ,  (3.1.17.) 

 

𝑟𝑙1 =
𝑟𝑏1

cos ∝𝑙1
 . (3.1.18.) 

 

 
3.1.4. ábra: Fogtőgörbe határpontjának alámetszés nélküli származtatása [Erney,Gy.83] 

 

Az illeszkedési ponthoz tartozó 𝜑𝑚𝑎𝑥 leképezési szög megállapításához a 3.1.2. fejezetben 

tárgyalt származtatási rendszerben történő leírást kell alapul venni. Eszerint a fogtőgörbe 

körevolvenssel érintkező K2 határpontja annak a helyzetnek felel meg, amely során a 3.1.2. ábrán látható 
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fogazási viszonyok esetén a P2 pillanatnyi forgásközéppont fedésbe kerül a P kapcsolódási főponttal.  

Ebből pedig a két görbe illeszkedési pontja megállapítható. 

A vizsgált szögérték meghatározását a fogtőgörbe származtatási rendszerében fogjuk elvégezni. 

A 3.1.2. ábra alapján a P2 és P pont fedéséhez és ezzel egyben a fogtőgörbe körevelvenshez illeszkedő 

határpontjának kialakításhoz tartozó 𝜑𝑚𝑎𝑥 leképezési szög a (3.1.19.) egyenlet alapján állítható elő: 
 

𝜑𝑚𝑎𝑥 =
(𝑐𝑡𝑎𝑛 ∝𝑖∙ 𝑑) − (𝑟3 ∙ cos ∝𝑖 + 𝑟3 ∙ sin ∝𝑖 ∙ tan ∝𝑖)

𝑟2
  . (3.1.19.) 

 

Fontos, hogy az így kapott illeszkedéshez tartozó szögérték csakis a fogtőgörbe származtatási 

rendszerében érvényes. Azonban közös pont réven a két görbe koordinátái megegyezők, így a keresett 

szög a körevolvens leképezési viszonyai között is megállapítható. 

Az eddig ismertetett eljárások általános esetben egyértelműen kijelölik a fogtőgörbe és a 

használható fogprofil érintkezésének pontját. Alámetszéskor azonban egy ettől eltérő – az 

éllekerekítésen a G pont alatt elhelyezkedő – pont alakítja ki a K2 határpontot. A jelenséget a 3.1.5. ábra 

szemlélteti, ahol az ábra felső részén szemléltetett fogalak származtatásakor alámetszés dacára továbbra 

is a K2 határpont került figyelembevételre. Az így kialakult csúcsok természetesen nem felelnek meg a 

szerszám megmunkálás során kialakuló burkológörbéjének. 
 

 

 
3.1.5. ábra: Alámetszett fogprofil illeszkedési pontjának meghatározása 

 

 A probléma iterációs módszerekkel kezelhető. Könnyen belátható, hogy az eljárás során csakis 

az y tengely vizsgálata lehetséges, mivel a fogtőgörbe hurkolt evolvens jellege miatt az x koordináták a 

vizsgált tartományban az illeszkedési ponton kívül is megegyezhetnek. A közelítés során további 

nehézséget jelent a két görbe egymáshoz viszonyított jellegének megváltozása is. Ennek következtében 

az iterációs eljárás folyamata is változik az adott paraméterektől függetlenül. A fellépő nehézségek 

ellenére a létrehozott MATLAB program sikeresen kezeli a közelítési algoritmust. Az eljárás 

eredményét a 3.1.5. ábra alsó fele szemlélteti, ami a feljebb látható megoldás javított változata. 
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3.1.3. Fogazathatárok 
 

 A fogazathatárok elemzése során három fő témakört kell kiemelni. Ezek a szerszám 

fejéllekerekítési sugarainak összeérése, a megmunkált fogaskerék fogprofiljának kihegyesedése vagy 

fejszalagvastagságának elvárt érték alá történő csökkenése valamint az alámetszés. Az egyes 

összefüggéseket célszerű egyből az aszimmetrikus esetekre vonatkozóan megfogalmazni, hogy a kapott 

összefüggések a vizsgálatok során tárgyalt valamennyi esetben alkalmasak legyenek a határfeltételek 

teljesülésének eldöntésére. 

 Az aszimmetrikus szerszám fejszalagjára vonatkozó határfeltétel az 3.1.6. ábra alapján a 

(3.1.20.) alakban határozható meg. A szerszám két oldalát az A és B indexek jelölik: 

 

[(ℎ𝑎0
∗ − 𝜌𝑎0𝐴

∗ (1 − sin ∝𝑖𝐴))𝑡𝑎𝑛 ∝𝑖𝐴+ 𝜌𝑎0𝐴
∗ cos ∝𝑖𝐴]𝑚 + 

+[(ℎ𝑎0
∗ − 𝜌𝑎0𝐵

∗ (1 − sin ∝𝑖𝐵))𝑡𝑎𝑛 ∝𝑖𝐵+ 𝜌𝑎0𝐵
∗ cos ∝𝑖𝐵]𝑚 =

𝑚𝜋

2
 . (3.1.20.) 

 

Egy aszimmetrikus profilú kerék tetszőleges átmérőn vett fogvastagsága a (3.1.21.) összefüggés 

alapján meghatározható, melynek segítségével a minimális fejszalagvastagság feltételének teljesülése 

egyszerűen ellenőrizhető. A fogprofil teljes kihegyesedésének határesete a (3.1.21.) egyenlet 

felhasználásával a (3.1.22.) alakban fogalmazható meg. Fontos, hogy a fog aszimmetrikus volta miatt a 

kihegyesedett csúcs az alkalmazott aszimmetriától függően a fog középvonalától jobbra vagy balra fog 

elhelyezkedni. Következésképp a jobb valamint bal oldal fejszalagvastagsága külön-külön értelmezve 

akár negatív értéket is felvehet, hiszen előjeles összegük határozza meg a határfeltételt: 

 

𝑠𝑦𝑡 = 𝑟𝑦 [
1

𝑧
(

𝜋

2
+ 2𝑥 tan ∝𝑖𝐴) + 𝑖𝑛𝑣 ∝𝑖𝐴𝑡− 𝑖𝑛𝑣 (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝑟𝑏𝐴

𝑟𝑦
)] 

+𝑟𝑦 [
1

𝑧
(

𝜋

2
+ 2𝑥 tan ∝𝑖𝐵) + 𝑖𝑛𝑣 ∝𝑖𝐵𝑡− 𝑖𝑛𝑣 (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝑟𝑏𝐵

𝑟𝑦
)] ,  (3.1.21.) 

 

𝑖𝑛𝑣 ∝𝑎𝐴+ 𝑖𝑛𝑣 ∝𝑎𝐵=
1

𝑧
(𝜋 + 2𝑥 tan ∝𝑖𝐴 + 2𝑥 tan ∝𝑖𝐵) + 𝑖𝑛𝑣 ∝𝑖𝐴𝑡+ 𝑖𝑛𝑣 ∝𝑖𝐵𝑡   . (3.1.22.) 

 

Az alámetszés jelenlétének vizsgálatát ellentétben a korábbiakkal a szerszám két oldalára 

külön-külön kell elvégezni. A számítások során, a korábbiakkal összhangban, továbbra is Maag illetve 

Pfauter típusú megmunkálás kerül feltételezésre. 

Lekerekített élű szerszámmal történő megmunkálás alámetszési határesetének azt az esetet 

tekintjük, amikor a fésűskés működő fejvonala a kapcsolódás N határpontján halad keresztül. Ekkor a 

szerszám bármilyen kis mértékű negatív profileltolása már alámetszést eredményez. A 3.1.4. ábra 

figyelembevételével az alámetszés fogszámra, profileltolásra valamint profilszögre vonatkoztatott 

határfeltételei könnyen meghatározhatók: 

 

𝑧𝑙𝑖𝑚 =
2(𝑥 − ℎ𝑎

∗ )

cos2 ∝𝑖 − 1
  , (3.1.23.) 

 

𝑥𝑙𝑖𝑚 =
𝑧(cos2 ∝𝑖− 1)

2
+ ℎ𝑎

∗  ,  (3.1.24.) 

 

∝𝑖 𝑙𝑖𝑚= arcsin√
2(h𝑎

∗ − x)

z
  . (3.1.25.) 
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3.2. Végeselemes modellalkotás 
 

 Ebben a fejezetben az alkalmazott modellek numerikus számítások tekintetében legfontosabb 

általános és feladat specifikus jellemzői kerülnek áttekintésre. A jelenlegi kutatás keretében elvégzett 

szimulációkhoz az Abaqus szoftver került felhasználásra. 

A számítások szempontjából a fogtőfeszültség illetve az egyfogpármerevség analízisére 

használt modelleket érdemes megkülönböztetni. A kapcsolódás során fellépő – méretezés 

szempontjából mérvadó – Hertz-feszültség meghatározása a merevség számítására alkalmazott 

modellekkel történik. 

A modellek beállítása során igen hasznos támpontot nyújt Langheinrich [Langheinr.,A.14] 

munkája, aki szintén a fogaskerékpárok hasonló keretek közötti végeselemes vizsgálatával foglalkozik. 

Az említett munka [Langheinr.,A.14] a Z88 [Rieg,F.08] nevű végeselemes programot használja. 

Megállapításai ennek ellenére jól alkalmazható támpontot nyújtanak az Abaqus szoftverben történő 

modellezés során is. 

 

3.2.1. Általános információk 
 

A jelenlegi kutatás során használt vizsgálati módszer meghatározásakor az elsődleges 

szempontot a minél átfogóbb gyakorlati felhasználhatóság jelenti. Ennek érdekében az alkalmazott 

modelleknek teljes mértékben meg kell felelniük a szabványosított eljárásokba történő 

integrálhatósághoz szükséges konvencióknak. A tárgyalási mód így lehetővé teszi a mindennapokban 

használt eljárásokkal történő összevetést. 

A minél átfogóbb gyakorlati felhasználhatóság érdekében törekedni kell az alkalmazott 

módszerek általánosítására. Ennek fontos követelménye a szabványosított tényezőkön keresztül 

figyelembe vett hatások minél szélesebb körű mellőzése. Az így létrehozott modellek ugyanis 

közvetlenül összevethetővé vállnak a gyakorlat által használt analitikus módszerek 

alapösszefüggéseivel. Az egyes módosító tényezők által reprezentált hatásokat – a jelenlegi 

értekezésben ismertetett eredmények alapján  – célszerű külön kutatások keretében megvizsgálni. 

Az elvégzett numerikus számítások minden esetben – a gyakorlatban leginkább meghatározó 

analitikus módszerekkel összhangban – síkbeli deformációs állapotra vonatkoznak. Ennek oka többek 

között abban keresendő, hogy egy adott fogaskerékpár kapcsolódásbeli terheléseloszlása csakis 

egymáshoz viszonyított térbeli helyzetük és mikrogeometriai módosításaik ismeretében állapítható 

meg. Ez a tervezési lépcső azonban már a teljes hajtómű merevségének és az így nyert terhelés alatti 

deformációs állapotának fényében végezhető el. Éppen ezért az egyes elempárok teherbírásra történő 

megfelelősségét a gyakorlatban elsődlegesen a szabványosított eljárásokban használt síkbeli 

deformációs számításokkal szokás biztosítani. Az itt kapott számítások helytállóságát pedig a teljes 

hajtóművet reprezentáló terheléseloszlási számítások révén történő utólagos ellenőrzések és az 

esetlegesen alkalmazott mikrogeometriai előírások garantálják majd. 

A kapott eredmények az egyenes fogazatú elempárokon túl a ferde fogazatokra is 

alkalmazhatóak. A szabványosított analitikus eljárások ugyanis az úgynevezett helyettesítő egyenes 

fogazatok alkalmazásán és célzott módosító tényezők bevezetésén keresztül kezelik a fogferdeségből 

fakadó változásokat. 

A kapcsolódó fogaskerekek geometriája minden esetben identikus. Ez a megközelítés az 

egyfogpármerevség számításánál használt – 3.2.3. fejezetben részletezett – modellek esetén bír kiemelt 

jelentőséggel. A numerikus számítások során minden esetben egy terhelt és egy terhelő fogaskereket 

különböztethetünk meg. A terhelt kerék a fogkoszorú belső furatátmérőjén mereven rögzített, míg a 

terhelő kerék ugyanezen átmérőjén adott – a kívánt vonalnyomásnak megfelelő – nyomatékkal terhelt. 

Az így nyert modell általános formáját a 3.2.1. ábra szemlélteti. Az elrendezés megfeleltethető a 

gyakorlatban – többek között Winter és Podlesnik [Winter,H.83II] által is alkalmazott – statikus 

pulzátorteszteknek, amennyiben elhanyagoljuk a mérőgép és mérőtengelyek deformációját valamint 

tökéletesen egyenletes és merev erőátadást tételezünk fel a kerekagyak és a mérőtengelyek között. 

A jelenlegi kutatás keretében elvégzett valamennyi szimuláció acél-acél elempárra vonatkozik. 

Az anyagjellemzők ISO 6336 szabvánnyal összhangban kerültek meghatározásra. Ennek megfelelően 

a rugalmassági modulusz nagysága 206 000 MPa, míg a Poisson tényezőé 0,3. 
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 Az elempárok érintkezése – a gyakorlati szabványoknak megfelelően – Hertz-féle vagyis 

súrlódásmentes kontaktként definiált. Az érintkező fogaskerekek a számítás során végig külön 

elemekként kezeltek. A kontaktzónában egymással érintkező csomópontok deformáció következtében 

történő folyamatos változása figyelembevételre kerül. A kontaktzónabeli csomópontok között tehát 

csak „véges csúszás” engedélyezett. 

 

 

3.2.1. ábra: Végeselemes modellek általános felépítése 

 

A szimuláció során fellépő feszültségek kiértékelése – az ISO [ISO6336II], [ISO6336III] és 

AGMA [AGMA2001], [AGMA218] szabványokkal összhangban – a mérvadó főfeszültség alapján 

történik. Ez a fogtőfeszültség esetén az első, míg a kontaktfeszültség esetén a harmadik főfeszültséget 

jelenti. A kapott numerikus eredmények így közvetlenül összevethetőek a tárgyalt analitikus 

módszerekkel. 

 A numerikus számítások elvégzése során kiemelt szereppel bír az alkalmazott elemtípus 

kiválasztása. A mi esetünkben két háló típust célszerű fontolóra venni. Ezek a 3.2.2. ábrán látható 

lineáris és másodfokú négyszög síkelemek. A két elemmel történő hálózás jelentős matematikai 

különbséget jelent a szimuláció során, mivel ahogy a nevük is mutatja, az első esetben lineáris míg a 

második esetben kvadratikus interpoláció kerül végrehajtásra. Általánosan elmondható, hogy a 

magasabb rendű elemek azonos hálósűrűség mellett pontosabb megoldást képesek szolgáltatni. 

Emellett viszont nagymértékben megnövelik a modell szükséges futásidejét. A jelenlegi szimulációk 

során – az eredmények minél nagyobb mértékű stabilitását szem előtt tartva – kvadratikus négyszögháló 

került alkalmazásra. 

 
3.2.2. ábra: Lineáris és másodfokú négyszög síkelem [Abaqus] 

 

 A szükséges háló sűrűségét mindazonáltal célszerű a vizsgált paraméter függvényeként kezelni. 

Az egyes jellemzők eredményeinek konvergenciája ugyanis tipikusan eltérő elemnagyságok esetén 

válik stabillá, ami a számítási idő számos esetben történő hatékony csökkentését teheti lehetővé. Másik 

hasznos eszköz az alkalmazott elemméret lokális csökkentése. Az így létrehozott változó sűrűségű háló 

esetén az egyes elemek torzulásának elkerülése érdekében ügyelni kell az átmenet növekedési 

arányának megfelelő megválasztására. 

DOI: 10.14750/ME.2021.011



 

56 

 

 A lokális hálósűrűség megfelelő finomságú felvételének fontossága különösen szembetűnő a 

kontaktzóna deformációjának illetve a fogtő kritikus keresztmetszetének leírásakor. Az előbbi a 3.2.3. 

fejezetben részletezett, kapcsolódás egyfogpármerevségének vizsgálatakor alkalmazott, míg az utóbbi 

a 3.2.3. fejezetben tárgyalt, fogtőfeszültség elemzéséhez használt modellek esetén bír kiemelt 

jelentőséggel. A végeselemes számítások során használt halóméret definiálása az alkalmazott átlagos 

elemméretnek a 2,25-ös fogmagasság tényezőjű alapprofil magasságára vonatkoztatott százalékos 

arányaként történik. A 45 µm-es elemméret egy 5-ös modulú fogaskerékpár esetén tehát 0,4%-os 

hálómértet jelent. 

 Egyes esetekben, például a fogtő kifáradása szempontjábóli veszélyes keresztmetszet 

meghatározásánál, előtérbe kerülhet ez egyes elemek irányultságának előírása.  A rendezett háló 

eredményekre gyakorolt hatásával a 3.2.2. fejezet foglalkozik. 

 További kérdés az alkalmazott integrációs eljárás definiálása. A numerikus megoldás 

előállításánál két technikát érdemes megkülönböztetni. Ezek a redukált és teljes integrációs eljárások. 

A két módszer síkbeli kvadratikus négyszögelem esetén fennálló integrációs pontjainak – 3.2.3. ábra 

által szemléltetett – eloszlása igen eltérő. A eljárások közti eltérések dacára a két megoldás a 

fogaskerékpárok síkbeli modellezése esetén nem produkál számottevő különbséget. 

 

 
3.2.3. ábra: Redukált és teljes integrációs módszer [Abaqus] 

 

 A futásidő csökkentése az importált geometria kiterjedésének mérséklésén keresztül is 

lehetséges. A számítások ily módon történő gyorsítása esetén fontos az olyan határfeltételek 

meghatározása, melyek nem torzítják a kapott eredményeket. A fogaskerékpárok síkbeli modellezése 

során alapvetően két lényeges korlátot fogalmazhatunk meg. Ezek a figyelembe vett fogak számára és 

a minimális koszorú vastagságra vonatkozó feltételek. A különböző típusú vizsgálatok esetén 

felhasznált modellek térbeli kiterjedését a 3.2.2. és 3.2.3. fejezetek külön-külön részletezik. 

 

3.2.2. Fogtőfeszültség vizsgálatához alkalmazott modellek felépítése 
 

 A fogtőfeszültségkép meghatározásánál – egy adott fog geometriailag jól behatárolható 

területének vizsgálatáról révén szó – kézenfekvőnek tűnik az importált geometria kiterjedésének 

nagymértékű csökkentése. A 3.2.1. fejezetnek megfelelően ez alapvetően két úton, mégpedig a 

figyelembe vett fogok számának és a koszorúk vastagságának korlátozásán keresztül lehetséges. 

 A szimulációban szereplő elemenkénti fogszám definiálása Langheinrich [Langheinr.,A.14] 

munkája alapján célszerűen 5-re választandó. A vizsgált fog minden esetben középen helyezkedik el, 

ami jelen esetben mindkét oldalon 2-2 további fogat jelent. Langheinrich a szimuláció pontosságát a 

fogtőfeszültség számítására vonatkozóan a (3.2.1.) összefüggés alapján értékelte: 

 

 ∆𝜎𝑁𝑧 =
𝜎𝑁𝑧 − 𝜎𝑁𝑧𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑁𝑧𝑚𝑎𝑥
 . (3.2.1.)  

Itt Nz a szimuláció során figyelembe vett fogszámot míg Nzmax a fogaskerék tényleges fogszámát jelöli. 

A terhelt fog minden esetben középen helyezkedik el, amit két oldalról azonos számú terheletlen 

szomszédos fog határol. Ezek összege határozza meg Nz értékét. 
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 Langheinrich ide vonatkozó eredményeit a 3.2.4. ábra szemlélteti. Látható, hogy „a figyelembe 

vett fogak számának 5-nél további növelése nem eredményez mérvadó változást a fogtőfeszültség 

nagyságának tekintetében.” 

 A másik geometriai feltétel a megfelelő nagyságú koszorúvastagság jelenléte. Az ISO 6336 

[ISO6336III] szabvány – 2.1.5. ábrán látható – koszorúvastagsági tényezője értelmében a minimális, 

visszahatás nélküli vastagság közelítőleg a normál modul 3-szorosára választandó. A kerékagy 

túlságosan keskeny voltából fakadó hatások teljesen biztos kizárásának érdekében az alkalmazott 

modellek koszorúvastagsága a modul 4-szereseként került megállapításra. 
 

  
3.2.4. ábra: Figyelembe vett fogszám hatása a mérvadó fogtőfeszültségre [Langheinr.,A.14] 

 

A tárgyalt geometriai korlátokkal rendelkező modellek szúrópróba szerű elempárok 

kiválasztásán keresztül teljes kiterjedésű esetekkel is összevetésre kerültek. Az összehasonlítások 

megerősítettek a választott geometriai határok eredményekre gyakorolt elhanyagolható hatását. 

A geometria korlátok célravezető rögzítéséhez hasonlóan az alkalmazott háló esetén is 

körültekintően kell eljárni. A fogtőfeszültségkép vizsgálatához használt modellek esetén különösen a 

fogtőgörbe felületének közelében lévő terület bír kiemelt jelentőséggel. A fogláb környezetében 

alkalmazott hálóméret hatásának vizsgálatánál ismételten célszerű megvizsgálni Langheinrich 

eredményeit. Langheinrich a használt elemméret nagyságát két, a fogtőgörbén elhelyezkedő 

szomszédos csomópont átlagos távolságának fogmagasságra vonatkoztatott %-os értékében fejezi ki. 

Az egyes hálóméretek esetén a mérvadó fogtőfeszültség értékére kapott eltéréseket a 3.2.2. egyenlet 

alapján a 0,4%-os hálóméretre vonatkoztatva állapítja meg: 

 

 ∆𝜎𝑁 =
𝜎𝑁 − 𝜎0,4

𝜎0,4
 . (3.2.2.) 

 

 Langheinrich ide tartozó eredményeit a 3.2.5. ábra összegzi. A számítások 0,4 és 2%-os 

hálóméret között kerültek elvégzésre 0,2%-os lépcsők alkalmazása mellett. A * jelzésű profileltolási 

tényezők csak a 15-ös fogszámú elempárok esetén kerültek kiértékelésre. Látható, hogy az így kapott 

eltérések jó közelítéssel 1%-os tartományon belül mozognak. 

A fogtőfeszültség – fogtőgörbe felületén vett átlagos elemméret függvényében értelmezett – 

konvergenciája a jelenlegi kutatás során is vizsgálatra került. Az erre vonatkozó eredményeket a 4.1. 

fejezet mutatja be. 

 A jelenlegi kutatás keretében elvégzett számítások azonban – Langheinrich vizsgálataival 

ellentétben – a fogtőfeszültség nagyságának analízisén túl, a veszélyes keresztmetszet helyzetének 

meghatározására is irányulnak. Az itt alkalmazott hálóméret előírása ebből fakadóan nem végezhető el 

pusztán a fogtőfeszültség értékének konvergenciája alapján. A veszélyes keresztmetszet helyzetének 

vizsgálatához szükséges hálóméret a következő kritérium szerint került meghatározásra: a fog 
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középvonalával 30°-ot bezáró kitüntetett fogtőgörbeérintő közvetlen környezetében a keresztmetszet 

1°-os érintőváltozást eredményező sugár irányú eltolódása minimálisan 2 hálóelem együttes átlagos 

méretének feleltethető meg. Ez a definíció lehetővé teszi az említett keresztmetszet 1°-os vándorlásának 

kimutathatóságát. A jelenlegi kutatás során modellezett fogaskerékpárok esetén a választott feltétel – a 

3.2.1. fejezetben ismertetett definíció alapján – 0,1%-os hálómértet jelent. A 4.1. fejezetben szereplő 

konvergencia vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a keresztmetszet helyzetének meghatározása 

jelenti a szükséges hálóméret mérvadó kritériumát. 

 

 
3.2.4. ábra: Fogtőbeli csomópontsűrűség mérvadó fogtőfeszültségre gyakorolt hatása 

[Langheinr.,A.14] 

 

 A vizsgálati módszer további finomítása lehetséges a fogtőgörbe felületén elhelyezett elemek 

rendezésének segítségével. Egy ilyen irányított hálóval rendelkező modell látható a 3.2.5. ábrán, amely 

a vizsgált területen 10 sornyi rendezett elemsort tartalmaz. Az elvégzett szimulációk azonban az 

alkalmazott igen kis elemnagyságnak köszönhetően már nem mutatnak releváns különbséget a 

rendezett és a szabad hálózási algoritmussal generált struktúra eredményei között. 

 

 
3.2.5. ábra: Mérvadó fogtőfeszültség számításra használt végeselemes modellek felépítése 
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 A másik hálófinomságra leginkább érzékeny terület az elempár kontaktzónája. Utóbbi azonban 

a Saint-Venant elv alapján a fogtőfeszültség vizsgálatakor nem bír kiemelt szereppel. Az erőátadás 

helyének távolsága ugyanis elhanyagolhatóvá teszi az ebből fakadó hatást. Az érintkezési tartomány 

viselkedésének minél precízebb visszaadása a 3.2.3. fejezetben tárgyalt modellek esetén válik lényeges 

szemponttá. 

 

3.2.3. Egyfogpármerevség vizsgálatához alkalmazott modellek felépítése 
 

 A választott geometria egyfogpármerevségre gyakorolt hatásának vizsgálatakor a kapcsolódó 

elempár teljes síkgeometriája figyelembevételre kerül. A deformáció számításához használt modellek 

esetén nem cél a 2.3. fejezetben ismertetett analitikus eljárások eredményeinek mesterséges geometriai 

határok alkalmazásán keresztüli, minél pontosabb közelítése. Az utóbbira találunk példát többek között 

Langheinrich [Langheinr.,A.14] munkájában is, aki a figyelembe vett koszorúvastagság és fogszám 

értékét a numerikus úton meghatározott egyfogpármerevség Weber és Banaschek [Weber,C.55] szerinti 

számítások eredményéveivel való korrelációs optimumának függvényében definiálja. Ezzel szemben a 

jelenlegi munkában a kerékagyak furatátmérőjének változtatható paraméterként történő értelmezése 

mellett a teljes fogkoszorú figyelembevételre kerül. 

 

 
3.2.6. ábra: Kontakzónabeli csomópont szám egyfogpármerevségre gyakorolt hatása 

[Langheinr.,A.14] 

 

A különbségek ellenére Langhenrich kontaktzónabeli szükséges csomópontszám 

meghatározására irányuló vizsgálatai hasznos támpontot nyújtanak a jelenlegi modellek esetén is. 

Langheinrich a numerikus egyfogpármerevség százalékos eltérését az analitikus Weber és Banaschek 

számítás eredményének vonatkozásában – a (3.2.3.) összefüggés szerint – állapítja meg az 

érintkezésbeli csomópontszám függvényében. A 3.2.3. egyenletben wges1/2 a Weber és Banaschek által 
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leírt analitikus deformáció számítás eredményét, míg wFEA,proj,1/2 a végeselemes szimuláció során nyert 

kapcsolóvonal irányába eső deformációt jelöli: 

 

 ∆𝑤 =
𝑤𝑔𝑒𝑠1/2 − 𝑤𝐹𝐸𝐴,𝑝𝑟𝑜𝑗,1/2

𝑤𝐹𝐸𝐴,𝑝𝑟𝑜𝑗,1/2
 . (3.2.3.) 

 

Mivel a 3.2.6. ábrán összefoglalt változatok eredményei mesterséges – például a figyelembe 

vett fogszámra vonatkozó – geometria határokkal ellátott elempárokra értendőek, az általuk mutatott 

egyfogpármerevségeknek tendenciózusan nagyobbnak kell adódniuk az ugyanolyan 

koszorúvastagságú, a teljes fogazatot tartalmazó modellek értékeihez képest. Ebből adódóan az így 

kapott összesített deformáció a kontaktzónabeli belapulás nagyságának helyes leírására nagyobb 

érzékenységet fog mutatni a teljes síkgeometriát tartalmazó számításoknál. Ez azt jelenti, hogy 

amennyiben a 3.2.6. ábrán látható – (3.2.3.) összefüggés szerint kapott – görbék az érintkezésbeli 

csomópontszám további növelése esetén kellően csekély változást mutatnak, az adott határérték 

figyelembevételével a jelenlegi modellek is kielégítő eredményt kell szolgáltassanak. 

 Langheinrich a 21-es csomópontszámot nevezi meg irányadó értékként. A jelenlegi vizsgálatok 

során használt minimális, 100 N/mm vonalterhelésű modellek esetén a kontekzónabeli 21-es 

csomópontszám – a 3.2.1. fejezetben ismertetett definíció szerint – a 0,4%-os hálómértnek felel meg. 

Az érintkező fogfelületek szükséges átlagos halóméretét a fellépő mérvadó főfeszültség 

konvergenciájának fényében is érdemes megvizsgálni. A 4.1. fejezetben ismertetett eredmények alapján 

látható, hogy az így nyert elvárt elemméret jó egyezést mutat a Langheinrich vizsgálataiból levont 

következtetéssel. 

 A kontaktzóna minimális elemszáma mellett kiemelt figyelmet érdemel az érintkező fogak 

lábainál lévő átlagos elemméret is. A jelenlegi modellek esetén a teljes profilkontúron azonos átlagos 

elemnagyság kerül rögzítésre, így a fogláb hálómérete megegyezik az érintkezési zónáéval. A 

fogtőgörbe mentén értelmezett átlagos hálófinomság elégségességének megállapítása a 4.1. fejezetben 

szereplő konvergencia vizsgálatok alapján tehető meg. 

Az érintkező fogak nagy felbontású hálója fokozatos átmenettel kapcsolódik az alaphálóhoz, 

melynek elemmérete szintén a vizsgált fogaskerekek mértének függvénye. Az így nyert végeselemes 

modellre mutat példát a 3.2.7. ábra. 

 

 
3.2.7. ábra: Egyfogpármerevség számításra használt végeselemes modellek felépítése 

Mivel az egyfogpármerevség meghatározása korántsem olyan egzakt mint a fogtőfeszültség 

vizsgálta, a szimulációk lefuttatása előtt átfogóbb elméleti megfontolásokra van szükség. Fontos 

rögzíteni, hogy a kapcsolódás numerikus egyfogpármerevsége minden esetben a kapcsolódás 

főpontjában kerül kiértékelésre. A megkötés a maximális egyfogpármerevségek összevetését jelenti. A 

kapcsolódó elempárok ugyanis az alkalmazott terhelési helyzetben fogják mutatni maximális vagy attól 

csak kis mértékben eltérő merevségüket. 
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Ahogy már korábban is említésre került, az egyes analitikus módszerek  mesterséges geometria 

határok árán való minél jobb közelítése nem képezi a vizsgálatok célját. Ebből adódóan a numerikus 

számítások során minden esetben a teljes fogkoszorú figyelembevételre kerül. Az így definiált 

kísérletek során – leginkább a keréktest figyelembevételének módjából adódóan – nincs értelme a 

numerikus és analitikus eredmények abszolút értékeikben történő összevetésének. A kapott eredmények 

ezért a különböző geometriai paraméterek megváltozásának egyfogpármerevségre gyakorolt hatásaként 

kerülnek kiértékelésre. Az analitikus módszerek közül az Európában leginkább meghatározó ISO 6336 

[ISO6336I] valamint Weber és Banaschek [Weber,C.55] szerinti eljárások szolgálnak viszonyítási 

alapként. Ezen eljárások speciális formában veszik figyelembe a kerékagyat, továbbá a test 

deformációját pusztán a profilalak függvényeként értelmezik. Az egyetlen kivétel ez alól az ISO által 

használt kerékagy tényező. 

Az alkalmazott kerékagyak az 3.2.7. ábrának megfelelően minden esetben folytonosak, nem 

tartalmaznak semmiféle kikönnyítést. A belső átmérőn továbbá egyenletes erőátadás feltételezett. Az 

említett megkötések teljesülése szükséges a főpontbeli egyfogpármerevség állandó értékként történő 

definiálásának. Ellenkező esetben ugyanis a keresett érték a vizsgálathoz kiválasztott fog függvénye. 

A fogaskeréktest radiális kiterjedését elsősorban az alkalmazott modul és fogszám határozza 

meg. Ebből adódóan az egyes koszorúváltozatok jelölését célszerű ezen paraméterek figyelembevé-

telével egységesíteni. A továbbiakban a koszorúvastagság SRX jelölése az adott kerék 35 fogú esethez 

viszonyított fogszám arányának normál modullal való, (3.2.4.) összefüggés szerinti, szorzatára értendő:  
 

SR9 = 9 m z/35 . (3.2.4.)
 

 

Erre utal a diagramok abszcisszáján többször is szereplő [xm] dimenzió. Ez a megközelítés 

tehát a 35 fogú kerekek esetén a koszorúvastagság normál modultól való közvetlen függését 

eredményezi, viszont lehetővé teszi a deformálódó fogkoszorú vastagságának fogszámarányos 

megtartását.  

A szimulációk során SR4-SR13 közötti változatok kerültek felhasználásra. A tartomány 

kiválasztása a (3.2.4.) összefüggésben is viszonyítási alapként választott 35/35 fogszámú modelleken 

alapul. Az SR4 eset ugyanis 35 fogú elempárok koszorúvastagságnak normál modul négyszeresére 

történő választását takarja. Ezen érték további csökkentése pedig már – 3.2.2. fejezetben ismertetettek 

szerint – hatással lehet a fogtőfeszültségkép alakulására és ezáltal a deformáció számítására. Az SR13 

beállítás a 35 fogú kerekek esetén, a 300N/mm kerületi vonalnyomást megfelelő biztonsági tényező 

mellett továbbítani képes tengelyátmérőt takarja. 

 A 300N/mm kerületi vonalnyomás a numerikus számítások során használt terhelési alapeset. 

Ennek oka, hogy az ISO 6336 kísérleti eredményekre épülő leírása is ezt az értéket jelöli ki 

összefüggései meghatározásának kiindulási eseteként. A szabvány 100N/mm alatti kerületi 

vonalnyomás esetén az egyfogpármerevséget a terhelés lineárisan függvényének, míg 100N/mm felett 

attól függetlennek tekinti. A részletes mechanikai leíráson alapuló Weber és Banaschek féle eljárás 

alkalmazásakor természetesen nem beszélhetünk egyszerűsített figyelembevételről. Ennek megfelelően 

jelenlegi vizsgálatok során a 100N/mm-es minimális terhelésű tartomány kerül elemzésre. Fontos 

megjegyezni, hogy ugyan a merevség konstans voltának terhelési kritériuma az ISO szabványban a 

kerületi erőre vonatkozóan került megfogalmazásra, az egyfogpármerevséget definíciójának 

megfelelően a normál fogerő figyelembevételével határozzuk meg. Mivel azonban a normál fogerő az 

alkalmazott profilszög függvénye, az egyfogpármerevség változásának tendenciáját érdemes a kerületi 

erő szerint ábrázolni. 

 A számítások során használt elempárok kapcsolódó fogaskerekei minden esetben identikusak. 

Ezen megkötés lehetővé teszi az egyes geometriai jellemzők egyfogpármerevségre gyakorolt hatásának 

- további geometriai paraméterek befolyása melletti - egyértelmű kiértékelését. Ugyanis különböző 

geometriájú kerekek kapcsolódás esetén egy adott paraméter egységes változtatása eltérő hatást fejtene 

ki az érintkező elemeken. 

 Az elvégzett végeselemes számítások során az egyfogpármerevség kiértékelése a terhelő kerék 

elfordulási szögéhez tartozó alapköri ívhossz alapján történik. Utóbbi ugyanis megfeleltethető az 

érintkezésipont deformáció következtében fellépő kapcsolóvonal irányú elmozdulásának. 

 

 

DOI: 10.14750/ME.2021.011



 

62 

 

4. Végeselemes szimulációs eredmények kiértékelése 
 

A 3. fejezetben bemutatott modellek hatékonyan alkalmazhatóak az evolvens, külső fogazatú, 

hengeres fogaskerékpárok fogtőfeszültségének és egyfogpármerevségének vizsgálatára. Ebben a 

részben a korábbiak szerint elvégzett számítások eredményei találhatóak meg. A következőkben 

ismertetett összefoglaló átfogó képet ad a végeselemes szimulációk és a tárgyalt analitikus eljárások 

közti korrelációról. A szimmetrikus profilú elempárokra érvényes szabványosított megoldások 

numerikus  vizsgálatán túl az aszimmetriából fakadó hatások is részletes áttekintésre kerültek. 

 A 3. fejezetben tett megállapítások szerint az egyes tulajdonságok vizsgálatára célirányos 

elempárok kerültek definiálásra. A korábban ismertetett beállítások megfelelőséggének alátámasztására 

a 4.1. fejzeteben – a Hertz-feszültségre vonatkozó eredmények mellett – az alkalmazott halósűrűség 

vizsgált jellemzőkre gyakorolt hatása is összegzésre került. 

 

4.1. Hertz-feszültség alakulásának és végeselemes eredmények konvergenciájának 

vizsgálata 
 

 Az egyes elempárok esetén fellépő névleges Hertz-feszültség vizsgálata – a 3.2. fejezettel 

összhangban – a kapcsolódás főpontjára vonatkozóan kerül elvégzésre. A számítások alapját az 

egyfogpármerevség meghatározásánál is használt – 3.2.3. pontban leírt – végeselemes modellek adják. 

A számítások kiértékelése a harmadik főfeszültség vizsgálatán keresztül történik. A használt elem-

párokat a 4.1.1. táblázat tartalmazza. A kapcsolódás kerületi vonalnyomása minden esetben 300N/mm. 
 

 
4.1.1. táblázat: Kontaktfeszültség vizsgálatánál használt elempárok 

 

A szimmetrikus elempárok numerikus eredményeinek kiértékelése során a 2.1. fejezetben 

tárgyalt analitikus módszerek [ISO6336II], [AGMA2001] szolgálnak viszonyítási alapként. Mivel mind 

az európai szabványból származtatott (2.1.13.) mind az amerikai szabvány által leírt (2.1.15.) 

egyenletek – az egyes tényezők megfelelő megválasztásával – a Hertz-által leírt elméleti 

kontaktfeszültségre vonatkoznak, a két eljárás egy közös referencia értékként került figyelembevételre. 

 Az aszimmetrikus elempárok esetén az analitikus összefüggések változatlanul alkalmazhatóak 

viszonyítási alapként. A számítások ugyanis teljesen függetlenek a támasztó oldali profilszög 

megválasztásától. Ez várhatóan jó közelítéssel fedi a valóságot, hiszen a mérvadó görbületi sugarak fog 

deformációjából fakadó megváltozása igen kis nagyságú. A 4.1.1.táblázatban szereplő elempárok 

eredményeit a 4.1.1. ábra foglalja össze. 
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4.1.1. ábra: Kontaktfeszültség értékek korrelációja 
 

 A kontaktfeszültség értékek összevetése a modellek pontosságának ellenőrzése szempontjából 

is kiemelt jelentőségű. Hiszen a de Saint-Venant elv értelmében a szimulációk során magának az 

erőátadás közvetlen környezetének a pontos leképezése jelenti a legnagyobb nehézséget. Látható, hogy 

az alkalmazott beállítások esetén a kapott értékek igen jól közelítik egymást mind a szimmetrikus mind 

az aszimmetrikus elempárok esetén. Az eredmények alátámasztják az aszimmetrikus fogazatok 

szimmetrikus társaikkal megegyező kontaktfeszültség számításának helyességét és a szimulációk – 

konvergencia-számítások alapján kijelölt hálófinomságú – kontaktzónájának kielégítő pontosságát. 

 A jelenlegi modellek esetén a teljes profilkontúron azonos átlagos elemnagyság kerül 

rögzítésre, így a fogtőgörbe hálófinomsága azonos az érintkezési zónában lévővel. A 3. fejezetben 

ismertetett hálóméretek meghatározására szolgáló számításokat – a korábbiaknak megfelelően – 

elsődlegesen a kontaktfeszültség fényében érdemes elvégezni. Itt várjuk ugyanis a legkésőbbi 

konvergenciát. A hálóméret definiálása – a 3.2.1. fejezetben leírtakkal összhangban – az alkalmazott 

átlagos elemméretnek a 2,25-ös fogmagasság tényezőjű alapprofil magasságára vonatkoztatott 

százalékos arányaként történik. A megállapított jellemző konvergencia görbéket a 4.1.2. ábra mutatja 

be a 4.1.1. táblázat 5-ös sorszámú elempárján keresztül. 
 

 

4.1.2. ábra: Vizsgált jellemzők konvergenciája az alkalmazott elemméret függvényében 
 

Látható, hogy 0,4%-os elemméretű háló már kevesebb mint 0,5%-os főfeszültség különbséget 

mutat a legfinomabb 0,1%-os hálóhoz képest. A számítások során fontos  felhívni a figyelmet az 

analitikus módszer közelítő jellegére is. Az utóbbi ugyanis a görbe mentén változó görbülettel 

rendelkező evolvenst egyszerű körökkel helyettesíti. A valóságban továbbá a fogak terhelésfüggő 

elhajlása és fogtesten történő megbillenése is hatással van a fogfelületek érintkezési pontban lévő 

mérvadó rádiuszainak alakulására. Az analitikus számítás ebből adódóan nem mutat tökéletes egyezést 
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a 0,1%-os háló numerikus eredményével. Ez az eltérés pedig meghaladja a 0,1 és az alkalmazott 0,4% 

hálók között fennálló különbséget. 

 Megvizsgálva a fogtőfeszültség valamint az egyfogpármerevség alakulását – a várakozásoknak 

megfelelően – jóval hamarabbi konvergenciák tapasztalhatóak. Kijelenthető, hogy a fellépő 

kontaktfeszültség kielégítő konvergenciája általános kritériumként alkalmazható a fogprofil 

hálóméretének meghatározásakor. Ennek megfelelően a kontaktfeszültség és egyfogpármerevség 

vizsgálatára használt modellek esetén a 0,4%-os elemméret került alkalmazásra. 

A fogtőfeszültség megállapítását célzó modellek esetén azonban nem szabad megfeledkeznünk 

a veszélyes keresztmetszet helyzetének meghatározására vonatkozó célkitűzésről sem. Az elvégett 

konvergencia analízisek alátámasztják a 3.2.2. fejezetben tett megállapítást, miszerint a fogtőben 

alkalmazott elemméret előírásakor az utóbbi vizsgálat jelenti a szigorúbb feltételt. Ennek megfelelően 

a fogtőfeszültség számítására használt modellek esetén a 0,1%-os elemméretű háló lett alkalmazva. 

 

4.2. Fogtőfeszültség alakulása 
 

 Ebben a fejezetben a vizsgált fogaskerékpárok fogtőfeszültségére vonatkozó eredmények 

kerülnek bemutatásra. A végeselemes számítások szimmetrikus esetekre vonatkozó kiértékelése során 

az ISO 6336 [ISO6336III] és AGMA 2001 [AGMA2001] szabványok szolgálnak viszonyítási alapként. 

Az aszimmetrikus változatok viszont már pusztán numerikus alapokon, a szimmetrikus fogazatoknál 

tapasztalt korreláció ismeretében, kerülnek áttekintésre. A kapcsolódás kerületi ereje, ha az adott 

vizsgálat esetén külön feltüntetésre nem kerül, minden esetben 300N. 

 A fogaskerékpárok fogtőfeszültségének 3.2. fejezet szerinti végeselemes eredményeinek 

kiértékelését – a szabványosított módszerekkel összhangban – az első főfeszültség vizsgálatán keresztül 

érdemes elvégezni. A tárgyalt analitikus eljárások ugyanis elhanyagolják a fog normálmetszetére 

merőleges főfeszültséget. A fogtőgörbe maximális terhelésű pontjában továbbá a második főfeszültség 

értéke nullának tekinthető. Ez a felfogás konzekvens a szabványokban leírt és tágabb értelemben a 

gyakorlatban általánosan alkalmazott kifáradásra történő méretezéssel, amit a jelenlegi kutatásban 

elvégzett végeselemes szimulációk is hűen tükröznek. 

A számítások rámutatnak, hogy hol és milyen eltérések tapasztalhatóak a numerikus és a 

szabványosított analitikus módszerek összevetésekor. Rávilágítanak az elhanyagolások súlyára és arra, 

hogy ezek a több évtizede használt méretező eljárások esetén miként állnak össze egy egymást 

kompenzáló, jól és kellő pontossággal alkalmazható, kiforrott méretezési eljárássá. 

 

4.2.1. Szimmetrikus fogazatok névleges fogtőfeszültsége 
 

 A korábban leírtaknak megfelelően a szimmetrikus fogazatok fogtőfeszültségének alakulása a 

VEM, ISO 6336 és AGMA 2001 eredményeinek korrelációján keresztül kerül bemutatásra. Az ide 

vonatkozó vizsgálatokhoz használt fogaskerékpárokat a 4.2.1. táblázat foglalja össze. 

 Az alkalmazott szabványok névleges fogtőfeszültségre vonatkozó számítási eljárásait a 2.2. 

fejezet részletesen ismerteti. Fontos azonban ismételten hangsúlyozni, hogy amíg az európai szabvány 

csakis a hajlító igénybevételt tekinti mérvadónak, addig az amerikai eljárás a fogtő nyomó 

igénybevételét is figyelembe veszi a számítás során. Ezek alapján az AGMA szabvány esetén 

előreláthatóan jellemzően kisebb feszültség értékeket várhatunk, mivel a mérvadónak tekintett húzott 

oldali fogtőre ható nyomó terhelés figyelembevétele kedvező hatású. Nem szabad elfeledkeznünk 

azonban arról, hogy a két módszer elméleti megközelítése több eltérést is mutat. Ezen különbségek 

pedig olykor, jellemzően kis kapcsolószögek esetén, megzavarhatják a fenn említett tendenciát. A 

nyomó igénybevétel figyelembevételének elméleti jelentősége mindazonáltal egyértelműen fokozódik 

a profilszög növelésével. Ennek következtében az AGMA szabvány szerinti névleges fogtőfeszültség 

számítás ISO eljárásához képesti jelentősebb profilszög függését prognosztizálhatjuk, ami vissza is 

köszön a 4.2.1. diagram eredményeiben. A feltüntetett változatokat a 4.2.1. táblázat foglalja össze. 

A 4.2.1. ábra eredményeiből megállapítható, hogy a numerikus maximális fogtőfeszültség 

értékek az ISO szabvánnyal lényegesen jobb korrelációt mutatnak az AGMA módszeréhez képest. A 

végeselemes eredmények analitikus eljárásokkal vett különbségének numerikus eredményekre 
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vonatkoztatott százalékos eltéréseit a 4.2.2. ábra összegzi. Az eredmények a FE - ISO értékek között -

11,5 – 3,5%, míg az FE - AGMA értékek között -3,0 – 32,0 % különbséget mutatnak. 
 

 

4.2.1. táblázat: Fogtőfeszültség vizsgálatánál használt változatok 

 

 

4.2.1. ábra: Mérvadó főfeszültség különböző eljárások szerinti alakulása 

 

 A 4.2.1. és 4.2.2. diagramok ugyancsak feltüntetik az ISO által definiált, fogközépvonallal 30°-

ot bezáró fogtőgörbe érintők szerinti, veszélyes keresztmetszethez tartozó numerikus főfeszültségeket 

illetve ezek szabványos értékekhez képesti eltérésinek százalékos nagyságát. Fontos megjegyezni, hogy 

a méretezés alapjául szolgáló egyfogpár-kapcsolódási határpontban az AGMA által definiált kritikus 

keresztmetszet lényegében megegyezik az európai eljárás szerint meghatározottal. Látható, hogy ebben 

az esetben a kapott végeselemes eredmények már nem mutatnak egyértelmű jobb korrelációt a két 

szabvány tekintetében. A kapott FE - ISO értékek között -24,0 – -0,5%, míg az FE - AGMA értékek 

között -8,0 – 21,0% differencia figyelhető meg. A 4.2.2. ábrán viszonyítási alapként az amerikai 

szabvány európai módszerhez illetve az ISO szerinti kritikus pontban nyert numerikus főfeszültség 

maximális értékhez képesti százalékos eltérése is feltüntetésre került. 

Az eddigiekből már látszik, hogy a numerikus számítások során nyert veszélyes keresztmetszet 

eltérést mutat az analitikus eljárások által meghatározottal szemben. A végeselemes számítások során 

meghatározott – 4.2.1. ábrán látható – maximális és ISO szabvány szerinti keresztmetszetben vett 

főfeszültségek ugyanis nem tekinthetőek egyenlő nagyságúnak. A különbség mértékének részletes 

vizsgálatával a 4.2.2. fejezet foglalkozik. 
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4.2.2. ábra: Mérvadó főfeszültségek százalékos eltérési 
 

Fontos megjegyezni, hogy a kapott feszültségértékek nagysága nem feltétélen tükrözi a 

különböző módszerek tervezési kritériumainak erősségét. Ez ISO és AGMA szabványok ugyanis eltérő 

határfeszültség értékekkel dolgoznak. A megengedett fogtőfeszültség meghatározásának részletes 

ismertetése nem képezi jelenlegi munka tárgyát. A kérdés rövid érintése viszont fontos a tématerület 

árnyaltságának érzékeltetéséhez. Az alkalmazott határfeszültségek az egyes eljárások által figyelembe 

vett paraméterek 4.2.2. táblázat szerinti felvétele esetén adódnak. 
 

 
4.2.2. táblázat: Határfeszültség meghatározásánál alkalmazott definíciók 

 

 

4.2.3. ábra: ISO és AGMA szerinti biztonsági tényezők 
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A vizsgált változatok ISO és AGMA alapján kapott biztonsági tényezőinek alakulását 4.2.3. 

ábra foglalja össze. Látható, hogy a kisebb feszültség értékek dacára az AGMA szabvány jellemzően 

jelentősen kisebb biztonsági tényezőket prognosztizál. 

 Egy másik lényeges kérdés a keresztmetszet helyzetének fárasztó igénybevétel típusára 

gyakorolt hatása. Hirt [Hirt,M.74] kísérletei – a 2.2.10. ábrának megfelelően – a 30°-os fogtőgörbe 

érintő környezetében 6%-os arányt prognosztizálnak a maximálisan fellépő húzó nyomó igénybevétel 

tekintetében. Mint ahogy az a 4.2.2. fejezetben olvasható, az egyfogpár-kapcsolódás külső 

határpontjához tartozó numerikus veszélyes keresztmetszet azonban a szabványok által definiált 

helyzetnél lejjebb tolódik. Ez pedig a feszültségváltozás lengő jellegének erősödését eredményezi. A 

4.2.4. ábra többek között a numerikus eredmények által felvett veszélyes keresztmetszetben számított 

terhelés arányt – legördülés során fellépő minimális főfeszültség maximális igénybevételre 

vonatkoztatott viszonya – foglalja össze. A vizsgált igénybevétel aránya az alkalmazott modellek esetén 

a legszélsőségesebb esetben közel 15%-ra tehető. Összevetve azonban a 4.2.2. és 4.2.4. ábrákat látható, 

hogy a lüktető hatás ISO általi alábecslésével a maximális húzófeszültség tendenciózus felébecslése 

párosul, ami számottevő kompenzáló hatást képvisel. 

 

 

4.2.4. ábra: Vizsgált főfeszültség értékek arányai 
 

A fogtő teherbírásának tárgyalása során joggal merül fel a nyomott oldal jelentősége. A 

gyakorlat által is igazolt tény, hogy a nyomott oldali fogtőben ébredő nagyobb igénybevétel ellenére, 

kifáradásos tönkremenetel tekintetében a húzott oldal minősül mérvadónak. A DIN 3990 szabvány a 

következőképpen fogalmaz ebben a kérdésben: „Az első repedések gyakran a nyomó igénybevétellel 

terhelt fogoldalon keletkeznek. Ezen repedések állandó irányú kerületi erő esetén általában – lüktető 

igénybevétel és szokványos fogalakok mellett – nem vezetnek tönkremenetelhez. A kifáradás sokkal 

gyakrabban a húzásra terhelt fogtőhöz köthető.” A jelenség a repedésterjedési elméletek révén 

igazolható. 

A nyomott oldali fogtőfeszültség vizsgálata ennek ellenére igen szemléletes a fogtőben 

kialakult feszültségkép teljes körű leírása során. Az ide tartozó eredményeket szintén 4.2.4. ábra mutatja 

be. Megfigyelhető, hogy amíg a 15°-os profilszögű esetekben a különbség mindössze 8-10%-os, addig 

a 25°-os változatok esetén ez az érték jellemzően meghaladja a 25%-ot is. 

A 4.2.4 ábra ezenfelül az ISO által kijelölt keresztmetszetbeli feszültségarányt is szemlélteti. 

Látható, hogy ebben a keresztmetszetben valóban lüktetőnek tekinthető igénybevétel adódik. A 

diagrammon a fog középvonalával 30°-ot bezáró fogtőgörbe érintőhöz tartozó és maximális numerikus 

értékek különbségének maximális értékre vonatkoztatott arányai is feltüntetésre kerültek. Így még 

tisztábban érzékelhető a két keresztmetszet igénybevétele közti végeselemes analízis szerinti eltérés. 

A húzott és nyomott oldali fogtőben ébredő maximális feszültségek arányát érdemes eltérő 

nagyságú kerületi erők esetén is megvizsgálni. A számítások eredményét a 4.2.5. ábra összegzi. A 

számítások során eltérő fogszámú, profilszögű valamint fogtő görbületű modellek egyaránt 

figyelembevételre kerültek. A kapott eredmények alapján a két feszültség nagyságának viszonya 
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terhelés függetlennek tekinthető, ami a veszélyes keresztmetszet 4.2.2. fejezetben tárgyalt helyzetének 

állandóságával párosul. 
 

 

4.2.5. ábra: Húzott és nyomott oldali főfeszültségarány terhelés függése 
 

 Az elvégzett vizsgálatok részletes áttekintést adnak a fogtőben ébredő igénybevétel 

nagyságának és jellegének numerikus valamint analitikus eljárások szerinti alakulásáról. A veszélyes 

keresztmetszet alakulása viszont további lényeges témakört jelent. Ez a kérdéskör képezi a 4.2.2. 

fejezetben szereplő vizsgálatok tárgyát. 

 

4.2.2. Szimmetrikus fogazatok kritikus keresztmetszete 
 

 A 4.1.1. fejezetben már említésre került a végeselemes és analitikus eljárások által definiált 

veszélyes keresztmetszetek eltérése. Ebben a fejezetben ezen különbség nagysága kerül áttekintésre. 

Az itt tett megállapítások továbbra is szimmetrikus profilú elempárokra vonatkoznak, melyeket 4.2.1. 

táblázat foglal össze. A feltüntetett változatok esetén megfigyelhető az azonos lábmagassági tényező 

alkalmazása. A definiált tendenciózus jellemzők vizsgálatát célzó kísérletsor kielégítő voltának 

igazolására a fejezet végén a lábmagassági tényező eltérő megválasztásának hatása is bemutatásra kerül. 

 A kritikus keresztmetszet vagy másképpen a kritikus fogtőgörbe pont pozíciójának leírásakor 

érdemes az ISO szabványt választani viszonyítási alapként. Az európai számítás ugyanis rögzített 

veszélyes keresztmetszetet használ, elhanyagolva annak kapcsolódás soráni vándorlását. Az amerikai 

módszer ezzel szemben a kapcsolódási ponttól függővé teszi a mérvadó metszetet. A numerikus 

számítások szintén érintkezési ponttól függő eltolódást mutatnak a kritikus pont helyzetében. A 

veszélyes keresztmetszetet persze továbbra is az egyfogpár-kapcsolódás külső B határpontjában 

tapasztalt kritikus ponthoz érdemes rendelni. 

 A 4.2.6. ábra az egyfogpár-kapcsolódás külső határpontjában vett FE és AGMA szerinti kritikus 

pontok helyzetének az ISO által kijelölt veszélyes keresztmetszethez képesti normál modulra 

vonatkoztatott, sugár irányú eltéréseit szemlélteti. Látható, hogy az európai és amerikai szabvány elég 

jó közelítéssel fedi egymást az egyfogpár-kapcsolódás külső B határpontjában való érintkezéskor. A 

vizsgált elempárok estén detektálható eltérés -0,022 és 0,022 közötti. A numerikus eredmények viszont 

már -0,075 és -0,059 eltérést mutatnak. A numerikus számítások tehát a lábkörhöz közelebb eső 

veszélyes keresztmetszetet prognosztizálnak. Az magyarázza a 4.2.1. fejezetben részletezett nagyobb 

kapcsolódás soráni feszültség lengést. 

 A vizsgálatok hasonló módon a fejköri A határpontban történő kapcsolódás esetére is elvégzésre 

kerültek. Itt azonban már az amerikai szabvány 0,09 és 0,163, míg a végeselemes szimulációk -0,057 

és -0,003 közötti különbséget mutatnak az európai szabványhoz képest. A numerikus számítások tehát 

a kritikus pont tényleges helyzetének, az ISO által használt, Hofer-féle elmélet általi kijelölését sokkal 

inkább a kapcsolódás külső határpontjához rendelhetőnek mutatják. Ezzel szemben az AGMA szerinti 

kritikus pont fejszalagi kapcsolódás esetén határozottan az európai szabványhoz képest felfelé tolódik. 
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4.2.6. ábra: Különböző eljárások szerinti veszélyes keresztmetszetek relatív helyzete 
 

 
4.2.7. ábra: Terhelt fog optikai feszültségképe [Niemann,G.89] 

 

 A fogaskerékpárok tervezésének területén Niemann és Winter [Niemann,G.89] munkája 

Európában általánosan alkalmazott alapműnek tekinthető. Ebben a műben található a 4.2.7. ábrán 

szereplő optikai feszültség vizsgálattal készült fotó. A felvétel mintegy a Hofer- féle elmélet alapján 

felvett eszélyes keresztmetszet helyességét hivatott bemutatni. Sajnos a konkrét profilgeometriai adatok 

nem kerültek közlésre. Ha jól megnézzük azonban a felvételt, a vizsgált fog láthatóan annak fejszalagján 

került megterhelésre. Ennek fényében a közölt feszültségkép összeegyeztethető a végeselemes 

számításokkal, hiszen a feszültségcsúcs ebben a helyzetben tolódik leginkább a fejszalag irányába. A 

korreláció mértéke azonban a 4.2.7. ábra tanulsága szerint erősen geometriafüggő. Ha pedig figyelembe 

vesszük a kritikus pont kapcsolódás soráni vándorlásának tényét, az a veszélyes keresztmetszet további 

érintkezési helyezetekben történő lejjebb tolódását jelenti. Az elméleti megközelítések a vándorlás 
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esetleges elhanyagolásának ellenére ugyanis abban egyöntetűen megegyeznek, hogy a kritikus pont 

legmagasabb sugár irányú helyzete minden esetben a fejszalagi érintkezéshez rendelhető. 

A 4.2.7. ábra felső részen látható, hogy Niemann és Winter [Niemann,G.89] egy viszonylag 

stabil, kismértékű eltolódást produkáló veszélyes keresztmetszetet ír le, ami lényegében a fog 

középvonalával 30°-ot bezáró fogtőgerbe érintő szerinti helyzet közelében leng. Ennek tekintetében a 

végeselemes számítások már egyértelmű eltérést mutatnak, hiszen ezeknél a fejköri kapcsolódás 

lényegesen jobb korrelációt mutat a Hofer-féle keresztmetszettel a külső egyfogpár-kapcsolódási 

pontban tapasztaltakhoz képest. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a veszélyes keresztmetszet 

helyzetének az ISO szabvány szerinti leírása nem függ az egyfogpár-kapcsolódás külső határpontjának 

helyzetétől, másképp csak az adott kerék és nem a teljes kapcsolódás geometriájának függvénye. A 

numerikus modellek viszont figyelembe veszik a B pont eltolódásának kritikus pontra gyakorolt hatását, 

ami tovább nehezíti a kapott korreláció egyértelmű értékelését. Az AGMA szabvány ezzel szemben 

próbálja kezelni az említett összefüggést. Itt azonban annak ellenére, hogy az egyfogpár-kapcsolódás 

határpontjában igen jó korreláció tapasztalható az ISO szabvánnyal – mint ahogy azt a 4.2.6. diagram 

is szemléltet – a fejszalagi kapcsolódás esetén a kritikus pont jóval a Hofer-féle keresztmetszet felé 

tolódik, ami a 4.2.7. ábrán szereplő feszültség-felvétellel már nehezebben összeegyeztethető. 
 

 

4.2.8. ábra: Végeselemes modell redukált feszültségképe 
 

A 4.1.8. ábra a numerikus számítási eredményekből származó, A pontbeli kapcsolódás során 

nyert, Huber-Mises-Hencky féle redukált feszültséget ábrázolja. Ennek oka a 4.2.7. ábrával való 

közvetlen összevethetőség megteremtése. A feszültségoptikai vizsgálatok felvételei ugyanis a fellépő 

főfeszültségek kettőstörésből fakadó interferencia képét ábrázolják. A kapott fotók tehát a redukált 

feszültségviszonyt jelenítik meg. A 4.2.7. és 4.2.8. ábrák frontvonalainak összevetésekor egyértelmű 

megfeleltethetőség állapítható meg. 
 

 

4.2.9. ábra: AGMA és VEM szerinti veszélyes keresztmetszet sugármenti vándorlása 
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Az eddigi megállapításaink fényében érdemes számszerűsíteni a veszélyes keresztmetszet 

különböző módszerek szerinti A és B pontbeli kapcsolódások közötti vándorlását. Az ide vonatkozó 

eredményeket a 4.2.9. ábra foglalja össze. A vizsgált változatok esetén jól láthatóan az AGMA szabvány 

jelentősen nagyobb vándorlást prognosztizál a végeselemes eredményeknél. Ez az érték ugyanis a 

numerikus számítások esetén 0,013 és 0,064, viszont az amerikai eljárás esetében már 0,096 és 0,152 

közötti. Ebből eredően a numerikus számítások a kapcsolódás során stabilabb kritikus pontot 

definiálnak. 

 A veszélyes keresztmetszet alakulását talán még áttekinthetőbben szemlélteti a hozzá tartozó 

érintő fog középvonalával bezárt szögének függvényében történő tárgyalása. Viszonyítási alapként 

most is célravezető a 30°-os eset választása. Az A és B pontbeli kapcsolódásokhoz tartozó érintők 

szögértékeit a 4.2.10. ábra mutatja be. Ennek értelmében a vizsgált esetekben az amerikai szabvány 

szerinti külső egyfogpár-kapcsolódásbeli érintő 27,5° és 33,2° közötti, a fejköri érintkezéshez tartozó 

13,7° és 17,9° közötti szöget zár be a középvonlallal. A numerikus feszültség érintőjének ingása már 

jóval jelentősebb, ami a B pontban a 38,0 - 50.1°, az A pontban a 27,3 – 45,2 tartományt jelenti. Az 

elvégzett számítások alapján kijelenthető, hogy a numerikus számítások alapján értelmezett veszélyes 

keresztmetszet érintőjének konstans érintőn keresztüli definiálása nem célravezető. 
 

 

4.2.10. ábra: Különböző eljárások szerinti veszélyes keresztmetszetek érintője 
 

 A vizsgálatok alapján a veszélyes keresztmetszet érintőjének A és B kapcsolódási pont közötti 

vándorlása ugyancsak megállapítható. Az ide tartozó eredményeket a 4.2.11. ábra összegzi, ahol 

természetesen egyértelműen visszaköszön az 4.2.9. ábránál már tárgyalt tendencia. Az amerikai 

szabvány a vizsgált változatok esetén 10,5° - 16,4°, míg a végeselemes modellek átlagosan 4,8° - 11,0° 

vándorlást mutatnak. 
 

 

4.2.11. ábra: Veszélyes keresztmetszet AGMA és VEM vándorlása alatti érintő változás 
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Az eddig vizsgált elempárok – a 4.2.1. táblázatban foglaltaknak megfelelően – mind azonos 

lábmagassági tényezővel rendelkeztek. Az eddig elvégzett vizsgálatok elégségességének igazolása 

céljából megnövelt lábmagasságú modellek is elemzésre kerültek. Az itt használt fogaskerékpárokat a 

4.2.3. táblázat összegzi. 
 

 
4.2.3. táblázat: Megnövelt lábmagassági tényezőjű változatok 

 

A 4.2.3. táblázat elempárjainak eredményeit a 4.2.12. diagram foglalja össze. Látható, hogy 

mind a numerikus főfeszültség ISO szabvány szerinti értékkel vett különbségének százalékos nagysága, 

mind a numerikus kritikus pontban lévő feszültségingás maximális igénybevételre vonatkoztatott 

aránya, mind pedig a veszélyes keresztmetszet helyzete igazolja a 4.2.2, 4.2.4. és 4.2.10. ábrákon 

szereplő tendenciákat. 
 

 

4.2.12. ábra: Megnövelt lábmagasságú elempárok eredményei 

 

 A szimmetrikus profilok vizsgálatán túl további témakört jelent az aszimmetrikus kialakítás 

hatásainak feltérképezése. A fogalak ilyen irányú módosításából fakadó hatások fogtőfeszültség 

szempontjábóli jelentőségével a 4.2.3. és 4.2.4. fejezetek foglalkoznak. 

 

4.2.3. Aszimmetrikus fogazatok névleges fogtőfeszültsége 
 

 Ebben a fejezetben a fogprofil eltérő húzott és nyomott oldali profilszögének numerikus 

fogtőfeszültségére gyakorolt hatása kerül bemutatásra. A vizsgálatok továbbra is a fogtőben ébredő első 

főfeszültség alapján kerülnek kiértékelésre. A számítások során használt aszimmetrikus változatok 

jelölése a 4.2.1. és 4.2.3. táblázatban összefoglalt szimmetrikus elempárokkal összhangban történik. 

 A m5z35rf02a2025 kódjelű fogazat az alábbi paraméterekkel bíró elempárt jelöli: 

- normál modul: 5mm , 

- fogszám: 35 , 

- alapprofil fogtőgörbe rádiusz tényezője: 0,2 , 

- működő oldal alapprofil szöge (A oldal): 20° , 

- támasztó oldal alapprofil szöge (B oldal): 25° , 

- lábmagasság tényező: 1,25 . 
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A lábmagasság tényező értéke csak abban az esetben jelenik meg az azonosítóban, ha nagysága eltér az 

alapesetként használt 1,25-ös értéktől. Az elvégzett számítások során a két kapcsolódó kerék továbbra 

is identikus, a fellépő kerületi erő pedig 300N nagyságú. 

 A nyomott oldali profilszög hatásának kiértékelésénél a támasztó fogoldal profilszögét érdemes 

a húzott fél függvényében kifejezni. Ennek következtében olyan profilsorokat nyerünk, amelyek 

segítségével az egyes jellemzők változásának hatása jól áttekinthető formában ábrázolható. Erre szolgál 

első példaként a 4.2.13. ábra, amely 0,2 és 0,3 alapprofil fogtőrádiusz tényezőjű modellek húzott oldali 

maximális fogtőfeszültségét mutatja be a nyomott oldali alapprofilszög függvényében. A diagramok 

abszcisszáján a nyomott oldali profilszög húzott oldalihoz képesti növekménye jelenik meg. A 0 pozíció 

tehát minden esetben a szimmetrikus elempárt jelöli. 
 

 

4.2.13. ábra: Mérvadó fogtőfeszültség alakulása az aszimmetria függvényében 

A 4.2.13. ábra tanulsága szerint a támasztó oldali profilszög változásának – a vizsgált 

elempárok esetén – a húzott oldali fogtőfeszültségre gyakorolt – leginkább a veszélyes keresztmetszet 

méretének megváltozásához köthető – befolyása közel lineárisnak tekinthető. Ezen hatás szimmetrikus 

elempárra vonatkoztatott százalékos nagyságának alakulását 4.2.14. ábra foglalja össze. 
 

 

4.2.14. ábra: Mérvadó fogtőfeszültség változása az aszimmetria függvényében 
 

A diagram vizsgálatakor igen szembetűnő, hogy a 35-ös fogszámú elempárok érzékenyebben 

reagálnak az aszimmetria növelésére, ugyanakkor az azonos fogszámú 15 és 20°-os húzott oldali 

profilszöggel rendelkező elempárok nem mutatnak mérvadó eltérést. Szintén megállapítható, hogy az 
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alapprofil fogtőrádiuszának növelése némiképp mérsékli a támasztó oldali profilszög változásának 

aktív oldalra való hatását. Ez azonban nem eredményez 0,1%/°-nál nagyobb eltérést. 

 Az vizsgált fogazatok esetén a húzott oldalon tapasztalt, az adott sorozat legnagyobb 

aszimmetricitású esetére vonatkoztatott mérvadó fogtőfeszültség csökkenés tekintetében a 35 fogú 

esetek átlagosan 1%/°-os, míg a 105-ös fogszámúak 0,9%/°-os intenzitást mutatnak. Figyelembe véve 

a fogtő görbületének befolyását valamint az aszimmetria hatásának nem tökéletesen lineáris jellegét az 

érintett esetekre az 1%/°-os közelítés kielégítően alkalmazható. 

Az idáig ismertetett esetekben minden egyes változat 1,25-ös lábmagasság tényezővel 

rendelkezett. A fogprofil ezen paramétere viszont előreláthatóan meghatározó jelleggel bír a nyomott 

fogoldal profilszögének mérvadó fogtőfeszültségre gyakorolt befolyásának tekintetében. A 4.2.15. ábra 

ennek megfelelően kizárólag a lábmagasság tényezőjükben eltérő fogaskeréksor eredményeit mutatja. 
 

 
4.2.15. ábra: Lábmagasság tényező hatása az aszimmetria fogtőfeszültségre gyakorolt hatására 

 

Az eltérő lábmagasságú fogazatok esetén érdekes tendencia figyelhető meg a nyomott oldali 

profilszög hatása és az alkalmazott lábmagasság tényező között. A két kizárólag a lábmagasságukban 

eltérő tendencia görbe közti eltérések igen jó közelítéssel kiküszöbölhetőek a lábmagassági tényezők 

arányának figyelembevételével. Ebből fakadóan a 4.2.15. ábrán látható sorozatok (4.2.1.) összefüggés 

szerinti kompenzálásával az eltérő lábmagasságú elempárok aszimmetria érzékenysége a 4.2.16. 

ábrának megfelelően igen jó közelítéssel fedésbe hozható. Ezáltal a lábmagasság megváltoztatásából 

fakadó hatás, a többi paraméter változatlanul hagyása mellett, könnyen előbecsülhetővé válik. A 

kapcsolódás B pontjának tengelytáv változáskor fellépő eltolódása szintén hasonlóan kezelhető: 

∆𝜎𝐹0[%]ℎ𝑓𝑌 = ∆𝜎𝐹0[%]ℎ𝑓𝑋

ℎ𝑓𝑌

ℎ𝑓𝑋
 . (4.2.1.) 

 

 
4.2.16. ábra: Aszimmetria hatásának eltérő lábmagasságú esetekre történő átszámítása 
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A szimmetrikus esetekhez hasonlóan a fogtőfeszültségkép teljes leírásához jelen esetben is 

hozzátartozik a támasztó oldalon ébredő maximális nyomófeszültség vizsgálata. A 4.2.13. ábrán 

szereplő sorozatok nyomott oldali fogtőfeszültségének alakulását a 4.2.17. diagram tartalmazza. Itt – a 

szimmetrikus esetek 4.2.4. ábrájával analóg módon – a támasztó oldali maximális nyomófeszültség 

húzott oldali maximális húzófeszültséghez képesti százalékos különbsége kerül megjelenítésre. Ezen 

érték változása – ahogy azt a 4.2.4. diagram is mutatja – kapcsolatban áll a húzott oldali fogtő kritikus 

keresztmetszetében fellépő feszültséglengés nagyságának alakulásával. A vizsgált húzott és nyomott 

oldali főfeszültségi arány növekedése ugyanis a szomszédos fog mérvadó fogtövében, a legördülés alatt 

fellépő maximális húzott oldali fogtőfeszültséghez viszonyítva, szintén nagyobb arányú nyomó 

igénybevételt jelez. Ez pedig a kritikus pontbeli főfeszültség kapcsolódás soráni nagyobb mértékű 

lengését jelenti. Tehát az egyes sorozatok görbéinek 4.2.17. ábra szerinti csökkenésén keresztül a 

veszélyes keresztmetszetbeli igénybevétel lengő jellegének mérséklődése is prognosztizálható, ami 

kedvező a fogprofil fárasztó igénybevétellel szembeni teherbírása szempontjából. 
 

 

4.2.17. ábra: Aszimmetria hatása a húzott és nyomott oldali maximális fogtőfeszültség különbségének 

arányára 

 

4.2.4. Aszimmetrikus fogazatok kritikus keresztmetszete 
 

A fogprofil aszimmetrikus kialakítása a mérvadó húzófeszültség nagysága mellett hatással kell 

legyen a veszélyes keresztmetszet elhelyezkedésére is.  A szimmetrikus elempárokhoz hasonlóan a 

kritikus pont helyzete annak egységnyi modulra vonatkoztatott sugár irányú pozíciója és a hozzá tartozó 

fogtőgörbe érintő fog középvonalával bazárt szöge alapján kerül kiértékelésre. A nyomott oldali 

profilszög változásának hatása a 4.2.3. fejezetben már bevezetett profilsorokon keresztül történik. 

A 4.2.18. ábrán a 0,2 és 0,3 alapprofil fogtőrádiusz tényezőjű modellek veszélyes 

keresztmetszet változása látható a támasztó fogoldal profilszögének függvényében. A 0 pozíció, 

akárcsak a korábbi vizsgálatok esetén, a szimmetrikus elempárt jelöli. A diagramok ordinátájára 

tekintve egyből szembetűnik az egyes sorozatokon belüli változás elenyésző mértéke. A kapott 

különbségek nagysága még könnyebben realizálható az érintőben fellépő, 4.2.19. ábra szerinti eltérések 

fényében. 

A kapott tendenciák a kritikus pont nyomott oldali profilszög növelésének következtében 

történő kismértékű lefelé tolódását mutatják. A változás azonban még az alkalmazott igen nagy 

finomságú modellek esetén is a numerikus úton kimutatható – 3.2.2. fejezetben részletezett – eltérések 

határait feszegeti. Jól példázza ezt a m5z105rf02a2030 és a m5z105rf03a1520 elempárok feltűnőségei. 

Ezen kismértékű kilógások a módszer érzékenységi határával magyarázhatóak. Látható, hogy a változás 

a legszélsőségesebb esetben sem haladja meg a 4°-os eltolódást. Ehhez az esethez pedig már egy olyan 

változat tartozik, amelynek nyomott oldali profilszöge kétszerese az aktív oldalinak. 
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4.2.18. ábra: Aszimmetria hatása a kritikus keresztmetszet sugár irányú elhelyezkedésére 
 

 

4.2.19. ábra: Aszimmetria hatása a kritikus keresztmetszet érintőjére 

A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a támasztó profilszög növelése ugyan elenyésző 

mértékben a húzott oldali kritikus pont lábkör felé történő vándorlását eredményezi, azonban ezen 

változás a gyakorlat számára elhanyagolható mértékű. Következésképpen az aszimmetrikus változatok 

veszélyes pontjának helyzete megegyezőnek tekinthető az aktív oldali profilszögnek megfelelő 

szimmetrikus elempáréval. 

 

4.3. Egyfogpármerevség alakulása 
 

 Ebben a fejezetben az egyfogpármerevség geometria függésével kapcsolatban elvégzett 

vizsgálatok kerültek összefoglalásra. A következtetések levonása során használt változatok 

paramétereinek tartományait a 4.3.1. táblázat foglalja össze. A használt modellek felépítését a 3.2. 

fejezet részletezi. A koszorúvastagsági tényező értelmezése a 3.2.3. fejezetben szereplő (3.2.4.) 

összefüggés szerint történik. Ez magyarázza a több diagram abszcisszáján is megjelenő [xm] dimenziót. 
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4.3.1. táblázat: Egyfogpármerevség vizsgálatánál használt elempárok 
 

Az itt szereplő vizsgálatok túlnyomórészt a kapcsolódás során fellépő maximális 

egyfogpármerevség analitikus és végeselemes számítások különböző paraméterekkel szembeni 

érzékenységének bemutatására irányulnak. A szimmetrikus elempárok analízise során azon geometriai 

jellemzők kerülnek tárgyalásra, melyek hatásának figyelembevételére az ISO szabvány a többi 

paramétertől független tényezőkkel rendelkezik vagy éppen teljesen hanyagol. A profileltolási tényező 

hatása éppen ezért nem képezi az ismertetett vizsgálatok tárgyát, mivel ennek jelentőségét az európai 

szabvány a fogszám függvényeként értelmezi.  A vizsgált geometria jellemzők tehát a profilszög, a 

modul, a fogszám, a koszorúvastagság és a választott szerszám-éllekerekítés által eredményezett 

fogtőgörbe. A számítások mindemellett kiterjednek terhelés és az aszimmetria hatásának bemutatására. 

Az  érintkező szimmetrikus fogazatok koszorúmerevségének a kerékagyak kialakítástól minél inkább 

független meghatározása céljából, külön analízisek foglalkoznak a SR4 koszorúvastagságú modellek 

abszolút merevségének feltérképezésével is. 

Az analitikus módszerek közül a korrelációs vizsgálatok során az ISO 6336 [ISO6336I] 

valamint Weber és Banaschek [Weber,C.55] egyenletei szolgálnak viszonyítási alapként. Fontos 

megjegyezni, hogy Weber és Banaschek modellje nem direkt módon került alkalmazásra. Az 

egyfogpármerevség meghatározása során a kontaktzónabeli belapulás nagysága Winter és Podlesnik 

[Winter,H.83II] eredményei nyomán minden esetben a számított érték kétszereseként került rögzítésre. 

A fogtő figyelembevétele ugyancsak nem a Weber és Banschek által felvázolt egyszerűsítés alapján, 

hanem a tényleges geometria szerint történik. Ez ugyanis a számítógépes számítások során már 

korántsem okoz problémát a fogtő 3.1.1. fejezetben leírt egyenleteinek felhasználásával. Ez a megoldás 

egyben kiküszöböli az eredeti megoldás 2.3.2. fejezetben már leírt problémáját, miszerint  nagy 

profilszögű és/vagy nagy profileltolású fogprofilok nem feltétlenül rendelkeznek a fogközépvonallal 

20°-ot bezáró érintővel. 

A szimmetrikus fogprofilú elempárok vizsgálatait a 4.3.1.-4.3.7. fejezetek részletezik.  Itt az 

egyfogpármerevség különböző paraméterekkel szembeni érzékenységét a 4.3.1.-4.3.7, míg a minimális 

koszorúvastagságú modellek által mutatott merevségek abszolút értékeit a 4.3.8. pont tárgyalja. Az 

aszimmetrikus kialakítás hatásával a 4.3.9. fejezet foglalkozik. Az eredmények minél jobb 

áttekinthetősége érdekében a különböző alfejezetek számítási sorozatainak kiértékelése során 

figyelembe vett változatokat összesítő táblázatok külön-külön is feltüntetésre kerültek. 

A 4.3.1.-4.3.7. fejezetekben szereplő diagrammok esetén a jobb áttekinthetőség és 

összehasonlíthatóság érdekében az összetartozó szimulációs eredményeket reprezentáló pontok 

összekötésre kerültek. Az így kapott görbék persze nem reprezentálják tökélestesen a valós tendenciát, 

azonban  átláthatóbban szemléltetik az egyes sorozatok relatív alakulását. 

 

4.3.1. Egyfogpármerevség alakulása a profilszög függvényében 
 

 Ebben a pontban a szimmetrikus fogazatok profilszögének egyfogpármerevségre gyakorolt 

hatása kerül összefoglalásra. Az itt használt elempárokat a 4.3.2. táblázat mutatja be. 

A vizsgálatok ismertetése előtt érdemes kitérni a C főpontban és a B egyfogpár-kapcsolódási 

határpontban tapasztalható numerikus merevségkülönbség profilszög függésére. Az egyfogpár-

merevség tárgyalásakor használt modellek esetén – a 3.2.3. fejezetnek megfelelően – a kapcsolódás 

főpontjában történő érintkezés került rögzítésre általános esetként. Ennek oka, hogy számos gyakorlati 

közelítés során elfogadott kiindulási pont, hogy a kapcsolódás várhatóan ezen pont környezetében fogja 

mutatni deformációs minimumát. Az ISO 6336 szabvány viszont a 1,2-es profilkapcsolószámot 
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meghaladó elempárok esetén az egyfogpár-kapcsolódás határpontját nevezi meg várható maximális 

merevségi helyzetként. A maximális egyfogpármerevség elemzése során tehát elengedhetetlen 

főponthoz és az egyfogpár-kapcsolódás határpontjaihoz tartozó numerikus értékek összevetése. 
 

 
4.3.2. táblázat: Profilszög hatásának vizsgálatánál használt változatok 

 

 
4.3.1. ábra: Egyfogpármerevség a C és B pontbéli különbségének profilszög függése 

 

Identikus kapcsolódó kerekek esetén értelemszerűen a két határpontbéli érintkezés merevsége 

megegyezőnek kell adódjon, így nincs szükség külön analízisre. A C ponti merevség és B ponttal vett 

különbségének főponti helyzetre vonatkoztatott %-os eltérést a 4.3.1. ábra összegzi. A számítások során 

a 4.3.2. táblázat szerinti 35-ös fogszámú, SR9-es koszorúvastagságú modellek kerültek felhasználásra. 

A végeselemes vizsgálatok egyértelműen a C főpontban mutatnak nagyobb kapcsolódási merevséget, 

ahol a különbség nagysága fokozatosan nő a két érintkezési pont kapcsoló egyenesen vett távolságával. 

A kapott eredményeknek megfelelően a továbbiakban is a C helyzet szolgál majd viszonyítási alapként. 
 

 
4.3.2. ábra: Egyfogpármerevség változása valamint ISO és Weber-Banaschek szerinti a profilszög 

függvényében eltérő koszorúvastagságok esetén 
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 Az alkalmazott profilszög változásának a 4.3.2. táblázat 35-ös fogszámú elempárjainak 

egyfogpármerevségre gyakorolt hatását a 4.3.2. ábra mutatja be. Megfigyelhető, hogy a vizsgált 

profilszög tartományban kapott merevségváltozási értékek eltérése a 3,3%-os mezőben mozog a szélső 

értékek átlagát jól közelítő SR9-es koszorúvastagságú modellekhez képest. Ez a 15-25°-os profilszögek 

között mintegy 10,6%-os abszolút merevségváltozási különbségét jelent. 

 Érdekes megfigyelni, hogy a két szélső eset meredekségei nagyon közel állnak az egyes 

analitikus megoldásokhoz. Az SR13 modellek a 20°-os profilt alapul véve a 1,5%-os eltérést mutatnak 

az ISO szerinti értékekhez képest. Ez a vizsgált profilszögtartományban 2,3%-on belüli abszolút 

merevségváltozási különbségét takar. Az SR4 koszorúvastagságú elempárok viszont a Weber-

Banaschek módszeréhez állnak jelentősen közelebb. Itt a 20°-os profil tükrében maximálisan 1,6%-os, 

az abszolút változást nézve 3,0%-os eltérés tapasztalható. 

 A 35 fogú elempárok mellett érdemes megvizsgálni a nagyobb fogszámú esetek profilszög 

függését is. A 4.3.3. ábrán látható eredmények a normál modul 9-szeresére választott 

koszorúvastagságú modellekre vonatkoznak. Ez pedig azt jelenti, hogy arányaiban a nagyobb fogszámú 

kerekek egyre inkább elkeskenyedő koszorúval rendelkeznek. A 4.3.3. ábrán megfigyelhető, hogy a 

végeselemes eredmények még a 105 fogszámú esetben sem lépik túl a Weber és Banaschek által 

prognosztizált érzékenységet. Amennyiben pedig a fogaskerekek koszorúvastagságát megnövelnénk, 

az – a 4.3.2.ábra alapján – a görbék ISO szerinti számítás irányába való eltolódását eredményezné. 

Ebből adódóan megállapítható, hogy a Weber és Banaschek szerinti számítások jellemzően túlbecsülik 

a vizsgált fogaskerékpárok egyfogpármerevségének profilszöggel szembeni érzékenységét. Az ISO 

által leírt módszer pedig a vizsgált tartományban olyan konstans meredekséget produkál, ami sokkal 

inkább a nagy koszorúvastagságú modellek tendenciáit tükrözi. 

 

 

4.3.3. ábra: Egyfogpármerevség változása a profilszög függvényében eltérő fogszámok esetén 
 

4.3.2. Egyfogpármerevség alakulása a modul függvényében 
 

 

4.3.3. táblázat: Normál modul hatásának vizsgálatánál használt változatok 
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 A választott modul egyfogpármerevségre gyakorolt hatásának értékelése a 4.2.3. táblázat 

szerinti modellek alapján történik. Az itt elvégzett számítások különösen érdekesek annak fényében, 

hogy az ISO szabvány elhanyagolja ezen jellemző hatását. A Weber és Banaschek szerinti egyenletek 

szerinti eredmények ugyanakkor függenek a modul megválasztásától. 

Az egyfogpármerevség analitikus valamint különböző koszorúvastagságok esetén adódó 

numerikus értékeinek normál modul szerinti tipikus változását a 4.3.4. ábra összegzi. A diagram a 20°-

os profilszögű elempárok merevségváltozását mutatja be. Természetesen a számítások a 4.3.3. táblázat 

többi elempárjára is elvégzésre kerültek. Ezek azonban nem mutatnak érdemleges tendenciózus 

különbséget a 4.3.4. ábra eredményeihez képest. 

 

 

4.3.4. ábra: Egyfogpármerevség modul szerinti változásának koszorúvastagság függése 
 

 

4.3.5. ábra: Egyfogpármerevség különböző normál modulok esetén mutatott, VEM szerinti 

változásának korrelációja az ISO és Weber-Banaschek számításaival 

 
A 4.3.4. diagramon jól látható, hogy a numerikus értékek valamennyi vizsgált esetben a két 

analitikus számítás között helyezkednek el. A várakozásoknak megfelelően a normál modul 

változásának az összdeformációra gyakorolt százalékos jelentősége a koszorúvastagság növelése 

mellett folyamatosan csökken. Az ISO általi elhanyagolás tehát a nagy koszorúvastagságú kerekek 

esetén szolgáltat viszonylag pontos tendenciát. Ellenben a vékony koszorújú esetek merevség-

változásának maghatározásakor Weber és Banaschek összefüggései szolgáltatnak jobb közelítést. 
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 Már korábban említésre került, hogy a 4.3.4. ábrán bemutatott tendencia 20°-tól eltérő 

profilszögek esetén is megfigyelhető. A 4.3.5 diagram ezen stabilitást hivatott bemutatni az 35-ös 

fogszámú, SR9 koszorúvastagságú modellek eredményein keresztül. Látható, hogy a kapott 

végeselemes értékek esetén az ISO szabvány elhanyagolásával szemben viszonylag állandó nagyságú 

merevségcsökkenés tapasztalható. Ennek nagysága a vizsgált tartományon -5,2 – -6,8% közötti. A 

Weber és Banaschek féle módszer jellemzően viszont túlbecsüli a merevségváltozási görbe 

meredekségét. Ez a jelenlegi modellek vonatkozásában +1,6 – +5,6%-os maximális eltérést jelent. 

 

4.3.3. Egyfogpármerevség alakulása a terhelés függvényében 
 

 A választott terhelés hatásának vizsgálata az SR4, SR9 valamint SR13-as koszorúvastagságú 

modelleken keresztül történik. A 3.2.3. pontban tárgyaltaknak megfelelően a jelenlegi vizsgálatok során 

a 100N/mm-es minimális terhelésű tartomány került figyelembevételre. Ebből adódóan az ISO 6336 

szabvány eljárása az elvégzett számítások során konstans merevséget mutat. A figyelembe vett 

változatokat a 4.3.4. táblázat foglalja össze. 

 

4.3.4. táblázat: Terhelés hatásának vizsgálatánál használt változatok 
 

 Az egyfogpármerevség értékének kerületi erő függésére kapott tipikus változását a 4.3.6. ábra 

szemlélteti. A különböző koszorúvastagságú modellekre vonatkozó numerikus eredmények most is a 

két analitikus számítási módszer között helyezkednek el. Az ISO általi elhanyagolás tehát jelen esetben 

is a nagy koszorúvastagságú kerekeknél nyújt jobb pontosságú közelítést, míg Weber és Banaschek 

összefüggései viszonylag érzékenyek a terhelés nagyságának alakulására. 
 

 

4.3.6. ábra: Egyfogpármerevség jellemző változása a terhelés függvényében 
 

Az SR9-es modellek egyfogpármerevségének különböző terhelési állapotok esetén fennálló 

profilszög függését a 4.3.7. ábra tartalmazza. Ennek alapján a 20°-os profilszögű kapcsolódást alapul 

véve a merevségváltozási differencia alig haladja meg az 1,0%-ot. Ez a vizsgált szélső helyzetek között 

1,8% alatti eltérést jelent. 
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 A normál modultól való függést az előzőekhez hasonlóan a 4.3.8. ábra mutatja be. Az 

egyfogpármerevség változásában mutatott differencia ebben az esetben már kevesebb mint 0,4%. 

Az elvégzett számítások alapján kijelenthető, hogy a terhelés változásának hatása a vizsgált 

változatok esetén mind a választott profilszög mind pedig a választott normál modul esetén csekély 

mértékű az adott geometria jellemzővel szembeni érzékenységhez képest. Ebből adódóan az 

egyfogpármerevség alkalmazott profilszög és normál modul függvényében történő alakulása a vizsgált 

tartományban a terhelés nagyságától függetlennek tekinthető. Ez persze nem egyezik meg a kapott 

eredmények terhelés függetlenségének feltételével. Az elemzett változatok esetén a 300N nagyságú 

kerületi erőnél kapott értékekhez képest -5,0 és +3,0% közötti merevség változás volt megfigyelhető. 

 

 

4.3.7. ábra: Egyfogpármerevség különböző terhelések esetén fennálló profilszög függése 

 

 

4.3.8. ábra: Egyfogpármerevség különböző terhelések esetén fennálló normál modul függése 

 

4.3.4. Egyfogpármerevség alakulása a koszorúvastagság függvényében 
 

A korábbiakban bemutatott eredményekből már érezhető, hogy a fogaskerekek 

koszorúvastagságának megválasztása jelentős hatást gyakorol a kapcsolódás egyfogpármerevségének 
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alakulására. A fellépő hatás vizsgálatára a 4.3.5. táblázatban szereplő elempárok kerültek kijelölésre. 

Az itt elvégzett kiértékelés során a SR9-es eset szolgált viszonyítási pontként. 

A 4.3.9. ábra az egyfogpármerevség változásának tipikus alakulását mutatja be 

koszorúvastagság függvényében. Megfigyelhető, hogy a kapott merevségváltozás a kisebb 

koszorúvastagságok tartományában jó közelítéssel lineárisnak tekinthető. A szélesebb koszorújú 

változatok felé haladva azonban progresszív tendencia adódik. 
 

 

4.3.5. táblázat: Koszorúvastagság hatásának vizsgálatánál használt változatok 
 

 

4.3.9. ábra: Egyfogpármerevség jellemző változása a koszorúvastagság függvényében 
 

 

4.3.10. ábra: Egyfogpármerevség változása a koszorúvastagság függvényében eltérő profilszögű és 

normál modulú fogaskerékpárok esetén 
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A 3.2.3. fejezetben ismertetettek szerint az SR4 vastagságú határesetek a kerékagy 

fogdeformációra gyakorolt visszahatásának biztonságos elkerülésének fényében kerültek kijelölésre. A 

definíció alapjául az ISO 6336 szabvány – 2.2.3. ábráján látható – fogtőfeszültség számításánál használt 

koszorúvastagsági tényezője szolgált. Az SR13 változatok pedig a 35-ös fogszámú elempárok esetén 

300N/mm kerületi vonalnyomást még megfelelő biztonsági tényezővel továbbítani képes 

tengelyátmérőt reprezentálják. 

 A 4.3.9. ábrán látható merevségváltozás természetesen nem független az alkalmazott profil 

geometriájától. A 4.3.10. ábra a koszorúvastagság hatásának profilszög- és modulfüggését hivatott 

szemléltetni. Az eredmények az SR9-es változatokhoz képest -40 és +27% közötti merevség ingadozást 

mutatnak. A szélső esetek között az SR4 modellek esetén 6,5%-os, míg az SR13 esetekben 5,0%-os 

merevségváltozási eltérések adódtak. Megfigyelhető, hogy a kisebb normál modulú, nagyobb 

profilszöggel rendelkező fogaskerékpárok reagálnak a legérzékenyebben a koszorúvastagság 

megváltoztatására.  

 

4.3.5. Egyfogpármerevség alakulása a fogszám függvényében 
 

 A 3.2.3. fejezetben már szó volt a keréktestek geometriájának jelentőségéről a fogszám 

megválasztásának egyfogpármerevségre gyakorolt hatásának vizsgálatakor. Az itt használt elempárokat 

a 4.3.6. táblázat mutatja be. 
 

 

4.3.6. táblázat: Fogszám hatásának vizsgálatánál használt változatok 
 

 

4.3.11. ábra: Egyfogpármerevség változása a fogszám függvényében konstans koszorúvastagság 

esetén 
 

Az első kísérletsorozat során az SR9-es koszorúvastagságú 35-ös fogszámú elempárok kerültek 

felhasználásra viszonyítási alapként. Ezen számítások során a fogszám fokozatos növelése és a 

koszorúvastagság változatlanul hagyása mellet kerültek elvégzésre. A kiválasztott vastagság tehát 

minden esetben a normál modul 9-szeresének felel meg.  A kapott eredményeket a 4.3.11. ábra mutatja 
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be. A számítások a 35 és 70 fogszámú elempárok között 22,4 – 25,0%, míg a 70 és 105 fogúak között 

tartományában 7,4 – 8,3% egyfogpármerevség növekedést mutatnak. Ez a teljes tartományon 29,8 – 

33,3% közötti változást jelent. 

Az alkalmazott fogszám egyfogpármerevségre gyakorolt hatását a fogkoszorú fogszámarányos 

– (3.2.4.) egyenlet szerinti – vastagsága mellett is érdemes megvizsgálni. A különböző fogszámú 

fogaskerékpárok egyfogpármerevségnek koszorúvastagság függvényében történő változásának 

eredményeit a 4.3.12. ábra foglalja össze. Látható, hogy a kapott tendencia intenzitása a kisebb 

fogszámok irányába mutat növekedést. 

 

 

4.3.12. ábra: Egyfogpármerevség változása a koszorúvastagság függvényében különböző fogszámú 

fogaskerékpárok esetén 
 

 

4.3.13. ábra: Egyfogpármerevség változásának fogszám függő tendenciája a koszorúvastagság 

függvényében 

 

A fogszám módosításával járó merevség változás mértékét még áttekinthetőbben szemlélteti a 

4.3.13. ábra. A fogszám növelésének változásra gyakorolt mérséklő hatása mellet a koszorúvastagság 

növelésének ellentétes befolyása is megfigyelhető. Ennek megfelelően 35 illetve 70 fogszámú 

elempárok között az SR4-9 tartományban 4,6%, míg az SR9-13 tartományban 17,1%. A 70 és 105 

fogszámú modellek viszont az SR4-9 szakaszon 0,5%, az SR9-13 szakaszon 3,7% differenciát 
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mutatnak. Az utóbbi esetben az SR4 modellek számítási eredményei esetén némi egyfogpármerevség 

csökkenés is megfigyelhető. Ez azonban pusztán a számítások elvárható pontosságával összemérhető 

nagyságú különbséget jelent. 

 

4.3.6. Egyfogpármerevség alakulása a fogtőgörbe függvényében 
 

 A fogtógörbe kapcsolódási merevség szempontjábóli jelentőségével az 2.3. fejezetben 

bemutatott analitikus módszerek igen érintőlegesen foglalkoznak. A jellemző hatását az ISO 6336 

szabvány teljesen figyelmen kívül hagyja. Weber és Banaschek eljárása pedig a fogtövet csak a 2.3.2. 

fejezet szerinti egyszerűsített formában veszi figyelembe. Az utóbbi megközelítés azonban az elvégzett 

számítások során – a 4.3. fejezet elején ismertetettek szerint – pontosításra került. 

Az itt ismertetett vizsgálatokkor a korábban tárgyalt kiegészítésekkel elvégezett Weber és 

Banaschek szerinti eljárás valamint a numerikus számítások fogtőgörbe megválasztásával szembeni 

érzékenysége kerül kiértékelésre. A végeselemes számítások az SR9-es koszorúvastagságú modellek 

esetére lettek elvégezve. Az analízisek során a 4.3.7. táblázatban látható elempárok kerültek 

felhasználásra. 

 

 
4.3.7. táblázat: Fogtőgörbe hatásának vizsgálatánál használt változatok 

 

 Az 4.3.14. ábrán összegzett számítások alapján kijelenthető, hogy a fogtőgörbe pontos 

alakjának figyelembevétele valóban nem bír kiemelt jelentőséggel. A kapott merevségváltozási 

intenzitás nagysága összemérhető a modul és a terhelés nagyságának befolyásánál tapasztalt 

eredményekkel. Mindhárom jellemző megegyezik abban, hogy az ISO szabvány elhanyagolja a vizsgált 

körülmények közötti hatását. 

 

 

4.3.14. ábra: Egyfogpármerevség változásának fogtőgörbe függő tendenciája 

DOI: 10.14750/ME.2021.011



 

87 

 

 A végeselemes eredmények a vizsgált elempárok esetén kevesebb mint 4%-os merevségválto-

zást mutatnak. Ez az érték a módosított Weber és Banaschek eljárás esetén valamivel kisebb 2,5%-nál. 

A két eljárás között alig több mint 1%-os maximális tendencia különbség adódik a kijelölt tartományon. 

 A numerikus számítások érzékenysége természetesen a koszorúvastagságok csökkentésével 

növekvő, növelésével csökkenő tendenciájúnak várható. Ebből adódóan az ISO 6336 szabvány általi 

elhanyagolás nagy koszorúvastagságú kerekek esetén szolgáltat viszonylag pontos tendenciát. Vékony 

koszorújú elempárok merevségváltozásának magállapításakor ellenben Weber és Banaschek egyenletei 

adnak jobb közelítést. 
 

4.3.7. Egyfogpármerevség alakulása a lábmagassági tényező függvényében 
 

A választott foglábmagasság tényező egyfogpármerevségre gyakorolt hatásának kiértékelése a 

4.3.8. táblázat elempárjain keresztül történik. Az számítások során az előző fejezethez hasonlóan most 

is az SR9-es koszorúvastagságú végeselemes modellek kerültek felhasználásra. Viszonyítási alapul itt 

is az ISO szabvány illetve Weber és Banaschek egyenletei szolgálnak. 
 

 
4.3.8. táblázat: Lábmagassági tényező hatásának vizsgálatánál használt változatok 

 

Az elvégzett számítások eredményeit a 4.3.15. ábra foglalja össze. AZ ISO szerinti értékek a 

várakozásoknak megfelelően mind a 35/35 mind a 105/105 fogszámú elempárok esetén azonos 

tendenciát mutatnak. A módszer ugyanis a 2.3.1. fejezetben ismertetettek szerint a többi paramétertől 

független formában veszi figyelemebe a lábmagassági tényező hatását. 

 

 

4.3.15. ábra: Egyfogpármerevség változásának lábmagasság tényező függő tendenciája 

 

 Az eredmények az SR9-es modellek esetén jó korrelációt mutatnak. Az egyfogpármerevség 

változásában fennálló tendencia különbség az 1,25 lábmagasság tényezőjű eseteket alapul véve a 1,5%-

os, a teljes tartományon belül tapasztalt szélső esethez viszonyított eltérés a 2,5%-os tartományon belül 

mozog. 
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 Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben a végeselemes eredmények nem a két analitikus 

eljárás között mozognak. A Weber és Banaschek számításai a kis fogszámú esetekben felülbecsülték 

az ISO által prognosztizált merevségváltozást. A numerikus számítások ellenben igen jó, szinte azonos 

értékeket produkáltak az európai szabvánnyal. A fogszám növelésével azonban a Weber és Banaschek 

szerinti számítások mutatnak jó egyezést az ISO általi tendenciával, amíg a végeselemes értékek 

mérsékeltebb változást jeleznek. 

 Az eredmények alapján belátható, hogy a koszorúvastagság csökkentése a numerikus 

számítások érzékenységének a Weber és Banaschek összefüggései szerinti tendencia irányába történő 

eltolódását eredményezi. Ellenben az SR9-es koszorúvastagság tovább növelése mindkét analitikus 

eljárás vonatkozásában rosszabb korrelációt szolgáltat. 

 

4.3.8. Minimális koszorúvastagságú modellek egyfogpármerevsége 
 

 
4.3.9. táblázat: Egyfogpármerevség abszolút értékének vizsgálatánál használt elempárok 

 

 Az egyes eljárások szerinti egyfogpármerevségek abszolút értékek szerinti összevetését 

érdemes a minimális koszorúvastagságú végeselemes modellek vonatkozásában megtenni. Ennek oka, 

hogy egyes kerékagyak valamint az érintkező koszorúk külön elemekként reprezentálhatóak a 

kapcsolódás dinamikus viselkedésének leírásakor. Az ilyen irányú modellezés esetén a kerékagy 

merevségének külön történő meghatározásához természetesen szükség van a koszorú és az agy határán 

fellépő erőfüggvény pontos leírása. Ezen függvény azonban egy minimális koszorúvastagság esetén is 

jó közelítéssel függetlennek tekinthető a profilalak megválasztásától.  Így az abszolút merevségváltozás 

a koszorúk merevségváltozásának fényében számolható. A vizsgált kérdés tehát, hogy a kapcsolódó 

fogak illetve azok határszegmenseinek torzulását leíró ISO valamint Weber és Banaschek eljárások az 

egyes kerékagyak merevségének ismertében milyen pontossággal használhatóak az abszolút 

egyfogpármerevség leírására. 
 

 
4.3.16. ábra: Egyfogpármerevség abszolút értékek szerinti összevetése 
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 Az elvégzett számítások eredményeit a 4.3.16. ábra szemlélteti. Látható, hogy a két analitikus 

eljárás a vizsgált esetekben 4-10% közti eltérést mutat. A modul 4-szeresére választott 

koszorúvastagságú modellek pedig igen jelentős, mintegy 30-52%-kal nagyobb merevséget 

prognosztizálnak a – fogtő konkrét geometriájának figyelembevételével valamint a kontaktzónabeli 

merevség Winter és Podlesnik [Winter,H.83II] kísérletei szerinti korrigálásával – kibővített Weber és 

Banaschek szerinti értékekhez képest. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy az analitikusan 

nyert egyfogpármerevség értékek abszolút kerékagymerevséget pontosan reprezentáló számításokkal 

történő együttes használata tendenciózusan alulbecsli az elempár tényleges egyfogpármerevségét. 

 

4.3.9. Egyfogpármerevség alakulása az aszimmetria függvényében 
 

 Az ebben a fejezetben ismertetett vizsgálatok a fogprofil aszimmetrikus kialakításának 

egyfogpármerevségre gyakorolt hatását hivatottak bemutatni. Az elvégzett analízisek tisztán numerikus 

szimulációk révén kerültek elvégzésre. A használt elempárokat a 4.3.10. táblázat foglalja össze. 

 

 

4.3.10. táblázat: Aszimmetria hatásának vizsgálatánál használt változatok 

 

 A kapott eredmények a 4.3.17. ábrán láthatóak. Az egyes változatok jelölésének értelmezése 

megegyezik a 4.2.3. fejezetben leírtakkal. A számítások során mind a terhelt mind pedig a támasztó 

oldali profilszög külön-külön történő megváltoztatásának hatását reprezentáló elempár sorozatok 

elemzésre kerültek. A vizsgálatok jó korrelációt mutatnak a két profilszög hatásának – Langheinrich 

[Langheinr.,A.14] által leírt – 2.4.1 táblázatban ismertetett arányával. Miszerint a külső fogazatok 

terhelt oldali profilszögének egységnyi megváltoztatása átlagosan mintegy 2,5-ször nagyobb intenzitás 

változást eredményez támasztó oldal hasonló mértékű módosításához képest. 

 

 

4.3.17. ábra: Terhelt és támasztó oldali profilszögek külön-külön történő megválasztásának hatása az 

egyfogpármerevség alakulására 
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5. Összefoglalás 
 

 Az ismertetett kutatás behatóan bemutatja az evolvens, külső fogazatú, hengeres 

fogaskerékpárok fogtőfeszültségképének és egyfogpármerevségének vizsgálatára alkalmas 

végeselemes modellek felépítését és célszerű beállításait. Az így felépített modellek követik a 

gyakorlatban elterjedt konvenciókat, megkönnyítve az eredmények integrálását. 

A használt fogazat geometriák egy saját készítésű, a szerszám geometriai és gyártási kinematika 

leírásán alapuló MATLAB program segítségével állítottam elő. A származtatás matematikai 

megoldásait szintén bemutattam. 

A technika jelenlegi állásának részletes áttekintését követően a numerikus számítások 

összevetésénél, kiértékelésénél használt analitikus módszerek beható elemzése is megtörtént. A 

különböző eljárások közti, szimmetrikus elempárokra vonatkozó korrelációs analíziseket mind a fogtő- 

és kontaktfeszültség, mind az egyfogpármerevség tekintetében elvégeztem. 

A kontaktfeszültség vizsgálatakor megállapítható, hogy a végeselemes modellek által 

szolgáltatott maximális értékek mind elhelyezkedésükben mind nagyságukban megfelelnek a Hertz-

féle elmélet szerint elvártaknak. A korreláció kiemelten fontos a beállítások helyességének 

megerősítésénél. A de Saint-Venant elv értelmében ugyanis az erőátadás közvetlen környezetének a 

pontos leképezése jelenti a legnagyobb nehézséget. 

A maximális mérvadó fogtőfeszültségre vonatkozó végeselemes eredményeket mind az ISO 

mind az AGMA szabvánnyal összevetettem. A vizsgálatok során felhívtam a figyelmet az analitikus 

eljárások által definiált megengedhető fogtőfeszültségek között fennálló különbségekre is. A 

szabványosított teherbírási értékek eljárásfüggő volta kulcsfontosságú az egyes módszerek végeselemes 

számításokkal történő vegyíthetősége szempontjából. Ezen értékek ugyanis csakis a számított 

fogtőterhelések kielégítő korrelációja esetén alkalmazhatóak. Az elvégzett vizsgálatok rámutattak, hogy 

a maximális – végeselemes modellek szerinti veszélyes keresztmetszetben fellépő – numerikus 

főfeszültség ISO szerinti eljárásban történő alkalmazása nyújtja a legjobb lehetőséget az analitikus 

méretezés végeselemes szimulációkkal történő együttes alkalmazására. 

A fogtőfeszültség vizsgálatánál a maximális főfeszültség nagysága mellett annak 

elhelyezkedését is részletesen elemeztem. A külső egyfogpár-kapcsolódási ponthoz rendelt, mérvadó 

veszélyes keresztmetszet helyzetét az ISO és AGMA szerinti definícióval vetettem össze. A numerikus 

számítások során a maximális fogtőfeszültség mellett a szabványosított pozícióban fellépő értékeket is 

kiértékeltem. A kritikus keresztmetszet kapcsolódás alatti eltolódásának tárgyalása az amerikai 

szabvány fényében történt meg. Az európia szabvány ugyanis rögzített pozíciót használ. Végül a 

végeselmes modellek szerinti mérvadó veszélyes keresztmetszetben tapasztalható feszültséglengés 

vizsgálatát is elvégeztem. Az eredmények alapján tapasztalt eltérések részletes és együttes vizsgálata 

hűen tükrözi egyes analitikus megfontolások közelítő jellegét. 

Az egyfogpármerevség vizsgálatánál ismertettem a különböző eljárások abszolút értékek 

szerinti összehasonlítósági problémájának elméleti alapjai. A végeselemes szimulációk során minden 

esetben teljes – az analitikus modelleknél alkalmazott geometria határoktól mentes – fogkoszorúkat 

vettem figyelembe. A különböző módszereket ebből fakadóan – a számítások túlnyomó részénél – az 

egyes paraméterek megváltoztatásával szembeni százalékos érzékenységük fényében értékeltem ki. Az 

így elvégzett vizsgálatok általános támpontot nyújtanak a fejlesztő mérnök számára az egyes 

változtatások várható hatásának hatékony becsléséhez. 

A tárgyalt analitikus eljárások abszolút egyfogpármerevség leírására szolgáló, teljes 

fogkoszorút figyelembe vevő modellekben történő alkalmazhatóságát ugyancsak megvizsgáltam. Az itt 

elvégzett számítások rávilágítanak, hogy a kapcsolódó fogak illetve azok határszegmenseinek torzulását 

leíró ISO valamint kibővített Weber és Banaschek szerinti eljárások az egyes kerékagyak merevségének 

ismertében milyen pontossággal használhatóak az abszolút egyfogpármerevség leírására. 

A kutatásban a fogprofil aszimmetrikus kialakításának hagyományos szimmetrikus esetekhez 

képesti jelentőségét is részletesen elemeztem. Az itt tett megállapításaim már kizárólag numerikus 

számításokon alapulnak. A kapott eredmények jó támpontot adnak a gyakorlat által használt analitikus 

módszerek, szimmetrikus eseteknél tárgyalt megoldásainak ezen esetekre történő kiterjesztéséhez. 
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6. Summary 
 

The described research provides an in-depth analysis of the structure and practical settings of 

finite element models for the investigation of tooth root stress pattern and single stiffness of cylindrical 

involute gears with external teeth. The models designed in this way follow the conventions prevalent in 

practice, facilitating the integration of the results. 

Based on the MATLAB program, I developed software to investigate the tooth geometries used, 

taking into account tool geometry and production kinematics. I also presented the mathematical 

description of tooth profiles. 

Following a detailed review of the current state of the art, an in-depth analysis was performed 

of the analytical methods used in the comparison and evaluation of numerical calculations. I have 

carried out correlation analyses of symmetrical element pairs between different methods for single 

stiffness and both tooth root and contact stress. 

An investigation of the contact stress has shown that both location and size of the maximum 

values provided by the finite element models correspond to those expected by the Hertz theory. The 

obtained correlation is of paramount importance in verifying the correct setting of the finite element 

models because, according to the de Saint-Venant principle, the greatest difficulty in simulations is the 

accurate mapping of the direct surroundings of the contact. 

I compared the finite element results for the maximum effective tooth root stress with both the 

ISO and AGMA standard. I also pointed out the differences between the permissible tooth root stresses 

specified by the analytical methods. The process-dependent nature of standardised strength values is 

key to the compatibility of each method with finite element calculations. These values can only be used 

if the calculated tooth root loads satisfactorily correlate. The investigations performed have indicated 

that the application of the maximum numerical main stress in the dangerous section according to finite 

element models, as suggested by the ISO process, provides the best option to use analytical design in 

conjunction with finite element simulations. 

In addition to the extent of the maximum main stress, I also analysed the position of the 

maximum main stress in detail within the investigation of tooth root stress. I compared the position of 

the effective dangerous section assigned to the point of single pair gear tooth contact phase with the 

ISO and AGMA definitions. In addition to the maximum tooth root stress, I also evaluated the values 

in the standardised position in the numerical calculations. The shift of the critical section during 

meshing was discussed in terms of the American standard because the European standard uses a fixed 

position. Finally, I also investigated the stress fluctuation in the effective dangerous section based on 

the finite element models. A comprehensive and combined investigation of the differences observed 

using the results provides evidence of how imprecise some analytical methods are. 

In the investigation of single stiffness, I described the theoretical basis of the comparability of 

different methods in terms of absolute values. In the finite element simulations, I considered full rims 

in the cases that are free of the geometrical limits of the analytical models. I evaluated the methods in 

terms of their percentage sensitivity to parameter changes in the majority of the calculations. The 

investigations performed in this way provide the development engineer with a general basis for an 

effective estimation of the expected impact of the changes. 

I also investigated the applicability of the analytical methods discussed in those models that 

describe the absolute value of single stiffness and consider full rims. The calculations carried out reveal 

the accuracy with which the ISO and Weber-Banaschek methods, which describe the deformation of 

the meshed teeth and their boundary segments, can be used to determine the absolute value of single 

stiffness when the individual hub stiffnesses are known.  

I also carried out a comprehensive analysis into the significance of asymmetric tooth profile 

design compared to traditional symmetrical cases. My findings here are based solely on numerical 

calculations. The results obtained provide a good basis for extending practical analytical solutions of 

symmetrical cases to asymmetrical problems. 
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Tézisek, új tudományos eredmények 
 

1) Az általam meghatározott numerikus veszélyes keresztmetszet eltérést mutat az ISO 6336 és 

AGMA 2001 szerinti elhelyezkedéshez képest. 

a. Vizsgálataimmal rámutattam, hogy a numerikus számítások értelmében a veszélyes 

keresztmetszet helyzete nem rendelhető egy kijelölt fogtőgörbe érintőhöz, mivel 

elhelyezkedése erősen geometria és kapcsolódási pont függő. Pozíciója jellemzően az 

ISO és AGMA szabványokhoz képest lejjebb tolódik. A fogszám és a profilszög 

növelése a veszélyes keresztmetszet lábkör, a választott alapprofil fogtőgörbületi 

rádiuszának növelése annak fejkör irányába történő eltolódását eredményezi. 

(Az elvégzett végeselemes számításaim során külső egyfogpár-kapcsolódási 

határponthoz tartozó veszélyes keresztmetszet a fog középvonalával 35-50°-ot bezáró, 

míg a fejköri kapcsolódáshoz tartozó a 25-45°-ot bezáró fogtőgörbe érintők szerinti 

tartományban helyezkedik el.) 

b. A numerikus számításaim igazolták a veszélyes keresztmetszet vándorlását. Az 

egyfogpár-kapcsolódás külső határpontjának (B pont) valamint a fejköri 

kapcsolódásnak (A pont) veszélyes keresztmetszete között a numerikus számításaim 

azonban az AGMA által prognosztizált értékeknél lényegesen kisebb elmozdulást 

mutattak. Vizzgálataim alapján a vándorlás mértéke a profilszög növekedésével 

mindkét eljárás szerint csökkenő tendenciájú. 

(Az általam vizsgált esetekben a végeselemes modelleknél 5-11° közti keresztmetszet 

vándorlás volt megfigyelhető az A és B ponti érintkezések között.)  

 

2) Az általam meghatározott, – egyfogpár-kapcsolódás külső határpontjához tartozó – numerikus 

veszélyes keresztmetszet ISO 6336 definíciójához képesti lefelé tolódása a legördülés során a 

mérvadó keresztmetszetben ébredő feszültséglengés növekedést eredményezi. 

a. A vizsgált numerikus modelljeim veszélyes keresztmetszetében fellépő 

feszültséglengés egyes esetekben lényegesen meghaladta a Hirt [Hirt,M.74] által 

prognosztizált – ISO keresztmetszetre vonatkoztatott – maximális 6%-ot. Számításaim 

során rámutattam, hogy a lengő jelleg a profilszög nevelésével egyértelműen 

fokozódik, ami a numerikus számítások szerinti maximális főfeszültség fokozatos 

csökkenésével párosul az ISO szabvány által prognosztizált értékhez képest. Igazoltam 

továbbá, hogy a Hirt által is vizsgált ISO 6336 szerinti keresztmetszetben ez az érték 

bőven a megnevezett határértéken belül mozog. 

b. A numerikus számításaim során nyert veszélyes keresztmetszetbeli igénybevétel lengő 

jellegének erősödése egyértelműen prognosztizálható a kapcsolódás során fellépő 

nyomott oldali minimális és húzott oldalon fellépő maximális főfeszültségek 

különbségének mérvadó főfeszültségre vonatkoztatott százalékos arányának 

vizsgálatával. Vizsgálataim szerint az utóbbi jellemző növekedése ugyanis a lengő 

jelleg erősödését vonja maga után. Ezen arány nagysága továbbá terhelésfüggetlennek 

tekinthető mennyiség. 

c. A numerikus számításaim során fellépő maximális – numerikus számítások szerinti 

veszélyes keresztmetszetben vett – névleges húzófeszültség az ISO 6336 szabvánnyal 

lényegesen jobb korrelációt mutat az AGMA 2001-D04 módszeréhez képest. Ebből 

fakadóan – vizsgálataim szerint – az európai szabvány jobb lehetőséget biztosít a 

végeselemes számítások során nyert maximális mérvadó fogtőfeszültség értékek 

integrálására. 

(Az ISO és AGMA szabványok alkalmazott megengedett határfeszültségei jelentős 

eltéréseket mutatnak. A két eljárás egymáshoz képesti jóságának eldöntése nem képezi 

az elvégzett vizsgálatok tárgyát.) 

d. Bemutattam, hogy az ISO 6336 által kijelölt – AGMA 2001-D04 által az egyfogpár-

kapcsolódás külső határpontjában igen jól közelített – veszélyes keresztmetszetekben 

tapasztalt numerikus főfeszültség értékek nem mutatnak egyértelműen jobb 

tendenciózus közelítést egyik analitikus eljárás irányában sem. 
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3) Vizsgálataimmal igazoltam, hogy a kapcsolódó fogprofilok támasztó oldali profilszögének 

növelése közel lineáris csökkenést eredményez a fellépő névleges fogtőfeszültségben. 

a. Megállapítottam, hogy a várható névleges fogtőfeszültség a választott támasztó 

profilszög-növekmény függvényében történő megváltozása a húzott oldali profilszög 

abszolút nagyságától függetlennek tekinthető. 

b. Igazoltam, hogy a választott alapprofil fogtőgörbületének hatása – a szélsőséges 

esetektől eltekintve – elhanyagolható az aszimmetria hatásának becslésekor. 

c. Rámutattam, hogy a 1,25-ös lábmagasság tényezőjű, 0 profileltolású, hézagmentes 

fogazatok mérvadó fogtőfeszültség csökkenése – a támasztó oldali profilszög 

függvényében – a vizsgált 35 és 105 közötti fogszámú esetekben – figyelembe véve a 

fogtő görbületének befolyását valamint az aszimmetria hatásának nem tökéletesen 

lineáris jellegét – az 1%/°-os közelítéssel jó pontossággal leírható. 

d. Bemutattam, hogy a 3/c) pontban ismertetett tendencia különböző lábmagasságú 

profilokra történő kiterjesztése jó közelítéssel elvégezhető a lábmagassági tényezők 

alábbi összefüggés szerinti figyelembevételével: 

∆𝜎𝐹0[%]ℎ𝑓𝑌 = ∆𝜎𝐹0[%]ℎ𝑓𝑋

ℎ𝑓𝑌

ℎ𝑓𝑋
 . 

Rámutattam, hogy az egyfogpár-kapcsolódás külső határpontjának tengelytáv változás 

következtében lévő eltolódása szintén hasonlóan kezelhető. 

 

4) Vizsgálataimmal igazoltam, hogy kapcsolódó fogprofilok aszimmetrikus kiképzése hatással 

van a veszélyes keresztmetszetben fellépő igénybevétel lengésére. 

a. Rávilágítottam, hogy a támasztó profilszög növelése ugyan elenyésző mértékben a 

húzott oldali kritikus pont lábkör felé történő vándorlását eredményezi, azonban a 

változás a gyakorlat számára elhanyagolható mértékű. Következésképpen az 

aszimmetrikus változatok veszélyes pontjának helyzete megegyezőnek tekinthető az 

aktív oldali profilszögnek megfelelő szimmetrikus elempáréval. 

b. Igazoltam, hogy támasztó oldali profilszög megválasztása a veszélyes keresztmetszet 

eltolódása nélkül is befolyásolja a fogtő mérvadó igénybevételét. Növelése ugyanis 

mérsékli a kapcsolódás 2/b) pontban leírt arányát, ami kedvező a fogprofil fárasztó 

igénybevétellel szembeni teherbírása szempontjából. 

 

5) Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy Weber és Banaschek [Weber,C.55] egyenletei – 

méréseknek megfelelően módosított kontaktzónabeli deformáció [Winter,H.83II] és tényleges 

fogtőgörbe alak figyelembevétele mellett – vagy az ISO6336 [ISO6336I] alapján nyert 

egyfogpármerevség értékeknek a numerikusan meghatározott kerékagymerevségekkel történő 

együttes használata tendenciózusan alulbecsli az elempár tényleges egyfogpármerevségét. 

(Az ezen analitikus és numerikus eljárások vegyítése tehát jelen formájukban nem alkalmazható 

célszerűen a hajtóművek rezgőrendszerként történő modellezésére.) 

 

6) Bemutattam, hogy a tömör kerékagyú elempárok esetén a kis koszorúvastagságok 

tartományában a vastagság növelése jó közelítéssel lineárisnak tekinthető egyfogpármerevség-

változást eredményez. Rámutattam arra is, hogy a változás tendenciája azonban szélesebb 

koszorújú változatok felé haladva egyre inkább progresszívvé válik. 

a. Megállapítottam, hogy a kisebb normál modulú, nagyobb profilszöggel rendelkező 

fogaskerékpárok reagálnak a legérzékenyebben a koszorúvastagság megváltoztatására. 

b. Bemutattam, hogy különböző fogszámú fogaskerékpárok egyfogpármerevség 

változásának fogszámarányos koszorúvastagság függvénye a kisebb fogszámok 

irányába mutat intenzitásnövekedést. 

c. Rámutattam, hogy az eltérű fogszámú elempárok fogszámarányos koszorúvastagság 

függvényeink meredekség-különbsége nagy kerékagy vastagságok esetén a 

legjelentősebb. 
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7) Megállapítottam, hogy a különböző koszorúvastagságokra vonatkozó numerikus számítások 

szerinti egyfogpármerevségek profilszög, modul és terhelés változtatásával szembeni 

százalékos érzékenysége jellemzően az ISO 6336 és a Weber és Banaschek [Weber,C.55] – 

fogtő konkrét geometriájának figyelembevételével valamint a kontaktzónabeli merevség 

Winter és Podlesnik [Winter,H.83II] kísérletei szerinti korrigálásával – kibővített egyenletei 

által határolt érzékenységi tartományban mozog. Mindemellett rámutattam, hogy a numerikus 

egyfogpármerevség lábmagasság tényezővel valamint referencia profil fogtőrádiusz 

tényezővel szembeni százalékos érzékenysége nem koncentrálódik a két analitikus módszer 

által határolt tartományra. 

a. A végeselemes számításaim tükrében a kis koszorúvastagságú elempárok 

profilszögfüggésének analitikus leírására a Weber és Banaschek szerinti számítások 

adják a jobb közelítést. 

b. A végeselemes számításaim értelmében a tengely keresztmetszettel együtt számított 

elempárok profilszögfüggésének analitikus leírására az ISO 6336 egyenletei adják  a 

jobb közelítést. 

c. A végeselemes számításaim tükrében a kis koszorúvastagságú elempárok modul és 

terhelés függésének analitikus leírására a Weber és Banaschek szerinti számítások 

adnak jobb közelítést. 

d. Bemutattam, hogy modul és terhelés – 100 N/mm vonalterhelés felett – 

egyfogpármerevségre gyakorolt hatásának ISO 6336 szerinti elhanyagolása a tengely 

keresztmetszettel együtt számított elempárok esetén szolgáltat pontosabb tendenciát. 

e. Megállapítottam, hogy a kis koszorúvastagságú végeselemes modellek lábmagasság 

tényezővel szembeni százalékos érzékenysége jellemzően mindkét analitikus eljárás 

segítségével hatékonyan becsülhető. 

f. A numerikus számításaim szerinti egyfogpármerevség százalékos érzékenysége az 

alkalmazott referencia profil fogtőrádiusz-tényezőjének megváltoztatásával szemben 

jellemzően meghaladja a Weber és Banaschek [Weber,C.55] – fogtő konkrét 

geometriájának figyelembevételével valamint a kontaktzónabeli merevség Winter és 

Podlesnik [Winter,H.83II] kísérletei szerinti korrigálásával – kibővített egyenleteiét. 

      (Az ISO 6336 eljárása érzéketlen erre a paraméterre.) 

i. Rámutattam, hogy a tendencia különbség a vékony koszorújú, kis fogszámú, 

kis profilszögű elempárok esetén a legjelentősebb. 

ii. Igazoltam, hogy a két eljárás közti eltérés nagyságával csakis drasztikus – 

általánosságban legalább 0,1 rádiusz tényezőt elérő – fogtőgörbe módosítás 

esetén érdemes foglalkozni. 
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Theses on new scientific findings 
 

1) The position of the dangerous section identified by my numerical calculations differs from that 

determined by the ISO 6336 and AGMA 2001 standards. 

a. The investigations performed by myself suggest that the position of the dangerous 

section derived by numerical calculations cannot be attributed to a specific tooth root 

tangent because its position strongly depends on geometry and the contact point. Its 

position typically lies closer to the root circle than is determined by the ISO and AGMA 

standards. An increase in the number of teeth or pressure angle shifts the dangerous 

section towards the root circle, while an increase in the tooth root radius of the selected 

basic rack profile shifts it towards the tip circle. 

(According to my finite element analysis, the dangerous cross-section corresponds to a 

tangent with an angle in the range of 35-50° to the centreline of the profile at the outer 

point of the single pair gear tooth contact phase and in the range of 25-45° at the outer 

point of the gear tooth contact.) 

b. My numerical calculations confirm a change in position of the dangerous section during 

meshing. However, my numerical calculations show a considerably smaller shift 

between the dangerous section at the outer point of single pair gear tooth contact (point 

B) and at the outer point of gear tooth contact (point A) than the values predicted by 

AGMA. The extent of shift decreases with an increase in pressure angle according to 

both methods. 

(My finite element analysis shows a 5-11° change of the tangent of the dangerous 

section between the contacts in points A and B at the gear pairs investigated.) 

 

2) The downward shift of the dangerous section identified by my numerical calculations compared 

to the ISO 6336 determination results in an increase in the stress fluctuation in the critical 

section during meshing. 

a. The stress fluctuation in the dangerous section of my numerical models can in some 

cases significantly exceed the maximum 6% predicted by Hirt [Hirt, M.74] for the ISO 

determination of the section position. The fluctuation increases with an increasing 

pressure angle coupled with a gradual decrease in the maximum main stress compared 

to the value predicted by the ISO standard according to my numerical calculations. This 

value is well within the limit mentioned for the dangerous section according to ISO 

6336 – which has also been investigated by Hirt. 

b. The increase in stress fluctuation in the dangerous section obtained from my numerical 

models can be clearly predicted by examining the percentage ratio of the difference 

between the coast side minimum main stress and the drive side maximum main stress 

during meshing to the effective main stress. The increase of this ratio corresponds to 

the strengthening of the stress fluctuation. The size of this ratio can be considered to be 

load-independent. 

c. The maximum nominal tensile stress in a dangerous section in my numerical 

calculations shows a significantly better correlation with the ISO 6336 standard 

compared to the AGMA 2001-D04 method. The investigations performed by myself 

suggest that the European standard provides a better opportunity to integrate the 

maximum critical tooth root stress values obtained by finite element calculations. 

(The permissible stresses specified in the ISO and AGMA standards show significant 

differences. Determining the relative quality of the two methods goes beyond the scope 

of this investigation.) 

d. Based on my investigations, it can be said that the numerical main stress values 

observed in the dangerous sections determined by ISO 6336 – for which the section 

positions are very well approximated by AGMA 2001-D04 at the outer point of single 

pair gear tooth contact phase – do not show a clearly better approximation with regard 

to either analytical procedure. 
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3) The investigations performed by myself suggest that increasing the coast side pressure angle of 

the meshed tooth profiles results in a nearly linear decrease in the nominal tooth root stress. 

a. The change in the expected nominal tooth root stress as a function of the increase of 

the selected coast side pressure angle can be considered independent of the drive side 

pressure angle according to my numerical calculations. 

b. The effect of the tooth root curvature of the chosen basic rack profile – except in 

extreme cases – is negligible when estimating the effect of asymmetry according to my 

finite element calculations. 

c. Based on my investigations, it can be said that an approximation of 1%/° can describe 

with good accuracy the reduction of the critical tooth root stress at a 1.25 dedendum 

factor and a 0 profile shift factor of profiles contacted with 0 backlash as a function of 

the coast side pressure angle. This applies to cases with the number of teeth between 

35 and 105 and takes into account the influence of tooth root curvature and the non-

perfect linearity caused by asymmetry. 

d. The investigations performed by myself suggest that the trend described in point 3/c) 

can be extended to profiles with different dedendum factors with a good approximation 

by taking into account the dedendum factors by the following formula: 

 

∆𝜎𝐹0[%]ℎ𝑓𝑌 = ∆𝜎𝐹0[%]ℎ𝑓𝑋

ℎ𝑓𝑌

ℎ𝑓𝑋
 

 

The displacement of the outer point of a single pair gear tooth contact phase due to a 

change of centre distance can also be investigated in a similar manner. 

 

4) The investigations performed by myself suggest that an asymmetrical design of meshed profiles 

has an effect on stress fluctuation in the dangerous section. 

a. Based on my investigations, it can be said that, although an increase in the coast side 

pressure angle results in a small shift of the drive side critical point towards the root 

circle, this change is negligible in practice. Consequently, the position of the dangerous 

section of asymmetric variants can be considered to be the same as that of the 

symmetrical element pair corresponding to the drive side pressure angle. 

b. My numerical calculations confirm a change in the coast side pressure angle also affects 

the critical tooth root stress without shifting the dangerous section. This is because its 

increase decreases the ratio described in point 2/b), which is favourable for the load 

capacity of the tooth profile. 

 

5) The investigations performed by myself suggest that the combined use of single stiffness 

values obtained from the Weber and Banaschek equations [Weber, C.55] – taking into account 

the modified contact zone deformation according to the measurements [Winter, H.83II] and 

the real tooth root shape – or obtained from ISO6336 [ISO6336I] and gear hub stiffnesses 

determined numerically underestimates the real single stiffness of the element pair. 

(The combination of these analytical and numerical methods in their present form is therefore 

not suitable for modelling gearbox vibration.) 

 

6) In the case of element pairs with solid disc hubs, an increase of rim thickness within a range of 

smaller rim thicknesses results in a change of single stiffness that can be considered linear with 

good approximation according to my finite element calculations. However, the trend of change 

is becoming progressive towards variants with larger rim thicknesses. 

a. I observed that gears with small normal modules and large pressure angles are the most 

sensitive to changes in rim thickness. 

b. In the case of gear pairs with rim thickness proportional to the number of teeth, the 

change of single stiffness shows an increase in intensity towards a smaller number of 

teeth according to my finite element calculations. 
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c. Based on my investigations, it can be said that the slope difference of the tooth-

proportional rim thickness functions for pairs of elements with different numbers of 

teeth is the greatest for large hub thicknesses. 

 

7) The percentage sensitivity of single stiffnesses determined by my numerical calculations at 

different rim thicknesses as a function of pressure angle, module and load is typically within 

the sensitivity range delimited by ISO 6336 and the extended Weber and Banaschek equations 

[Weber, C.55]. The extended equations take into account the stiffness of the modified contact 

zone according to Winter and Podlesnik’s measurements [Winter, H.83II] and the real tooth 

root shape. In contrast, the percentage sensitivities of the numerical single stiffness to the 

dedendum factor and the tooth root radius factor of the basic rack profile do not lie within the 

range delimited by the two analytical methods according to my numerical calculations. 

a. The extended Weber and Banaschek equations provide a better approximation for the 

analytical description of the pressure angle dependence of the element pairs with small 

rim thicknesses according to my finite element calculations. 

b. The equations of ISO 6336 provide a better approximation for the analytical description 

of the pressure angle dependence of the element pairs with full solid disc hubs 

according to my finite element calculations. 

c. The extended Weber and Banaschek equations provide a better approximation for the 

analytical description of the module and load dependence of the element pairs with 

small rim thicknesses according to my finite element calculations. 

d. Based on my investigations, it can be said that neglecting the effect of module and load 

– specific load ≥ 100 N/mm – on single stiffness according to ISO 6336 provides a 

more accurate prediction for element pairs with the full solid disc hubs. 

e. The investigations performed by myself suggest that the percentage sensitivity of the 

finite element models with small rim thickness to the dedendum factor used can 

typically be properly estimated using both analytical methods. 

f. The single stiffness determined by my numerical calculations as a function of the tooth 

root radius factor of the basic rack profile typically exceeds the percentage sensitivity 

shown by the extended Weber and Banaschek [Weber, C.55] equations that take into 

account the modified contact zone deformation according to the measurements [Winter, 

H.83II] and the real shape of the tooth root. 

(The ISO 6336 method is insensitive to this parameter.) 

i. The trend difference is most significant in the case of gear pairs with small rim 

thickness, small number of teeth and small pressure angle according to my 

finite element calculations. 

ii. Based on my investigations, it can be said that the difference between the two 

procedures is generally only worth addressing in the case of a drastic – at least 

0.1 radius factor – modification of the tooth root curve. 
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