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BEVEZETÉS 

 

 A disszertáció témája a bels� csigás hajtások általános bemutatása, kapcsolódási 

felületeinek illetve kapcsolódási mez�jének meghatározása, valamint gyártási lehet�ségei. 

 A bels� csigás hajtások speciális csigahajtások, melynek elemei egy hordó alakú csiga és 

egy bels� fogazatú csigakerék. Ez egy viszonylag új tipusú hajtás, melynek szabadalmát a bels� 

fogazatú hengeres fogaskerekek megmunkálására használt hordócsiga-maró ötlete sugallta. 

 A bels� fogazatok megmunkálására használható hordócsiga-maró megvalósítása 

geometriai és kinematikai gondok miatt félbeszakadt. A bels� csigahajtásoknál azonban, mivel a 

csigakereket a csigához hasonló geometriai paraméterekkel rendelkez� csigamaróval 

munkálhatjuk meg, így ez könyebben megvalósítható. 

 A disszertáció 6 fejezetb�l tev�dik össze. Bevezet�ben pedig a csigahajtások történelmi 

áttekintését mutatom be. 

Az els� fejezet a különböz� csigahajtásokkal foglalkozik, beleértve ezen hajtások 

osztályozását is. Ugyanakkor ez a fejezet foglalkozik a különböz� tipusú csigavonalakkal és 

csigafelületekkel, valamint a kapcsolódási felületek megközelítésére használt harmadfokú Spline 

függvényekkel. 

 A második fejezet röviden bemutatja a bels� csigás hajtásokat, a különböz� konstrukciós 

megoldásokat, a geometriai számítást, valamint a modellezési lehet�ségeket. 

 A harmadik, a negyedik és az ötödik fejezetek a disszertáció f� fejezetei, melyek a szerz� 

téziseit is tartalmazzák. A harmadik kifejti a bels� csigás hajtások komplex matematikai 

modellezését, valamint a kapcsolódási felületek meghatározására használt matematikai 

módszereket. 

A negyedik fejezet a számítógép szimulációval foglalkozik, bemutatva a kapott 

kapcsolódási felületeket különböz� tengelyszögek esetén, valamint a kapcsolódási egyenlet 

felhasználásával a kapott csigakereket. A programozásnál, valamint a szimulációknál az 

AutoCAD és a MathCAD ábrázoló programokat, valamint az AutoLISP és a VisualFoxPro 

programnyelveket használtam. 

 Az ötödik fejezet a gyártástechnológiával foglalkozik. Bemutatja az eddig elért kutatási 

eredményeket, a szükséges speciális berendezéseket a csiga, a csigakerék, valamint a csigamaró 

megmunkálására. A megmunkálási módszert is ez a fejezet tárgyalja, valamint javaslatokat tesz 

más megmunkálási módszerre is. Ugyanakkor egy szerszám kiválasztási módszert is kiemel, 

amely el�segíti a hajtás elemeinek gyártását. 



 A hatodik fejezet a disszertáció következtetéseit, a szerz� téziseit, valamint a további 

kutatási lehet�ségeket tartalmazza. 

 

BELS� CSIGÁS HAJTÁSOK 
 

1972-ben három japán kutató, Ueno, Terashima és Sakamoto [108] a bels� hengeres 

fogazatok megmunkálására használható csigamaró megvalósitási lehet�ségét tanulmányozták és 

megállapitották melyek a felmerül� geometriai és kinematikai nehézségek. 

1979-ben Pay E. és Jankó B. [57] újra kisérleteznek a bels�csigamaró geometriai 

meghatározásával, majd ezt követve megvalósitják a szerszám gyártástechnológiáját is. 1986-ban 

megjelenik a bels� csigás hajtások szabadalma [59], majd 1987-ben a megmunkáló szerszám és 

a megmunkáláshoz szükséges készülékek szabadalma [60]. Ezekután következtek a különböz� 

konstrukciós megoldások melyek el�segítették a kutatások további lépéseit [58], [70], [83]. 

1989-ben Pay E. legyártja az els� hordócsigát. Ezt követi az új csigahajtás matematikai 

modellezése, eleinte csak kitér� mer�leges 

tengelyek esetén, majd ezen hajtás számitógépen 

való szimulációja [8], [9], [73], és a kapcsolási 

mez� meghatározása [74], [76]. A szerz� [69], 

[84], [85] meghatározza a bels� csigás hajtások 

általános helyzet� matematikai modelljét. 

Jelenlegi kutatásaink az általános eset 

kapcsolási felületének meghatározása, valamint a 

megmunkáló szerszám legyártása. 

Bels� csigás hajtások esetében a hordócsiga 

és a bels�fogazatú csigakerék tengelye közötti szög 

változhat 0° és 90° között. Az legegyszerübb eset 

az, amikor a csiga és a csigakerék tengelyei 

párhuzamosak. (1.ábra). Ez a megoldás nem okoz 

gondot a csiga csapágyazásánál, matematikai 

modellje egyszer�, hasonlít az íveltfogú hengeres 

hajtásokéhoz, csak jóval nagyobb áttételi arányt 

biztosít. Egy másik eset, a 2-es ábrán látható 

mer�leges tengely� bels� csigás hajtás, mely 

tulajdonképpen a kutatásaink kiinduló pontját 
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2. ábra. Kitér� mer�leges tengely� bels� 

csigás hajtás 



képezte. Ezt, egyenes vonalú profil esetén nyugodtan 

nevezhetjük “konvex globoid” áttételnek. 

Matematikai modellje hasonlít a globoid áttételéhez 

viszont pozitiv áttételt biztosít. Nagy hátránya, hogy 

csak nagyméret� csigakerék esetén használható, mert 

másképp a csiga nem csapágyazható. Felhasználási 

területe méretei miatt a bányászatban és az 

ércmalmoknál kielégít�. Egy másik konstrukciós 

megoldás az általános eset (3.ábra), vagyis a kitér� 

nem mer�leges bels� csigás hajtás. Ez az eset nem 

emel gondot sem a csiga csapágyazásánál sem túl nagy méreteiben, viszont bonyolult a 

matematikai modellje és a legyártása. A kutatások tovább folynak az optimális kitérési szög 

meghatározására, mellyel a jelen disszertáció is foglalkozik. 

A bels� csigás hajtások el�nyei, hogy a globoid hajtás összes tulajdonságát megtartják, de 

ugyanakkor a csigakerék aránylag nagy mérete következtében a csiga meghajtásához szükséges 

elemeket be lehet szerelni a csigakerék belsejébe, ami helymegtakarításhoz vezet. Ugyanakkor, a 

csigakerék lényegében egy bels�-fogazatú korona, ami anyagmegtakaritáshoz vezet. Viszont az 

áttétel legnagyobb hátránya pont a mérete, ami miatt felhaszálási területe f�leg a bánya- és 

kohóiparban keresend�. 

 

ÁLTALÁNOS MATEMATIKAI MODELLEZÉS 
 

A 4-es ábrán látható egy kitér� nem 

mer�leges tengely� bels� csigás hajtás sematikus 

ábrája. Az általános modellezés el�tt 

tanulmányoztuk a kitér� mer�leges tengely� hajtás 

matematikai modelljét felhasználva Maros D. [49] 

matematikai modelljét. 

 

A csiga ω1 szögsebességgel forog az O1y1 tengely, a 

csigakerék pedig ω2 szögsebességgel forog az O2z2 

tengely körül. Bels� hajtásról lévén szó az áttétel 

pozitiv, vagyis a forgás egyirányú. A csigafog 

profilját a számitásisikban mozgó “u” egyenes 
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3. ábra. Kitér� nem mer�leges tengely� 

bels� csigás hajtás 

γ

a

z2, z2*

ϕ1

ϕ1z1

z0

γ

z1*

x0

O1, O1*, O0

O2, O2*

y1

y1*, y0

y2*y2

ϕ2

ϕ2

x2*

x2

x1, x1*

 
4. ábra. A bels� csigás hajtások általános 

sémája 



képezi. A számítási sík az x0O0y0 sík melyben a csigakerék osztóköre található. A leképez� 

egyenes ω2 szögsebességgel forog az r0 sugarú profilkör körül, melyhez állandoan érint� marad, 

mig a csiga ω1 szögsebességgel forog a saját tengelye körül. Amint észrevehet� az ábrán is, a 

leképez� egyenes a csigakerékhez kötött koordináta- rendszerben található. Ahhoz, hogy a 

csigaprofil koordinátáit meghatározhassuk a csigakerék, vagyis a megmunkáló-szerszám mozgó 

pontjának koordinátái függvényében, felhasználjuk a transzformációs mátrixokat. Tehát, célunk 

az O1x1y1z1 vagyis a csiga mozgó koordinátarendszerének egy M pontja koordinátáit kifejezni az 

O2x2y2z2 csigakerékhez kötött mozgó koordinátarendszer függvényében, ezzel meghatározva a 

kapcsolási pont helyzetét.  

Az általános transzformációs mátrix a komplex mozgás egyszer� mozgásokká lebontott 

transzformációs mátrixok szorzataként határozható meg. Meghatározva az elementáris mozgások 

transzformációs mátrixait, a csiga mozgó pontjának koordinátáit kapjuk: 
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Mivel a matematikai modellezés végs� célja a kapcsolódási felületek, a kapcsoláódsi 

mez� illetve a kapcsolódási vonalak meghatározása, ezért szükséges meghatározni a 

kapcsolódási egyenletet. A kapcsolódási egyenlet el�tt a kapott csigát metszük különböz� 

átmér�j� hengerrel, melyek a csigakereket testesítik meg. A dolgozatban csak a csigakerék 

osztóhengerénak megfelel� esetet tárgyaljuk. A hordócsiga és a henger metszéseként egy 

másodfokú egyenlethez (2) jutunk. Kifejtve ezt az egyenletet egy másodfokú egyenlethez jutunk 

az „u” változó függvényében: 

0CBuAu2 =++       (2) 

 



           

i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = - 30  i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = - 20 

              

i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = - 10         i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = 0 

                

i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = +10                      i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = +20 

 
i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = + 30 

 

5. ábra. A hordócsiga és a henger metszése γ különböz� értékeire 
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A kapott egyenletnek két megoldása van, ami azt bizonyitja, hogy a globoid hajtásokhoz 

hasonlóan, ebben az esetben is két érintkezési pont van, de a bels� áttétel el�nye az elérhet� jobb 

burkolás, tehát a nagyobb teljesítmény átvitel. 

 Továbbá, tanulmányoztam a tengelyek közötti szög változásának befolyását az 

érintkezésre. Az 5. ábrán az érintkezési vonalak láthatók –30 és +30 fokos elfordulálok esetén. 

Észrevehet�, hogy –20 és +20 fokos elfordulásig az érintkezések jók, tehát kijelenthet�, hogy 

ebben az intervallumban elfordítható a csiga, ezzel csökkentve a hajtás méretét és megoldva a 

csiga csapágyazását. 

 A következ� lépés a kapcsolódási egyenlet meghatározása volt. 

 A kapcsolási egyenlet skaláris alakja: 

0vnvnvn 1z211z1y211y1x211x =++     (3) 

 A közös normális komponensei: 
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 A relatív sebesség komponensei: 
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 Tehát mind a normál vektor komponensei, mind pedig a relatív sebesség komponensei „u”-

ban els�fokú egyenletek. 

 A kapcsolási egyenlet „u”-ban egy másodfokú egyenlet, az együtthatók pedig csak a „ϕ1” 

csiga elfordulási szögt�l függnek, mivel a „γ” szög az változik, de mindig egy adott konstant érték�. 

 

0PNuMu2 =++       (6) 
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 Ennek az egyenletnek a diszkriminánsa 0MP4N2 ≥−=∆  , tehát az egyenletnek 

vannak valós gyökei. A két gyök: 

 

 



               
i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = - 30  i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = - 20 

                 

i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = - 10  i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = 0 

                     

i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = + 10  i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = + 20 

 

i21 = 40, q = 14, m = 10,  γ = + 30 

6. ábra. A bels� csigás hajtások kapcsolódási felületei γ különböz� értékeire 
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 A kapcsolódási egyenlet felhasználásával meghatároztam a kapcsolási felületeket, mivel a 

globoid csigahajtásokhoz hasonlóan itt is két kapcsolási felület létezik (6. ábra). 

 

A BELS� CSIGÁS HAJTÁS ELEMEINEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA 

 

 A bels� csigás hajtás elemei egy hordó alakú csiga és egy bels�fogazatú csigakerék. A 

megmunkáláshoz speciális készülékek szükségesek. A 7-es ábrán látható a megmunkálás sémája. 

A megmunkálási módszert “konvex Cone” névén is említhetjük. A „sok-késes” berendezés a 

munkaasztalon helyezkedik el, vagyis a munkadarab helyén, a „karszer�” berendezés pedig a 

munkadarabbal együtt a szerszám helyén. A megmunkálást egy Donini tipusú fogazómarógépen 

végeztük. A “sok-késes” berendezés, vagyis a megmunkáló szerszám csak a saját tengelye körül 

forog, a sugármenti illetve a tangenciális el�tolást a szerszám helyére befogott berendezés 

biztosítja. 
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7. ábra. A hajtás technológiai sémája 

a – karszer� berendezés, b – a szerszámkar, c – a csiga munkadarabja,  
d – a “sok késes” berendezés 



A HORDÓCSIGAMARÓ MEGMUNKÁLÁSA 

 

A hordócsigát a már emlitett “sok-késes” berendezéssel munkáljuk meg, ami 

tuladonképpen a csigakereket testesíti meg. Viszont, a csigakerék megmunkálására szükséges 

legyártani a hordócsigaümarót, mely a láb – és az oldalhézagon kivül azonos geometriai 

paraméterekkel rendelkezik mint a hordócsiga. Az eddig tanulmányozott esetekben két fajta 

hordócsigamaróval foglalkoztunk. Az egyik a szerelt fogú csigamaró (8. ábra), a másik pedig a 

martfogú csigamaró (9. ábra). Lényegében, ha már elkészítettük a hordócsigát, ennek 

megmunkálásával megkapható a hordócsiga-maró is. 

 A 10 ábrán a hordócsiga – bels� fogazatú csigakerék hajtás látható. 
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8. ábra. Szerelt fogú hordócsiga-maró 

 

9. ábra. Martfogú hordócsiga-maró 

 
10. ábra. A hordócsiga – bels� fogazatú csigakerék hajtás 



 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 A bels� csigás hajtások speciális csigahajtások, melyek elemei egy hordó alakú csiga és 

egy bels� fogazatú csigakerék. A kutatások el�ször a bels� fogazatok megmunkálására 

használható hordócsigamaró megvalósítására irányultak, de a felmerül� geometriai és 

kinematikai problémák miatt egyel�re félbemaradtak. 

 A csigahajtásoknál, mivel a csigakereket egy a csiga geometriájától csak a láb és az 

oldalhézagban különböz� szerszámmal munkáljuk meg, így az el�z�knél felmerült nehézségek 

nem jelentenek megoldhatatlan akadályt. 

 A disszertáció általánosan bemutatja a bels� csigás hajtásokat, beleértve a különböz� 

konstrukciós megoldásokat, a hajtás általános matematikai modellezését, a kapcsolási felületeket 

és a kapcsolási mez� változását a csiga és a csigakerék tengelye közötti szög változásának 

függvényében a nem korrigált csiga esetén. Ugyanakkor foglalkozik a csigahajtás elemeinek 

gyártástechnológiájával, a megmunkáláshoz szükséges különleges készülékekkel, a csigakereket 

megmunkáló hordócsiga-maró gyártásának lehet�ségeivel, s végül egy szerszám kiválasztási 

elvvel ami el�segíti a hajtás elemeinek legyártását. 

 A disszertáció bemutatja, hogy abban az esetben is ha a tengelyek kitér� nem – 

mer�legesek, akkor is az érintkezés megvalósítható, s�t a (-20, +20) intervallumban nem is 

változnak túlságosan a kitér� mer�leges tengelyekhez viszonyítva. Igaz, abban az esetben ha a 

tengelyek nem kitér� mer�legesek, akkor a hajtás méretei csökkenthet�k, a hordócsiga 

csapágyazása már nem okoz gondot, viszont úgy a matematikai modellezés mint a gyártással 

felmerül� kérdések is nagyon bonyolultak. 

 A disszertációban meg lett határozva a bels� csigás hajtások kapcsolódási egyenlete, 

mely segítségével meghatározhatók a kapcsolási felületek, illetve a kapcsolási mez�. 

 A dolgozat foglalkozik a hordócsigának a csigakerék osztóhengerét megtestesít� 

hengerrel való metszésével. Abban az esetben ha ezeknek a hengereknek a sugarai a csiga 

lábkörsugarától a fejkörsugaráig változnak, megközelítéssel meghatározható a bels� fogazatú 

csigakerék. Az eredmény ellen�rizhet� a kapcsolódási egyenletb�l kapott csigakerékkel is. 

Ugyanakkor bemutatja a tengelyek közötti szög befolyását a kapcsolási felületek változására. 

 A disszertáció utolsó része a bels� csigás hajtás elemeinek gyártástechnológiájával 

foglalkozik. Bemutatja az eddig használt megmunkálási módszert, javasolva néhány változtatást 

a már meglév� különleges készülékeken és jöv�beli kutatási témaként megemlít ujabb 



megmunkálási lehet�ségeket, melyek könnyíthetik a gyártást, ugyanakkor csökkentve a 

szükséges különleges készülékek méreteit. 

 Végül ami a szerszám kiválasztási elvet illeti, a már meglév� készülékek egyik 

legnagyobb hátránya, hogy a csigakerék fogszámával egyenl� számú késsel dolgozik és 

ugyanakkor minden modulra más méret� késeket kellene használni. Ezért bevezethet�, hogy 

csak nagyolásnál használjuk az összes kést egy modul intervallum számára. A 

finommegmunkálásnál, ami megadja a végs� fogalakot, beleértve a modult is, csak egy kést 

használunk amely a csiga mindkét fogprofilját, vagy két kést amely egy – egy fogprofilt munkál 

meg. Ez esetben viszont minden egyes modulra kell külön szerszámot készítsünk. Ezzel a 

módszerrel csökkenthet� a felhasznált anyagmennyiség, kiiktathatók a folytonos beállítási hibák 

és csökkenthet�k a költségek. Ezek olyan el�nyök melyek a mai gazdasági kérdések mellett 

fedezik a finommegmunkálás termelékenységének csökkenését. 

 

TÉZISEK. 

 

1. Meghatároztam a bels� csigás hajtások általános helyzet� matematikai modellezését, vagyis 

amikor a hordócsiga és a bels� fogazatú csigakerék tengelye közötti szög 0° és 90° közötti 

érték�. Ugyanakkor bemutattam két sajátos eset modellezését is, párhuzamos és kitér� 

mer�leges tengelyek esetére. 

 

2. Meghatároztam a bels� csigás hajtások kapcsolódási egyenletét, ebb�l meghatározva, hogy a 

bels� csigás hajtásoknál is két kapcsolódási felület van, hasonlóan a globoid 

csigahajtásokhoz. Az egyik a csigakerék tengelyével esik egybe, a második pedig 

megközelít�leg a csiga tengelyével. Ugyanolyan pörgetés mellett a globoid hajtások esetén a 

belépési részen van kett�s kapcsolási felület, körülbelül a csiga legkisebb átmér�jéig, a bels� 

csigás hajtásoknál pedig a legnagyobb átmér�t�l a kilépés felé 

 

3. Vizsgáltam a csiga és a csigakerék tengelyei közötti szög befolyását a kapcsolásra. 

Összehasonlítva a kapcsolást a kitér� mer�leges tengelyek esetével, meghatároztam, hogy, ha 

(-20, +20) fokos kitérést alkalmazunk, azzal az érintkezés jó marad, viszont már nem okoz 

gondot a csiga csapágyazása, ugyanakkor csökkenthet� a hajtás mérete. 

 

4. Módosítottam a megmunkáláshoz szükséges különleges készülékeket, ezzel növelve ezek 

megmunkálási pontosságát. 



 

5. Bemutattam egy szerszám kiválasztási elvet, ezzel a csiga megmunkálásakor 

szétválasztottam a nagyolást a finom megmunkálástól, növelve a megmunkálási pontosságot, 

csökkentve a gyártási költségeket, mindemellett aránylag megtartva a megmunkálás 

termelékenységét. 

 

A Bíráló Bizottság által ELFOGADOTT TÉZISEK: 

 

• Megalkotta a csigakerék középsíkjában elhelyezkedõ egyenes alkotóval (egyenessel) 

származtatott tetszõleges tengelyszögû belsõ csigás hajtások matematikai modelljét, és 

az ez alapján elvégzett numerikus vizsgálatokkal megállapította, hogy a hajtó párok a 

Cone-féle globoidcsiga - hajtásokhoz hasonlóan két kapcsolófelülettel rendelkeznek, 

amelyek egyike a kerék (középsíkjában) tengelyére merõleges síkban alakul ki, a másik 

a csiga kilépõ oldalán, közel a csiga tengelyvonala irányában helyezkedik el. 

• A tengelyszög változásának hatását vizsgálva megállapította, hogy +/- 20 fok közötti 

tengelyszög esetén az érintkezési viszonyok a merõleges kitérõ tengelyû hajtáshoz 

képest csak kis mértékben módosul. Mûszaki eredményként kiemelhetõ a 

szerszámkiválasztás elve, mely segítségével módosulnak a gyártóeszközök. 

 

 

KUTATÁSI IRÁNYOK 

 

1. A kapcsolás további tanulmányozása a kapcsolódási egyenlet felhasználásával és a 

tengelyszög változtatásakor a hordkép lokalizációja nem módosított csigáknál. A tengelyszög 

befolyásának vizsgálata a csiga hosszára, illetve a kapcsolódó fogszámra. 

2. A hordkép lokalizáció módosított csigák esetében, ugyanakkor tovább tanulmányozható a 

többi alapméret befolyása a kapcsolódásra: áttétel, modul, átmér�hányados, stb. Az 

alámetszés kérdésének vizsgálata. 

3. Ujabb különleges készülékek tanulmányozása, melyekkel növelhet� a megmunkálási 

pontosság valamint javítható a kapcsolódás. 

4. A hordócsigamaró megmunkálása  és a megmunkálás pontosságának tanulmányozása 

(nagyobb gondokat okoz a hátramunkálás). 

5. A tribológiai tényez�k befolyásának tanulmányozása a hajtás min�ségére, a kapcsolódó 

fogfelületek közötti távolság tanulmányozása, valamint a megfelel� kenési módszerek 

meghatározása. Kiindulva abból, hogy ezek a hajtások nagy er�átvitelre használhatók a 



ken�film vastagságát kell biztosítsuk, tehát szükséges megtalálni a megfelel� ken�anyagokat. 

A terhelhet�ség vizsgálata a szilárdsági számítások alapján. 
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