
MISKOLCI EGYETEM 
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 
 

 
 
 
 

2D-S CNC SZALAGKÖSZÖRŰGÉP FEJLESZTÉSI 
KÉRDÉSEI 

 
 

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 
 
 
 

KÉSZÍTETTE: 
Vizi Gábor 

okleveles gépészmérnök 
 
 
 

SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA, 
GÉPEK ÉS SZERKEZETEK TERVEZÉSE TÉMATERÜLET, 

SZERSZÁMGÉPEK TERVEZÉSE TÉMACSOPORT 
 
 
 

DOKTORI ISKOLAVEZETŐ: 
DR. PÁCZELT ISTVÁN 
az MTA rendes tagja 

a műszaki tudomány doktora 
 
 
 
 

TÉMAVEZETŐ: 
DR. JAKAB ENDRE 

a műszaki tudomány kandidátusa 
 
 
 

MISKOLC, 2005 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bíráló bizottság: 
 
Elnök:   

Dr. Döbröczöni Ádám, CSc ME, egyetemi tanár 
   
Titkár:   

Dr. Kamondi László, Ph.D ME, egyetemi docens 
   
Tagok:   

Dr. Lévai Imre, DSc ME, professor emeritus 
Dr. Jakkel Ottó, CSc BME, címzetes egyetemi docens 
Dr. Arz Gusztáv, CSc BME, tudományos főmunkatárs  

 
 
Hivatalos bírálók: 
 

Dr. habil Bercsey Tibor, CSc BME, egyetemi docens 
Dr. Siposs István, CSc ME, egyetemi docens 

 



TÉZISFÜZET    
 

1

1. Tudományos előzmények 
 
Az epi- és hipociklois, vagy azzal egyenközű profilok, közismert nevén sokszögprofilok, 
alkalmazása egyre szélesebb körű a műszaki gyakorlatban. Jelentőségük miatt a nyomatékátvitelre 
szolgáló felületeket emeljük ki, amelyek tengely-agy kötésekben, kapcsoló- és 
kulcsszerkezetekben, vagy fogaskerék hajtásokban találhatók, de nem hanyagolhatjuk el a díszítő 
és más, például alakfelismerő funkciójú alkalmazásokat sem. Az epicikloisokkal egyenközű 
profilok egyik legismertebb alkalmazási területe a ciklois, (más néven a csapos, vagy görgős) 
hajtóművek hengeres fogaskerekeinél található, amelyekben a bolygómozgást végző kerekek a 
nyújtott epicikloissal egyenközű fogazattal rendelkeznek. A hajtóműveket általában nagy lassító 
áttétel, kis szerkezeti méretek, hosszú élettartam, jó hatásfok, fajlagosan nagy teljesítmény és 
kedvező dinamikai tulajdonságok teszik vonzóvá az ipar legkülönbözőbb területei számára. A 
kishézagú és játékú, továbbá hézagtalanított változataik kiszélesítették az alkalmazási 
lehetőségeket, amelyekre robotokban, szerszámgépek körasztalaiban és szerszámcserélő 
manipulátoraiban, csillagvizsgáló tornyok, radarantennák mozgató egységeiben találunk példákat. 

Az epi- és hipociklois profilok geometriai és kinematikai származtatásával, illetve alkalmazásával 
foglalkozó irodalmak közül mint alapműveket, a [1, 2] szakkönyveket használtuk fel. 
Az első sokszögeszterga szabadalom [3] megjelenése óta a témakörben folyó kutatás-fejlesztések 
egyre újabb eredményeket hoztak. Hazai vonatkozásban Gellért Károly [4] munkadarab mozgatású 
és a Tajnafői József. által kifejlesztett kiegyensúlyozott szerszámmozgatású sokszögeszterga [5] 
gyakorlati tapasztalatai és elméleti kutatási eredményei szolgáltattak kiváló alapokat a további 
kutatás- fejlesztésekhez, amelyeknél ki kell hangsúlyozni Gellért Károly gondolatébresztő szerepét. 
A Miskolci Egyetemen a különböző ciklois felületeket előállító sokszögesztergák és készülékek, 
köszörűgépek, nyomatékátvivő kötések, valamint a görgős hajtóművek elméleti és gyakorlati 
kérdéseihez az Ábrázoló Geometriai, a Gépelemek, a Gépgyártástechnológiai és a Szerszámgépek 
Tanszékén több tudományos munka készült. A ciklois hajtómű szabadalom [6] új irányt adott a 
gyártóeszközök és hajtóművek kutatásához, fejlesztéséhez [7, 8]. 
A Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszékén számos tudományos dolgozat alapjául szolgált 
Tajnafői József által kimunkált mozgásinformációk leképzésének elve [9], továbbá felhasználtuk a 
[10, 11, 12] művekben foglaltakat. Az elv alkalmazásra került a sokszögesztergák, majd az 
epiciklois fogazatú fogaskerekek gyártóeszközeinek és speciális ciklois hajtómű fejlesztésében is 
[13, 14]. 
 
2. A kutatás célkitűzései 
 
A Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszékén a sokszögprofilok és ciklois fogazatok 
megmunkálásához kapcsolódóan folytatott korábbi kutatások és fejlesztések eredményeként 
mechanikus kinematikai láncú sokszögesztergák és fogazó gyártóeszközök kerültek kidolgozásra, 
legyártásra. Számos új feladat kapcsán fogalmazódott meg az igény, hogy a megmunkálható 
gyártmányok körét és a munkadarabok geometriáját célszerű lenne szélesíteni, továbbá az egyik 
munkadarabról a másikra történő átállás rugalmasságát növelni, amely a számjegyvezérlésű (NC) 
gépekre irányította a figyelmet. Az NC gépeknél megszűnnek a mechanikus kinematikai láncok 
adta kötöttségek, és lehetőség nyílik a számos új struktúrájú gép kidolgozására, kivitelezésére. A 
kutatásokat a korábbi eredményekre alapozva indítottuk el. 

Alapvető célunk volt a keresztmetszetükben különböző görbeprofilú, forgásszimmetrikus és 
tárcsaszerű alkatrészek családjába tartozó munkadarabok megmunkálására szolgáló 
számjegyvezérlésű szerszámgép(ek) kifejlesztése. A kutatás, fejlesztés során az alábbi súlypontokat 
emeltük ki.  
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Gépstruktúrák vizsgálata 

A lehetséges NC gépstruktúrák feltárását az egyenesvonalú haladó és a forgó elemi 
mozgások és azokat megvalósító mechanizmusok ismeretében úgy céloztuk meg, hogy a 
feladat, a lehető legkisebb irányított tengelyszámmal (2D) megoldható legyen. 

A gépstruktúrák feltárásához, és egy kedvező megoldás kiválasztásához henger és 
hengercikk alakú (szalagköszörű) szerszámok alkalmazását vettük alapul. 

A munkadarabok közül az epiciklois fogaskerekek megmunkálására helyeztük a hangsúlyt, 
amelynek oka az, hogy a fogaskerekek fogszáma és excentricitása széles tartományon belül 
foglalhat helyet, ezért a gép igénybevétele szempontjából a legkritikusabb alkatrész. 

A gépstruktúra kiválasztásánál szempontként vettük figyelembe, hogy más 
alkatrészcsaládok megmunkálása kiegészítésekkel, vagy továbbfejlesztésekkel lehetséges 
legyen. 
 

Gépépítés 

Célul tűztük ki a kiválasztott struktúra szerinti gép megépítését és üzembe helyezését a 
Szerszámgépek Tanszékén, figyelembe véve a követelményeket és az anyagi és technikai 
lehetőségeket. A gépépítés alapvető célja az elméleti eredmények gyakorlati igazolása, és új 
további kutatások egy alapvető eszközének létrehozása. 

 
Kinematikai és dinamikai vizsgálatok 

A megépített gépre vonatkozó, és a kritikus megmunkálási esetekre elvégzett kinematikai 
és dinamikai vizsgálatok, valamint ellenőrző számítások célja a gép termelékenységi 
határainak megállapítása, és az eredmények alapján a programozási vezérparaméter 
kiválasztása. 

Célul tűztük ki a váltópályás mechanizmusoknál ismert és alkalmazott optimalizált 
gyorsulásfüggvények alapján történő mechanizmus tervezés elméletének és módszerének 
számjegyvezérlésű gépen való alkalmazhatóságának vizsgálatát. Ez olyan gépstruktúráknál 
indokolt, amikor lineáris szán viszonylag nagyfrekvenciájú alternáló mozgást végez. Az 
elemzéseknél a technológiai szempontoktól eltekintünk, mivel a mozgatott tömegek 
tehetetlenségéből származó erők hatása a domináns. 

A vizsgálatokban a szerszámátmérő változás (csökkentés) hatásának elemzése is jelentős 
szerepet kapott. 

 
Programfejlesztés és programozás 

A vezérléshez személyi számítógépbe integrálható szervomotor vezérlőkártyát szereztünk 
be. Ebből adódóan egyedi feladatot jelentett az NC vezérlőprogram kifejlesztése, a 
felmerülő problémák, mint pl. az impulzusvesztés kiküszöbölése. Az alkatrész 
programozást a kritikus, ciklois fogazatú kerékcsaládhoz rendeltük. 

 
Kísérleti megmunkálások 

A kísérleti megmunkálások célja, a megépített szerszámgépet vezérlő program 
működőképességének igazolása, a szerszám és technológia alkalmazhatósága, valamint az 
elméleti számítások és a gyakorlat eredményeinek összevetése volt. Megmunkált 
fogaskerekek pontosságának vizsgálata alapján kapott eredmények kiértékelése, lehetőséget 
adott az eljárás és a gép minősítésére, valamint a szükséges további intézkedések 
meghatározására.
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3. A feladat megoldásának módszere 
 
Az értekezés a kitűzött feladatok megoldására elméleti és kísérleti módszereket egyaránt alkalmaz, 
és figyelembe veszi az azokkal elért korábbi eredményeket. 
A munkák során a módszeres géptervezés elméletét és gyakorlatát alkalmaztuk, és nagymértékben 
támaszkodtunk a szerszámgépek kutatásának és fejlesztésének a tanszéken kidolgozott 
módszereire, eredményeire. 
Az elméletek közül messzemenően építettünk a mozgásinformáció leképzés módszerére [9]. Egy 
adott alkatrészcsalád megmunkálására szolgáló 2D-s CNC szerszámgép változatok feltárására a 
struktúraképzésekre kidolgozott elméletek [9, 15, 16, 17] közül, a feladat sajátosságait figyelembe 
véve Tajnafői struktúraképzési módszeréből indultunk ki, és azt továbbfejlesztve jutottunk új 
eredményekre. A feltárt struktúrák alkalmasak a 2D-s gépek egész családjának bemutatására, 
amelyhez Tajnafői robotok munkatér elemzéseinek eredményeit is felhasználtuk. A 
gépstruktúrákban alkalmazott szánok és mozgásaik szimbolikus ábrázolására, új módszerre tettünk 
javaslatot. 
A cikloisok különböző matematikai leírásához (vektorikus, skaláris) az ismert mozgásgeometriai 
származtatási (gördítési) modellek egyikét vettük alapul. 
A kinematikai és dinamikai vizsgálatokat a gép kinematikai felépítése alapján indítottuk és 
kidolgoztuk a számítások algoritmusát, amelyet folyamatábra foglal össze. A számításokhoz 
szükséges alapadatokat, a gyorsulások lehetséges maximális értékét, az építőegységek haladó és 
forgó tömegeinek dinamikai számításaiból határoztuk meg a hajtó motorok adatainak 
figyelembevételével. 
A matematikai módszereknél analitikus és numerikus eljárásokat egyaránt alkalmaztunk. A 
számítások háttértámogatásaként a MAPLE 9 matematikai programot használtuk fel. 
A számítások eredményeinek szemléletes bemutatására a foronómiai görbék ábrázolását, a 
határértékek összehasonlítására táblázatos formát választottunk. 
A 2D-s CNC gépen a termelékenység növelési lehetőségeinek vizsgálatánál újszerűen alkalmaztuk 
a bütykös mechanizmusoknál ismert optimalizált gyorsulásgörbék módszerét. 
A szerszámgépet vezérlő program megírásához DOS operációs rendszer alatt működő Borland C 
programfejlesztőt használtunk fel. 
Végül meg kell említeni, hogy a munka végzése során a célkitűzések részleteikben finomodtak és 
új célkitűzések fogalmazódtak meg. 
 
4. Új tudományos eredmények 
 
I. A soros építésű 2D-s CNC szerszámgépek közül a haladó-forgó (H-F) mozgáskombinációjú 

változatokon belül az egymásra épülési sorrendet vizsgálva megállapítottam, hogy az egyes 
változatok azonos felülettípust eredményeznek, ugyanakkor mozgásmezejük alakja eltérő, 
amiért azokat külön változatként kell kezelni. 

 
 
II. Megállapítottam, hogy a megépített forgó-haladó mozgáskombinációjú 2D-s CNC beszúró 

szalagköszörűgépen, egy adott alkatrészcsaládra elvégzett kinematikai és dinamikai 
vizsgálatok alapján dönthetünk arról, hogy a termelékenység növelésére mely programozási 
vezérparamétert válasszuk meg 

 
 
III. Kidolgoztam egy számítási algoritmust, amely a nyújtott epicikloissal egyenközű, 

különböző sugarú szerszámokkal megvalósítható pályagörbékhez előre megválasztott 
gyorsulásfüggvényeket rendel. A lineáris-forgó mozgáskombinációjú gép alternáló 
mozgású szánjának optimalizált gyorsulásfüggvény szerinti mozgatásakor a munkadarab 
átlagos forgási szögsebessége meghatározható. Az optimalizált gyorsulásfüggvényeknél a 
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szerszámátmérő csökkenése lényeges befolyást nem gyakorol a dinamikai tulajdonságokra, 
ami az eljárás egyik kitüntetett előnye. 

 
 
IV. A kidolgozott eljárás, illetve program alkalmas PC bázisú vezérlőn futtatva arra, hogy az 

adott gépnél a szerszám középpontját numerikusan meghatározott pályán végigvezesse és a 
kívánt munkadarabprofilt előállítsa. Ezzel összefüggésben kidolgoztam az impulzusok 
elosztásának rendszerét, amelyek közül kiválasztottam a megvalósítható változatokat, 
tekintettel a kívánt impulzuskibocsátási sebességekre, az impulzusok ciklusonkénti 
felosztására, a speciális helyzetekben előálló impulzusvesztés kiküszöbölésére. 



TÉZISFÜZET    
 

5

5. Eredmények hasznosítása, lehetőségek a továbbfejlesztésre 
 

A megépített 2D-s beszúró szalagköszörűgép lehetőséget ad a továbbiakban technológiai 
kutatások végzésére, a szerszámok meghatározott igény szerinti fejlesztésére és más területeken 
való bevezetésére, valamint a technológiai folyamat és paraméterek meghatározására. Szerszám 
kopásgörbék felvételével a különböző minőségű szalagok élettartama meghatározható, és a 
technológiai folyamat jól tervezhető. 

A gép lehetőséget ad a Szerszámgépek Tanszékén kifejlesztett új típusú ciklois hajtóműbe 
épített fogaskerekek megmunkálására, a hajtómű megépítésére és kísérleti vizsgálatokra. 

A szerszámra vitt tengelyirányú lengőmozgással a munkadarab megmunkált felületének 
topográfiája változtatható, és a hajtóműbeli kapcsolódási zónában történő kenésre gyakorolt hatása 
vizsgálható hajtómű vizsgálatokkal. 

A szalagköszörű-szerszám helyett egyszerű csaposköszörű-szerszámmal (gyémánt 
szerszámokkal) történő megmunkálások alkalmazásával újabb megmunkálási alternatívák tárhatók 
fel. 

A 2D-s CNC gépek struktúráinak feltárásával lehetőség nyílik más alkatrészcsaládhoz tartozó 
új gépek építésére. 

Az elvégzett vizsgálatok alapján az alternáló megmunkáló mozgást végző gépek 
továbbfejlesztési irányai, új kutatás-fejlesztések kijelölhetők. Ennek szempontjai a tömegek 
csökkentéséhez és más kinematikai megoldások alkalmazásához kapcsolódnak. 

A jelenlegi megoldásban a lengő tömegek csökkentése könnyű szerkezetes megoldásokkal, és a 
lengő szánra csak a szalaghajtás legszükségesebb elemeinek építésével lehetséges. 

Kinematikailag új utakat keresve a lineáris mozgás megvalósítására két megoldás kínálkozik. 
A lineáris szánmozgás tartományának megosztásával, amikor a munkadarab átmérő 

tartományára állást a nagy elmozdulásokat biztosító golyósorsós szánmozgatás (ez lehet a jelenlegi 
kivitel is), a fogazat megmunkálást pedig a kis mozgástartományú közvetlen működtetésű, könnyű 
lineáris szánmozgatás valósítja meg sorosan egymásra építve. A közvetlen hajtású lineáris szánra 
célszerűen csak a szerszámegység legszükségesebb elemeit építik. 

Más kinematikai megoldásban a direkt hajtású lineáris szán helyére párhuzamos kinematikájú 
mechanizmussal mozgatott lineáris szán kerülhet. 
 
A jövőbeni célkitűzések között kiemelten javasolhatók, a forgó mozgást CNC direkt hajtású 
körasztallal létrehozva, az utolsó két bekezdés alatt felsorolt megoldások vizsgálata és 
megvalósítása, valamint a ciklois fogazatú hengeres kerekekre vonatkozó házi szabvány 
kidolgozása. 
 
6. Az értekezés témájában megjelent tudományos közlemények 
 
[P. 1] A mechatronika hatása szalagköszörűgép fejlesztésére, microCAD’98 International 

Computer Science Conference, section J, Miskolc, 25-26 February 1998, pp. 125-128. 
Társszerzők: Jakab Endre, Tajnafői József, Csáki Tibor 

[P. 2] 2D-s szalagköszörűgép fejlesztési eredményei, XIII. Szerszámgép Konferencia, 
Miskolc, 1998. október 26-27, pp. 133-137. 
Társszerzők: Jakab Endre, Tajnafői József, Csáki Tibor, Gombos Rita 

[P. 3] NC szalagköszörűgép struktúrák, Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 1999. november 6. 
Társszerző: Pintér István 

[P. 4] Programming questions of CNC belt-grinding machine, 2nd International Conference of 
PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 3-8 August 1999. 
Társszerző: Pintér István 
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[P. 5] Questions of planning belt-grinding component machining, MicroCAD’2000 
International Computer Science Conference, section K, Miskolc, 23-24 February 2000, 
pp. 117-122. 
Társszerzők: Jakab Endre, Csáki Tibor 

[P. 6] Epiciklois fogazatok megmunkálása szalagköszörűgépen, OGÉT 2000 VIII. Országos 
Gépész Találkozó, 2000. április 7-9, Marosvásárhely, pp. 149-152. 
Társszerző: Jakab Endre 

[P. 7] Examinations on the 2D CNC belt-grinding machine, MicroCAD’2001 International 
Computer Science Conference, section L, Miskolc, 25-26 February 2001. 
Társszerző: Jakab Endre 
 

[P. 8] Featuring of the workspace of machinetool structure, MicroCAD’2001 International 
Computer Science Conference, section L, Miskolc, 25-26 February 2001. 
Társszerző: Takács György. 

[P. 9] Software developing on the 2D CNC belt-grinding machine, 3rd International 
Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 13-19 August 2001. 
Társszerzők: Jakab Endre, Csáki Tibor 

[P. 10] Software for machining cycloidal teeth, MicroCAD’2003 International Computer 
Science Conference, section J, Miskolc, 6-7 March. 2003, pp. 107-110. 
Társszerző: Jakab Endre 

[P. 11] 2D-s NC szerszámgépek struktúrái tárcsaszerű alkatrészek megmunkálására, OGÉT 
2003 XI. Nemzetközi Gépész Találkozó, 2003. május 8-11. Kolozsvár, pp 112-115. 
Társszerző: Jakab Endre 

[P. 12] Latest results in the machining of epicycloidal gearing, WESIC 2003, 4th Workshop on 
European Scientific and Industrial Collaboration, Advanced Technologies in 
Manufacturing, Miskolc, 28-30 May 2003, pp. 457-464. 
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