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ABSTRACT 
 
Gear couplings are used to eliminate the misa-
lignments of connected shafts. Most important 
parts of the gear coupling are the hub and the 
sleeve. The hub is an external spur gear having 
crowned teeth. The sleeve is an internal gear. Both 
gears have equal number of teeth. In this paper the 
manufacturing method is presented for the hub and 
the mathematical model is investigated for the 
tooth surfaces of the hub. 
 
 

1. BEVEZETÉS 
 
A fogasgy r s tengelykapcsoló (1. ábra) f  alkotó 
elemei a bels  fogazatú hüvely és a domborított 
fogazattal rendelkez  agy. 
 

 
 

1. ábra. Fogasgy r s tengelykapcsoló 
 
A két fogazott gépelem egy sajátos fogaskerékpárt 
alkot, ahol a fogszámok azonosak. A domborított 
fogazat révén a tengelykapcsoló képes kompenzál-
ni az összekapcsolt tengelyek szögeltérését. Ehhez 

egyetlen agy-hüvely párosítás elegend , azonban a 
gyakorlatban általában két elempárt építenek be az 
1. ábrának megfelel en. Ezzel a szöghiba mellett 
az összekötött tengelyek egytengely ségi hibájá-
nak a kiküszöbölése is lehet vé válik. 
A tengelykapcsoló m ködése szempontjából kriti-
kus elem a domborított fogazatú agy. A továbbiak-
ban ennek a különleges fogaskeréknek a gyártási 
lehet ségét vizsgáljuk meg. Ezzel összhangban 
el állítjuk a fogfelületek matematikai modelljét, 
mely alapjául szolgálhat további – a tengelykap-
csoló m ködését célzó – vizsgálatoknak. 
 
 

2. A DOMBORÍTOTT FOGAZATÚ  
FOGASKERÉK GYÁRTÁSA 

 
A tengelykapcsoló agy domborított fogazata 
lefejt marással, a munkadarab és a szerszám ösz-
szehangolt mozgatásával állítható el , a 2. ábrának 
megfelel en. 
 

 
 
2. ábra. A domborított fogfelület gyártásának elvi 

vázlata. 
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Hengeres fogaskerekek lefejt marása során a szer-
szám és a munkadarab folyamatos forgómozgást 
végeznek, miközben a szerszám lassú el tolással 
mozog a munkadarab tengelyével párhuzamosan. 
A domborított fogfelület el állításához a 2. ábrá-
nak megfelel en a szerszámot körpályán kell moz-
gatni. A lefejt marógép sajátos felépítése ezt álta-
lában nem teszi lehet vé, ezért a szükséges relatív 
mozgást a munkadarab-asztal sugárirányú és a 
szerszám axiális mozgásával érjük el. 
Gyártás közben a tengelytáv folyamatosan válto-
zik. Legnagyobb értéke: 
 
 10max rra , (1) 
 
ahol r0 a lefejt maró osztókörsugara, r1 a munka-
darab osztókörsugara. 
A szerszám és a munkadarab relatív mozgásának 
körpályáját az MNA =  sugárral jellemezhetjük, 
mely függ a szerszám osztókörsugarától és a fog-
domborításra jellemz  R mérett l (2. ábra): 
 
 RrA += 0 . (2) 
 
A tengelytáv pillanatnyi értékét fentiek mellett a 
lefejt maró axiális helyzete határozza meg, melyet 
a 2. ábrán B-vel jelöltünk. Mindezek alapján a 
pillanatnyi tengelytáv: 
 
 1

22 rRBAa . (3) 
 
 

3. A LEFEJT MARÁS MATEMATIKAI 
MODELLJE 

 
A lefejt marás matematikai modelljét Litvin [1] 
két független paraméterrel képzett burkolásként 
mutatta be. Ez a megoldás az ideális fogfelületek 
leírására kiválóan alkalmas, ugyanakkor közelítést 
is tartalmaz, mivel a két paraméter nem tekinthet  
függetlennek. Mitome [2] igen szemléletes mód-
szert közölt a kúpos evolvens fogaskerekek 
lefejt marására. Ez a módszer módosítva alkalmas 
a hengeres fogaskerekek valóságos fogfelületének 
meghatározására [3]. 
A lefejt marás elvi vázlata a 3. ábrán, a koordiná-
ta-rendszerek kapcsolata a 4. ábrán látható. 
A lefejt maró egy – a vágóéleire illeszked , állan-
dó emelkedés  csavarfelülettel rendelkez  – evo- 
lvens csigának tekinthet . Az 0  szögsebesség  
forgás hatására a csiga fogfelülete látszólagos ha-

ladó mozgást végez az x0, y0, z0 rendszerben, az y0 
tengely mentén. 

 
 

3. ábra. A lefejt marás vázlata 
 

 
 

4. ábra. Koordinátarendszerek 
 

Az így keletkez  felület-sereg egyenlete: 
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ahol u és v a csavarfelület paraméterei, t az id  a 
munkadarab egy körülfordulásán belül, p a csiga 
csavarparamétere, 0  a lefejt maró szögsebessége. 
A munkadarab egy körülfordulása során a szer-
szám az F1 fogárkot hozza létre. F2…Fk+1 a mun-
kadarab második, … (k+1)-edik körülfordulása 
során vágott fogárkot jelöli, s a szerszám egy mun-
kadarab fordulatra vonatkoztatott el tolása. 
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5. ábra. Egyenes fogú hengeres fogaskerék valósá-
gos fogfelülete 

 
Legyen T a munkadarab egy körülfordulásának 
ideje. Az Fk+1 felület vágásakor az O0 origó helyze-
te a z tengely mentén: 
 
 kTtvz s , (5) 
 
ahol vs az el tolósebesség. A munkadarab ezalatt 

kTt  szöggel fordul el, ez megfelel 
kt 2  szögnek. Az Fk+1 felület vágásához a 

(4) egyenletrendszer így alakul: 
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Állítsuk el  a (6) egyenletekkel adott felület-
sereget az xyz rendszerben: 
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Az M átviteli mátrix a következ : 
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A tetsz leges Fn-edik felület meghatározásához (7) 
megoldásával és k=n-1 helyettesítésével jutunk, 
egyidej leg kapcsolatot teremtve az u, v, t paramé-

terek között. Ez utóbbi egyik lehetséges módja, 
hogy a D függvénydeterminánst zérussal tesszük 
egyenl vé: 
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A (7) és (9) összefüggések együttesen meghatároz-
zák a fogfelület tetsz leges Fn felületelemét. 
A lefejt marás eddig vizsgált esete hengeres fo-
gaskerekek gyártására vonatkozik. A bemutatott 
egyenletek domborított fogazat gyártására a követ-
kez  feltételekkel lesznek érvényesek: 
- a vs axiális el tolósebesség mellett figyelembe 
kell venni egy vr sugárirányú sebességet, 
- és ennek a hatásaként a tengelytáv folyamatos 
változását. 

A sugárirányú és az axiális sebességek ará-
nyát az el írt szerszámpálya alapján a következ  
összefüggés fejezi ki: 
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A szerszám z=0 pozíciójához 
2
b

B =  tartozik, illet-

ve érvényes a 
2
b

zB +=  kapcsolat, ahol b a fogas-

kerék fogszélessége. 
A tengelytáv változását a (3) egyenlet írja le. 

Behelyettesítve a B és z közötti összefüggést: 
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adódik, mely leírja a tengelytáv változását, miköz-
ben a szerszám a fogaskerék tengelye mentén, 
el írt pályán halad és pillanatnyi helyzetét a z ko-
ordináta határozza meg. Mindezek alapján megál-
lapítható, hogy a hengeres fogaskerekek 
lefejt marására bemutatott matematikai modell 
alkalmas a domborított fogazat leírására is, ha az 
átviteli mátrix (8) utolsó oszlopában a tengelytáv 
változását figyelembe vesszük. (5)-öt (11)-be he-
lyettesítve a tengelytáv változása az id  függvé-
nyében: 
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Ezt az összefüggést kell az M mátrix számításakor 
figyelembe venni. 
 
 

4. A FOGFELÜLET EGYENLETE 
 
Az eddig leírtak alapján megállapítható, hogy a 
kialakuló fogfelület több paraméter függvénye. Így 
befolyásolja a lefejt maró mérete (r0) és az el to-
lás nagysága. 

Tulajdonképpen hengeres fogaskerekek 
lefejt marására is igaz, hogy ugyanaz a fogaskerék 
másik lefejt maróval, vagy más el tolással el ál-
lítva, nem ugyanazzal a fogfelülettel rendelkezik. 
A hengeres fogaskerekek evolvens fogfelületei 
tehát idealizált felületek. 

A domborított fogazatok esetében ezt az 
idealizált fogfelületet úgy származtatjuk, hogy 
fogak tengelymetszeteiben változó profil-eltolással 
rendelkez  evolvens fogazatot feltételezünk. 
 

 
 

6. ábra. Domborított fogfelület. 
 

A fogfelület egyenlete: 
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ahol ry1 tetsz leges sugár a fogprofil mentén, 1 a 
fogszög. Számítására a 
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összefüggés szolgál, ahol s a fogvastagság az osz-
tóhenger mentén, r1 az osztókörsugár,  az 

alapprofilszög, y1 a profilszög, mely 
1

1
1cos

y

b
y r

r  

alapján határozható meg. rb1 az alapkörsugár. (14)-
ben inv az evolvens függvény, értelmezése: inv  = 
tan  – . 

A fogvastagság az osztóhenger mentén: 
 

 tan)(2 2
1

2
0 zRRss , (15) 

 
ahol s0 a fogvastagság a z1 = 0 síkban. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy 1 az 
ry1 sugártól és a z1 koordinátától függ, vagyis (13)-
ban 
 
 1111 , yrzxx  
és 
 1111 , yrzyy . (16) 
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