T E N G E LY K A P C S O L Ó K

GÉPELEMEK
Forrás: Szabó István: Gépelemek, Műszaki Kiadó 2019.

GÉPELEMEK – TENGELYKAPCSOLÓK

TENGELYKAPCSOLÓK
Az erőátviteli és mozgás átalakító rendszerek kinematikai láncolatában a forgatónyomaték továbbítására alkalmas
szerkezeteket tengelykapcsolónak nevezzük.

.

A tengelykapcsolók elsődleges feladata, hogy módosítás nélkül nyomatékot vigyenek át két tengely
között. A tengelyek összekapcsolásakor különböző követelményeket kell kielégíteni. Ilyenek: a torziós
lengések csillapítása, egytengelyűségi eltérések kiegyenlítése, lágy indítás, a tengelyek időszakonkénti
szétkapcsolása, stb.
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TENGELYKAPCSOLÓK

.

-3-

GÉPELEMEK – TENGELYKAPCSOLÓK

TENGELYKAPCSOLÓK
Merev tengelykapcsolók
A merev tengelykapcsolók jellemzője, hogy a két oldal fordulatszámának egyezősége mellett a két tengely
szögsebessége is állandóan egyenlő.
A legegyszerűbb típusuk a tokos tengelykapcsoló. Viszonylag kis fordulatszámon, kis nyomatékok
átszármaztatására alkalmazzák. A vastag falú csőből készült tokba két oldalról, ellentétes, 1:100-as lejtésű ékpályát
vésnek. A tengelyvégekbe az ékek számára tárcsamaróval készítik a hornyokat. Az egyik oldali tengelyvégbe illesztett
ékre ráütik a tokot, majd a másik oldalról — a szerelhetőség érdekében
— orros éket ütnek a kialakított hornyába. A tok tengely irányú rögzítését is a beütött ékek biztosítják. A tok
igénybevétele csavarás.
.
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TENGELYKAPCSOLÓK
Merev tengelykapcsolók
Magasabb fordulatszámon a két félből álló héjas kapcsolót alkalmazzák, amelynek dinamikus kiegyensúlyozását a
szimmetrikus kialakítás és a feszítőhatás nélküli reteszkötés könnyíti meg. A reteszkötés miatt viszont a tengely

irányú elmozdulás megakadályozásáról külön gondoskodni kell. A két felet hatlapfejű csavarokkal,
alátétekkel és hatlapú anyákkal szerelik.

A tengelykapcsolót munkavédelmi okokból vékony

lemezburkolattal látják el, amelyet süllyesztett fejű csavarokkal rögzítenek.

.
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TENGELYKAPCSOLÓK
Merev tengelykapcsolók
A tárcsás tengelykapcsolókat nagyobb teljesítmények átvitelére változó fordulatszámon alkalmazzák. Általában
négy és hat csavaros megoldásban készítik.
A
tengelykapcsoló
jelzett
méretei
szabványosak.
A
megfelelő
méretű
tengelykapcsoló fő méreteit és kialakítását a
tengely
átmérőjének
függvényében
határozhatjuk meg. A nyomatékátvitel a
tárcsák homlokfelületén — a csavarok által
biztosított összeszorító erőfüggvényében —
.
ébredő súrlódóerő közvetítésével történik.
Tehát a csavarok szárának igénybevétele húzás.
Ennek ellenére az illesztett szárú csavarokat
nyírásra ellenőrizzük.
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TENGELYKAPCSOLÓK
A merev tengelykapcsolók szilárdsági méretezése
MINTAPÉLDA

Adatok
Az átviendő teljesítmény P=14 kW, a nyomatékátvitel dinamikus tényezője c=1,5; a
tengelyek fordulatszáma n=720 1/min = (720/60=) 12 1/s; a tengelyek anyagára
megengedett csúsztatófeszültség meg=100 MPa; A tengelykapcsoló-feleket összeszorító
csavarok száma i= 6 db, az osztókör sugara r=60 mm, a csavarok anyagára megengedett
húzófeszültség meg=120 MPa; nyírófeszültség meg=80Mpa; a tengelykapcsoló- felek
közötti súrlódási tényező =0,15, a felfekvő felületeknek a külső átmérője D=180 mm, a
belső átmérője D1=60 mm; a retesz anyagára megengedett nyírófeszültség
meg=80MPa; felületi nyomás pmeg =180 MPa.

.

Feladatok
1.
2.
3.
4.
5.

Határozzuk meg az összekötendő tengelyek szükséges átmérőjét, ha azok igénybevétele tisztán csavarás!
Határozzuk meg a nyomatékátvitelhez szükséges összeszorító erőt, ha azt tisztán a felületek között ébredő súrlódóerővel visszük át!
Számítsuk ki az illesztett csavarok menetes részének szükséges minimális magátmérőt!
Ellenőrizzük nyírásra a csavar szárát!
Határozzuk meg a szükséges reteszhosszúságot!
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TENGELYKAPCSOLÓK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
Adatok
Az átviendő teljesítmény P=14 kW, a nyomatékátvitel dinamikus tényezője c=1,5; a tengelyek fordulatszáma n=720 1/min = (720/60=) 12 1/s; a tengelyek
anyagára megengedett csúsztatófeszültség meg=100 MPa; A tengelykapcsoló-feleket összeszorító csavarok száma i= 6 db, az osztókör sugara r=60 mm, a
csavarok anyagára megengedett húzófeszültség meg=120 MPa; nyírófeszültség meg=80Mpa; a tengelykapcsoló- felek közötti súrlódási tényező =0,15, a
felfekvő felületeknek a külső átmérője D=180 mm, a belső átmérője D1=60 mm; a retesz anyagára megengedett nyírófeszültség meg=80MPa; felületi nyomás
pmeg =180 MPa.

1. Határozzuk meg az összekötendő tengelyek szükséges átmérőjét, ha azok igénybevétele tisztán csavarás!

A tengely szükséges átmérője:

A tengelybe készítendő reteszhorony gyengítő hatása miatt a tengely átmérőjét a táblázat alapján
d = 28 mm-re növeljük (a tengelybe marandó reteszhorony mélysége t1=4 mm).
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TENGELYKAPCSOLÓK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
Adatok
Az átviendő teljesítmény P=14 kW, a nyomatékátvitel dinamikus tényezője c=1,5; a tengelyek fordulatszáma n=720 1/min = (720/60=) 12 1/s; a tengelyek
anyagára megengedett csúsztatófeszültség meg=100 MPa; A tengelykapcsoló-feleket összeszorító csavarok száma i= 6 db, az osztókör sugara r=60 mm, a
csavarok anyagára megengedett húzófeszültség meg=120 MPa; nyírófeszültség meg=80Mpa; a tengelykapcsoló- felek közötti súrlódási tényező =0,15, a
felfekvő felületeknek a külső átmérője D=180 mm, a belső átmérője D1=60 mm; a retesz anyagára megengedett nyírófeszültség meg=80MPa; felületi nyomás
pmeg =180 MPa.

2. Határozzuk meg a nyomatékátvitelhez szükséges összeszorító erőt, ha azt tisztán a felületek között ébredő
súrlódóerővel visszük át!
A nyomatékátvitelhez szükséges összeszorító erő:
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TENGELYKAPCSOLÓK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
Adatok
Az átviendő teljesítmény P=14 kW, a nyomatékátvitel dinamikus tényezője c=1,5; a tengelyek fordulatszáma n=720 1/min = (720/60=) 12 1/s; a tengelyek
anyagára megengedett csúsztatófeszültség meg=100 MPa; A tengelykapcsoló-feleket összeszorító csavarok száma i= 6 db, az osztókör sugara r=60 mm, a
csavarok anyagára megengedett húzófeszültség meg=120 MPa; nyírófeszültség meg=80Mpa; a tengelykapcsoló- felek közötti súrlódási tényező =0,15, a
felfekvő felületeknek a külső átmérője D=180 mm, a belső átmérője D1=60 mm; a retesz anyagára megengedett nyírófeszültség meg=80MPa; felületi nyomás
pmeg =180 MPa.

3. Számítsuk ki az illesztett csavarok menetes részének szükséges minimális magátmérőt!
Az illesztett csavarok menetes részének szükséges minimális magátmérője

Tehát 6 db M10-es csavart alkalmazunk.
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TENGELYKAPCSOLÓK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
Adatok
Az átviendő teljesítmény P=14 kW, a nyomatékátvitel dinamikus tényezője c=1,5; a tengelyek fordulatszáma n=720 1/min = (720/60=) 12 1/s; a tengelyek
anyagára megengedett csúsztatófeszültség meg=100 MPa; A tengelykapcsoló-feleket összeszorító csavarok száma i= 6 db, az osztókör sugara r=60 mm, a
csavarok anyagára megengedett húzófeszültség meg=120 MPa; nyírófeszültség meg=80Mpa; a tengelykapcsoló- felek közötti súrlódási tényező =0,15, a
felfekvő felületeknek a külső átmérője D=180 mm, a belső átmérője D1=60 mm; a retesz anyagára megengedett nyírófeszültség meg=80MPa; felületi nyomás
pmeg =180 MPa.

4. Ellenőrizzük nyírásra a csavar szárát!

A csavar szárának ellenőrzése nyírásra.
Az M10-es illesztett csavar nyírt, hengeres szárának átmérőjét
min. d6=12 mm-esre kell készíteni.
Egy csavar szárát a kerületi erő hatodrésze (F6) terheli nyírásra d6
(mivel 6db csavart alkalmaztunk):

M10

egy csavar szárában ébredő nyírófeszültség:

Mivel  <<  meg azért a csavar szára nyírásra is megfelel.
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TENGELYKAPCSOLÓK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
Adatok
Az átviendő teljesítmény P=14 kW, a nyomatékátvitel dinamikus tényezője c=1,5; a tengelyek fordulatszáma n=720 1/min = (720/60=) 12 1/s; a tengelyek
anyagára megengedett csúsztatófeszültség meg=100 MPa; A tengelykapcsoló-feleket összeszorító csavarok száma i= 6 db, az osztókör sugara r=60 mm, a
csavarok anyagára megengedett húzófeszültség meg=120 MPa; nyírófeszültség meg=80Mpa; a tengelykapcsoló- felek közötti súrlódási tényező =0,15, a
felfekvő felületeknek a külső átmérője D=180 mm, a belső átmérője D1=60 mm; a retesz anyagára megengedett nyírófeszültség meg=80MPa; felületi nyomás
pmeg =180 MPa.

5. Határozzuk meg a szükséges reteszhosszúságot!
A retesz szükséges min. hosszúsága a nyírás alapegyenletéből: meg=F/A, ahol  a retesz anyagára megengedett
nyírófeszültség,  meg = 80 MPa; FK1 a reteszt terhelő kerületi erő, amit a csavaró- nyomatékból és a tengely
átmérőjéből határozhatunk meg:

A retesz nyírt keresztmetszete, A=b*l; b a retesz szélessége, b=8 mm (táblázatból, 28 mm
tengelyátmérőhöz); l a retesz hosszúsága. Behelyettesítve a feszültség egyenletébe:

A retesz hosszúságát l = 32 mm-re vesszük.
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TENGELYKAPCSOLÓK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
Adatok
Az átviendő teljesítmény P=14 kW, a nyomatékátvitel dinamikus tényezője c=1,5; a tengelyek fordulatszáma n=720 1/min = (720/60=) 12 1/s; a tengelyek
anyagára megengedett csúsztatófeszültség meg=100 MPa; A tengelykapcsoló-feleket összeszorító csavarok száma i= 6 db, az osztókör sugara r=60 mm, a
csavarok anyagára megengedett húzófeszültség meg=120 MPa; nyírófeszültség meg=80Mpa; a tengelykapcsoló- felek közötti súrlódási tényező =0,15, a
felfekvő felületeknek a külső átmérője D=180 mm, a belső átmérője D1=60 mm; a retesz anyagára megengedett nyírófeszültség meg=80MPa; felületi nyomás
pmeg =180 MPa.

5. Határozzuk meg a szükséges reteszhosszúságot!
A retesz ellenőrzése felületi nyomásra:

Ez nagyobb, mint a megengedett érték, ezért a
retesz méretét az agy hosszúságához igazítva l = 40
mm-re vesszük.

Így a felületi nyomás:

p1<p így már megfelel!
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RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓK
A rugalmas tengelykapcsolók jellemzője, hogy a két oldal fordulatszámának egyezősége mellett a két tengely szögsebessége
kis mértékben eltérhet.
A rugalmas tengelykapcsolókat azért alkalmazzák, hogy a lökésszerű nyomatékváltozás dinamikus jellegét csökkentsék.
Ezt általában úgy érjük el, hogy a kapcsolódó elemek közé rugalmas anyagból készült dugókat, szalagot, vagy tűket
helyezünk. Ezek a rugalmas elemek a kerületi erőváltozásakor deformálódnak, így a két tengelykapcsoló-fél egymáshoz
képest tangenciálisan elmozdul. Ez a deformáció arányos a tangenciális erőváltozásának mértékével, valamint a rugalmas
elem geometriai méreteiből számítható (A, I, K) keresztmetszeti jellemzőjével és rugóállandójával.

Gumidugós tengelykapcsoló
Szerkezete hasonlít a merev tárcsás tengelykapcsolóhoz, azzal a
különbséggel, hogy az összefogó csavarok szára (váltakozva) csak az egyik
fél furatával érintkezik fémesen, míg a másik tárcsában a megnövelt
méretű furatokba helyezett — hordó alakú — gumidugón (ill. bőrdugón)
fekszik fel. A megengedett palástnyomás értéke gumidugó esetén 1 MPa,
bőrdugó esetén 2 MPa. A reteszkötés (nyírt) és az összekötőcsapos
csavarok (hajlított) szilárdsági méretezésén kívül a gumi-, ill. a bőrdugót
palástnyomásra kell ellenőrizni.
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RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓK
ACÉLTŰS TENGELYKAPCSOLÓ
Acéltűs (FORST- kapcsoló) tengelykapcsoló szerkezetét mutatja az ábra. A két,
teljesen megegyező formájú tárcsa síklapján — befelé parabolikusan szűkülő, majd
a hengeres acéltűk átmérőjének megfelelő méretűre — kialakított furatokba
acéltűket illesztenek. A tárcsákat a két tengelyvégre reteszelik, tengelyirányú
elmozdulásuk megakadályozásáról gondoskodni kell.

A terheletlen állapotban (üresjáratban) az egyenes acéltűk nyomatékátvitelnél — a
kerületi erő függvényében az ábrán látható módon rugalmasan behajlanak.
Állandó nagyságú terhelőnyomatékhoz állandó görbület (behajlás) tartozik. A
nyomaték dinamikus jellegű változására az acéltűk deformációjával reagál a
tengelykapcsoló, amely a terhelt tárcsa (tengely) szögsebességének változását
eredményezi. A tengelykapcsoló rugalmasságának mértéke szabályozható a
tárcsák a távolságának változtatásával.
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RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓK
ACÉLSZALAGOS (BIBBY) TENGELYKAPCSOLÓ

Szerkezetét az ábra mutatja terheletlen állapotban. Az
acélszalagot a kapcsolófelek kerületén ívelten kialakított
fogak hézagaiba hajlítják. A centrifugális erő kiszorító
hatása ellen az egyik félre védőházat szerelnek.

Állandó nyomatékkal terhelve és dinamikus kerületi erő változásakor az
acéltűs tengelykapcsolóhoz hasonlóan működik.
A rugalmas
de

tengelykapcsoló rengeteg változatát készítik és alkalmazzák,

mindegyik

működési

elve

hasonló

vagy

megegyező

az

itt

bemutatottakéval.
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RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓK
GUMITUSKÓS TENGELYKAPCSOLÓ

A tengelykapcsoló szerkezetét szemlélteti az ábra. A rugalmas nyomatékátvitelt az egyik
kapcsoló félben sugárirányban elhelyezkedő gumituskók teszik lehetővé. A viszonylag
nagy sugárirányú játékkal illeszkedő

rugalmas elemek nem követelnek pontos

egytengelyűséget.

Gumidugós tengelykapcsoló:
Számolási feladat: ITT

-17-

GÉPELEMEK – TENGELYKAPCSOLÓK

HAJLÉKONY TENGELYKAPCSOLÓK
A hajlékony tengelykapcsolók egymással szöget bezáró tengelyek állandó kapcsolatát biztosítják.

Kisebb tengelyszögek esetében az alábbi ábra szerinti Hardy-tárcsát alkalmazzák amely a körgyűrű alakú közbetét tárcsa anyagától
függően rugalmassá is tesz a kapcsolatot. Mindkét kúpos tengelyvégre azonos kialakítású háromágú villát szerelnek. A villák által
közrefogott textilbetétes gumitárcsát az összefogó csavarok részére hat darab perselyezett furattal készítik. A gumitárcsát háromhárom csavarral szerelik a villákhoz. A tárcsa élettartama a tengelyszögtől (legfeljebb 1—2"), valamint az átvitt nyomaték
nagyságától függ.
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HAJLÉKONY TENGELYKAPCSOLÓK
Nagyobb tengelyszög és nyomaték esetében a tengelyek összekötésére kardánkapcsolót alkalmaznak.
Egy kardáncsukló két kardánvillából és egy kardánkeresztből áll. A kereszt és a villák kapcsolatát a
szerelhetőség és a súrlódó ellenállás csökkentése érdekében tűgörgős csapágyként alakítják ki

A kardánkereszt négy, kis átmérőjű csapja a kardánvillák jóval nagyobb
átmérőjű furataiba könnyen behelyezhető, majd a csap és a furat közötti
radiális hézagba egy-egy darab, tűgörgővel kitöltött hüvelyt illesztenek.
Végül a hüvelyeket tengelyirányban seeger- gyűrűvel megtámasztják.
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OLDHATÓ TENGELYKAPCSOLÓK
Az oldható tengelykapcsolók jellemzője, hogy üzem közben a tengelyek kapcsolata
megszakítható, de a bekapcsolást csak álló helyzetben lehet elvégezi.
Ilyen feladat ellátására alkalmas a körmös tengelykapcsoló (fenti ábra). Az egyik tengelyvégre mereven szerelik a tengelykapcsoló
felet. A másik fél a bordás tengelyvégen egy kapcsolószerkezettel tengelyirányban elcsúsztatható. A körmök alakja és száma eléggé
változatos, de legalább három körömmel szokás gyártani. Összekapcsolt állapotban csak a körmök nyomatékátvivő síkjai
érintkeznek, a homloksíkok nem. Így az üzem közbeni hőmérséklet-változás hatására létrejövő hosszváltozás nem okoz befeszülést.
Körmös kapcsolókat alkalmaznak akkor is, ha a hajtott tengely forgásértelmét időszakonként
változtatni kell, de a hajtótengely forgásértelme állandó. A bal oldali ábra egy ilyen
irányváltó szerkezetét szemlélteti. Az (1) hajtótengely végére reteszelt kúpkerék a (2) hajtott
tengelyen szabadon futó két kúpkerékkel állandó kapcsolatban van, amelyek forgásértelme

így egymással ellentétes. A kapcsolószerkezet mindkét oldalát a kúpkerekekhez kapcsolható
körmös kapcsoló félként alakítják ki és a hajtott tengelyhez siklóretesz útján kapcsolódik. A
két kúpkerék között tengelyirányban elmozdítható és így a szükséges forgásértelemmel forgó
kúpkereket rögzíti a kihajtótengelyhez. Az irányváltó kapcsolását csak álló tengelyek
esetében lehet elvégezni..
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MOZGÉKONY TENGELYKAPCSOLÓK
Hosszú tengelyek hőmérséklet-változás okozta hosszváltozásának kiegyenlítése céljából az ábra szerinti, úgynevezett hődilatációs
tengelykapcsolókat alkalmaznak. A tengelyvégekre ékelt vagy reteszelt körmös kapcsoló felek egytengelyűségét központosító
gyűrűvel érik el. A körmös kapcsoló feleket a várható hőtágulás értékének megfelelő hézaggal szerelik a tengelyvégekre.

Kis távolságú, párhuzamos tengelyek összekötésére is mozgékony tengelykapcsolót alkalmaznak. A fenti ábra szerinti Oldhamkapcsoló mindkét tárcsájának sík lapjába a középponton átmenőhornyot marnak. A kapcsoló összeállításakor a két tengelyvégre
reteszelt tárcsa közé egy harmadik, szintén acélból készült tárcsát helyeznek, amelynek két oldalán a tengelykapcsoló feleken
kialakított hornyokba illő, egymásra merőleges irányú munkalécek vannak. Nyomatékátvitel közben a középső tárcsa középpontja

olyan körpályán mozog, amelynek átmérője a két tengely középvonalainak e távolsága. A középső tárcsát— a tengelykapcsoló
rugalmasságának érdekében — gumiból is készítik. Ilyenkor a munkalécek a tengelykapcsoló feleken, az ezekhez illeszkedő,
egymásra merőleges hornyok pedig a gumitárcsában vannak...
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SÚRLÓDÓ TENGELYKAPCSOLÓK
A súrlódó tengelykapcsolók jellemzője, hogy velük részleges
nyomatékátvitel valósítható meg. Üzem közben oldhatóak, illetve
zárhatóak.

Főleg akkor alkalmazzák a súrlódó tengelykapcsolókat, ha különböző szögsebességgel forgó, terhelt tengelyeket kell
szétválasztani, ill. összekapcsolni. A súrlódó kapcsolókkal a súrlódóerő folyamatos növelésével biztosítani tudjuk a — szélső
esetben álló — hajtott tengely szögsebességének a hajtóoldali értékre gyorsítását. A súrlódó tengelykapcsolók többsége olyan
kialakítású, hogy a legnagyobb nyomaték átviteléhez szükséges összeszorító erőt egy vagy több, megfelelően előfeszített
acélrugó biztosítja, tehát a tengelykapcsolót zárva tartja. Szükség esetén a tengelykapcsoló oldását a rugóerő ellenében
kifejtett oldóerővel lehet elérni.

A súrlódó tengelykapcsolók üzemét zavarhatja az egymáson elcsúszó felületeken fejlődő hő, ezért az átmeneti állapotot jelentő
oldási és zárási folyamat időtartamát a lehető legrövidebbre kell csökkenteni. Ellenkező esetben a fejlődő hő elvezetéséről
külön gondoskodni kell. Üzemen kívüli állapotban a tengelykapcsoló zárt helyzetben van.
.
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SÚRLÓDÓ TENGELYKAPCSOLÓK

A súrlódó tengelykapcsolók legegyszerűbb kialakítási formája (az ábrákon látható)
kúpos súrlódó tengelykapcsoló. Általában a hajtótengelyre szilárdan, míg a hajtott
tengelyre

tengelyirányban

eltolhatóan

szerelik

a

belső,

ill.

külső

kúpos

tengelykapcsoló feleket. A súrlódási tényező növelése érdekében a hajtott oldali
külső

kúpfelületre általában ferodó (réz-azbeszt) betétet szegecselnek vagy

ragasztanak. A tengelyirányú erőt gyakran egyetlen, központosan ható hengeres
csavarrugó biztosítja.

A tengelykapcsolót ugyanezen az oldalon kialakított

csúszógyűrűhöz kapcsolódó emeltyűvel lehet oldani a nyomórugó ellenében
kifejtett erővel.

A kúpos súrlódó tengelykapcsoló jellemző méretei a mellékel tábrán láthatók. A
tengelykapcsoló

kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a tárcsák alakja által

meghatározott
kúp ne legyen önzáró! Ennek feltétele, hogy tg α > .
.
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SÚRLÓDÓ TENGELYKAPCSOLÓK
A csúszásmentes nyomatékátvitelhez szükséges minimális
rugóerő nagyságának meghatározásához az ábrák jelöléseit
használjuk fel.

.
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SÚRLÓDÓ TENGELYKAPCSOLÓK
Olajos, négylemezes tengelykapcsoló

A hajtóoldali tengelyvégre szerelt kapcsolófél belső palástján 60-os elrendezésében hat darab, párhuzamos oldalú hornyot
vésnek. A hajtott oldali tengelyvégére szerelt kapcsolófél külső palástján hasonló elrendezésben szintén hat darab, párhuzamos
oldalú hornyot készítenek tárcsamaróval. A kapcsolófelek hornyai méretéhez igazodó négy-négy darab külső, ill. belső bordával
ellátott súrlódó lemezt felváltva helyezik a két kapcsolófél megfelelő hornyaiba. Ez a kapcsoló azért négylemezes, mert a hajtott
tengelyre csak négy lemez adja át a hajtótengely nyomatékát. A lemezes tengelykapcsolók további jellemzője, hogy a
nyomatékátvivő lemezek mindkét oldalán fellép a lemezek összeszorításából származó súrlódóerő.

Az olajos lemezes tengelykapcsolók előnye, hogy a lemezek csúszásakor fejlődő
hő nagy részét a működéshez elengedhetetlenül szükséges kenőolaj elvezet.
Hátrányt jelent, hogy az olajban futó acéllemezek érintkező felületén ébredő
súrlódási tényező kisebb értéke miatt nagyobb teljesítmények átviteléhez túlzottai
sok lemezpárra lenne szükség, ami a tengelykapcsoló méreteit aránytalanul meg
növelné.
Ezért
általában
kisebb
nyomatékok
átszármaztatására
és
nyomatékhatároló biztonsági tengelykapcsolóként is alkalmazzák.
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SÚRLÓDÓ TENGELYKAPCSOLÓK
Száraz lemezes súrlódó tengelykapcsoló
Nagyobb nyomatékok átvitelére a száraz lemezes súrlódó tengelykapcsolókat alkalmazzák,
amelyekben a súrlódó lemezekre a súrlódási tényező növelése érdekében ferodó betétet

ragasztanak, ill. szegecselnek az ábra részletrajzán látható módon (egy csőszegeccsel csak az
egyik oldali betétet rögzítik). A nagyobb teljesítményű — hagyományos erőátvitelű —
dugattyús belső égésű motorok lendkerekében szokták elhelyezni, általában egy-, esetleg
kétlemezes kivitelben. Ezért ezeket lendkerék-kapcsolónak is nevezik .
A száraz lemezes tengelykapcsoló méreteinek és a szükséges összeszorító erő nagyságának meghatározási elve megegyezik az olajos
lemezes tengelykapcsolóknál ismertetettel. Tehát elvben nincs különbség, csak az alkalmazott súrlódó betétek anyagára megengedett
felületi nyomásban és a súrlódási tényező nagyságában. Ezek szokásos értékeit a táblázat tartalmazza..
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HIDRODINAMIKUS TENGELYKAPCSOLÓK
Hidrodinamikus tengelykapcsoló

A hidrodinamikus tengelykapcsoló két félből összerakott, körgyűrű alakú, zárt, forgó hidraulikus szerkezet (lásd. ábra), amelyben a
nyomatékot a hajtóoldalról (szivattyú járókerék) a hajtott oldalra (turbina járókerék) folyadék adja át. A körgyűrű alakú térben
elhelyezkedő, általában egyenes, radiális lapátok terét, a nyomatékátvitel nagyságához igazodva, részben vagy teljesen folyadék tölti
ki. Ha a szivattyú járókerekét a motor forgatja, a benne levő folyadék a ráható centrifugális erő következtében átömlik a turbinajárókerékre. Itt a megnövekedett mozgási energiájú folyadék impulzusereje a turbina tengelyét terhelőnyomaték ellenében
hajtónyomatékot hoz létre, amely megforgatja a turbina járókerekét. Állandó hajtófordulatszám mellett az átvihető nyomatékot a
rendszerben levő folyadék mennyiségével szabályozhatjuk. Kis hajtófordulatszámon (pl. a motor alapjárati fordulatszámán) a folyadék
impulzusereje által kifejtett hajtónyomaték kisebb lévén a terhelőnyomatéknál, a turbina járókereke áll. A szivattyú fordulatszámának,
és esetleg a töltőfolyadék mennyiségének növelésével növelhető a folyadék mozgási energiája, és így szivattyúoldalról a

turbinaoldalra átvihető nyomaték nagysága is. Nyomatékátvitel csak akkor valósítható meg, ha a szivattyúoldali fordulatszám nagyobb
a turbinaoldali fordulatszámnál, mert az együttforgási állapotban megszűnik a folyadék cirkulációja, tehát a nyomatékátvitel is. Ez csak
a turbinaoldal terheletlen állapotában fordulhat elő.

Már csak meg kellene tanulni….

VÉGE...
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