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GÉPELEMEK – TENGELYEK ÉS CSAPÁGYAZÁSUK

Tengelyek
A tengely egyike azoknak a gépészeti elemeknek, amelyet szinte minden mozgó
berendezésben megtalálunk. A tengelyek forgó mozgást végző gépelemeket hordoznak
és/vagy részt vesznek a forgatónyomaték átvitelében. Kialakításuk igen sokféle lehet, de
vannak

olyan

részleteik,

amelyek

a

legtöbb

tengelyen

megtalálhatók.

Ezeket

szabványosították, így pontos formájuk, illetve méreteik szabványokból vagy tervezési
segédletekből meghatározható.

.A tengelyek kialakítása
Az egyszerűbb tengelyeket végig egyforma átmérőjűre készítik, csak a végein a csapágyak felfekvésére munkálják kisebb átmérőre.
Általában azonban a gépek tengelyei a különböző rájuk szerelt és velük kapcsolódó alkatrészek miatt lépcsős, változó
keresztmetszetűek. Az ábrán egy tengely kialakítását mutatjuk be, megnevezve a tengely fő részeit. Így a tengely végén
elhelyezkedő csapágyban fekvő rész az ún. végcsap. A tengely közbenső részén szerelt csapágyba a nyakcsap fekszik bele. A
hajtáshoz kapcsolódó vége a csatlakozó csap, míg a két vagy több csapágy közötti rész a közvetítő szakasz. (Erre a részre rögzítik
pl. a fogaskereket, csigakereket, tárcsát.)
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Tengelyek
A tengelyek osztályozása
A tengelyeket több szempont szerint is csoportosíthatjuk:
1. Üzemük szerint: •

a) A tengely áll, a rászerelt gépelemek végzik a forgó mozgást. A
tengely és a rászerelt gépelemek közötti kapcsolat laza (a ábra):
gépkocsi. •
b) A tengely forog és vele együtt forog a rászerelt alkatrész is.

Kapcsolatuk szoros, a tengely nyomatékot visz át. Ez az eset a
leggyakoribb a gépészeti gyakorlatban (b ábra): belsőégésű motorok
.

főtengelye, szerszámgépek hajtóműtengelye.
c) c) A tengely forog, de nyomatékot nem visz át. Ilyenkor a tengely és

a rászerelt forgó gépelem szintén szoros kapcsolatban van (c ábra):
vasúti kocsik tengelye..
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Tengelyek
A tengelyek osztályozása
2. Igénybevételük szerint •

a) Hajlításra igénybe vett,
b) Csavarásra igénybe vett,
c) Hajlításra és csavarásra együttesen igénybe vett.

3. Alakjuk szerint •
a) Egyenes középvonalú •
.

b) Alakos tengelyek – nem egyenes középvonalú tengelyek .
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Tengelyek
A tengelyek osztályozása
4. Keresztmetszetük szerint

a) Tömör,
b) Üreges tengelyek
5. Működésük szerint
.

a) Merev tengelyek, melyek működés közben sem hossz,
sem keresztirányban nem térhetnek el
b) Csuklós tengelyek, melyek kapcsolatot létesítenek két,
nem egy egyenesbe eso tengely között
c) Hajlékony vagy flexibilis tengelyek, melyek működés
közben hajlíthatók.
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Tengelyek

.
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Tengelyek
Tengelyek igénybevétele és kialakításuk.
• hátsókerék-meghajtású orrmotoros gépkocsik
kardántengelye, amely a sebességváltótól a
kiegyenlítőműbe (differenciálműbe) továbbítja a
csavarónyomatékot.
Igénybevétele
tisztán
csavarás. A hosszú csavart tengelyt körgyűrű
keresztmetszetűre szokás kialakítani;
• bordás tengelyt alkalmazunk, ha a tengelyen
elhelyezett nyomatékátvivő elem (pl. fogaskerék)
mozgását csak érintő irányban akarjuk korlátozni;
• kisebb nyomaték átvitelére alkalmas hajlékony
. tengelyek.

További jellegzetes tengelyféleségek
•
•

a gépjárművek kormányzott kerekeit hordozó tengelycsonkok, amelyek segítségével a pályaív érintőjének irányába tudjuk
beállítani a kormányzott kerekeket;
hátsókerék-meghajtású gépkocsik hátsóhídban csapágyazott féltengelyei, amelyek igénybevétele hajlítás és csavarás;
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Tengelyek igénybevételei
Az előző táblázatokban kiemelt megoldásokat elemezve megállapítható, hogy a feltüntetett
igénybevételek csak az állványhoz mereven kapcsolódó szerkezetek statikus terhelési
állapotában igazak.
A táblázatok nem tartalmazzák, hogy a változó üzemi körülmények következtében
•

az igénybevételeket okozó erők és erőpárok nagysága, iránya és gyakran az értelme is megváltozik;

•

a kiegyensúlyozottság hiánya belső erőket ébreszt;

•

az adott szerkezet mozgásállapotának megváltozásával egy időben újabb erők és erőpárok okozta igénybevételek fellépésére is

számítanunk kell.

A pontos matematikai és fizikai levezetések helyett a szilárdsági méretezéskor kettős egyszerűsítést hajtunk végre:
•

Egy (c >1) dinamikus tényező felvételével látszólag növeljük a terhelést

𝑴′𝑻 = 𝒄 ∗

𝑷
a dinamikus tényezőt
𝟐∗𝝅∗𝒏

villamos gépeknél általában c 1 -1,1 értékre szokás felvenni.
•

Egy (b > 1) biztonsági tényező meghatározásával és figyelembe vételével csökkentjük a választott anyag
szilárdságára jellemző megengedett feszültséget

𝝈′𝑲𝑯 =

𝝈𝑲𝑯 ′
𝝉𝑲𝑯
, 𝝉𝑲𝑯 =
𝒃
𝒃
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Tengelyek - Terhelési esetek
STATIKUS TERHELÉS

A szilárdságtanban feltételeztük, hogy az egyensúlyban levő, merevnek tekinthető szerkezetek különböző
igénybevételeit okozó erők és erőpárok nagysága, iránya és értelme állandó. Az ilyen terhelési esetet statikus
terhelésnek nevezzük. Az igénybevételek hatására az anyagban ébredő feszültség nagysága és értelme az idő
függvényében állandó.
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Tengelyek
A forgó tengelyek túlnyomó többségének igénybevétele viszont —
tökéletes kiegyensúlyozottságot feltételezve is - az idő függvényében
változik. A váltakozás törvényszerűségét — a váltakozó igénybevételek
közül - legegyszerűbben egy vasúti kocsi futó kerékpárja tengelyének
forgása közben figyelhetjük meg. A megfigyelés alatt feltételezzük, hogy
a végcsapokat terhelő erő állandó. Így a kerék és a sín érintkezésénél
fellépő reakcióerők is állandó nagyságúak

Az ábra szerinti helyzetben az erőpárok okozta hajlítónyomaték hatására a meggörbülő tengely A, B, C és D
pontjaiban elhelyezkedő szálak hosszúsága különböző mértékben változik.

•

az A pontban levő szál megnyúlása a legnagyobb (+l = lmax),

•

a BD semleges réteghez közeledve a szálak megnyúlása a BD rétegtől mért távolságuk arányában csökken
( 0 < l < lmax ),

•

a BD semleges rétegben levő szálak csak meggörbülnek, hosszúságuk nem változik (+l = 0 ) ,

•

a C ponthoz közeledve a szálak zsugorodnak. A zsugorodás mértéke a BD rétegtől mért távolságuk arányában
nő ( 0 < |-l | < |-lmax |),

•

C pontban levő szál zsugorodása a legnagyobb ( |-l | = lmax ),

-10-

GÉPELEMEK – TENGELYEK ÉS CSAPÁGYAZÁSUK

Tengelyek - Terhelési esetek
SZIMMETRIKUS LENGŐ TERHELÉS

Az

anyagban

a

l

hosszváltozással

arányos

nagyságú



normálfeszültség ébred. Könnyen belátható, hogy a kerék - és így a

tengely - forgása közben a jelzett kerületi pontokban ébredő
normálfeszültség körülfordulásonként a legnagyobb húzó- és a
legnagyobb nyomófeszültség között váltakozik.
Közbenső helyzetekben - a jelzett B és D pontokban - a feszültség

értéke zérusra csökken. A változás gyakorisága a tengely
fordulatszámának (a jármű sebességének) függvénye. Az ilyen
terhelési esetet szimmetrikus lengő terhelésnek nevezzük. A
terhelési esetek között az anyag szempontjából a lengő terhelési

mód a legkedvezőtlenebb.
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Tengelyek - Terhelési esetek
LÜKTETŐ TERHELÉS

Lüktető a terhelés, ha a szerkezet vagy gépelem terhelésének váltakozásakor a terhelt keresztmetszetekben
ébredő feszültség vagy csak pozitív vagy csak negatív értékek között váltakozik. Szélső esetben elképzelhető,
hogy a terhelés változása közben a gépelemben ébredő feszültség értéke zérusra csökken.

Jellegzetesen lüktető terhelésűek azok a gépelemek,
amelyeket eleve csak meghatározott irányú, de változó
nagyságú terhelések felvételére terveztek. Ilyen
gépelemek
• a különböző emelőgépek, felvonók, kötélpályák
teherfelfüggesztő kötelei;
• a különböző gördülőcsapágyak gyűrűi (tárcsái) és
gördülő elemei;
• a különböző húzó és nyomó csavarrugók,
tekercsrugók, laprugók, tányérrugók;
• közúti és vasúti járművek álló görbetengelyei stb.
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Tengelyek - Az anyagok kifáradása
LÜKTETŐ TERHELÉS

Laboratóriumi kísérletekkel igazolták, hogy a dinamikusan ismétlődő
igénybevételek a különböző szerkezetek és gépelemek törését okozhatják,
még akkor is, ha a ténylegesen fellépő feszültség a statikus
igénybevételeknél megengedett feszültség törtrészét éri csak el. Ez a
jelenség az anyagok kifáradására enged következtetni.
A fárasztókísérletek során azt is megállapították, hogy adott szerkezeti
anyagból készített, azonos méretű próbapálcák annál hamarább törtek el,
minél nagyobb feszültséget ébresztett bennük az ismétlődő igénybevétel.

A koordináta-rendszer vízszintes tengelyére
az ismétlődések számának tízes alapú
logaritmusát (lg_N), a függőleges tengelyre
pedig az adott ismétlődési számhoz tartozó
KH kifáradási határfeszültséget mértük fel
MPa-ban.

Azt a legnagyobb feszültséget, amely mellett még a — gondosan megmunkált, felületi egyenetlenségektől és
hirtelen átmenetektől mentes — próbatestek végtelenismétlődést is elviseltek, kifáradási határfeszültségnek
nevezzük. Wöhler kísérleteivel igazolta, hogy az az alkatrész vagy gépelem, amely 107 ismétlődést elviselt
károsodás nélkül, a kísérleti terhelés végtelen ismétlődése esetében sem fog majd eltörni. A különböző minőségű
szerkezeti anyagokkal végzett kísérleteinek eredményét értékelve megállapította, hogy a kifáradási
határfeszültség anyagjellemző, de azonos anyagból készített, különböző nagyságú, kialakítású és felületi
érdességű szerkezeteknél más és más az értéke. Az általa megszerkesztett függvény képét Wöhler-görbének
nevezzük.
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Tengelyek igénybevételei
A KIFÁRADÁSI HATÁRFESZÜLTSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A b biztonsági tényező értéke: b=b1*b2*b3*… * bn
Ezek közül a fontosabbak a következők:
•
•

•

•
•
•
•
•

A tengely méretének növekedésével kezdetben erősen, később kevésbé (kb. 300 mm-ig) csökken a kifáradási
határfeszültség (b1  1,6).
A felületi érdesség befolyása:
• polírozott felületnél (b2  1-1,05)
• köszörült felületnél (b2  1,05-1,20)
• simított felületnél (b2  1,1-1,4)
• hengerelt felületnél (b2  1,25-2,2)
Lépcsős tengelyeknél az átmenet nélküli keresztmetszet-változás kedvezőtlen (b3  1,2-2,0) hatását
csökkenthetjük a viszonylag nagy sugarú átmenetek kialakításával.
A körbefutó hornyok kedvezőtlen (b4  1,2-1,6) ) hatását - pl. menetkifutás, biztosítógyűrűk stb. részére szintén nagy sugarú átmenetek kialakításával csökkenthetjük.
A nyakcsapokon kialakított reteszhornyok közül főleg az ujjmaróval (b5  1,6-2,0) készített hornyok
veszélyesek. Ezért, ha lehet, az agyat zsugorkötéssel rögzítsük a tengelyre.
A tengelyre merőleges hengeres, ill. kúpos furatok (b6  1,4-1,6) méretét a lehető legkisebbre készítsük.
Különösen hajlításnak kitett tengelyeken veszélyesek az esztergált menetek (b7  2-2,6) , a hengerelt menetek
kedvezőbbek.
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Tengelyek méretezése kifáradásra
A különböző

feladatokat ellátó tengelyek kialakításánál a tervezőnek igen kevés

szabadsága, annál több kötöttsége van. A villamos forgógépekbe beépítendő tengelyek
tagoltságát és méretét a motor vagy generátor tekercseinek geometriai helyigénye, a
különböző csapágyak és nyomatékközvetítő elemeinek részére kialakított hordozó felületek
hossza, valamint a gép üzemi paraméterei (teljesítmény, fordulatszám stb.) eleve
behatárolják. Így a tervező feladata négy, egymástól nem elválasztható, de mégis
különböző szakaszra bontható:

1.) A gép üzemi paramétereinek és az energiaátalakítás láncolatában elfoglalt helye, valamint üzemi
körülményei (c dinamikus tényező) ismeretében a terhelések, majd ezekből a tengely egyes szakaszai
igénybevételének pontos meghatározása.
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Tengelyek méretezése kifáradásra
2.) A formai kialakítás ismeretében a
fellépő igénybevételek elviselésére
alkalmas (b biztonsági tényező)
legolcsóbb anyagminőség megválasztása
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Tengelyek méretezése kifáradásra
3.) számított igénybevételek és a választott anyag szilárdsági jellemzőinek
ismeretében a tengely egyes szakaszai keresztmetszeti jellemzőinek (A, K, Kp),
majd ebből a méreteinek (d1, d2, d3, . . . dn) meghatározása.

4.) Végül a számított, és a hordozófelületekre helyezendő gépelemek méreteinek ismeretében - a
biztonság irányába, szabványosra kerekített méretekkel megrajzoljuk a tengelyt, majd ellenőrizzük a
szerelhetőség és a gyárthatóság feltételeit.

Amint látjuk, az egyes tengelyszakaszok méreteit külön-külön kell meghatározni, mert csak így
közelíthető meg az ideálisnak tekinthető egyenszilárdságú alak.
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TENGELYEK CSAPÁGYAZÁSA
A csapágyak feladata a forgó vagy lengő mozgást végző tengelyek
megtámasztása és megvezetése a lehető legkisebb ellenállás mellett.
A terhelés felvétele szempontjából a következők lehetnek.
• Radiális csapágyak, amelyek a tengelyre merőleges irányú — sugár irányú —
terhelések

felvételére

és

továbbítására

alkalmasak.

Ezek

a

hordozócsapágyak. A radiális csapágyak egy speciális fajtája az önbeálló
csapágyak.
• Axiális csapágyak, amelyek a tengely irányú terhelések felvételére és
továbbítására alkalmasak. Ezek a támasztó- vagy talpcsapágyak.

• Radiax csapágyak, amelyek radiális és axiális terhelések felvételére, valamint
ezek továbbítására egyaránt alkalmasak.
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TENGELYEK CSAPÁGYAZÁSA
Szerkezetük szempontjából a következők lehetnek.
.
Siklócsapágyak, amelyeknél az álló és a forgó elemek egymáson elcsúsznak.

Gördülőcsapágyak, amelyeknél a viszonylagos mozgás ellenállásának csökkenését különböző gördülőelemek
közbeiktatásával érjük el.
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SIKLÓCSAPÁGYAK
A siklócsapágyak szerkezete

A siklócsapágyak szerkezeti kialakítása igen változatos. Általánosságban négy fő szerkezeti részt

— ha ezekre egyáltalán szükség van — különböztethetünk meg:
• a csapágyház lehet osztott és osztatlan;
• a persely a csapágybéléssel szintén lehet osztott és osztatlan, vagy hasított, esetleg beálló
persely. A csapágybélés a siklási tulajdonságot javítja;
• különböző tömítő és porvédő szerkezetek;
• a kenőberendezés.
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A HORDOZÓCSAPÁGYAK SZERKEZETE
Öntöttházú szemcsapágy szerkezete. A szemcsapágyakra jellemző,
hogy a csapágyház és a bele átmeneti illesztéssel szerelt persely
egyaránt osztatlan.
A persely nélküli szemcsapágyakban a tengelycsap közvetlenül a ház furatában forog. A csapágy
rögzítését a ház talpán kialakított furatokba helyezett anyás csavarokkal oldják meg. Kis darabszám
esetén a szemcsapágyak háza készülhet hegesztett kivitelben is.

Az ábra a villamos forgógépeken gyakran alkalmazott pajzscsapágyat
szemlélteti. A csapágy perselye itt is osztatlan, de a csappal érintkező
felületét általában jó siklási tulajdonságú bélésanyaggal öntik ki. A
perselyt elfordulás ellen hernyócsavarral rögzítik.
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A HORDOZÓCSAPÁGYAK SZERKEZETE
A gondos szerelés és kenés ellenére üzem közben a perselyek, ill.
bélések csappal érintkező felülete — a forgásértelemtől és a
csapterhelés

nagyságától

függően

—

megkopik.

Így

a

csapágyhézagot időnként után állítani kell. Ezek a csapágyházak
kúpos furattal készülnek (lásd. ábra). A persely külső felülete — a
ház kúpos furatához igazodva — szintén kúpos és az egyik
alkotója mentén hasított. A persely két vége hengeres, és erre
finommenetet esztergálnak.
A csapágyhézag után állítása úgy lehetséges, hogy a jobb oldalon — a nagyobb méretű perselyvégen
— meglazítják az állítóanyát, majd ezután a bal oldali állítóanyát a kívánt mértékben meghúzzák.
Ekkor a hengeres furatú kúpos persely a ház kúpos furatába hatol, furatának átmérője lecsökken. Végül

a jobb oldali állítóanya meghúzásával a persely helyzetét rögzítik a csapágyházban. Így a korábban
oválisra kopott perselyfurat átmérője lecsökken, tehát eredeti méretére felfúrható.
.
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A HORDOZÓCSAPÁGYAK SZERKEZETE
A hordozócsapágyak másik csoportját az osztott házú merev és önbeálló perselyű csapágyak képezik.
A fedelet a csapágy talpához a
lépcsős
hengeres
illesztik
belenyúlik

felületen

kialakított

nyúlvány
(lenti
a

ábra),

mentén
amely

csapágytalpon

azonos sugarúra kimunkált ívelt
lépcsőbe.
Merev persely esetében a nagy radiális terhelésű tengelyek lehajlása

következtében megszűnik a csap és a persely kívánt normális
felfekvése. A két elem csak élen érintkezik, aminek következtében
igénybevételük megnövekszik, ez pedig berágódáshoz, rossz esetben
a csap és a persely töréséhez vezethet.
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A HORDOZÓCSAPÁGYAK SZERKEZETE
A hordozócsapágy- önbeálló perselyű csapágy

Az ábrán egy beálló perselyű siklócsapágy
szerkezetét láthatjuk. A beállóságot a ház
belső és a persely külső felületére
esztergált gömbbel biztosítjuk. Mindkét
gömbfelület középpontja a tengely
elméleti középvonalán helyezkedik el.

A persely tangenciális elfordulását ovális furatba nyúló csavarvéggel akadályozhatjuk meg. A tényleges beállóság
érdekében a fedél csavarjaival nem szabad túlzottan nagy összeszorító erőt kifejteni!
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A HORDOZÓCSAPÁGYAK PERSELYEI
A kenés ellenére — főleg a csap indulásának fázisában
— rövid ideig fémesen érintkezik a csap és a persely anyaga. A tengelycsapok általában acélból
készülnek, felületüket edzés után méretre köszörülik. Azért, hogy a kopás ne lépjen túl egy
megengedett értéket, a persely anyagának a jó siklási tulajdonságán kívül több követelményt kell
kielégítenie.
Ezek a következők:
• kopásállóság,
• hővezető képesség,
• kis hőtágulás,
• szemcseágyazó képesség,
• könnyű alakíthatóság,
• korrózióval szembeni ellenálló képesség

-25-

GÉPELEMEK – TENGELYEK ÉS CSAPÁGYAZÁSUK

TÁMASZTÓCSAPÁGYAK

Nagy tengelyirányú erők felvételére támasztócsapágyakat
alkalmazunk. Függőleges tengelyhelyzetnél főleg az ábrán
látható talpcsapágyat használjuk.

Míg vízszintes tengelyeknél, ahol radiális terhelés is fellép,

osztottházú, laza kenőgyűrűs fésűscsapágyat (lásd. ábra)
alkalmazunk.
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SIKLÓCSAPÁGYAK KENÉSE
A

siklócsapágyak

súrlódási

viszonyainak

vizsgálatakor

Stribeck

megállapította,hogy ha az adott terhelésű (palástnyomású) és kerületi
sebességgel forgó csap, valamint az álló persely között kialakított sarló alakú
résbe (a csapágyhézagba) megfelelő mennyiségű és viszkozitású* kenőanyagot
juttat, akkor a csapágy súrlódó ellenállása — a száraz súrlódási állapothoz
képest — nagyságrendekkel kisebb lesz.

* A viszkozitás, más elnevezéssel a belső súrlódás egy gáz vagy folyadék (fluidum) belső ellenállásának mértéke a csúsztató feszültséggel szemben.
Így a víz folyékonyabb, kisebb a viszkozitása, míg az étolaj vagy a méz kevésbé folyékony, nagyobb a viszkozitása. Minden valóságos folyadéknak
vagy gáznak van viszkozitása (kivéve a szuperfolyékony anyagoknak), az ideális folyadék és ideális gáz viszkozitása nulla.
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SIKLÓCSAPÁGYAK KENÉSE
A csap mozgását megfigyelve azt tapasztalta, hogy indításkor, amikor a csap
a perselyen fekszik, az érintkező felületek közül kiszorítja a kenőanyagot
(a)ábra), a súrlódási tényező megegyezik a száraz súrlódásnál mért értékkel
(1).
A csap beindulásakor a rátapadt kenőanyagot beviszi a csap és a persely
felfekvő felületei közé és egy határig (’ = tgα) felmászik a persely falára (b)

 ábra).Ez a vegyes súrlódás állapota (1-2).
A kerületi sebesség növelésével növekszik a felületek közé hordott
kenőanyag mennyisége és így a nyomása is, a csap elválik a persely
felületétől, felúszik. Kialakul a minimális csapágyhézag, a csap átvált
(c)ábra). Ezen a kerületi sebességen a legkisebb a súrlódási tényező (2). A

kerületi sebesség további növelésével a csap egyre magasabbra úszik, a
súrlódási tényező kis mértékben, de nő (d)ábra) (2 utáni szakasz).
Siklócsapágyakban a súrlódási tényező üzem közbeni változását — a csap
kerületi sebességének függvényében — a Stribeck- diagram szemlélteti.

A diagramról leolvasható, hogy a siklócsapágyak ellenállását milyen nagy mértékben befolyásolhatja a helyes vagy a helytelen kenésük. éppen ezért igen lényeges, hogy olyan
-28kenési rendszert alkalmazzunk, amely biztosítani tudja a zavartalan üzemeltetéshez előírt mennyiségű és minőségű kenőanyagot.
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SIKLÓCSAPÁGYAK KENÉSE
Viszonylag kis fordulatszám és nagy felületi nyomás
esetében általában zsírkenést alkalmaznak.
Ehhez
leggyakrabban a viszonylag sok zsír tárolására (a kihajtott
fedélben) alkalmas zsírzószelencét (Staufer zsírzó),
peremes zsírzógombot használják.

Nagyobb fordulatszámon üzemelő csapágyak kenésére és a fejlődő hő elvezetésére
különböző viszkozitású kenőolajokat használnak. Stabil gépeken elterjedten
alkalmazták a különböző csepegtető eljárásokat, de gazdaságtalan üzemük (a
kenésben részt vett olaj nehézkes összegyűjtése és újrahasznosítása) miatt ma már
ritkán alkalmazzák.
Gyakori megoldás a mellékelt ábrákon látható laza kenőgyűrűs olajozás.
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SIKLÓCSAPÁGYAK KENÉSE
A laza kenőgyűrűs olajozás, amelynek működése az ábrát szemlélve
könnyen megérthető. A terheletlen felső perselyfelet a kenőgyűrű
részére bemetszik. Szereléskor ide helyezik a csap átmérőjénél jóval
nagyobb méretű acélgyűrűt, amely beleér az alsó csapágyházban
kialakított olajteknőbe. A kenőgyűrű kis fordulatszámú mozgását a
csap és a kenőgyűrű érintkező felületén kialakuló

súrlódóerő

biztosítja..

A merev kenőgyűrűs olajozás (mellékelt ábra) hátránya, hogy a
kenőgyűrű számára a teherviselő alsó perselyfelet is osztani kell,
ugyanakkor a csappal együtt forogva nagyon szétszórja az olajat
és így bizonytalan a kenési helyre való eljutása.

Négyütemű belső égésű motorok tipikus kenési rendszere a
szivattyús olajozás, amikor a különböző kenési helyekre
csővezetéken keresztül juttatják a viszonylag nagy nyomású
kenőolajat.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK
A gördülőcsapágyak általában külső és belső gyűrűkből, a gördülőtestekből (golyók vagy görgők), és a kosárból állnak.

A gördülőtesteket a kosár tartja
a külső és a belső gyűrűkhöz
és
egymáshoz
képest
egyenletes helyzetben, azokat
a
teljes
keresztmetszetre
felosztva, lehetővé téve ezzel a
gördülőtestek
zavartalan
gördülését. A gördülőtestek két
csoportra oszthatók, úgy mint
golyók és görgők. A görgőket
fel lehet továbbá osztani
hengeres,
tűkúpés
hordógörgőkre. A golyókhoz
külső
és
belső
gyűrűs
futófelületek
tartoznak
"egyetlen
ponton"
történő
érintkezéssel, míg a görgők
esetében
"vonalmenti
érintkezés" történik. .
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GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK
A gördülőcsapágyak felosztása
A gördülőcsapágyakat két fő csoportra oszthatjuk fel:
golyós

csapágyakra

futópálya

és

kialakításának

görgős

csapágyakra.

szempontjából

a

A

golyós

csapágyakat mélyhornyú, ferde hatásvonalú és axiális
csapágyakra oszthatjuk fel. A görgős csapágyakat a
gördülőtestek alakjának függvényében feloszthatjuk
hengeres, tű-, kúp-, és hordógörgős csapágyakra.
A gördülőcsapágyakat a fő

terhelési irányoknak

megfelelően továbbá még feloszthatjuk radiális és
axiális csapágyakra.
A csapágyban kialakított futópályákat tartalmazó elem
lehet gyűrű vagy tárcsa alakú.

Így megkülönböztetünk gyűrűscsapágyakat és tárcsáscsapágyakat.

-32-

GÉPELEMEK – TENGELYEK ÉS CSAPÁGYAZÁSUK

GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK
A gördülőcsapágyakban a terhelőerők általában a tengellyel együtt forgó belső
gyűrűről

(tárcsáról)

indulva,

a

gördülőelemek

közvetítésével

csapágyházban (állványban) álló külső gyűrűre (tárcsára).
érintkezése a futópályákkal elvileg pont, ill.

jutnak

el

a

A gördülőelemek

vonal mentén történik, de a

terhelőerők hatására mind a pályák, mind a gördülőelemek deformálódnak. Ezért a
valóságban az erő kör, ill. négyszög vetületű felületeken adódik át az érintkező
elemekre. Az erőátadás közben az elemekben ébredő feszültség meghaladja a
rugalmassági határt, és ez bennük maradandó alakváltozást hoz létre. Az
ismétlődő igénybevétel hatására ez az alakváltozás idővel egyre nagyobb és

nagyobb lesz, ami a csapágyhézag túlzott növekedéséhez és az egymáson
gördülő (egyre inkább csúszva gördülő!) elemek kifáradásához, kipattogzásához
vezet. Ez indokolja, hogy a gördülőcsapágyakat a gyártó cégek élettartamra
méretezik. Wöhler szerint az az anyag, gépelem, amely 107 ismétlődést károsodás
nélkül elvisel, az kifáradás szempontjából is megfelel.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK
Az alkalmazók, üzemeltetők a csapágyakat nem méretezik, hanem katalógusból kiválasztják. A kiválasztás
meghatározott élettartam alapján történik, figyelembe véve a csapágyazást terhelő erőket és az üzemi
körülményeket. A gördülőcsapágy gyártók az általuk elvégzett számtalan kísérlet és számítás alapján a következő
jellemzőket adják meg:
Dinamikus alapterhelés (C): Newton-ban megadott terhelés érték, melyet a radiális terheléssel terhelt csapágy egy
millió körülfordulás esetén károsodás nélkül elvisel - az erőátadásban résztvevő elemek (gördülőtest, futópálya)
maradó alakváltozása a gördülőelemek átmérője tízezred (10-4) részét ne haladja meg. Az élettartam
meghatározásához kiinduló adat.
Statikus határterhelés (C0): az a terhelés Newton-ban, amelyet a lassan forgó illetve áll csapágy a gördülőelemeinek
maradandó alakváltozása nélkül kibír.. Ezenkívül a csapágy álló helyzetében fellépő C0, statikus határterhelés mellett
a különböző gördülőcsapágyak elemeiben ébredő felületi feszültség a 4000. ..4600 MPa értéket nem lépheti túl.
Határfordulatszám (n): a megengedhető legnagyobb fordulatszám.
A csapágy névleges élettartam (L10) számértéke a megtett fordulatok számát jelenti millióban kifejezve. Kísérleti
eredmények megfelelően a gördülőcsapágyak élettartama (L10) az ISO élettartam egyenlet alapján:

𝑳𝟏𝟎

𝑪
=
𝑷

𝒑

L10 - a névleges élettartam, millió (106) körülfordulásban;
C - a dinamikus alapterhelés, N;
P (nagy P) - egyenértékű dinamikus csapágyterhelés, N;
p (kis p) -az élettartam-egyenlet kitevője, golyóscsapágyakra p = 3, görgőscsapágyakra p = 10/3.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK

𝑳𝟏𝟎

𝑪
=
𝑷

𝒑

A névleges élettartam üzemórákban

𝑳𝟏𝟎 =

𝟔𝟎 ∗ 𝒏 ∗ 𝑳𝟏𝟎𝒉
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝑳𝟏𝟎𝒉 =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑳𝟏𝟎
𝟔𝟎 ∗ 𝒏
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GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK

𝑳𝟏𝟎

𝑪
=
𝑷

𝒑

A csapágyak terhelése A tengelyre ható terhelések
irányuk szerint lehetnek radiálisak vagy axiálisak. Az
egyidejűleg ható, radiális- és axiális irányú terhelést
összetett terhelésnek nevezzük. A terhelések elvi
értelmezése az ábrán látható. A gördülőcsapágyon
belül az erő a tengelyről a csapágyházra a
csapágygyűrűkön és a gördülőelemeken keresztül
adódik át.
Tehát az üzemelés során a
csapágyakra az üzemi terhelés
(radiális,
axiális
vagy
mindkettő) ismétlődően
és
általában dinamikus hatásoktól
sem mentesen hat. Mindezen
hatásokat egy képzelt, állandó
nagyságú,
nyugvó
radiális
terheléssel,
úgynevezett
egyenértékű terheléssel (P)
vesszük figyelembe.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK
A gördülőcsapágyak kiválasztásának menete
• Határozzuk meg a csapágy P egyenértékű terhelését
az táblázatból vehető X és Y terhelési tényezők
felhasználásával (

𝑭𝒂
)
𝑪𝟎

!

• Határozzuk meg a csapágy C dinamikus alapterhelését!
P = X Fr + Y Fa
(X, Y, e)
• Válasszuk ki
táblázatból a megfelelő méretű és
teherbírású egysorú, mélyhornyú golyóscsapágyat!
• Ellenőrizzük
a
választott
csapágy
90%
megbízhatóságra vonatkozó névleges élettartamát!
𝑳𝟏𝟎𝒉=

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑳𝟏𝟎
𝟔𝟎 ∗ 𝒏

MINTAPÉLDA ÉS GYAKORLÓFELADAT LETÖLTHETŐ: ITT
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Gyűrűscspágyak
A legelterjedtebben alkalmazott csapágyak az egysorú,

mélyhornyú

golyóscsapágyak.

Népszerűségüket

az

egyszerű szerkezetükön kívül annak is köszönhetik, hogy
•

a radiális terhelés mellett az axiális terhelést is elviselik;

•

nagy fordulatszámokon is jól használhatók;

•

üzem közben nem igényelnek különleges figyelmet,
karbantartást;

•

egyszerű szerkezetük következtében az áruk is kedvező.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Gyűrűscspágyak
Nagyobb radiális és axiális terhelések esetében a 42A és a
43A

sorozatú

kétsorú

mélyhornyú

golyóscsapágyakat

alkalmazhatjuk.
A beálló golyóscsapágy két golyósora a külső gyűrűben
közös gömbfelületű

pályán gördül.

A csapágy ennek

következtében érzéketlen a tengely
a külső gyűrű középvonalának kisebb szögeltérésére. Ezért
olyan esetekben alkalmazzák, ha a tengely lehajlásából

szöghibák keletkezhetnek.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Gyűrűscspágyak
Az egysorú, ferde hatásvonalú golyóscsapágyak
belső és külső gyűrűjében a futópályák a csapágy
tengelyének irányában egymáshoz képest eltoltan
helyezkednek el, így ezek a csapágyak különösen
alkalmasak összetett terhelések felvételére, de
lényeges szempont, hogy csak egy irányban ható
axiális erőket képesek fel venni.
Ha egy csapágy teherbírása nem megfelelő, vagy a
csapágynak mindkét irányú axiális terhelést kell
felvennie, akkor párosított (tandem) beszerelést
alkalmazunk.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Gyűrűscspágyak
Mindkét irányú axiális terhelésre alkalmazhatunk O és X párosítást is.
Kétsorú, ferde hatásvonalú golyóscsapágyak az O párosításban szerelt egysorú,
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakra hasonlítanak, de keskenyebbek, mint két
egysorú csapágy. Nagy radiális és — mindkét irányból — nagy axiális erők
felvételére képesek.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Görgőscspágyak
A hengergörgős csapágyak nagy radiális terhelést és nagy fordulatszámot viselnek el. Több
változatban készülnek, amelyek a vezetővállak elrendezésében különböznek egymástól.
Általában az egyik gyűrű két vezetővállal készül, a másik gyűrű váll nélküli — ezek a
dilatációs csapágyak.

Az NJ sorozatú csapágyak egyik
oldalon vállal készülnek, ezért ez
a csapágy a tengely egyoldali
vezetésére alkalmas.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Görgőscspágyak
Az NUP sorozatú csapágyakat sarokgyűrű alkalmazásával a tengely mindkét irányú
axiális rögzítésére alkalmazzuk..
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Görgőscspágyak
A hengergörgős csapágyak általában kosárral készülnek, de az ún. telegörgős csapágyak gyűrű
nélkül készülnek. A tűgörgős csapágyak olyan hengergörgős csapágyak, amelyek görgői az
átmérőjükhöz képest hosszúak. Kis keresztmetszetük ellenére terhelhetőségük nagy, így
előnyösen alkalmazhatóak nagyobb dinamikus erőhatások átvételére.
Sugárirányú
helyszükségletük kicsi. A tűgörgős csapágyak készülnek a legtöbb változatban. Egy szokásos,
belső gyűrű nélküli, vállas tűgörgős csapágyat szemléltet az alábbi ábra.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Görgőscspágyak

A kúpgörgős csapágyak belső és külső gyűrűjének
futópályája, valamint a közöttük
elhelyezkedő görgők kúpos kialakításúak. A futópályák
kúpfelületeinek meghosszabbítása a csapágytengelyen egy
pontban metszik egymást. Egyidejűleg radiális és axiális
terhelés felvételére alkalmasak. Az axiális teherbíró
képessége az érintkezési szöggel — a külső gyűrű
futópályájának fél kúpszöge — arányosan növekszik. A
kúpgörgős csapágyak általában szétszedhető kivitelben
készülnek, vagyis a belső gyűrű a görgőkkel és
kosárszerkezettel egy egységet képez, amely a külső
gyűrűtől függetlenül szerelhető. A kúpgörgős csapágyak
készülnek egysorú, kétsoros és négysoros kivitelben.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Görgőscspágyak
A beálló görgőscsapágy két görgősora a külső
gyűrűben gömbfelületű pályán, a belső gyűrűn
két - a csapágytengelyhez képest szög alatt
hajló - homorú futópályán fut. A radiális
terhelésen kívül a csapágy minkét irányban
ható axiális terhelés felvételére is alkalmas.
Ezek a csapágyak káros következmények nélkül
elviselik a belső és a külső csapágygyűrű kis
fokú (1—2,57-os) szögeltérését.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Tárcsáscsapágyak

Általában egyirányú és mindkét irányú axiális terhelések
felvételére gyártják.
Axiális golyóscsapágy egyirányú terhelésre
Az ilyen típusú csapágyak az axiális terhelés felvételén kívül
képesek a tengelyt axiálisan egy irányban rögzíteni, de radiálisan
nem terhelhetőek. Egy futópályával ellátott tengelytárcsából,
egy golyóskosárból és egy futópályával ellátott fészektárcsából
állnak. A fészektárcsa készül sík vagy beálló felfekvő felülettel.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Tárcsáscsapágyak
Axiális golyóscsapágy mindkét irányú terhelésre
Ezek a tárcsás golyóscsapágyak alkalmasak váltakozó irányú
axiális terhelés felvételére, és így a tengelyek mindkét irányú
rögzítésére. Radiálisan azonban ezek a csapágyak sem
terhelhetőek. Egy tengelytárcsából — mindkét oldalán
futópályával — két golyóskosárból és két futópályával ellátott
fészektárcsából állnak. A fészektárcsák készülhetnek sík vagy
beálló felfekvő felülettel. A csapágyak szétvehetők. A
fészektárcsák és a golyóskosarak megegyeznek az egyirányú
terhelésű csapágyak megfelelő alkatrészeivel.
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GÖRDÜLŐCSAPÁGY-TÍPUSOK
Tárcsáscsapágyak
Axiális beálló görgőcsapágyak
Ezekben a csapágyakban a terhelés a csapágytengellyel
közbezárt hajlásszög alatt adódik át az egyik futópályáról a
másikra, így az axiális terheléssel egyidőben radiális
terhelések felvételére is alkalmasak. Az axiális beálló
görgőscsapágyak szétszedhetők, a tengelytárcsa és a
görgőskosár külön szerelhető a fészektárcsától..
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A GÖRDÜLŐCSAPÁGY KENÉSE

A gördülőcsapágyak többségénél zsírkenést alkalmaznak. A csapágygyárak a szükséges minőségű
zsírral feltöltve

szállítják a csapágyakat, ill. a csapágyházakat. A zsírkenésű csapágyházakat a

különböző méretű zsírzó szelencék és zsírzó gombok

csatlakoztatásához szükséges menetes

furatokkal készítik.

Olajkenést általában csak akkor használunk, ha a nagy üzemi fordulatszám vagy hőmérséklet kizárja a
kenőzsír alkalmazását, vagy amikor a tengely által hordozott gépelemek — pl. fogaskerekek,
csigahajtóművek stb. — amúgy is olajkenésűek. Ezzel a megoldással egyben a felmelegedő súrlódó
felületek hűtését is megoldhatjuk. Ilyen szerkezetekben a hajtóműházat olajteknőként alakítják ki,
amely tárolja és gyűjti — esetleg hűti is — a kenőolajat. Az olajteknőben levő kenőolajat vagy az
olajszint alá nyúló forgó elemek szórják szét (szóró olajozás), vagy pedig egy kenőolaj-szivattyúval,
túlnyomáson juttatják a kenési helyekre. A szivattyúval keringtetett rendszerbe célszerű olajszűrőt és

olajhűtőt is beiktatni.
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A GÖRDÜLŐCSAPÁGY KENÉSE
Csapágyak tömítése és porvédelme céljából kétféle tömítési módot különböztethetünk meg.
Ezek:
▪ nem súrlódó tömítések,
▪ súrlódó tömítések.
A nem súrlódó tömítések hatásfoka főleg az álló és forgó
alkatrészek közötti rés tömítő hatásától függ. Ezek a rések
lehetnek radiálisak és axiálisak, vagy a kettő kombinációja.
A rések keresztmetszetének változásával változik a benne
áramló kenőanyag nyomása is. A nagyobb nyomású rések
megcsapolásával

a

kenőanyag

viszszavezethető

a

gyűjtőhelyre.
Az ilyen jellegű tömítést labirinttömítésnek nevezzük. A
labirinttömítést célszerű olajszóró tárcsával kombinálni.
-51-

GÉPELEMEK – TENGELYEK ÉS CSAPÁGYAZÁSUK

A GÖRDÜLŐCSAPÁGY KENÉSE
A súrlódó tömítések leggyakrabban alkalmazott
eszköze a csapágyházak megfelelő hornyaiban (lásd
ábra) elhelyezhető nemez tömítőkarika. A harmadik
ábra a hőálló olajjal és faggyúval átitatott
nemeztömítést beszerelt állapotában mutatja. Főleg
zsírkenésű
csapágyak
tömítéséhez
használják,
olajkenéshez pedig általában más tömítőeljárással
együtt alkalmazzák.
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A GÖRDÜLŐCSAPÁGY KENÉSE

Az olajkenésű csapágyaknál a karmantyús tömítéssel
biztosítható a kenőanyag benntartása és a por
távoltartása.
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Már csak meg kellene tanulni….

VÉGE...
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