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CSAPSZEGKÖTÉSEK
-

KÖTÉSEK

NEM OLDHATÓ KÖTÉSEK

-

OLDHATÓ KÖTÉSEK

szegecs-kötések

csavarkötések

hegesztett kötések

csapszegkötések

Csapszegnek

nevezzük

azokat

az

állandó

keresztmetszetű, az átmérőjükhöz képest viszonylag
forrasztott kötések

ék- és reteszkötés

ragasztott kötések

bordáskötés

rövid, kör keresztmetszetű kötőelemeket, amelyek a
csuklós szerkezetekben az erőátadáson kívül lehetővé

teszik
zsugorkötések

poligonkötés

a

két

szomszédos

elem

elfordulását, esetleg együttmozgását is.

viszonylagos
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CSAPSZEGKÖTÉSEK
A csapszegek általában két oldalról szerelhetők
Ezeket az egyik végükön — a sasszeg számára
kialakított - furattal készítik, míg a másik végüket az alátétek felhelyezése után, csak szereléskor
fúrják.
Nagyobb erőhatások átvitelére általában fejes csapszegeket
alkalmaznak

A menetes csapszegek fejére a mérettől függő kulcsnyílású
lapot marnak. Ezekkel a menetes vég méretétől függően a
csapszeg tengelyének irányában - a felhelyezett koronásanya
meghúzásával - különböző nagyságú összeszorító erőt is
kifejthetünk.
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CSAPSZEGKÖTÉSEK

Összetett mozgást végző mechanizmusok

kapcsolóelemeként gyakran alkalmazzák
a

gömbcsuklókat

is.

A

súrlódóerő

csökkentése érdekében a csapszegek és
gömbcsuklók kenéséről gondoskodni kell!

A különböző feladatot ellátó csapszegek és
gömbcsuklók fő igénybevétele a nyírás és a
palástnyomás. Általában nyírásra méretezik
és

hajlítás,

valamint

szempontjából ellenőrzik őket.

palástnyomás
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ÉK- ÉS RETESZKÖTÉS

Az ék- és reteszkötéseket általában forgó tengelyeken elhelyezett
nyomatékátvivő elemek (fogaskerekek, szíjtárcsák stb.) tangenciális
elmozdulásának megakadályozására alkalmazzák.
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ÉK- ÉS RETESZKÖTÉS
Az adott szerkezet geometriai kialakítása és
üzemi paraméterei határozzák meg, hogy egyes

esetekben milyen kötést alkalmazzunk. Általában
döntő tényező a szerkezet üzemi fordulatszáma,
mert az ékek szerelésekor fellépő sugárirányú
feszítőerő (ez biztosítja az agy és a tengely között
fellépő súrlódó erőt) nagyságának függvényében

több-kevesebb

deformáció

jön

létre.

Ez

a

deformáció pedig - főleg a nagy fordulatszámú
szerkezetek

esetében

-

kiegyensúlyozatlanságot eredményez.

dinamikus
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ÉK- ÉS RETESZKÖTÉS

A reteszek oldalai által alkotott síkok a tengely

és az agy tengelyvonalával, valamint
a

bennük

kialakított

hornyok

síkjaival

is

párhuzamosak, ezért reteszkötésnél feszítő

hatás nincs, a nyomatékot tisztán a retesz
nyírása útján viszik át.

Ékkötést általában a kis, reteszkötést a nagy fordulatszámú tengelyeknél alkalmazzuk. Az ékkötés előnye, hogy
a sugárirányú feszítés következtében létrejövő súrlódóerő gátolja az agy tengelyirányú elmozdulását is. Az ékek
és reteszek alakjára jellemző, hogy a keresztmetszetükhöz képest viszonylag hosszú méretűek.
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ÉKEK ÉS ÉKKÖTÉSEK
Az ékeket igénybevételük alapján két fő csoportba sorolhatjuk.
Így vannak:
• hossznyírású és
• keresztnyírású ékek.

A hossznyírású ékek általában derékszögű négyszög keresztmetszetűek, általános jellemzőjük, hogy

hossztengelyük irányában 1:100 lejtéssel készülnek.
A keresztnyírású ékek - és a különféle kúpos szegek - kettős nyírásúak.

Az átviendő kerületi erő nagyságának, valamint a szerkezet hozzáférhetőségének függvényében
különböző kialakítású ékkötéseket alkalmazhatunk.
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ÉKEK ÉS ÉKKÖTÉSEK
Hornyos ékkötés

Az ékkötés kialakításához a tengely hordozó felületén tárcsamaróval, az ék méreteitől függő mélységű,
szélességű és hosszúságú hornyot marnak, míg az agyban általában véséssel vagy üregeléssel

alakítják ki a szükséges keresztmetszetű hornyot. Az agy tengelyre helyezése után az éket
kalapácsütésekkel a horonyba szorítják.
A kötés a beszorító erő függvényében — az 196-os lejtő hatására — létrejövő súrlódóerők

segítségével, valamint az ék felfekvő hosszában nyírás útján viszi át a nyomatékot.
A kötés oldásakor az éket az előbbivel ellentétes irányban kiütjük a horonyból.
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ÉKEK ÉS ÉKKÖTÉSEK
Hornyos ékkötés
Ha az ék csak az egyik oldalról hozzáférhető, akkor ún. orros éket
alkalmazunk és oldását feszítővassal végezzük. Az orros ék
balesetveszélyes, ezért csak zárt szerkezetekben vagy megfelelő
védőburkolattal ellátva alkalmazható!
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ÉKEK ÉS ÉKKÖTÉSEK
Nyerges ékkötés
Kisebb nyomaték átszármaztatására a mellékelt ábrán látható nyerges
ékkötést alkalmazzák. Itt a tengelybe nem marnak hornyot, hanem az ék
tengelyre illeszkedő felületét nyeregszerűen alakítják ki és így ütik a
helyére. Nyerges ékkötésnél a teljes kerületi erőt a feszítés hatásaként
ébredő súrlódóerő viszi át. Ennek beállításával szabályozhatjuk az
átvihető nyomaték maximális értékét.

Lapos ékkötés
A
nyerges ékkötésnél valamivel nagyobb kerületi erő átszármaztatására lapos ékkötést alkalmaznak. Itt a tengelyre az ék
szélességének megfelelő lapot marnak. Az agyban kialakított hornyot a
laphoz forgatva a helyére ütik az éket. A nyomatékátvitel részben a
kialakuló súrlódóerő és részben az ék nyírása útján jön létre.
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ÉKEK ÉS ÉKKÖTÉSEK
Fészkes ékkötés
Az ékkötés kialakításához a tengely hordozó felületén
ujjmaróval, az ék méreteitől függő mélységű, szélességű és
hosszúságú hornyot marnak. A kötés kialakításakor először az
ék méreteinek megfelelő méretű horonyba helyezik az éket,
majd kalapácsütésekkel felütik a tengelyre az agyat.
A kötés oldásakor az agyat az előbbivel ellentétes irányban
leütik a tengelyről..

Érintős ékkötés
Ha a tengely váltakozó forgásirányú és nagyobb dinamikus
terhelések érik, akkor az ábra szerinti elrendezésű érintős
ékkötést alkalmaznak. Az ékpárokat egymáshoz képest 120ra helyezik el..
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ÉKEK ÉS ÉKKÖTÉSEK
Keresztirányú ékkötés
Keresztnyírású ékeket általában tengelyirányú erők
közvetítésére alkalmazhatjuk. Az oldás gyakoriságának
függvényében 1:20, 1:30 és 1:50 arányú lejtéssel

készülnek. Jellemzőjük, hogy különféle vonórudak
hossztengelyére

merőlegesen

kialakított

átmenő

furatokba helyezik el úgy, hogy a keresztnyírású ék

két keresztmetszetének együttes nyírása útján lesz
alkalmas erőátadásra. Egy ilyen oldható kapcsolat

látható az alsó ábrán az ék nyírt keresztmetszeteivel
együtt.
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ÉKEK ÉS ÉKKÖTÉSEK
Kúpok és hengeres szegek
A kúpos szegeket általában kis fordulatszámú vagy csak lengő mozgást végző tengelyek és a
rájuk helyezett karok, nyomatékátszármaztató elemek oldható kapcsolatának kialakítására
alkalmazzák A kúpos szegeket átmenő kúpos furatokba ütik és a palástfelületükön kialakuló
súrlódóerő akadályozza meg a furatból való kiesésüket. A kúpos szegek szintén kettősnyírásúak.
Méreteiket az MSZ EN 22339 (ISO 2339) tartalmazza..

A hengeres (különféle sima és bemetszett) palástú
szegeket általában két, esetleg több alkatrész
viszonylagos
helyzetének
nagypontosságú
biztosítására alkalmazzák.
A szegek felhasználhatók nyomatékátvitelre is.
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RETESZEK, RETESZKÖTÉS
A reteszek annyiban különböznek az ékektől, hogy a
határoló síkjaik párhuzamosak
egymással, tehát lejtésük nincs.
A reteszkötés a nyomatékot
tisztán a retesz nyírása útján
viszi át.

Mivel az ékre jellemző feszítő
hatás elmarad, így a nagyobb
fordulatszámú tengelyeknél is
alkalmazható kötés.
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RETESZEK, RETESZKÖTÉS
Az ábra fészkes reteszkötést mutat, amelynél a
tengelyben
hornyos

kialakított

hornyot

reteszkötéshez

pedig

ujjmaróval,

a

tárcsamaróval

készítik. fészkes reteszt készítik siklókivitelben is
Ilyenkor a reteszt egy vagy két hengeres fejű
csavarral rögzítik a horony fenekén kialakított
menetes furatokba. A siklóretesz-kötés jellemzője,
hogy üzem közben - általában tehermentesített

állapotban - a hornyolt agy egy kapcsolóvillával
tengelyirányban eltolható

a

tengelyen.

A tengely

hornyába

szorosan

illeszkedő retesz kiemelését a retesz közepén

kialakított átmenő, menetes furatba behajtott
csavarral végezhetjük.
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RETESZEK, RETESZKÖTÉS

is.
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ÉKEK ÉS RETESZEK
SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
Mintapélda
Egy aszinkronmotor d = 30 mm névleges átmérőjű
tömör
acél
tengelyére
fészkes
reteszkötéssel
fogaskereket szerelünk.

Adatok
A motor névleges fordulatszáma n = 24 1/s; a motor névleges fordulatszámon leadott teljesítménye P =40
kW; a retesz anyagára megengedett nyírófeszültség 𝝉meg = 80 MPa; a retesz anyagára megengedett
felületi nyomás pmeg = 160 MPa; a tengely anyagára megengedett csavarófeszültség 𝝉’meg = 80 MPa.

Feladatok
1. Keressük ki szabványból a megfelelő reteszkeresztmetszetet (táblázat)!
2. Határozzuk meg a szükséges reteszhosszt!
3. Ellenőrizzük a reteszt felületi nyomásra!
4. Ellenőrizzük a retesz horonnyal gyengített tengelyátmérőt!
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ÉKEK ÉS RETESZEK
SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
1. Keressük ki szabványból a megfelelő
reteszkeresztmetszetet (táblázat)!
MSZ12 868 szerint a 30
mm átmérőjű tengelyhez
bxh = 8x7 mm
keresztmetszeti
méretű retesz tartozik.
A retesz számára a
tengelybe
t1 = 4 mm mély hornyot kell
készíteni, tehát az agyban
t2 = 3 mm magasan fekszik
föl.
A bxh = 10x8 mm-est azért nem célszerű választani, mert a tengelybe készítendő horony t1 = 5 mm, ami
nagyon elgyengítené a tengelyt!
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ÉKEK ÉS RETESZEK
SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
2. Határozzuk meg a szükséges reteszhosszt!
Kiszámítjuk a kerületi erőt, amely a retesz nyíró
igénybevételét okozza.

A kerületi erő:

A nyírt reteszkeresztmetszet:

𝑨=𝒃∗𝒍

A retesz hosszát a nyírás alapegyenletéből számíthatjuk:
l = 28 mm hosszúságú lesz a retesz
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ÉKEK ÉS RETESZEK
SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
3. Ellenőrizzük a reteszt felületi nyomásra!

Az l= 28 mm hosszúságú retesz

𝑨𝟏 = 𝒕𝟐 ∗ 𝒍 = 𝟒 ∗ 𝟐𝟖 = 𝟏𝟏𝟐 mm2
felületen fekszik az agy hornyában.

𝑨𝟏

Ezzel a felületi nyomás:

Mivel p < pmeg, ezért a retesz felületi nyomásra megfelel.

𝒕𝟐
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ÉKEK ÉS RETESZEK
SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
4. Ellenőrizzük a retesz horonnyal gyengített
tengelyátmérőt!
Az ábrán látható, hogy a tengelybe készítendő
reteszhorony mélysége 4 mm, ezért az épnek tekinthető
tengelyátmérő d1=30-4=26 mm.
Ezzel a tengely poláris keresztmetszeti tényezője:

A csavarás alapegyenletéből meghatározzuk a tengelyben ébredő feszültséget:

Mivel

𝝉 < 𝝉meg ezért a tengely csavarásra megfelel.
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BORDÁS KÖTÉS
A különböző szerszámgépek, járművek stb. erőátviteli
rendszerébe
épített változtatható
áttételű fogaskerekes
hajtóművekkel szemben támasztott követelmény a fogaskerekek
tengelyirányú elmozdíthatósága. Ilyen helyeken általában, a
dinamikus hatások felvétele érdekében, nem siklóreteszt, hanem
bordás kötést alkalmaznak.
Egy bordás kötés egy bordás tengelyből és egy, a tengely
bordáinak megfelelő kialakítású bordás agyból áll. A párhuzamos
oldalfelületű bordás kötések kialakítási formáit, geometriai
méreteit és a bordák darabszámát szabványosították.

A bordás agy megvezethető (illeszthető) a d, átmérőn (belső
vezetés), a d. átmérőn (külső vezetés), valamint a bordák
oldalsíkján (oldalvezetés).
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BORDÁS KÖTÉS
Belső vezetésű bordás kötéseknél a d1átmérő illesztése általában H7/f7, oldalvezetés esetén a borda b
szélességi méretének illesztése általában D9/h9. Mivel a bordás tengelyek fő igénybevétele csavarás, de
általában ez hajlítással párosul, ezért összetett igénybevételre méretezzük. Az így meghatározott méret a
táblázat d, oszlopában látható legkisebb átmérő. Ezután a terhelésváltozás
gyakorisága és dinamikus jellegének függvényében a 2.25. táblázatból felvesszük a bordák számát. A
bordás tengelyre és a bordás agyra vonatkozó többi méret is a táblázatban található. A bordákat felületi
nyomásra ellenőrizzük..
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POLIGONKÖTÉS
A reteszpályáknál, valamint a bordázatoknál
kialakított sarkok miatt feszültséggyűjtő
helyek jönnek létre. Ezekből a sarokpontokból repedések indulhatnak, amelyek
sugárirányban haladnak befelé és végül a
tengely fáradt töréséhez vezethetnek. Ezen
feszültséggyűjtő helyek kényszerű kialakítása
nélkül
készülnek
a
három-,
esetleg
négyszögletű poligonkötések (ábra).
Ilyen kialakítással a tengelyeken és az agyakban egyaránt elkerülhetők az
éles sarkok, tehát azonos keresztmetszeti méretek mellett kifáradás
szempontjából kedvezőbb kötést kapunk.
Az esztergálással kialakított felületeket hőkezelés után köszörülik. A
poligonagy és a poligontengely illesztése általában H7/g6. Jellemző
geometriai méreteit az a) ábra jelöléseivel a tankönyvi táblázatban
találhatjuk. Szilárdsági méretezéshez a d; átmérő értékével célszerű a
keresztmetszeti tényezőt számítani.

VÉGE...
Már csak tanulni kellene…

