FORRASZTÁS -RAGASZTÁS- ZSUGORKÖTÉS

G É P E L E M E K - KÖTŐGÉPELEMEK, KÖTÉSEK
Forrás: Szabó István: Gépelemek, Műszaki Kiadó 2019.

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

FORRASZTOTT KÖTÉSEK
-

KÖTÉSEK

NEM OLDHATÓ KÖTÉSEK

Forrasztott kötések:

-

OLDHATÓ KÖTÉSEK

szegecs-kötések

csavarkötések

hegesztett kötések

csapszegkötések

forrasztott kötések

ék- és reteszkötés

ragasztott kötések

bordáskötés

zsugorkötések

poligonkötés

Célja mechanikus vagy
elektromos kapcsolat
létrehozása két vagy több
alkatrész között. Attól
függően, hogy mi az
elsődleges célunk, kemény
vagy lágyforrasztást
alkalmazunk.
A keményforrasztást
elsősorban a viszonylag
nagyobb szilárdságú kötések,
míg a lágyforrasztást
viszonylag kis mechanikai
szilárdságú, de biztonságos
elektromos kapcsolatok
létrehozása érdekében
alkalmazzuk.

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

FORRASZTOTT KÖTÉSEK
Forrasztáskor, a hegesztéstől eltérően, csak a
hozaganyagot (forraszanyagot) olvasztjuk meg, amely a
tervezett kötés helyén újból megdermedve adhéziós
kapcsolatot hoz létre az összekötendő két vagy több
elem között. Az adhéziós kapcsolat miatt biztonságos
kötést csak akkor tudunk létrehozni, ha a forraszanyag
megolvasztása előtt az összekötendő felületeket
kellőképpen megtisztítottuk (oxid- és zsírmentesítettük),
és így a forraszanyag be tud diffundálni az összekötendő
anyagok külső rétegeibe.

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

FORRASZTOTT KÖTÉSEK

https://youtu.be/MK_CHNXNRQ8 INTERNET ELÉRÉS

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

FORRASZTOTT KÖTÉSEK

https://youtu.be/HQcsuFSg9Cs INTERNET ELÉRÉS

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

FORRASZTOTT KÖTÉSEK
A lágyforrasztás anyagai, eszközei és
segédanyagai
Lágyforrasztáshoz általában ón, ólom, antimon, réz,
kadmium, cink, ezüst stb. ötvözeteket alkalmaznak,
amelyek olvadáspontja 180—300 C. Alacsony
olvadáspontjuk lehetővé teszi, hogy elektromos fűtésű
forrasztópákával végezzük a lágyforrasztást.
A felületek megtisztítását olyan vegyszerrel célszerű
végezni, amely savas hatását csak a forraszanyag
olvadáspontján fejti ki. Erre legjobban a gyanta felel
meg. A gyantán kívül alkalmaznak különböző intenzitású
forrasztózsírokat, sőt cink-kloridos sósavat is. Ezek
maradványait a forrasztás befejezése után célszerű
eltávolítani.
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FORRASZTOTT KÖTÉSEK

A lágyforrasztás anyagai, eszközei és
segédanyagai
A táblázat a szabványos lágyforraszok fő tulajdonságait és
alkalmazási területeiket tartalmazza az MSZ EN 29453
szerint.
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FORRASZTOTT KÖTÉSEK
A keményforrasztás anyagai, eszközei és segédanyagai
Keményforrasztáshoz általában a gázhegesztés eszközeit alkalmazzuk, mivel a viszonylag nagyobb

szilárdságú kötést csak nagyobb olvadáspontú forraszanyag alkalmazásával tudjuk biztosítani.
Általában réz és ezüst alapanyagú forrasztópálcákat alkalmazunk, amelyek olvadáspontja 700 és

1100 -C között van. Ilyen nagy hőmérsékleten a felületekről leég a zsír vagy az olaj, de a felületeken
képződött oxidréteg eltávolításáról külön gondoskodni kell. A keményforrasztásnál alkalmazott

folyósító- és tisztítószer a bórax, amely olvadt állapotban savas hatású és az összekötendő anyagok
felületén képződött oxidréteget feloldja. A keményforrasztással kialakított kötés szilárdságát lehet

fokozni a forraszanyag rétegének növelésével.

Esztergakés, hajlított 45°-os ISO2 forrasztott keményfém lapkával, acélhoz, P30-as (DIN4972 ; MSZ1902)
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RAGASZTOTT KÖTÉSEK
Ragasztott kötések
Az eddig ismertetett kötések közül a szegecselés pontszerű, a hegesztés általában vonalszerű kapcsolatot
teremt az összekötendő elemek között. A ragasztott kötés egyik nagy előnye az előbbiekhez képest, hogy
az érintkező felületek teljes terjedelmében biztosítja a kötést.

Helyes
kötéskialakítás

Mindig az a cél, hogy
a ragasztott zónára az
eredő üzemi
igénybevétel
elsősorban nyíró
hatást fejtsen ki. A
húzást, hajlítást,
lefejtést kerülni kell
megfelelő szerkezeti
kialakításokkal.

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

RAGASZTOTT KÖTÉSEK
Előnyei:
•

Elmaradnak a szegecsek számára készített lyukak, amelyek helyi feszültségcsúcsokat okozhatnak.

•

Nincs szükség az anyagok helyi felmelegítésére, amelyek hegesztésnél

•

az anyag vetemedésével járó feszültségeket okozzák.

•

A különböző fémek összekötésén kívül fémes-nemfémes kapcsolat is létesíthető ragasztással.

A fémragasztás legnagyobb alkalmazási területe a repülőgépgyártás, ahol vékony, fóliaszerű

könnyűfémlemezek összeragasztásával állítanak elő különféle nagyszilárdságú héjszerkezeteket. Ezen
kívül a gépipar különböző területein egyre elterjedtebben alkalmazzák a különféle ragasztóanyagokkal,
hidegen (szobahőmérsékleten) és melegen (legfeljebb 200 C-ig) kialakítandó, tömítő és nagyszilárdságú

kötéseket, gyakran más kötésfajtákkal (ponthegesztéssel, zsugorkötéssel) is kombinálva.
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RAGASZTOTT KÖTÉSEK
Az a) ábra vékony lemezek kötését mutatja korcolással,

a b) ábra vastagabb lemezek átlapolt kötését, amíg a c) ábra a vastag lemezek tompa illesztésű kötését szemlélteti.

Az alábbi a) és b) ábra ragasztott csőkötéseket szemléltet.

A különböző alapanyagú és így különböző összetételű ragasztóanyagokkal, főleg nyomó és nyíró
igénybevételnek kitett kötéseket célszerű kialakítani. A bemutatott kötéseknél igyekeztek a ragasztott
felületeket minél hosszabbra elnyújtani.
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RAGASZTOTT KÖTÉS - MÉRETEZÉSE
Ragasztott kötés szilárdsági méretezése – feladat:
Egy nyeles fogaskerék egy peremes villanymotor tengelyébe van
besajtolva, és speciálisan erre alkalmas ragasztóval rögzítve lett.
Határozza meg a megengedhető nyomatékot a kötésre, ha az
alapadatok a következők: A sajtolás után a felületi nyomás: p=60MPa,
a súrlódási tényező: =0,12 a fogaskerék anyaga: ötvözött acél, a
tengely anyaga: acél, az üzemi hőmérséklet: 60C°, a közeg: olaj,
d=23mm a tengelyátmérő, az illeszkedő hengerfelület nagysága.

Súrlódóerő (Fs):
függ az összenyomó erőtől
(Fny=p*A)
és a súrlódási tényezőtől ()
𝑭𝒔 = 𝑭𝒏𝒚 ∗ 𝝁 = 𝒑 ∗ 𝑨 ∗ 𝝁

Ragasztásból adódó erő
(Fr):
függ a ragasztóréteg
nyírásszilárdságától (meg) és
a ragasztott felület (A)
nagyságától
F = *A
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RAGASZTOTT KÖTÉS - MÉRETEZÉSE
Ragasztott kötés szilárdsági méretezése – feladat:
Illeszkedő (és ragasztott) felület (A)
meghatározása:

Ez a jelen esetben egy henger felület,
kiterítve téglalap
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RAGASZTOTT KÖTÉS - MÉRETEZÉSE
Ragasztott kötés szilárdsági méretezése – feladat:

A ragasztóréteg tényleges nyírásszilárdsága:
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RAGASZTOTT KÖTÉS - MÉRETEZÉSE
Ragasztott kötés szilárdsági méretezése – feladat:

A megcsúszási határnyomaték:

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

RAGASZTOTT KÖTÉS - MÉRETEZÉSE
Ragasztott kötés szilárdsági méretezése – feladat:

A megcsúszási határnyomaték :

A megengedhető nyomaték ennek harmada lehet:

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

RAGASZTOTT KÖTÉS - MÉRETEZÉSE
Ragasztott kötés szilárdsági méretezése – feladat:

A megcsúszási határnyomaték :

Tehát, ekkora nyomaték származtatható át a tengelyről a fogaskerékre.
A tengelycsonkban ébredő csúsztató feszültség:

amely ötvözött acélra megengedhető.
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ZSUGORKÖTÉSEK
-

KÖTÉSEK

NEM OLDHATÓ KÖTÉSEK

Szilárd illesztésű kötések, zsugorkötések
-

OLDHATÓ KÖTÉSEK

szegecs-kötések

csavarkötések

hegesztett kötések

csapszegkötések

forrasztott kötések

ék- és reteszkötés

ragasztott kötések

bordáskötés

zsugorkötések

poligonkötés

Szilárd illesztésű kötést általában kétféle konstrukciós
elgondolásból készítenek.
• Valamilyen nagy fordulatszámú nyomatékátvivő
gépelem (fogaskerék, lánckerék, ékszíjtárcsa stb.)
hengeres agyának az adott tengely megfelelően
kialakított hordozó felületére történő felerősítésére.
• Nagyobb méretű, tárcsaszerű alkatrészek erős
kopásnak kitett futófelületeit alkotó abroncsszerű
alkatrészek (vasúti kerékpár kerékabroncsának
szerelése a kerékvázra, csigakerekek fogazott
bronzkoszorújának szerelése, dugattyús belső égésű
motorok lendkerekére erősített fogas-koszorú stb.)
tárcsára szerelésére.

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

ZSUGORKÖTÉSEK
A szilárd illesztésű kötések alkalmazásának célja az első esetben az, hogy az ékelésnek, ill. a
reteszelésnek a dinamikus kiegyensúlyozottságra kifejtett kedvezőtlen hatását kiküszöböljék,
amíg a második esetben a gyorsan kopó alkatrészek cserélhetősége, és a jó minőségű, tehát
drága anyaggal való takarékoskodás.

Ezen kötések általános jellemzője, hogy az
összeszerelendő csap és az agy furatát
túlfedéssel készítjük. Az összeszerelést csak úgy
lehet elvégezni, hogy a kötésben résztvevő
alkatrészek
ideiglenesen
vagy
véglegesen
alakváltozást szenvednek.
Összeszerelés után a túlfedés függvényében az
érintkező
hengeres
felületek
egymáshoz
szorulnak.

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

ZSUGORKÖTÉSEK

https://youtu.be/UJfY7ZzTvf4 INTERNET ELÉRÉS SZÜKSÉGES

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

ZSUGORKÖTÉSEK

https://youtu.be/oMzJK6zJ3xY INTERNET ELÉRÉS SZÜKSÉGES
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ZSUGORKÖTÉSEK
SZERELÉS SAJTOLÁSSAL
A túlfedéssel készített alkatrészeket hideg állapotban, hossztengelyük irányában kifejtett,
megfelelő nagyságú erővel egymásba sajtolják, rendszerint kenőanyag alkalmazásával. Az
eljárás során az érintkező felületek kiálló egyenetlenségei kis mértékben elkenődnek. Az
alkatrészek egymásba sajtolásakor különösen ügyelni kell arra, hogy a sajtolóerő hatásvonala
mindig egy egyenesbe essen az összeszerelendő forgástestek közös geometriai tengelyével,
máskülönben az agy megszorul a tengelyen és eleve feszültség ébred benne.

Nagyobb terhelésű kapcsolatoknál, pl. a vasúti
kerékpárok tengelyvég-kerékagy kapcsolatánál a
tengely hordozófelületét és a kerékagy furatát
1:300-as kúposságra készítik és a kerékvázat
nagy erővel sajtolják a tengelyre.
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ZSUGORKÖTÉSEK
SZERELÉS OLAJNYOMÁSSAL
Hengeres furatú gördülőcsapágyak belső gyűrűjének tengelyről való leszerelésére, valamint
kúpos furatú belső gyűrűk fel- és leszerelésére alkalmazzák. Ilyenkor az illeszkedő felületek közé
nagy nyomással olajat juttatnak. A keletkező olajfilm az illeszkedő felületeket egymástól
elválasztja, és így a súrlódóerőt nagy mértékben csökkenti. Az olajnyomást olajszivattyú állítja
elő. Az olajat általában a tengelyben kialakított furatokon, esetleg olajelosztó hornyon keresztül
vezetik az illeszkedő felületek közé (alábbi ábra).

A gördülőcsapágyak belső gyűrűjének tengelyre
szereléséhez a csapágyakat olajfürdőben kb. 120130C-ra melegítik, hogy az illesztésből adódó túlfedés
csökkenjen, ill. megszűnjön.
Így kisebb sajtolóerővel a hengeres furatú csapágyak is
feszültségmentesen szerelhetők a tengelyre.

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

ZSUGORKÖTÉSEK
SZERELÉS HŐMÉRSÉKELT-KÜLÖNBSÉGGEL
A kötésben résztvevő alkatrészek túlfedését hőmérséklet-különbség létrehozásával
ideiglenesen megszüntetik, így az alkatrészek viszonylag kis erővel egymásba sajtolhatók. A
hőmérséklet kiegyenlítődése után a két felület egymásra feszül és így hozza létre a szilárd
kötést. A kívánt hőmérséklet-különbséget az agy felmelegítésével és a tengely lehűtésével,
esetleg a kettő együttes alkalmazásával lehet elérni. Kísérletekkel megállapították, hogy az
összekötendő két alkatrész között (alábbi ábra) megfelelő nyomaték-átvivő kapcsolat jön létre, ha
a túlfedést az átmérők egy ezrelékére alakítják ki, vagyis az ún. relatív túlfedés =0,001.

ahol
d1 - a csap mérete, mm;
d2 - a furat mérete, mm;
 - a relatív túlfedés.
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ZSUGORKÖTÉSEK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
Zsugorkötések szilárdságát az érintkező felületeket összeszorító erő (FN) és az anyagminőségtől
függő súrlódási tényező (𝛍) szorzataként adódó súrlódóerő (FS) biztosítja.

A felületeket összeszorító FN erő
nagyságát az érintkező felületek
nagyságán kívül az érintkező felületek
(d**l) között kialakuló p palástnyomás
ismeretében számíthatjuk ki.

Megfelelő túlfedéssel készített zsugorkötések esetén a kialakuló palástnyomás értékét
acéltengelynél és öntöttvas agynál kb. 30-50 MPa-ra, acéltengely és acélagy között 50-100
MPa-ra vehettük föl.
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ZSUGORKÖTÉSEK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
Adott csavarónyomaték átvitelére alkalmas zsugorkötés
tervezéséhez további adatok szükségesek.
Ezek az l csaphosszúság és az átmérő viszonya, valamint a
kialakuló u. súrlódási tényező (𝛍).
Szokásos értékeiket táblázatok tartalmazzák
A súrlódási tényező szokásos értékei zsugorkötés tervezéséhez
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ZSUGORKÖTÉSEK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
A csaphosszúság és az átmérő viszonyának szokásos értékei
zsugorkötés tervezéséhez

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

ZSUGORKÖTÉSEK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
A sajtolással létesített kötéshez szükséges
FS sajtolóerő minimum értéke

A zsugorkötések tervezésénél biztosítandó túlfedés értékét, vagyis a relatív túlfedést az
alkatrészek átmérőjének egy ezrelékére szokás felvenni. A zsugotkötéssel tengelyre szerelt
nyomatékátszármaztató gépelemek (szíjtárcsák, fogaskerekek stb.) által átvihető nyomaték
legnagyobb értékét az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg.

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK

ZSUGORKÖTÉSEK MINTAPÉLDA
Egy aszinkronmotor d=30 mm névleges átmérőjű tömöracéltengelyére sajtoló illesztéssel acél fogaskereket erősítünk az
ábra szerint.
Adatok
A motor névleges fordulatszáma n=24 s-1;
a motor névleges fordulatszámon leadott teljesítménye P=40 kW;
az agy és a tengely illesztése 30H7/s6 (táblázat);

az agy hosszúsága az

𝒍
𝒅

=0,9 összefüggésből határozható meg;

a kialakuló palástnyomást p=75 MPa-ra vesszük (középérték);
az acél vonalas hőtágulási együtthatója α=1,15 10-6 1/K;
sajtolásnál a súrlódási tényezőt (táblázatból) =0,12-ra vesszük.
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ZSUGORKÖTÉSEK MINTAPÉLDA
Egy aszinkronmotor d=30 mm névleges átmérőjű tömöracél-tengelyére sajtoló
illesztéssel acél fogaskereket erősítünk az ábra szerint.
Adatok
A motor névleges fordulatszáma n=24 s-1;
a motor névleges fordulatszámon leadott teljesítménye P=40 kW;
az agy és a tengely illesztése 30H7/s6 (táblázat);
az agy hosszúsága az

𝒍
𝒅

=0,9 összefüggésből határozható meg;

a kialakuló palástnyomást p=75 MPa-ra vesszük (középérték);
az acél vonalas hőtágulási együtthatója α=1,15 10-6 1/K;
sajtolásnál a súrlódási tényezőt (táblázatból) =0,12-ra vesszük.

Feladatok
1. Határozzuk meg, mekkora sajtolóerő szükséges a kötés létrehozásához!
2. Határozzuk meg a kialakítandó min. hőmérséklet-különbséget, ha zsugorodó kötést akarunk létesíteni!
3. Számítsuk ki, hogy a sajtolással kialakított kötés milyen biztonsággal tudja a teljesítményt átvinni!
4. Ellenőrizzük a tengely anyagát a kötéssel átvihető max. csavarónyomatékra, ha rá nézve a megengedett
csúsztatófeszültség meg =80 MPa, és az igénybevétele tisztán csavarás!
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ZSUGORKÖTÉSEK MINTAPÉLDA
Feladatok

1. Határozzuk meg, mekkora sajtolóerő szükséges a kötés létrehozásához!
Az előírt illesztésnek megfelelő tűrésértékek az alaplyuk rendszerben:

𝑑2
𝑑1
Kiszámítjuk a relatív túlfedés legkisebb és legnagyobb értékét ():

Ezért kiszámítjuk a relatív túlfedés közepes értékét is:

Ez azt jelenti, hogy a csapokat a fogaskerekekkel (30,0415-30,0105=) 0,031 mm túlfedéssel kell párosítani, így
a felsajtoláshoz szükséges erő közel állandó lesz.
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Feladatok

1. Határozzuk meg, mekkora sajtolóerő szükséges a kötés létrehozásához!
A szükséges sajtolóerőt a következőképpen határozzuk meg.

A fogaskerék agyának hossza a felvett

𝒍
𝒅

=0,9 alapján
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2. Határozzuk meg a kialakítandó minimális hőmérsékletkülönbséget, ha zsugorodó kötést akarunk létesíteni!
A zsugorodó kötés kialakításához is célszerű válogatással
párosítani az előbbinek megfelelően. Tehát a kialakítandó
hőmérséklet-különbséget is d= 0,031 mm-es túlfedéssel
számítjuk

625,3 °𝑪
Elég nagy ez a hőmérséklet-különbség, ezért célszerűnek látszik a csap hűtése is.
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3. Számítsuk ki, hogy a sajtolással kialakított kötés milyen
biztonsággal tudja a teljesítményt átvinni!
Az átvihető kerületi erő egyenlő az 1. megoldásban kapott
sajtolóerővel, vagyis Fv = Fs = 22 902 N.

Így a kötéssel átvihető nyomaték:

Ezzel átvihető teljesítmény:

GÉPELEMEK-KÖTŐGÉPELEMEK
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4. Ellenőrizzük a tengely anyagát a kötéssel átvihető max.
csavarónyomatékra, ha rá nézve a megengedett
csúsztatófeszültség meg =80 MPa, és az igénybevétele
tisztán csavarás!
A tengely poláris keresztmetszeti tényezője:

Ezzel átvihető teljesítmény:
64,8 MPa < 80 MPa

VÉGE...
Már csak tanulni kellene…

