
Dobhajtás kúpkerekes hajtómővel 

Kúpkerekes hajtómő és tengelykapcsoló kiválasztási feladat 

 
A feladat egy szállítószalag dobmeghajtásának hajtásláncának megtervezése, amely egy 
aszinkron villanymotorból (1), egy biztonsági tengelykapcsolóból (2), egy kúpkerekes 
hajtómőbıl (3), egy rugalmas tengelykapcsolóból (4) és a dobhajtás tengelyébıl áll (5). A 
következı ábrán (1. ábra) feltüntettük a gépegységek jellemzıit (in, ir, n1, n2, T2M) is a 
kiinduló adatokkal együtt (Pm, nm, cd, a biztonsági tengelykapcsoló típusa (K, H, F, O) és a 
rugalmas tengelykapcsoló típusa (B, E, R). 

 
1. ábra Egydobos hajtás kúpkerekes hajtómővel 

 
1. Az aszinkron villanymotor kiválasztása 

 

Abban az esetben, ha ceruzával szerkesztve készítjük a feladatot a Gépszerkezettan II-III 
segédletben található háromfázisú aszinkron motor táblázatokból a megadott teljesítmény 
(Pm) és fordulatszám (nm) alapján kiválaszthatjuk a motor típusát. Kikeressük a PN=Pm 
névleges teljesítményt, nN=n1 névleges fordulatszámot és MN= T1 névleges nyomatékot. A 
biztonsági tengelykapcsolóval történı összeépítés szempontjából fontos adat a motor 
tengelyvég átmérıje (d) és hossza is (l). Ha viszont a feladatot 3D-ben készítjük, akkor 
mindenképpen a www.wattdrive.com internetes oldalról választjuk ki illetve töltjük le a 
motort, hogy az összeállítási modellbe be tudjuk illeszteni. Az internetrıl a következı a 
kiválasztás menete: 



Az internetes oldalra történı bejelentkezés után a 2. ábrán megjelenı képet látjuk. Itt a 
menüsorból az E-CATALOG Cat4CAD-et választjuk, ahol a CAT4CAT ONLINE-t jelöljük 
ki. 
 

 
2. ábra  

 
Ezután a 3. ábrán látható oldalt látjuk, ahol a Language-re kattintva a használt nyelvet 
(magyar) tudjuk kiválasztani (Hungarian) a 4. ábra szerint. 

 
3. ábra  

 



 
4. ábra  

 
A magyar feliratok megjelenése után a Termék kiválasztásra megyünk (5. ábra). 
 

 
5. ábra  

 
Az Elıválasztás táblázatból a WATT-EUSAS rendszermotort jelöljük be (6. ábra). 



 
6. ábra  

 
A Tovább gombbal megyünk a következı oldalra (7. ábra). 
 

 
7. ábra  

 
A Motor keresés táblázatban (8. ábra) tudjuk beírni a kódban megadott teljesítmény értéket. 
Az ábra szerint 11 kW. A motor csatlakozást IEC standard motorra kell állítani! 

 



 
8. ábra  

 
Ezután a lap alján található Keresés indítása gombbal megyünk a következı oldalra (9. ábra). 
 

 
9. ábra  

 
A keresés eredményét a 10. ábrán láthatjuk. Megfigyelhetjük, hogyha a 8. ábra szerint írjuk be 
a teljesítményt, akkor a 11 KW és annál nagyobb teljesítményő motorok jelennek meg. Mert a 
második téglalapba nem írtunk semmit. Ha oda is beírjuk a 11 Kw-t, akkor csak az ekkora 
teljesítmények jelennek meg.  Azt is láthatjuk, hogy a fordulatszámnál (Kimeneti sebesség) 
csak 1000, 1500 és 3000 1/min névleges fordulatszám körüli értékek közül tudunk választani. 
Jelen esetben 970 1/min. Abban az esetben, ha a kód szerint 750 1/min a fordulatszám, akkor 



válasszák az 1000 1/min fordulatszám körüli motort! A Tovább gombbal mehetünk a 
következı lapra.  
 

 
10. ábra  

 
A 11. ábrán jelennek meg a motor adatai. A legfontosabbak a teljesítmény, fordulatszám, 
névleges nyomaték és a kihajtótengely mérete, tőrése. 
 

 
 

11. ábra  



 
12. ábra  

 
Az oldal alján lévı (12. ábra) 3D/2D rajz gombbal tudjuk a motor 3D modelljének elınézetét 
behívni (13. ábra). A jobb oldalon látható Válassz egy formátumot felíratnál tudjuk a 
letöltendı file formátumát kiválasztani (13. ábra). 
 

 
13. ábra  



Javasolt a STEP formátum kiválasztása a 14. ábra szerint. A lap alján található Export 
gombbal nyithatjuk meg illetve menthetjük el file-t. 
  

 
14. ábra  

 
2. A biztonsági tengelykapcsoló kiválasztása 

 
Az alkalmazott biztonsági tengelykapcsoló típusok:  

• KASI (K) 
• Hilliard (H) 
• Flender (F) 
• Ortlinghaus (O) 

 
A tengelykapcsoló kiválasztásának egyik legfontosabb paramétere a mértékadó nyomaték 
(katalógusból ez alapján tudjuk kikeresni a megfelelıt). A mértékadó nyomatékot súrlódó 
tárcsás, ill. lemezes tengelykapcsolónál a következıképpen határozzuk meg: 
 

 
 



A cd, cv, cm tényezıket a Gépszerkezettan III segédlet diagramjai alapján, az üzemi 
jellemzıket figyelembe véve, választhatjuk ki. A számított nyomaték értékhez felülrıl a 
legközelebb esı értéket vesszük fel a megfelelı tengelykapcsolóhoz tartozó táblázatból. A 
továbbiakban az így kiválasztott tengelykapcsoló adataival dolgozunk tovább. Figyeljünk oda, 
hogy a felvett tengelykapcsoló a motor tengelyvégére szerelhetı legyen! Ha a kapcsoló 
agyátmérıjére megadott tartományba nem esik bele a motor tengelyvég mérete, akkor 
válasszunk eggyel nagyobb tengelykapcsolót! Ha szükséges, akkor a meghajtó rész 
agyhosszúságát igazítsuk a motor tengelyvég hosszhoz! A hajtott oldal a kúpkerekes hajtómő 
bemenı tengelyéhez kapcsolódik. Elıször ki kell választanunk a teljesítmény és fordulatszám 
alapján a megfelelı hajtómővet és a behajtó tengelyvég méreteinek ismeretében a 
tengelykapcsoló hajtott oldalát ehhez igazítjuk, ha szükséges. 
 

3. A kúpkerekes hajtómő kiválasztása 

 

A kúpkerekes hajtómővet szintén a www.wattdrive.com internetes oldalról választjuk ki 
illetve töltjük le. A kiválasztás menete a 6. ábrán látható Elıválasztásig hasonlóan történik, 
mint a motornál. A hajtómő kimenı tengelyére szereljük a rugalmas tengelykapcsoló hajtó 
oldalát. A következı a kiválasztás menete: 
A 15. ábra szerint bejelöljük a Hajtómővet, majd a Tovább gombbal megyünk a következı 
oldalra. 
 

 
15. ábra  

 
A típusválasztásnál a Kúp-homlokkerekes hajtómővet jelöljük ki a 16. ábrán látható módon. 



 
16. ábra  

 
A 17. ábra szerint a behajtás típusát Behajtótengelyes egység WN-re állítjuk be. Megadjuk a 
külsı motor adatait: teljesítmény, névleges sebesség (fordulatszám), majd a Keresés indítása 
után a lenti ábrán látható táblázatot kapjuk. A hajtómő típusát úgy válasszuk ki, hogy a 
megengedett termális teljesítmény (13,5 kW) a legközelebb essen a motor névleges 
teljesítményéhez (11 kW) és az áttétel értéke a lehetı legkisebb (6,79) legyen!  
 

 
17. ábra  



Keressük ki a kúpkerekes hajtómő fı jellemzıit: áttétel ir, kihajtó sebesség (fordulatszám) n2, 
névleges nyomaték T2M! Ahol ir

 a hajtómő valós áttétele, n2 a hajtómő  kimenı fordulatszáma 
és T2M  a kimenı tengely nyomatékát jelenti. Ha számítással ellenırizzük az értékeket, akkor a 
következı összefüggéseket használhatjuk: 
 

 , ahol cü az üzemtényezıt jelenti. 

 
 
A kimenı tengelyre szerelt rugalmas tengelykapcsoló kiválasztásánál az n2 és T2M értékeket 
vesszük figyelembe. A Tovább gombbal mehetünk a következı lapra. 
 

 
 
 

18. ábra  
 

A Teljes konfiguráció oldalon a csatlakozást állítsuk be Uniblock típusú kihajtótengelyre! A 
kihajtótengely mérete a 18. ábrán átmérı 45 k6x90 (tengelyvéghossz). A kihajtótengely 
méretét átállíthatjuk egy másik értékre a mellette lévı nyílnál. Erre a tengelyvégre szereljük a 
rugalmas tengelykapcsolót. A biztonsági tengelykapcsolóhoz csatlakozó tengelycsonk 
méreteit a 19. ábrán a behajtó oldalnál találjuk: átmérı 28 k6x 60 mm.   
 



 
19. ábra  

 
Az oldal alján lévı (19. ábra) 3D/2D rajz gombbal tudjuk a hajtómő 3D modelljének 
elınézetét behívni (20. ábra). A jobb oldalon látható Válassz egy formátumot felíratnál tudjuk 
a letöltendı file formátumát kiválasztani (20. ábra). 
 

 
20. ábra  



Javasolt a STEP formátum kiválasztása a 21. ábra szerint. A lap alján található Export 
gombbal nyithatjuk meg illetve menthetjük el file-t. 

 

 
21. ábra  

 
4. A rugalmas tengelykapcsoló kiválasztása 

 

A rugalmas tengelykapcsolók választható típusai: 
 

• Bipex (B) csillagbetétes  

• Elpex_B (E) periflex 

• Rupex (R) gumidugós 
 

A 22. 23. és 24. ábrán láthatóak az elıbb felsorolt tengelykapcsolók fényképei. 
 



 
22. . ábra Bipex tgk. 

 

 
23. ábra Elpex_B tgk. 

 

 
24. ábra Rupex tgk. 



A gépelemek többségét azok gyártására szakosodott vállalatok végzik. Így van ez a 
tengelykapcsolók esetében is, ezért a tengelykapcsolókat kereskedelmi forgalomból szerzik 
be. A megfelelı tengelykapcsoló kiválasztása során a gyártó katalógusában leírt utasításokat 
kell követni. Nekünk a FLENDER német cég katalógusából a Bipex, Elpex_B és Rupex 
fantázianevő tengelykapcsolók kiválasztási eljárását kell alkalmazni. A katalógus letölthetı a 
www.flender.com honlapról, pdf állományként:  
                                                       (MD10_1_FLENDER_Standard_Couplings_EN_2011.pdf) 
 

A kúpkerekes hajtómő kimenı tengelyére szerelt rugalmas tengelykapcsolót az n2 kimenı 
fordulatszám és a T2M kimenı tengely nyomatéka alapján választhatjuk ki. A táblázatból a 
fellépı csavarónyomatéknál nagyobb értéknek megfelelı típust vesszük fel. Ellenırizzük a 
tengelykapcsoló agyban elkészíthetı furatok átmérıjét (D1, D2) és agyhosszúságát (NL1, NL2)! 
 

6. A dobhajtás tengelyének méretezése 

 

A dobhajtás tengelyének méretezése csavarásra történik a hajtómő T2M kimenı nyomatéka 
alapján a következı összefüggéssel: 
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A τmeg meghatározásához fel kell venni a tengely anyagminıségét. A tengelyátmérıt úgy kell 
méretezni, hogy illeszteni tudjuk a rugalmas tengelykapcsoló kimenı oldalának agy részébe! 
(Ne haladja meg a tengelykapcsoló agyban elkészíthetı furat átmérıjét (D2) és az agyhossz is 
megfelelı legyen! A számítás során figyelembe vesszük, hogy a dobhajtás tengelyébe egy 
reteszhornyot is készítünk. Majd szilárdságilag ellenırizzük a reteszkötést is. 
 

7. Eredmények 

 

Az eredményeket táblázatos formában is kérjük összefoglalni! Adják meg a következı 
jellemzıket: 
 
Motor: teljesítmény (Pm  ) , típus, a motor tengelyvég átmérıje (d) és hossza is (l).  
Biztonsági tengelykapcsoló: Tm mértékadó nyomaték, típus, átvihetı nyomaték, agyátmérık, 
agyhosszak. 
Kúpkerekes hajtómő: típus, ir, n2, T2M, behajtó tengely átmérıje és hossza, kihajtó tengely 
átmérıje és hossza. 
Rugalmas tengelykapcsoló: típus, átvihetı nyomaték, agyátmérık, agyhosszak. 
Dobhajtás tengelye: a tengely átmérıje, tengelyvég hossza, retesz méretei. 
 
Elkészítendı a hajtáslánc törzsrajza darabjegyzékkel, tételszámozással a fı- és befoglaló- 
valamint az illesztett méretek feltüntetésével! Kiemelt részleteken (metszetben) mutassa meg 
a motor tengelyvégének és a biztonsági tengelykapcsoló agyának kapcsolódását valamint a 
dobtengelyre szerelt rugalmas tengelykapcsoló részletét is! 


