
Áttétel és nyomaték
1. Sorold fel a mechanikai hajtásokat!
2. Milyen összefüggés van a kapcsolódó kerekek nagysága 
 és fordulatszáma között?

 A kerékpár ôsénél a sebesség növelése 
érdekében, egyre nagyobb átmérôjû 

hajtott kereket helyeztek a vázba. A 
nagyobb kerekûek sebesebben gu-

rultak, és ugyanannyi idô alatt 
hosszabb utat tettek meg, mint 
a kisebb kerekûek.

1. Mekkora utat tesz meg a ke-
rékpár kereke egy fordulat 
alatt?

Számos kísérlet után rájöt-
tek, nem kell a hajtott kerék 

méretét a kétszeresére növel-
ni ahhoz, hogy a jármû kétszer 

gyorsabban haladjon. Ugyanez a sebesség ér-
hetô el egy hasonló fogaskerék, lánckerék átté-
tellel is. Ha például a pedállal hajtott lánckerék 
átmérôje kétszer nagyobb a lánccal meghaj-
tott lánckeréknél, a kerékpár kétszer gyorsab-
ban halad. Ekkor a nagyobbik, tehát a pedál-
lal ellátott lánckerék fogszáma is kétszerese a 
hajtott lánckerék fogszámának. (6. osztályban 
már volt róla szó, hogy kapcsolódó fogaskere-
keknél, lánckerekeknél azonos a fogak nagysá-
ga, ezért a kerekek fogszáma és átmérôje kö-
zött egyenes arányosság van.)

2. a) Számold meg egy kerékpár hajtó és haj-
tott lánckerekének fogszámát!

b) Hányszor fog gyorsabban fo-
rogni a hajtott lánckerék?

A fordulatszámok közötti 
arányszámot áttételnek 
nevezzük, és i-vel jelöl-
jük. Az áttétel a hajtóke-

rék fordulatszámának és a 
hajtott kerék fordulatszámá-

nak hányadosa, azaz i=n1/n2. Akkor is az átté-
tel értékét kapjuk, ha a hajtott kerék átmérôjét 
osztjuk a hajtókerék átmérôjével, azaz i= d2/d1. 
(A hajtókereket 1-es, a hajtott kereket 2-es szám-
mal jelöljük, d a kerekek átmérôje, n a fordulat-
száma.)

Két kapcsolódó keréknél a fordulatszámok és 
az átmérôk szorzata egyenlô, azaz:

d1×n1=d2×n2

(A technikában a szorzás jelét x-szel jelölik.)
Ez azt jelenti, ha az egyik kerék átmérôje pél-

dául: 100 mm és 10-et fordul másodpercenként, 
akkor a kapcsolódó 50 mm-es kerék 20-at for-
dul másodpercenként.

3. a) Keress olyan gépeket, melyeken lassító vagy 
gyorsító áttétel van! Ilyen például a kézi- 
fúró, az oszlopos vagy állványos fúrógép.

  b) Mérd meg a kapcsolódó kerekek átmérô-
jét, vagy a fogaskeréknél számold meg a 
fogak számát! Határozd meg az áttételek 
értékét!

Azt minden kerékpározó tudja, hogy csúszós 
úton kisebb sebességgel kell közlekedni, hiszen 
ilyenkor kisebb a tapadás, könnyen megcsú-
szik a kerékpár. Azt is érzi, hogy hegymenetben 
sokkal nehezebb a kerékpárt „tekerni”, mint 
vízszintes úton. Ezért a mai kerékpárok döntô 
többségén a láncon és lánckeréken kívül sebes-
ségváltó is található, melynek feladata, hogy ki-
választhassuk a terep- és útviszonyoknak legjob-
ban megfelelô áttételt. A hobbikerékpárosok 
jelentôs része azonban nem tudatos megfonto-
lások alapján használja a sebességfokozatokat.

Mechanikai hajtásoknál a kapcsolódó kere-
kek között fellépô erô viszi át a forgómozgást. 
Ez az erô mindkét kerékre hat, ezt hívjuk for-
gatónyomatéknak (M). A forgatónyomaték az 
erô (F) és az erôkar (k) szorzatából határozható 
meg (M=F×k). Az erôkar ebben az esetben meg-
egyezik az egyes kerekek sugarával, azaz az át-
mérôjük felével (k=d/2), így:

M1=F×d1/2
M2=F×d2/2

4. Két kapcsolódó keréknél a kisebbre vagy a 
nagyobbra hat nagyobb nyomaték?

A mechanikai hajtások alapfeladata a for-
gómozgás továbbítása, miközben megvál-
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17  Áttétel és nyomaték 45
?

1. Mikor nem változik a fordulatszám és a 
forgatónyomaték?

2. Melyek azok a hajtások, ahol nem válto-
zik meg a kerekek forgásiránya?

3. Vizsgáld meg az oszlopos fúrógép lépcsôs 
tárcsáit!

a) Milyen áttételeket lehet vele megvalósí-
tani?

b) Milyen áttétellel fúrnál fát, illetve fémet? 
Indokold a választásodat!

4. Nézd meg egy láncváltós kerékpár sebes-
ségváltóját vagy mûszaki leírását!

a) Hány fokozatú a sebességváltó?
b) Melyik fokozatot mikor használnád?

Csigahajtású óra.
A fogaskeréken az órát, 
a csigakeréken 
a perceket mutatja

Érdekességek
A hajdani kerékpár használata szinte akrobatikus ügyessé-
get kívánt. Induláskor a hajtó az egyik lábával fellépett a 
váz oldalából kiálló kis rudacskára, és a másik lábával ad-
dig lökte magát elôre, amíg a jármûvét lendületbe hozta. 
Ezután felült a nyeregbe, és pedálozással haladt tovább. 
Leszálláskor fékezett, rálépett a rudacskára, és onnan a ta-
lajra ugrott. E jármûvekkel komoly versenyeket rendeztek, 
és nagy túrákra is indultak velük.
A gyakorlatban két sebességváltó típus terjedt el: a láncvál-
tó és az agyváltó. Az agyváltós kerékpáron sebességfoko-
zatot csak álló, illetve a pedál nyugalmi állapotában lehet 
váltani. Elsôsorban sík terepre, városi közlekedésre való. 
Hosszabb, erôsebb emelkedôkkel tûzdelt túráknak ajánlott 
láncváltós géppel nekiindulni. A láncváltó csak tekerés köz-
ben vált.
Kerékpároknál általában az úgynevezett hüvelykáttétel ér-
tékét adják meg, ahol az áttétel értékét megszorozzák a ke-
rékátmérô collban (hüvelykben) megadott értékével. Szám-
példával: 26”-os (collos)kerék hüvelykáttétele, 48 fogú elsô 
és 16 fogú hátsó lánckerékkel = 78”.Városi közlekedésre az 
55”–78” tartomány, nehezebb emelkedôkre a 26”–24”– 
22”–20” hüvelykáttétel ajánlott. Az olcsóbb kerékpárok-
ra jellemzô, hogy hiányoznak a megfelelô terepfokozatok, 
ezért vagy hegymenetben vagy lejtmenetben fárasztó a te-
kerésük.
A gépkocsi sebességváltója is hasonló elven mûködik. Indu-
láskor az egyes fokozatot kell kapcsolni, mert akkor legna-
gyobb a nyomaték, autópályán pedig a lehetô legnagyobb 
fokozatra van szükség. A mai motorok alacsony fordu-
latszámon nem elég erôsek, ezért kellenek az alsó, nagy 
áttételû fokozatok. A gyors haladáshoz kisebb áttételre 
van szükség. Számpéldával: egy kerék kerülete 1,5 méter, 
és az autó körülbelül száztíz kilométer/ órás sebességgel 
halad. A száztíz kilométer/órás sebesség azt jelenti, hogy 
110 000 métert tesz meg óránként. Másodpercenként en-
nek a 1/3600-ad részét, azaz kb. 30 métert. Ezt elosztva a 
kerék átmérôjével, azt kapjuk, hogy a kerék másodpercen-
ként 20-at fordul. Ha eközben a motor 3600-at fordul per-
cenként (vagyis 60-at másodpercenként), az adott áttétel-
nek pontosan harmadolnia kell a fordulatszámot (i = 3). 
A bolygómû lényege, hogy benne az úgynevezett bolygó-
kerekek a tengelyükkel együtt keringenek, miközben a sa-
ját tengelyük körül is végeznek forgómozgást – mint a Nap 
körül az égitestek, innen az elnevezés. A bolygókerekek egy 
napkerékkel vannak kapcsolatban, miközben egy harmadik 
kerék (gyûrûkerék) gördülô körén is legördülnek.

toztathatják a forgás irányát, mó-
dosíthatják a fordulatszámot és a 
for gatónyomatékot.

Eddig olyan köz lô mûve ket mu-
tattunk be, ahol a kerekek 

egy síkba estek, és a tenge-
lyek párhuzamosak voltak. 

Vannak másfajta elrende-
zések is. Szíjhajtásnál például 

a keresztezett szíjjal a forgásirány 
megváltoztatható. Lép-
csôs tárcsákkal külön-
bözô áttételeket le-
het megvalósítani – ezt 
a megoldást alkalmaz-
zák például az oszlopos 
fúrógépnél. Merôleges 
tengelyeknél kúpkere-
ket, kitérô tengelyeknél 
csigahajtást használnak 
a tengelyek összekap-
csolásához. Bolygóke-
rekes hajtómûvel for-
dulatszám-kiegyenlítést 
lehet megvalósítani – 
ilyen például: a gépkocsi 
differenciálmûje, mely-
nek feladata a gépkocsi 
kerekeinek hajtása.

Belsô fogazású fogaskerék. 
Feladata az épület tetejének 
forgatása

2
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Kúpkerék

Bolygómû
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Hajlítás

Csavarás

Azokat a gépelemeket, melyek a forgó alkatré-
szeket, például a fogaskerekeket tartják, tenge-
lyeknek nevezzük, Ezek vagy együtt forognak 
az alkatrészekkel (forgótengely), vagy azokon 

az alkatrészek szabadon 
elforoghatnak (állóten-
gely). Forgótengely pél-
dául a kerékpár pedálja, 
állótengely a kerékpár 
elsô és hátsó tengelye.

Az állótengelyek álta-
lában hajlításra, a forgó-
tengelyek hajlításra és 
csavarásra vannak igény-
be véve.

Tengelyek a kerékpárban

1. A kerékpár tengelyei milyen igénybevételnek 
vannak kitéve?

A tengelyek az esetek nagy többségében nem 
azonos keresztmetszetû rudak, és az alkatrészek 
tartásán kívül sokszor más feladatuk is van. (Pél-
dául a gépkocsi vezérmûtengelyén bütyköket 
képeznek ki, amelyek nyitják és zárják a motor 
szelepeit.)

Egy tengely akkor 
egyenes, ha a középvo-
nala egyenes, de létez-
nek lépcsôs tengelyek is.

A gépkocsi fôtenge-
lye például alakja szerint  
lépcsôs tengely.

2. Milyen alakja van a ke-
rékpár tengelyeinek?

A tengelyek a gép állórészéhez csapágya-
kon keresztül kapcsolódnak. A csapágyak fel-
adata az álló- és forgórészek összekapcsolá-
sa, a tengelyek tartása. A tengelyeknek azt a 
részét, mely a csapágyakba illeszkedik, csap-
nak nevezzük.

Ha a tengely (csap) a csapágyban forog, 
csúszó- vagy más néven siklócsap-

ágyazásról beszélünk. Ilyenkor az 
érintkezô felületek közé, a fel-

lépô súrlódás csökkentése ér-
dekében, kenôanyagot (olajat, 

zsírt) vezetnek. Ez csökkenti 
az egymáson elcsúszó felü-

letek kopását, kisebb lesz 
a hôveszteség. 

Siklócsapágy szétszedve

Tengelyek
1. Milyen gépelemeket, alkatrészeket ismertél meg
 az eddigi tanulmányaid során?
2. Melyik gépelemnek mi a feladata?

46
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3. Miért kell csökkenteni a gépalkatrészek ko-
pását és a hôveszteséget?

Sokszor a csapágy és a tengely közé egy pu-
hább fémbôl (pl. rézbôl) készült gyûrût (per-
selyt) tesznek.

4. Milyen szerepe lehet a perselynek?

Ma a tengelyek megtámasztásához leggyak-
rabban gördülôcsapágyazást használnak, me-
lyek közül legismertebb a golyóscsapágy. A gör-
dülôcsapágy két gyûrûbôl áll, melyek közül az 
egyiket szilárdan a csapra illesztik (belsô gyûrû), 
míg a másik gyûrût az állórészhez rögzítik (kül-
sô gyûrû). A két gyûrû a köztük található gör-
dülôtesteken keresztül mozdul el egymáson. 
A gördülôtesteket az úgynevezett kosár tartja 
össze, ami azt is megakadályozza, hogy ezek a 
csapágyból kiessenek.

5. Tanulmányozd egy gördülôcsapágy mûkö-
dését, nevezd meg a részeit!

A g ördülôcsapágyak leg nagyobb elônye, 
hogy a kicsi, érintkezô felületek miatt erôsen 
csökken a súrlódás, az alkatrészek kopása, me-
legedése. A gördülôcsapágyakat is kell ken-

ni (zsírozni), és védeni a portól, egyéb szeny-
nyezôdésektôl. A gördülôcsapágyak hibáit ne-
héz észrevenni, ezért bizonyos, elôre meghatá-
rozott fordulatszám vagy üzemóra után azokat 
cserélni kell. A könnyebb cserélhetôség érde-
kében ezek a csapágyak szabványosítottak.

A gördülôtestek alakjuk szerint lehetnek golyók és 
görgôk. A görgôket tovább lehet osztani henger-, tû- 
kúp- és hordógörgôkre. Golyók esetében pontszerû, 
görgôknél vonalmenti érintkezés történik. A gördülô-
csapágyakat úgy tervezik meg, hogy azokban a gör-
dülôtestek pályájukon is, és saját tengelyük körül is for-
gómozgást végezzenek. 

4718  Tengelyek

?
1. Milyen szempontok szerint osztályozzuk 

a tengelyeket?
2. Hasonlítsd össze a siklócsapágyazást a 

gördülôcsapágyazással!
3. Nézz utána, hogy milyen márkájú, típusú 

gördülôcsapágyak léteznek!
4. Vizsgáld meg egy fékezésre is alkalmas 

kerékpár-hátsóagy csapágyazását! (Tor-
pe dóagy)

a) Milyen csapágyakat alkalmaznak?
b) Milyen különleges megoldásokat ve-

szel észre?

Érdekességek

‰

Különleges csapágyak

Gördülôcsapágy
és részei
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48

Kardáncsukló

A rugalmas tengelykapcsolók képesek a 
tengelyek közötti bizonyos méretû elhajlást is 
kiegyenlíteni. A tengelykapcsoló rugalmas kö-
zépsô része elnyeli az összekötött tenge-
lyek kö zötti minimális szög eltérésbôl, 
párhuzamos sági hibáiból, a ten-
gely  végek játékából adódó 
lengéseket, ami által egyen-
letes fogást biz tosít.

Rugalmas tengelykapcsoló

 
4. Oldható vagy nem oldható tengelykapcsoló a 

Hardy-tárcsa?

A hajlékony tengelykapcsolók egymással 
nagyobb szöget bezáró tengelyeket kötnek 
össze. Ilyen például a kardánkereszttel kap-
csolódó kardáncsukló. Két oldalán kardán-
csuklókkal szerelt kardántengely található 
például a gépkocsikban a kerekek hajtásánál.

5. Miért nem lehet a motort mere-
ven összekapcsolni a kere-

kekkel?

A tengelykapcsolók feladata egyes gépek, 
géprészek összekapcsolása, az energiaátadás 
biztosítása, például a motor (erôgép) össze-
kapcsolása a munkavégzô résszel. Az össze-
kapcsolás, illetve szétválasztás történhet álló 
helyzetben vagy mozgás közben. Fontos, hogy 
kapcsolódásnál minél kisebb legyen az ener-
giaveszteség. Ha a tengelyek szétválaszthatók 
mozgás közben, akkor oldható, ha nem választ-
hatók szét, nem oldható tengelykapcsolókról 
beszélünk.

Oldható tengelykapcsolókkal a géprészek kö-
zötti kapcsolat forgás közben is megszakítható. 
Legismertebbek a kúpos és körmös tengelykap-
csolók. Kúpos tengelykapcsolóknál a kapcsoló-
dáshoz szükséges erôt a súrlódás biztosítja, kör-
mös tengelykapcsolónál kényszererô. Lényege, 

hogy a meghajtó részre szilárdan rögzítik a 
tengelykapcsoló egyik felét, míg a 

hajtott résznél a másik kapcso-
lófél tengelyirányban elmozdít-
ható, ezáltal a két tengely kö-
zötti kapcsolat megszakítható.

Körmös tengelykapcsoló

1. Hol található tengelykapcsoló a kerékpáron?

2. Miért kell a gépkocsiban megszakítani a mo-
tor és a kerekek közötti kapcsolatot?

A tengelykapcsolókat az összekötendô ten-
gelyek helyzete szerint is osztályozhatjuk.

Legegyszerûbbek a merev tengely-
kapcsolók, melyek nem teszik le-
hetôvé a mozgás közben történô 

szétválasztást, illetve összekap-
csolást. Tokos-, héjas- és tárcsás 
tengelykapcsolónál a tengelyek-
nek egy vonalba kell esniük.

Tárcsás tengelykapcsoló

3. Hogyan kapcsolja össze a tenge-
lyeket a tárcsás tengelykapcsoló?

Tengelykapcsolók
1. Milyen fôbb részekbôl áll egy gép energetikai folyamat -

ábrája?
2. Mi lehet a tengelykapcsolók feladata?

48

‰1

‰2

‰3

19

00748Techn7_100519.indd   Sec2:4800748Techn7_100519.indd   Sec2:48 5/20/10   3:23:03 PM5/20/10   3:23:03 PM



492  Termés betakarítása, tárolása

A kardáncsuklók jellemzôje, hogy szögkitérés esetén 
nem egyenletesen forgatja az egyik tengely a mási-
kat: egy körülforgáson belül hol sietteti, hol késlelteti 
azt. Ennek kiegyenlítése miatt alkalmaznak két csuklót, 
mert az egyik által elôidézett lengést a másik semlege-
síti. Bizonyos esetekben – ha nem túl nagy a két tengely 
közötti szögeltérés – a kardáncsukló helyettesíthetô 
Hardy-tárcsával. De ma már léteznek olyan fogas   -
golyós csuklómegoldások, melyek képesek önmaguk-
ban kiegyenlíteni a szögeltérésbôl adódó fordulatszám 
különbséget.

Különleges, fogas-golyós csuklómegoldás

Az automatikus nyomatékváltó (sebességváltó) olyan 
erôátviteli rendszer, amelynél a vezetônek csupán a 
megfelelô üzemmódot kell kiválasztania (P – parkolás, 
R – hátramenet, N – üres, D – hajtás), az áttételek mó-
dosítása automatikusan történik. Az elsô automata se-
bességváltót Bíró László 1932-ben alkotta meg. Az au-
tomata sebességváltók tehermentesítik a jármûvezetôt, 
kímélik erônlétét, és elôsegítik, hogy fi gyelmét a közle-
kedésre és az útviszonyokra összpontosíthassa. Ez kü-
lönösen fontos például városi forgalomban az autó-
buszvezetôknél, vagy olyan tehergépkocsiknál, melyek 
nagyméretûek, nehezek, vagy ahol a vezetô a jármû irá-
nyításán kívül más munkát is végez (pl. rakodó- vagy 
földmunkagépek). Régebbi változatainál az automati-
kus fokozatkapcsolást hidraulikarendszer, az újabbak-
nál elektronika végzi. A „P” parkoló állásban a nyo-
matékváltó automatikusan befékezôdik úgy, hogy a 
gépkocsi ne indulhasson el „véletlenül”. Az elôre, il-
letve hátramenet kiválasztásakor az adott irányban a 
gépkocsi gázadásra indul. Elôremenetben aztán a töb-
bi fokozatot automatikusan végigkapcsolja. Lehetôség 
van olyan üzemmódra is, amikor a kiválasztott fokozat-
nál nem kapcsol feljebb, például lejtôn lefelé motorfék 
üzemmódban halad. Létezik fokozatmentes (CVT) auto-
mataváltó is, ahol a nyomaték átadása nem fogaske-
rék áttételek, hanem változó átmérôjû ékszíjtárcsák kö-
zött történik.

A gépkocsi kuplungja is egy oldható tengelykapcsoló. 
Feladata a kapcsolat megszakítása a motor és a kerekek 
között. A kuplung részei a szerkezet (pedál) és a tárcsa. 
Amikor a kuplungpedált benyomjuk, a tárcsa eltávolo-
dik a szerkezettôl, megszakad a kapcsolat a motor és 
sebességváltó között, a motor és a tárcsa azonban to-
vábbra is forog. A mai gépkocsik egy részében nem me-
chanikus, hanem elektromágneses elven mûködô ten-
gelykapcsoló választja le a kerekeket a motorról.

A rugalmas tengelykapcsolók régebbi típusa a Hardy-
tárcsa, melyben a kapcsoló két része egy erôs gumila-
pon keresztül kapcsolódik. A korszerûbb tengelykap-
csolóknál gumilap helyett harmonikaszerû fémlapot 
építenek a két kapcsolódó fél közé (csômembrános ten-
gelykapcsoló). Oldható változata például két egyfor-
ma körmös tengelykapcsoló félbôl áll, melyek egymás-
ba nyúló körmei között rugalmas betét van, de léteznek 
más megoldások is.

?
1. Hasonlítsd össze az oldható és a nem old-

ható tengelykapcsolót!
2. Mikor érdemes merev tengelykapcsolót 

használni?
3. Mi a különbség a rugalmas és a hajlékony 

tengelykapcsoló között?
4. Nézz utána, hogy milyen gépkocsikban 

található elektromágneses kuplung!

Érdekességek

4919  Tengelykapcsolók
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Hardy-tárcsa
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