
Gépek a környezetünkben



Gép fogalma

 A gép olyan eszköz vagy szerkezet, amely 
az anyag mozgatására vagy 
megmunkálására (munkagép), esetleg 
energiatermelésre alkalmas (erőgép). 
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Gőzgépek

Watt és Boulton gőzgépe 1784-ből

Newcomen gőzgépe



Robbanómotorral hajtott gépek



Elektromos árammal működő gépek
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Gépek csoportosítása rendeltetés szerint
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Géprendszer részei
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Az energiát szolgáltatja A munkát végzi

Közlőmű

Közlőmű:

• Az energiaáramot biztosítja az erőgép és a munkagép között

•Típusai:

• hajtások (mechanikai transzformátorok)

•Mechanizmusok

•tengelykapcsolók



Mechanikai transzformátorok 

feladatai

Energiaáram továbbítása

Fordulatszám 
megváltoztatása

Forgásirány megváltoztatása
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módosítása



Mechanikai transzformátorok fajtái

 Súrlódásos hajtások

– Dörzshajtások 

– Szíjhajtások 

Kényszerhajtások

– Lánchajtás 

– Fogaskerékhajtás 



Dörzshajtás
Tárcsákat erősen egymáshoz nyomunk és a súrlódási 

erő segítségével közvetítjük a teljesítményt a hajtó 
tengelyről a hajtott tengelyre.
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Szíjhajtás

Két hengeres tárcsát 
végtelenített szíjjal 
csatolunk
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Lánchajtás

Olyan kényszerhajtás 

(alakzáró hajtás), ahol a 

teljesítmény átvitel lánc és 

lánckerék által valósul meg.

A lánc csuklósan 

csatlakozó lánctagokból 

áll. Önmagába záródó, 

azaz végtelenített 

vonóelem.

A lánckerék egy fogazott 

tárcsa, a fogak profilját 

körívek határolják.



Fogaskerékhajtás

Olyan kényszerhajtás ahol

a teljesítmény átvitel

közvetlenül kapcsolódó

fogazott alkatrészek

(fogaskerekek) által

valósul meg. (A hajtó

kerék foga tolja a hajtott

kerék fogát.)




