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Jelen beszámoló a KPI által támogatott, három évesre tervezett kutatás első éve alatt elért 

eredményeiről szól. 
Kutatási pályázatunk keretében egy forgódugattyús (pontosabban: bolygódugattyús) 

pneumatikus motort kívánunk kifejleszteni. E motor felépítésében a Wankel-motorra emlékeztet, 
amely egy belső égésű motor. Az újítás abban áll, hogy a motor sűrített levegővel fog működni és 
nem egy, hanem két vagy több egyidejűleg aktív munkatere van. Ha a munkaterek száma 
meghaladja a kettőt, a bolygódugattyú nem egy görbült oldalú háromszög, hanem egy sokszög 
profilú elem lesz, amely egy bonyolultabb geometriájú állórészben fog forgómozgást 
(tulajdonképpen bolygómozgást) végezni. 

A forgómozgást végző gépek pneumatikus hajtásához használt lineáris pneumatikus 
motorokat (munkahengereket) csak valamilyen mechanizmussal csatolhatjuk a meghajtott géphez, 
mely mechanizmus az alternáló lineáris elmozdulást folyamatos körmozgássá kell átalakítsa. E 
munkahengereket helyettesíthetnénk egy pneumatikus turbinával is, azonban az csak nagy 
fordulatszámon működik gazdaságosan. 

A kutatott újításnak a megindoklása a felsorolt hátrányok kiküszöbölésében áll: egy 
alacsony fordulatszámon (akár álló helyzetben is) nagy nyomatékot biztosító forgómotort 
kívánunk előállítani (amely térfogatkiszorítású, tehát „hidrosztatikusˮ gép és nem turbógép), 
amelynél a több egyidejűleg aktív munkatérrel a teljesítmény növekedését és a hajlító mechanikai 
igénybevételek csökkenését kívánjuk elérni. 

Az első évben jelentősebb anyagi kiadásokat nem igénylő tevékenységekre került sor. Így 
alapvetően a dokumentálással, modellezéssel, számítások elvégzésével és a motor paramétereinek 
elméleti vizsgálatával foglakoztunk. 

Mivel a leendő prototípus vizsgálatához szükséges mérőeszközök ára meghaladja azt a felső 
határértéket, amit a pályázati szabályzat megszabott, szenzorokat, adatgyűjtőt és egyszerű 
mérőeszközöket szereztünk be, amelyekkel a meg nem vásárolható eszközöket szeretnénk pótolni. 

A kutatás alatt egy saját fejlesztésű számítási algoritmust ültettük gyakorlatba, az így 
kifejlesztett programmal pedig parametrikus számításokat végeztünk a motor optimális 
jellemzőinek meghatározásának érdekében. 

Elkészült egy bolygómű-prototípus is, amely a dugattyúra ható erő átvitelében hozott volna 
kedvező irányú változást, azonban a várható terhelés alacsony értéke és a szerkezet bonyolultsága 
miatt ezt a megoldást végül is elvetettük, maradunk a „klasszikus” belső-külső fogazású kerék-
párnál. 

 
Kutatócsoportunk tagjai 

 
A kutatócsoport tagjai a Sapientia Egyetem marosvásárhelyi Gépészmérnöki Tanszékének 

oktatói: 
 - kutatásvezető: dr. Kakucs András, docens, tanszékvezető 
 - csoporttagok: dr. Hollanda Dénes, professzor 
  dr. Bitay Enikő, docens 
  dr. Papp István, docens 
  dr. Bakos Levente, adjunktus 
  dr. Forgó Zoltán, adjunktus 
  dr. Popa Müller Izolda, adjunktus 
  dr. Tolvaly Rosca Ferenc, adjunktus 
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A kitűzött célok megvalósítására tett lépések a következők: 

 
1. A kinematikai vázlat elkészítése: szimulációs programot írtunk. 

Ebben a tevékenységben részt vettek: Papp István, Tolvaly-Rosca Ferenc, Kakucs András. 
 
2. A bolygómű áttételi arányainak meghatározása, a belsőfogazású kapcsolás geometriai 
tanulmányozása, interferencia, profileltolás, fogmagasság és méretezéshez szükséges számítások: 
ez megtörtént, sőt, egy prototípus is elkészült, de végül is az a döntés született, hogy a bolygómű 
beépítése fölösleges. 

Ebben a tevékenységben részt vettek: Hollanda Dénes, Papp István, Tolvaly-Rosca Ferenc. 
 
4. A működéshez szükséges levegő elosztórendszer tervezése: PLC vezérléssel, a Wankel-
motortól eltérően (amelynek nincsenek szelepei) szelepekkel (útváltókkal) az optimális 
működtetés érdekében. 

Ebben a tevékenységben részt vettek: Forgó Zoltán, Kakucs András, Bakos Levente. 
 
5. A termodinamikai számítások elvégzése: a szimulációs program segítségével, a pneumobilos-
tapasztalatok figyelembe vételével. 

Ebben a tevékenységben részt vettek: Kakucs András, Bitay Enikő, Popa-Müller Izolda. 
 
Következtetések 

 
Az első év során megállapítottuk, hogy érdemesebbnek tűnik egy háromélű dugattyúval 

elkészített prototípust kidolgozni, szelepekkel és PLC-vezérléssel, amelyet a lehető legnagyobb 
nyomáson kell működtetni a levegő teljes expanziójával. E motornak a lehető legkisebb holt tere 
kell legyen (a dugattyú profilja legyen minél közelebb az elméleti burkológörbéhez), a rotor belső 
körvonalának ne legyen negatív görbületű szakasza (a tömítés miatt), a munkateret pedig a lehető 
legnagyobb dugattyúsugárral kell kialakítani. 

 
Elszámolás 

 
A 2011/2012 évben csak eszközbeszerzésekre került sor és a számlákat közvetlenül a 

Sapientia nevére állították ki. Így nincs olyan költségünk, amellyel el kellene számolnunk. 


