
 
 

 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 
GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉS TANSZÉK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A súrlódás hiszterézis komponensének végeselemes 
modellezése gumi-érdes felület csúszó pár esetén 

 
PhD értekezés 

 
 
 

Pálfi László 
okleveles gépészmérnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témavezető: 
Váradi Károly DSc, egyetemi tanár 

 
Budapest 

2010. 



1 

Tartalomjegyzék 

Tartalomjegyzék ............................................................................................................................................... 1 

Jelölések jegyzéke ............................................................................................................................................. 3 

Rövidítések jegyzéke......................................................................................................................................... 6 

1 BEVEZETÉS..................................................................................................................................... 7 

1.1 A HISZTERÉZIS VESZTESÉG SZÁMITÁSÁNAK MAI HELYZETE ..................................................8 

1.2 KUTATÁSI CÉLOK ............................................................................................................................9 

1.3 VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE ......................................................9 

2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE, ELEMZÉSE................................................................ 12 

2.1 A GUMI RÖVID JELLEMZÉSE .......................................................................................................12 
2.1.1 A gumi eredetének történeti áttekintése ....................................................................................... 12 
2.1.2 A gumi néhány alapvető tulajdonsága ......................................................................................... 13 
2.1.3 Jelentősebb elasztomer típusok .................................................................................................... 13 

2.2 A GUMI CSÚSZÓ SÚRLÓDÁSÁNAK TRIBOLÓGIAI ALAPJAI.....................................................17 
2.2.1 A klasszikus súrlódási elméletek ................................................................................................. 17 
2.2.2 A gumi súrlódás elméletének alapjai ........................................................................................... 18 
2.2.3 A gumi súrlódásának fő okai ....................................................................................................... 19 
2.2.4 Az adhézió szerepe a súrlódásban................................................................................................ 22 
2.2.5 A gumi hiszterézis modellezés kutatási eredményei az elmúlt fél évszázadban .......................... 26 
2.2.6 A hiszterézis mérésének nehézségei ............................................................................................ 33 
2.2.7 A határkenési állapot és a folyadékfilm nyírás okozta súrlódás................................................... 33 
2.2.8 Numerikus szimulációk................................................................................................................ 35 

2.3 A FELÜLETI ÉRDESSÉG ................................................................................................................36 
2.3.1 Az érdesség jellemzői .................................................................................................................. 36 
2.3.2 A tényleges érintkező felület........................................................................................................ 37 
2.3.3 A felületi érdesség feldolgozása PSD analízis alapján................................................................. 38 

2.4 A GUMI NEMLINEÁRIS ÉS IDŐFÜGGŐ MECHANIKAI VISELKEDÉSÉNEK LEÍRÁSA............40 
2.4.1 A gumi nemlineáris σ-ε görbéjének modellezése ........................................................................ 41 
2.4.2 A gumi időfüggő anyagi viselkedésének modellezése................................................................. 41 
2.4.3 A gumi mechanikai viselkedésének modellezése ........................................................................ 47 

2.5 A SZAKIRODALOM KRITIKAI ÁTTEKINTÉSE ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA .............................48 

3 ÁLTALÁNOSÍTOTT MAXWELL MODELL HASZNÁLATA EPDM GUMI IDŐ- ÉS 
HŐMÉRSÉKLETFÜGGŐ TULAJDONSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA................................................. 51 

3.1 GUMI VISZKOELASZTIKUS VISELKEDÉSÉNEK JELLEMZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÉRÉSEK 51 
3.1.1 DMTA mérés ............................................................................................................................... 51 
3.1.2 Feszültségrelaxációs mérés .......................................................................................................... 53 
3.1.3 Mikrokeménység-mérés............................................................................................................... 54 
3.1.4 Mestergörbék és az általánosított Maxwell modellek .................................................................. 56 
3.1.5 Nemlineáris anyagmodell ............................................................................................................ 65 

3.2 AZ ANYAGMODELL TESZTELÉSE.................................................................................................66 
3.2.1 DMTA vizsgálat modellezése ...................................................................................................... 66 
3.2.2 Mikrokeménység-mérés modellezése .......................................................................................... 69 

3.3 KÖVETKEZTETÉSEK ......................................................................................................................72 



2 

4 A MAKROSZINTŰ HISZTERÉZIS VESZTESÉG MODELLEZÉSE .................................... 73 

4.1 A MIKROTRIBOMÉTEREN VÉGZETT MÉRÉS ÉS KIÉRTÉKELÉSE............................................73 

4.2 A MAKRO-HISZTERÉZIS VÉGESELEM MODELLEZÉSE.............................................................75 
4.2.1 A mért és a hiszterézisből számított súrlódási és a normál erő hányadosok összevetése............. 77 
4.2.2 A gerjesztési frekvencia és a működési hőmérséklet hatása a makro-hiszterézisre ..................... 81 
4.2.3 Különböző anyagmodellekkel számítható makro-hiszterézis ...................................................... 84 
4.2.4 Végeselem modell eredményeinek összehasonlítása analitikus modellel .................................... 88 

4.3 KÖVETKEZTETÉSEK ......................................................................................................................91 

5 A MIKROSZINTŰ HISZTERÉZIS VESZTESÉG MODELLEZÉSE...................................... 92 

5.1 A VIZSGÁLT FŐFÉKMUNKAHENGER BÚVÁRDUGATTYÚ FELÜLETI ÉRDESSÉGÉNEK 
JELLEMZÉSE...................................................................................................................................92 

5.2 A HISZTERÉZISBŐL SZÁRMAZÓ SÚRLÓDÁSI TÉNYEZŐ ÉRDES FELÜLETEK ESETÉN ........94 

5.3 A 2D-S VÉGESELEM MODELL EREDMÉNYEI.............................................................................97 

5.4 KÖVETKEZTETÉSEK ....................................................................................................................103 

6 EREDMÉNYEK ........................................................................................................................... 104 

6.1 PUBLIKÁCIÓKBAN MEGJELENT EREDMÉNYEIM ÖSSZEFOGLALÁSA.................................104 

6.2 TÉZISEK.........................................................................................................................................106 

6.3 AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI..........................................................108 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ...................................................................................................................... 109 

IRODALOMJEGYZÉK .............................................................................................................................. 110 

A TÉMÁBAN KÉSZÜLT SAJÁT PUBLIKÁCIÓK ................................................................................. 116 

ÖSSZEFOGLALÓ........................................................................................................................................ 118 

ABSTRACT................................................................................................................................................... 120 

SUMMARY................................................................................................................................................... 121 

MELLÉKLETEK ......................................................................................................................................... 123 



3 

Jelölések jegyzéke 

A  mm szinusz hullám amplitúdója 

cA  mm2 kontúr érintkezési felület 

nA  mm2 névleges érintkezési felület 

tA  mm2 tényleges érintkezési felület 
( )pA λ  µm4 PSD amplitúdó a p-edik hullámhossz függvényében 

( )qA λ  µm4 PSD amplitúdó a q-adik hullámhossz függvényében 

( )pqA  µm4 PSD amplitúdó a p-edik frekvencia függvényében 

a  mm érintkezési tartomány sugara 

Ta  - eltolási tényező 

b  µm érdességcsúcs magasság 

01c  MPa Mooney-Rivlin anyagparaméter 

10c  MPa Mooney-Rivlin anyagparaméter 

C1; C2 -; ºC WLF konctancok 

fD  - fraktál dimenzió 

E  MPa rugalmassági modulusz 
E
)

 MPa érintkező testek egyenértékű rugalmassági modulusza 
'

E  MPa tárolási modulusz 
''E  MPa veszteségi modulusz 
*E  MPa komplex rugalmassági modulusz 

0E  MPa üveges rugalmassági modulusz 

AE  J adhéziós energia 

elE  J rugalmas energia 

RE  MPa relaxációs modulusz 

ie  - 
az általánosított Maxwell modell i-edik ágához tartozó dimenziótlan 
energia paraméter 

AdhF  N súrlódási erő adhézióból származó komponense 

dF  N dinamikus terhelés 

HisztF  N súrlódási erő hiszterézisből származó komponense 

nF  N normális irányú terhelő erő 

( )lk qqF ,  µm3 
érdes felület diszkrét Fourier transzformáltja kq -adik és lq -edik 

hullámhossz függvényében (Stout) 

( )pqF  µm3 
érdesség profil diszkrét Fourier transzformáltja a pq -edik 

frekvencián (Persson) 

sF  N statikus terhelés 

súrlódásiF  N súrlódási erő 
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f  Hz frekvencia 
( )ii yxf ,  µm az ix , jy  helykoordinátájú pont magasságkoordinátája 
xfmax  Hz maximális frekvencia x irányban 
xfmin  Hz minimális frekvencia x irányban 

G  MPa nyíró rugalmassági modulusz 
*G  MPa komplex nyíró modulusz 

h  µm benyomódási mélység 
n  - általánosított Maxwell modell ágszáma 

hK   profilteljességi tényező 

M - profil pontjainak száma 
p  MPa felületi nyomás 
p  MPa felületi nyomás középértéke 

átlp  MPa átlagos felületi nyomás 

aR  µm átlagos érdesség 

maxR  µm maximális egyenetlenség 

qR  µm simasági mérőszám 

zR  µm egyenetlenség magasság 

T  ºC hőmérséklet 

gT  ºC üvegesedési hőmérséklet 

refT  ºC referencia hőmérséklet 

t  s idő 
v  mm/s csúszási sebesség 

maxv  mm/s maximális csúszási sebesség 

W  J munka 

egységnyiW  J egységnyi térfogatra vonatkozó veszteségi munka 

0w  J teljes befektetett alakváltozási munka 
 

α  - Greenwood és Tabor által definiált arányossági tényező 
δ  rad fázis eltolási szög 

γ∆  °
2A

meV
 a felületi energia változása 

T∆  ºC hőmérsékletváltozás 

ix∆  µm mintavételi lépésköz 
ε  - alakváltozás 

0ε  - gerjesztő alakváltozás 

1ε  - alakváltozási középérték 

dε  - dinamikus terhelés hatására kialakuló dinamikus alakváltozás 
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kε  - késleltetett alakváltozás 

mε  - maradó alakváltozás 

rε  - rugalmas alakváltozás 

sε  - statikus terhelés hatására kialakuló statikus alakváltozás 
λ  µm hullámhossz 
µ  - súrlódási tényező 

0µ  - félig analitikus úton számított súrlódási tényező 
0
maxµ  - félig analitikus úton számított maximális súrlódási tényező 

Aµ  - a súrlódási tényező adhézióból származó komponense 
Erőµ  - 

súrlódási tényező a súrlódási erő és a normál erő hányadosával 
számítva 

Erő
maxµ  - 

maximális súrlódási tényező a súrlódási erő és a normál erő 
hányadosával számítva 

Hµ  - a súrlódási tényező hiszterézisből származó komponense 

shiszteréziµ  - 
a hiszterézisből származó súrlódási tényező komponens VE 
módszerrel számítva 

számítottµ  - 
α-t tan(δ)-val helyettesítve a Greenwood Williamson összefüggéssel 
számított hiszterézisből származó súrlódási tényező komponens 

υ  - Poisson tényező 
ω  rad/s körfrekvencia 
σ  MPa feszültség 

'σ  MPa ε  gerjesztéssel fázisban lévő feszültség komponens 
''σ  MPa ε  gerjesztéshez 2

π -vel késésben lévő feszültség komponens 

0σ  MPa gerjesztő feszültség 

1σ  MPa feszültség középérték 

dσ  MPa dinamikus terhelés hatására kialakuló dinamikus feszültség 

sσ  MPa statikus terhelés hatására kialakuló statikus feszültség 

∞σ  MPa végtelen nagy időhöz tartozó feszültség 

( )tan δ  - veszteségi tényező 

iτ  s 
az általánosított Maxwell modell i-edik ágához tartozó relaxációs 
idő 
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Rövidítések jegyzéke 

AFM atomerő mikroszkóp 
(atomic force microscope) 

ATP amorf termoplasztikus polimer 
(amorphous thermoplastic polymer) 

UR uretán gumi 
(urethane rubber) 

BR polibutadién gumi 
(butadiene rubber) 

DMA dinamikus mechanikai analízis 
(dynamic mechanical analysis) 

DMTA dinamikus termomechanikai analízis 
(dynamic mechanical thermal analysis) 

EHD elaszto-hidrodinamikus 
(elasto-hydrodynamic) 

EPDM etilén-propilén-terpolimer, vagy etilén-propilén-dién monomer 
(ethylene propylene diene Monomer) 

EPM etilén-propilén-kopolimer, vagy etilén-propilén-monomer 
(ethylene-propylene monomer) 

FE, VE végeselem 
(finite element) 

FEA végeselemes analízis 
(finite element analysis) 

FEM végeselem-módszer 
(finite element method) 

GTE gyengén térhálós elasztomer 
(weakly crosslinked elastomer) 

IIR butilgumi 
(izobuten-isoprene) 

IR poliizoprén 
(polyisoprene) 

IRH (IRHD) Nemzetközi Gumi Keménységi Fokozat 
(International Rubber Hardness) 

NBR butadién-akril-gumi 
(akril-nitril-butadiene rubber) 

NR növényi gumi 
(natural Rubber) 

PE polietilén 
(polyethylene) 

PP-EPDM polipropilén-elasztomer 
(polypropylene-elastomer) 

PSD teljesítmény sűrűség spekturum 
(power spectral density) 

PUR-elasztomer poliurethán elasztomer 
(polyurethane Elastomer) 

SBR sztirol-butadién-gumi 
(styrene-butadiene-rubber) 

S-SBR szilárd oldatból polimerizált sztirol-butadién-gumi 
(solid solution polymerized styrene butadiene rubber) 

WLF Williams, Landel, Ferry nevéhez fűződő hőmérséklet-idő ekvivalencia elv 
(time-temperature equivalence principle) 
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1 BEVEZETÉS 

Kedvező súrlódási és kopási tulajdonságai, valamint vegyi ellenálló képessége miatt a 
gumi fontos szerkezeti anyag a gépészetben, főként az autó- és repülőgépiparban, valamint 
a vegyiparban. Nagy számban készülnek gumiból különféle nyugvó és mozgó tömítések, 
valamint speciális területeken akár vízkenésű csapágyak is. A gumik nagy energiaelnyelő 
képességükkel és tömítő szerepükkel kivívták megbecsülésüket, annak ellenére, hogy a 
tömítések élettartama nem túl nagy és száraz körülmények között a kopással szemben kicsi 
az ellenálló képességük. Ahogy az idők során a gumi alkatrészekkel szemben támasztott 
követelmények növekedtek, úgy növekedett a gumikkal kapcsolatos tribológiai ismeretek 
iránti igény is. 

Nagy rugalmasságuk és nagy belső súrlódásuk miatt a merev testen csúszó gumi 
alkatrészek súrlódási viselkedése eltér más anyagokétól. Száraz esetben a súrlódás két okra 
vezethető vissza: az adhézióra és a hiszterézisre. Az adhézió csak nagyon tiszta gumi 
felületeknél jelentős. Csúszás során a felületi egyenetlenségek ismétlődő alakváltozást 
idéznek elő a gumiban, ami hiszterézis veszteséget okoz. Kent körülmények között a 
súrlódásban szerepet játszik a folyadékfilm nyírási ellenállása és elégtelen kenés esetén 
kialakuló vegyes súrlódási állapot is, amely a folyadékfilm nyírásból és a szilárd test 
érintkezésből tevődik össze. A gumi súrlódási viselkedésében tehát a súrlódás három okra 
vezethető vissza: az adhézióra, a hiszterézisre és a folyadékfilm nyírásra. 

A gumi mechanikai viselkedése nagymértékben eltér a fémek viselkedésétől: 
rugalmasságuk a fémekhez képest lényegesen nagyobb és nem érvényes rájuk a lineáris 
anyagtörvény. A gumik esetében különféle nemlineáris anyagtörvények állnak 
rendelkezésre az anyagi viselkedés modellezésére. Ilyen nemlineáris anyagtörvények 
például a Mooney-Rivlin, a Yeoh, vagy például az Ogden modellek. A mechanikai 
viselkedés leírásához ismerni kell az anyagmodell paramétereit, amit különféle mechanikai 
tulajdonságok méréséből tudunk meghatározni. Fontos, hogy az anyagmodell kezeli-e a 
gumikra jellemző időfüggő viselkedést is. Az időfüggő tulajdonságok – például a kúszás, és 
a feszültségrelaxáció – modellezéséhez a szakirodalomban általában különböző rugó és 
csillapítás tagokból felépített modelleket alkalmaznak. A gumik súrlódásának 
modellezésénél további gondot jelent a hiszterézis és az adhézió figyelembe vétele, mivel 
ezek bonyolult modelleket igényelnek, ezért célszerű a mechanikai feladatnak megfelelően 
olyan elhanyagolásokat tenni, amelyek nem befolyásolják lényegesen az eredményeket. 
Ezen elhanyagolások elfogadhatóságának megállapításához a modellek eredményeit össze 
kell vetni a mérési eredményekkel, hogy megtudjuk, az adott modell a valóságnak 
megfelelően szimulálja-e az anyag viselkedését. 

Természetesen, megfelelő szerkezeti elem tervezéséhez nem elegendő csak a súrlódás 
hiszterézisből adódó részére koncentrálni, hanem figyelembe kell vennünk a működés 
során fellépő összes környezeti tényezőt és azok egymásra gyakorolt hatását is, ami ennek a 
dolgozatnak már nem célja. 
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1.1 A HISZTERÉZIS VESZTESÉG SZÁMITÁSÁNAK MAI HELYZETE 

Érdes felületen csúszó gumiban a viszkoelasztikus anyagtulajdonság miatt belső 
veszteség, hiszterézis keletkezik. Erre a jelenségre már több kutató is felfigyelt, különböző 
kísérleteket végeztek, és elméleteket dolgoztak ki a törvényszerűségek leírására. 
Tribológiai kutatásokról lévén szó elengedhetetlenek a korszerű mérések és azokra 
támaszkodva a különböző száraz és kent súrlódási modellek kidolgozása. 
A szakirodalomban található kutatások jelentős részének célja a gumik mechanikai 
jellemzőinek meghatározása és annak felhasználásával a gumik súrlódási és kopási 
tulajdonságainak leírása. Az irodalomban található módszerek többsége empirikus és 
analitikus úton próbálja meg leírni a gumi és hozzá képest merev érdes felület súrlódási 
viselkedését, miközben csak elvétve található korszerű numerikus módszerrel készített 
számítás, és azok többsége is 2D-s esetet vizsgál. A gumi és érdes ellenfelület súrlódó 
kapcsolatának tanulmányozására korszerű numerikus módszerek is rendelkezésre állnak, 
melyek közül az egyik legelterjedtebb a végeselem-módszer. Az irodalomban a hiszterézis 
analitikus számítására több komplex modell is található, de csak elvétve vannak numerikus 
módszerrel készített számítások, melyek legfőbb hiányossága, hogy többnyire a 
kereskedelmi forgalomban kapható végeselem rendszerekre támaszkodva maximum 
15 ágú, tárolási moduluszra illesztett Maxwell modellt használnak a gumi viszkoelasztikus 
viselkedésének leírására és nem törődnek a veszteségi tényező pontosságával. Fontos 
megjegyezni, hogy a súrlódás hiszterézisből fakadó hányadát az anyagra jellemző 
veszteségi tényező és a deformált anyagmennyiség együttese határozza meg, ezért 
elengedhetetlen mind a tárolási modulusz, mind a veszteségi tényező minél pontosabb 
modellezése. Természetesen a számítások nem tudják kiváltani a méréseket, azonban egy 
jól megalkotott, mérésekkel verifikált numerikus modellel jó becsléseket lehet készíteni, 
akár több paraméter változtatásával, és a drága mérések számát jelentősen lehet 
csökkenteni. 

Csúszó súrlódó párok esetén a hiszterézis veszteség méréssel történő meghatározása 
nem lehetséges, hiszen nem tudunk olyan mérési konfigurációt készíteni amelyben, 
kenőanyag hiányában ne jelentkezne az érintkező felületek között adhézió, vagy kent 
körülmények között a folyadékfilm nyírásból ne származna veszteség. Ez vezet ahhoz, 
hogy a hiszterézist analitikus úton csak bizonyos elhanyagolások mellett, vagy – 
kihasználva napjaink korszerű numerikus módszereit, és a számításokhoz szükséges 
szoftver és hardver feltételeket – numerikus úton lehet megközelíteni. Numerikus modell 
igazolásához azonban mindenképpen valamilyen mérési eredménnyel való összevetésre van 
szükség. 

Saját kutatómunkámban olyan 2D-s és 3D-s végeselem modelleket készítettem, 
amelyekkel figyelembe vehető makro- és mikroszinten a hiszterézisből származó súrlódási 
veszteség, a működési hőmérséklet és a csúszási sebesség függvényében. A modellekben a 
gumi viszkoelasztikus viselkedését általánosított Maxwell modellel írtam le, az 
anyagmodell igazolásához DMTA mérés (dynamic mechanical thermal analysis, azaz 
dinamikus termomechanikai analízis) és feszültségrelaxációs mérés eredményeit 
használtam fel. Az anyagmodelleket vizsgálva felhívtam a figyelmet azokra a lényeges 
kérdésekre, amelyekkel a szakirodalomban nem találkozhatunk, és amelyek hiányában 
pontatlanul modellezhetjük a gumi viselkedését. 



9 

1.2 KUTATÁSI CÉLOK 

Az értekezés célja: végeselem modellek kidolgozása, melyekkel megbecsülhető az érdes 
felületen csúszó gumi hiszterézisből származó súrlódási viselkedése. A hiszterézis 
modellezéséhez és az ahhoz használt anyagtörvények használhatóságához kísérleti 
vizsgálatokkal és végeselem-módszerrel a következő kérdésekre kerestem a választ: 

- Hogyan írható le a végeselem modellben, széles frekvencia-tartományban, a gumi 
nemlineáris, idő- és hőmérsékletfüggő anyagi viselkedése? 

- Milyen mértékű a hiszterézis, a súrlódás más összetevőihez képest, makro-, mikro- és 
nanoszinten, gumi és érdes felület csúszó súrlódása esetén? 

- Milyen súrlódási viselkedést jellemző paraméterek határozhatók meg kísérleti úton, 
például: mikrotribométerrel, amelyek a modellezés igazolásához szükségesek? 

Értekezésem célja a gumi hiszterézis eredetű súrlódásának modellezése végeselem-
módszerrel érdes, a gumihoz képest merev ellenfelület esetén, valamint az ahhoz szükséges 
különféle anyagmodellek használhatóságának vizsgálata. Megfelelő modellezéssel előre 
tudunk következtetni arra, hogy adott felhasználási körülmények között, (hőmérséklet, 
felületi érdesség, csúszási sebesség) mekkora hiszterézisből származó veszteségre 
számíthatunk. A modellek használatával jelentősen csökkenthető a kísérletek száma, és 
költséges méréseket lehet megtakarítani. 

Munkámban az illesztett anyagmodell igazolásához a DMTA és a feszültségrelaxációs 
mérésekből származó tárolási modulusz-frekvencia, illetve a veszteségi tényező-frekvencia 
görbék szolgáltak. A kidolgozott súrlódó érintkezési modelleket érdes felületen csúszó 
EPDM gumi kapcsolatára alkalmaztam, amelyeket az eibari TEKNIKER cégnél 
mikrotribométerrel készített mérési eredményekkel erősítettem meg. A vizsgálatok a 
KRISTAL EU6-os projekt keretében készültek, melynek egyik célja volt, hogy ipari 
példákon keresztül megismerjük, és modellezzük az érdes felületen csúszó gumi súrlódási 
viselkedését. 

1.3 VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

Az érdes felületen csúszó gumi súrlódása során a hiszterézisből származó súrlódás 
végeselemes modellezése összetett feladat, mert egy bonyolult csúszó súrlódási érintkezési 
feladatot kell megoldani úgy, hogy a gumi anyagjellemzői nemlineárisak, valamint idő- és 
hőmérsékletfüggők. A végeselemes modellek kidolgozásához az MSC.Marc 2005r3 és 
2007r1 végeselemes szoftver „static” modulját használtam. Az általam kidolgozott 
végeselemes modellekben a gumi nemlineáris viselkedésének leírásához kétparaméterű 
Mooney-Rivlin anyagtörvényt használtam, amelyet az idő- és hőmérsékletfüggő 
anyagjellemzők miatt általánosított Maxwell modellel kombináltam. 

A dolgozatom első felében áttekintettem a hiszterézis típusú súrlódás jelentőségét a 
gumi és ahhoz képest merev ellenfelület esetén, a gumik vagy gumiszerű anyagok 
fontosabb mechanikai és tribológiai jellemzőit, majd bemutattam az általam kiválasztott 
kísérleti berendezések működését és a mérések körülményeit. 

Az első modellezési fejezetében a gumi-sima acélgolyó csúszó pár közötti súrlódás 
modellezési lehetőségeit vizsgáltam. A modellezési lehetőségek feltárásakor figyelembe 
vettem, hogy a gumi rugalmassági modulusa több tényezőtől (hőmérséklettől, gerjesztési 
frekvenciától stb.) függ. A gumi hiszterézis veszteség szempontjából fontos tulajdonságait 
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szem előtt tartva megvizsgáltam a DMTA (dynamic mechanical thermal analysis, azaz 
dinamikus termomechanikai analízis) sajátosságait. A gumi anyagtulajdonságainak 
végeselem modellbe való implementálásához több anyagmodellt használtam, melyekkel 
készített számításokat egymással és a mérésekkel összevetve megállapítottam az egyes 
anyagmodellek felhasználhatóságának korlátait. Az anyag viselkedésének modellezéséhez a 
DMTA és feszültségrelaxációs mérések eredményeit használtam fel. Ezt követően 
modelleztem a DMTA mérést és a viszkoelasztikus anyagmodell meghatározásától 
független mikrokeménység-mérést. A modellezett veszteségi tényezők jó egyezést mutattak 
a mérésekkel. 

A második modellezési fejezetben egy makroszintű felületi egyenetlenség által 
gerjesztett belső veszteséget, a makro-hiszterézist vizsgáltam. A súrlódó erő mérésére 
mikrotribométeren került sor, ahol a gumi próbatestben az alakváltozást egy 2 mm átmérőjű 
sima acélgolyó hozta létre. A mérési eredményeket felhasználva végeselem-módszerrel 
indirekt úton meghatároztam a csúszó érintkezés során a hiszterézisből és az egyéb 
tribológiai hatások összességéből (adhézióból, folyadékfilm nyírásból) származó súrlódási 
tényező hányadot. Ezt követően olyan modellt mutattam be, amellyel széles csúszási 
sebesség-, és széles hőmérséklet-tartományban állapítottam meg a hiszterézisből származó 
súrlódási tényezőt, szem előtt tartva az anyagmodellek sajátosságait. A kidolgozott 
modellek figyelembe veszik, hogy a súrlódás hiszterézisből fakadó hányadát nemcsak az 
anyagra jellemző veszteségi tényező nagysága határozza meg, hanem a deformált 
anyagmennyiség nagysága is. 

A dolgozat harmadik modellezési részében olyan 2D-s végeselem modellt dolgoztam ki, 
amely képes az érdes felületen csúszó gumiban keletkező hiszterézis becslésére. 
A végeselem modellben az érdes felület egyes szintjeit (makro-, mikro- és nanoszintek) 
szinusz hullámokkal helyettesítettem, amelyek hullámhossza és amplitúdója az érdes felület 
PSD (power spectral density) analíziséből került meghatározásra. A szinusz hullámokkal 
helyettesített felülettel modellezhetővé válik a hiszterézis az érdes felületen csúszó gumi 
esetében különböző érdességi szinteket tekintve és figyelembe vehető a környezeti 
hőmérséklet, az érdességi völgyek kitöltöttsége és a csúszási sebesség. 

A DMTA mérés a Gabo Eplexor 100N berendezésen (1.a ábra), a kaiserslauterni 
Műszaki Egyetem Kompozit Anyagok Intézetében készült. A metszettapintós felületi 
érdesség mérésére (1.b ábra) az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Karán, a Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézetben 
került sor. Az AFM (atomerő mikroszkóp) felületi érdesség mérés (1.c ábra) a budapesti 
Kémiai Kutató Intézet Felületmódosítás és Nanoszerkezetek Osztályán készült. A gumi 
próbatesten csúszó golyó súrlódási erő mérésére az 1.d ábrán látható mikrotribométeren, a 
spanyolországi TEKNIKER cégnél került sor. 



 
 

 
a.)  

b.) 

 
c.) 

 
 
 

 

 
 

d.) 

1. ábra a.) Gabo Eplexor 100N DMTA mérő berendezés (kaiserslauterni Műszaki Egyetem Kompozit Anyagok Intézete), 
b.) Mahr Perthometer Concept metszet tapintós felületi érdesség mérő berendezés (Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar), c.) AFM felületi érdesség mérő berendezés (Kémiai Kutató Intézet Felületmódosítás és 
Nanoszerkezetek Osztálya), d.) Mikrotribométer (Spanyolország, TEKNIKER)



2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE, ELEMZÉSE 

Az alábbi fejezetben, a szakirodalomban hozzáférhető gumik súrlódási viselkedésének 
vizsgálatait, valamint a kutatások eddigi eredményeit mutatom be az 1900-as évektől 
napjainkig, különös figyelmet fordítva a hiszterézissel kapcsolatos kutatási eredményekre. 

2.1 A GUMI RÖVID JELLEMZÉSE 

A következőkben bemutatom a gumi eredetét, röviden jellemzem a gumi néhány 
alapvető tulajdonságát és a jelentősebb gumi típusokat. 

2.1.1 A gumi eredetének történeti áttekintése 

A tribológia kutatása gyakorlatilag egykorú az emberiség történelmével, hiszen már az 
ősember is találkozott tribológiai problémákkal, gondoljunk csak a megszerzett zsákmány 
hazavonszolására, vagy a különböző szerszámok, eszközök csiszolására. Leonardo da 
Vinci XV-XVI. század fordulóján írott, súrlódásról és kopásról szóló tanulmányait alapvető 
műveknek tekinthetjük a tribológia tudományában [1]. 

A gumik súrlódási viselkedésének tanulmányozása körülbelül 100 éves időszakot ölel 
fel, habár a gumit már jóval korábban használta az ember. Kr.e. 1500-500 közé tehető a 
kaucsuknak, a gumi alapanyagának megismerése. A Mexikói-öböl déli részén élő 
olméknak nevezett nép fedezte fel, hogy az őserdőben található fák gyantás nedvét 
rugalmas golyókká lehet gyúrni. 

Az újvilág felfedezésekor Kolumbusz Kristóf matrózai „India rubber”-nek nevezték az 
új anyagot, mivel azt feltételezték, hogy Indiában értek partot. Charles Marie Condamine 
1735-ben juttatta el Európába az első kaucsuk darabot. Charles Goodyearnak az 1840-es 
évek elején a kaucsukba kevert kén és hő segítségével sikerült a mai értelemben vett gumit 
létrehoznia. Az eljárást a kénre való utalással vulkanizálásnak nevezte el. 
Az újrahasznosítás Mitchell nevéhez fűződik, aki rájött arra, hogy ha a gumit savval kezeli, 
lehetővé válik a már vulkanizált gumi újrahasznosítása. Az 1800-as évek végén Dunlop 
szabadalmat kapott az első kerékpárra szánt gumiabroncsra. 

A XX. század elején a gumifejlesztés már kutatott tudományággá nőtte ki magát. Ahogy 
már oly sokszor a történelemben, a háború számos területen meggyorsította a kutatásokat, 
és nem volt ez másképpen a gumi esetében sem. Az I. Világháborúra felismerték a korom 
erősítő és kopás csökkentő hatását, melyet adalékanyagként adtak a gumihoz. 
A II. Világháborúban az alapanyag ellátási gondok folyamán felmerült a műgumi 
előállításának igénye, melyet egy német kutató, Hofmann oldott meg. A gépjárművek 
elterjedésével a legjelentősebb gumiból készült termék a gumiabroncs lett. A gumi 
nélkülözhetetlen, nagy fontosságú szerkezeti anyaggá vált a gépészetben. 

Az 1950-es években a gumifelhasználás szoros összefüggésben állt egy ország ipari 
fejlődésével. Budapesten 1963-ban alakult meg az Országos Gumiipari Vállalat (OGV), 
amely 1973-ban a Taurus Gumiipari Vállalat nevet kapta. 1996-ban a Taurus gyárat 
megvásárolta a Michelin és kelet-európai kereskedelmi központját is országunkba 
telepítette. 2007 júniusában a Hankook Tire Dunaújvárosba telepített üzemében is 
megkezdődött a termelés, amelyet több mint 1000 milliárd forintos beruházással hoztak 
létre [2], [3]. 
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2.1.2 A gumi néhány alapvető tulajdonsága 

A „Committee of British Reologists’ Club” javaslata szerint a gumik reológiai 
besorolásuk alapján az irreverzibilis anyagok közül a viszkoelasztikusok közé tartozik [4]. 
Tribológiai viselkedésük megértéséhez nélkülözhetetlen a gumikra jellemző tulajdonságok 
megismerése. 

Ahhoz, hogy a gumik belső súrlódását, hiszterézisét modellezni tudjuk, meg kell ismerni 
a gumik nemlineáris feszültség-alakváltozás kapcsolatát, valamint az anyagjellemzők idő-, 
és hőmérsékletfüggését. 

A gumi egy sok makromolekulát tartalmazó makromolekuláris hálózat. Minden egyes 
makromolekula hosszú szénhidrogén-láncokból áll, amelyekben az atomok között a 
kapcsolatot kovalens kötések alkotják. Egy makromolekula 1000-5000 izoprén kémiai 
egységből is állhat. A makromolekulák háromféleképpen rendeződhetnek: lehetnek 
lineárisak, elágazóak, és keresztkötéseket tartalmazóak (2. ábra) [2], [5]. 
 

 
a.) 

 
b.) 

 
c.) 

2. ábra a.) Lineáris makromolekula, b.) elágazó makromolekula, 
c.) keresztkötéseket tartalmazó makromolekula [5] 

A lineáris láncok a kötéseknél melegítés hatására könnyen elfordulnak, míg hűtéskor 
merevebbé válnak. Ezt a jelenséget termoplasztikus viselkedésnek nevezzük. 
A keresztkötéseket tartalmazó molekulák ehhez képest helyhez kötöttebbek. 

A képlékeny, plasztikus viselkedésű kaucsukot vulkanizálással alakítják térhálós 
szerkezetű, rugalmas gumivá, míg öregedését különféle adalékanyagokkal késleltetik, 
mechanikai tulajdonságait pedig különféle töltőanyagokkal javítják. A képlékenységet 
lágyítók adagolásával változtatják. Alkalmazhatnak égésgátló, ragadás gátló anyagokat is. 

A gumik több száz százalékos nyúlást követően is képesek visszanyerni eredeti 
alakjukat, azaz nem szenvednek plasztikus deformációt. Szakadási nyúlásuk elérheti az 
1000%-ot. Rugalmassági moduluszuk 2-3 nagyságrenddel kisebb az acélhoz képest és a 
hőmérséklet növelésével csökken. A gumik Poisson tényezője megközelítőleg 0,5, ami azt 
jelenti, hogy majdnem teljesen összenyomhatatlanok, térfogatuk közel állandó. 

A keresztkötéseket nem tartalmazó molekulalánc részek miatt alakváltozásuk időfüggő. 
A gumik alakváltozásuk közben – belső súrlódásuk révén – energiát emésztenek fel, ami 
hőt fejleszt, ezért alakváltozásuk közben melegszenek. 

2.1.3 Jelentősebb elasztomer típusok 

Az elasztomer elnevezés az elasztikus és a polimer szó összeolvadásával keletkezett, 
vagyis rugalmas polimert jelent. Ilyen rugalmas polimer jellemzően a gumi. A tipikus 
elasztomerek üvegesedési hőmérséklete Tg < 0ºC, ami azt jelenti, hogy fagyállósága a Tg, 
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üvegesedési hőmérséklettől függ. Az elasztomerek a térhálós polimerek csoportjába 
tartoznak, amelyek a DMA (dinamikus mechanikai analízis) görbéik (3. ábra) alapján az 
alábbi négy csoportba sorolhatók [6]: 

A gyengén térhálós elasztomerekre (GTE) az ideális rugalmas viselkedés jellemző, azaz 
a maradó alakváltozásuk zérus (εm = 0). Jellemző rájuk, hogy a dinamikus modulusuk 
(G* lásd később) 2-4 nagyságrendnyit változik az üvegesedési átmenetben (lásd. 3.a ábra). 
Ilyen elasztomerek lehetnek a 1-10% kéntartalmú kaucsukok, a gyengén térhálós PU és a 
szilikongumi [6]. 

A termoelasztomerek közepesen térhálós anyagok, amelyekre jellemző, hogy Tg > 20ºC, 
ami azt jelenti, hogy ennél magasabb hőmérsékleten gumiszerűen viselkednek 
(lásd. 3.b ábra). Ilyenek lehetnek a 10%-nál nagyobb mennyiségben ként tartalmazó gumik, 
valamint a ritkán térhálózott PE [6]. 

A termoplasztikus elasztomerek, amelyek reverzibilisen megolvaszthatóak, többfázisú, 
finomszerkezetű anyagok, amelyekben a rugalmas viselkedést a hosszú szénláncú részek 
adják (lásd. 3.c ábra). Ilyen termoplasztikus elasztomerek például a vulkanizálatlan 
természetes gumi, PUR-elasztomer, az egyes sztirol-butadién kopolimerek, a PP-EPDM és 
a poliészter elasztomerek [6]. 

A duromerek sűrűn térhálós szerkezetűek, ezért rideg, anyagok. Általában felhasználási 
helyükön is üvegszerűen viselkednek, üvegesedési hőmérsékletük Tg > 50ºC [6]. 
 

 
a.) 

 
b.) 

 
c.) 

 
d.) 

3. ábra Térhálós polimerek DMA termomechanikai görbéi: a.) elasztomerek, 
b.) termoelasztomerek, c.) termoplasztikus elasztomerek, d.) duromerek [6] 
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Rendeltetésük szerint az elasztomerek lehetnek általános és különleges rendeltetésűek [6], 
[7]. 

Általános rendeltetésű elasztomerek: 

- Növényi gumi (NR, Natural Rubber) 
A természetes gumit a „Hevea Brasiliensis” nevű fafajtából nyerik. 
A természetes gumiban a rugalmas alakváltozás hiszterézise kisebb, így a 
keltező hődisszipáció is kisebb, ezért gyakran előnyösebb a mesterséges 
guminál. Általánosan bevett mérnöki szokás, hogy minél nagyobb egy 
elasztomerből készített alkatrész igénybevétele, annál nagyobb százalékban 
tartalmaz természetes gumit a gumikeverék. Jellemzőjük, hogy nagy a 
tépőszilárdságuk (4. ábra), dinamikus igénybevétel esetén is kismértékű 
hiszterézis jellemzi, ami kisebb veszteséghő keletkezéssel jár. A fárasztó 
igénybevételt jól tűrik. Lúgokkal és nem oxidáló savakkal szemben 
ellenállóak. Legfőbb hátrányuk, hogy nem olajállóak, hőállóságuk, 
öregedésállóságuk kicsi, éghetőek, gázzáró, gáztömítő képességük gyenge és 
agresszív klímában (ózon jelenlétében) ezek a tulajdonságok még inkább 
érvényesülnek [6], [7]. 

- Poliizoprén (IR), polibutadién (BR, Butadiene-rubber), butilgumi (IIR) 
Jellemző, hogy a fárasztó igénybevételt jól tűrik. Korommal töltve 
kismértékű a kopásuk, kis súrlódási tényezővel és adhézióval rendelkeznek, 
ami alkalmassá teszi őket más, például fém felületen való csúszásra. 
A butilgumikra jellemző, hogy nagy a maradó nyúlásuk, viszont jó a 
vegyszerállóságuk. Ezen gumi csoport hátránya, hogy előállításuk nehéz és 
tépőszilárdságuk kicsi (4. ábra) [6]. 

- Sztirol-butadién-gumi (SBR, Styrene-butadiene-rubber) 
Sztirol tartalmú gumi. A sztirol (~25%) és a butadién (~75%) arányával 
lehet beállítani a két egymással szemben álló tulajdonságukat, a nedves 
(vizes) környezetbeli tapadásukat és a kopásállóságukat. Előnyük, hogy 
szemben a természetes gumival, jobb a gázzáró képességük, a 
kopásállóságuk, és kevésbé öregednek. Ellenállnak híg savaknak, lúgoknak 
és alkoholoknak. Hátrányuk, hogy nagyobb mértékű hiszterézis jellemzi 
őket, mint a szintetikus gumikat, így dinamikus igénybevételre kevésbé 
alkalmasak [6]. 

Különleges rendeltetésű elasztomerek: 

- Butadién-akril-gumi (NBR, Akril–Nitril-Butadiene rubber) 
Az SBR-hez hasonlóan ez a gumifajta is kopolimer. Az akril (18-50% 
részarány) segítségével olaj- és benzinálló. Minél több a kopolimerben az 
akril és a nitril tartalom, annál alacsonyabb hőmérsékleten lesz az 
üvegesedési hőmérséklete (Tg ≈ -40ºC). További előnyűk, hogy jó a 
hőállóságuk és kopásállóak. Hátrányuk, hogy kicsi a kifáradással szembeni 
ellenállásuk, éghetőek, aromás és klórozott szénhidrogéneknek csak gyengén 
állnak ellen. Glikolbázisú anyagokkal szemben egyáltalán nem ellenállóak, 
rossz ózon- és időjárásálló képességűek [6]. 
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4. ábra A természetes gumi és néhány mesterséges elasztomer 
tépőszilárdságának hőmérsékletfüggése [6] 

 - Etilén-propilén-kopolimer (EPM) és etilén-propilén–terpolimer (EPDM) 
Az előző gumikkal szemben, jó a hideg-, az öregedés- és ózonállóságuk. 
Emellett ellenállnak víznek, vízgőznek, oxidáló közegnek, savaknak, 
lúgoknak, és glikolbázisú anyagoknak is. Jó villamos szigetelők. Hátrányuk, 
hogy nehezen feldolgozhatóak, és nem állnak ellen aromás alifás és klórozott 
szénhidrogéneknek [6], [8]. 

 - Uretán-gumi (UR) 
Jó öregedés és ózonálló mesterséges elasztomerfajta. Nagyon rugalmas, 
nagy szakítószilárdsága, jó a kopásállósága, és gázelzáró képessége. Fém 
súrlódó pár esetén kicsi a súrlódási tényezője. Ismétlődő igénybevételre nem 
alkalmas, mert hamar melegszik, nem alkalmas meleg vizes környezetben 
való alkalmazásra. Nem áll ellen savaknak és lúgoknak. További hátránya, 
hogy nehéz méretpontos alkatrészt készíteni belőle, mert vulkanizálást 
követően nagy a zsugorodása [6]. 

 - Szilikon-gumi 
Kiváló fagy- és száraz hőállósággal rendelkeznek, maradó deformációjuk 
széles hőmérséklet-tartományban kicsi. Ellenállnak alifás olajoknak, 
semleges sóoldatoknak, oxidáló anyagoknak és víznek. Jó az ózonálló 
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képességük. Mikroorganizmusok és gombák nem támadják, fiziológiásan 
közömbös gumifajta. Hátránya, hogy kicsi a kopásállóságuk és szilárdságuk, 
nem állnak ellen savaknak, lúgoknak, aromás klórozott szénhidrogéneknek 
és észtereknek [6]. 

2.2 A GUMI CSÚSZÓ SÚRLÓDÁSÁNAK TRIBOLÓGIAI ALAPJAI 

A tribológia a kenés, surlódás és kopás tudományterülete, amely két vagy több 
egymáson, elmozduló vagy nyugalomban lévő testek egymásra gyakorolt hatását vizsgálja. 
A relatív mozgást végző felületek súrlódása és kopása igen komplex, sokváltozós 
probléma, melynek paraméterei egymásra hatása következtében folyamatosan változó 
állapotot hoznak létre. Az egyes paraméterek hatásának szétválasztása igen nehéz, ezért 
elsősorban az empirikus megismerés módszerei alkalmazhatók. A tribológiai vizsgálatok 
célja általában azoknak a törvényszerűségeknek, tribológiai tényezőknek a feltárása, 
melyek alapján egy adott gépszerkezet üzembiztos működése, optimális energiavesztesége 
és kellő élettartama biztosítható [10]. Elasztomerek tribológiája a tribológiának azon ága, 
amely a gumi, vagy gumiszerű anyagok súrlódási és kopási viselkedését vizsgálja. 
Az elasztomerek tribológiája nemcsak az egymáson elmozduló testek mechanikai és fizikai 
tulajdonságaival foglakozik, hanem azok kémiai, termomechanikai, mechanokémiai és 
tribokémiai tulajdonágaival is. 

2.2.1 A klasszikus súrlódási elméletek 

Az általános súrlódási elméletek különféle okokat tulajdonítanak a súrlódásnak. 
Amontons és de La Hire 1699-es feltételezése szerint az érdes fémek súrlódásának oka az 
érdességi csúcsok egymásba akadása. Ezzel a feltételezéssel magyarázható a nyugvásbeli és 
a mozgásbeli súrlódási tényező is, amit Coulomb különböztetett meg először. Leibnitz már 
1706-ban különbséget tett a csúszó és a gördülő súrlódás között. Tomlinson és Hardy a 
súrlódást atomi szintű energiaveszteségnek tulajdonították, ami egymáson elmozduló 
felületek egymáshoz kötődött atomjainak elszakítása során fellépő erőként jelentkezik. 
Később ez adott alapot az adhéziós elméletnek, amely fogalom bevezetése a kohézió 
fogalmával együtt Desagulieres nevéhez fűződik. Eulerhez köthető a súrlódási tényező 
fogalma és Coulomb volt, aki először felírta a súrlódási erőt a súrlódási tényező 
felhasználásával. Archard volt az első, aki a súrlódás sebességfüggőségét vizsgálta. 
Az elektrosztatikus elmélet szerint a felületen felgyülemlő töltések tartják össze a két 
egymáson elmozdulni kívánó felületet. Bowden elmélete szerint, – amely fémek 
súrlódásában talán az egyik legelterjedtebb – a fém felületek érintkezése során kis 
érintkezési tartományok alakulnak ki, ahol a két anyag összeheged a nagy nyomás hatására. 
A csúszás során az összehegedt részek elnyíródnak. Emellett a kiálló keményebb anyag 
érdességcsúcsai beleszántanak a puhább anyagba. A fenti elméletek közül az utóbbi nyújtja 
makroszinten a legkielégítőbb fizikai magyarázatot fémek súrlódása esetén az adhézióra, 
míg elasztomerek esetében a molekuláris kötéseken alapuló elmélet az egyik 
legelfogadottabb [9]. Kragelszkij mechanikai-molekuláris súrlódási elmélete szerint a 
súrlódási ellenállást szintén az érdes felületek mechanikus kölcsönhatása, és a molekuláris 
erők okozzák. Az egymással érintkező súrlódó felületek érdességcsúcsai az összeszorító erő 
hatására behatolnak az ellenfelületbe. A behatolás mélységétől és a deformáció jellegétől 
függően az elmozdulás során öt különböző, a terhelés növelésével egymásba fokozatosan 
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átmenő felületi változás alakul ki: 1.) rugalmas barázdaképzés, 2.) képlékeny 
barázdaképzés, 3.) barázda kiforgácsolás, 4.) a felületi réteg adhéziója, 5.) az alapanyag 
adhéziója [10]. 

A klasszikus súrlódási törvények megalkotása Leonardo da Vinci, valamint Amontons 
nevéhez fűződik, akik a következő megállapításokat tették: a súrlódási erő arányos a 
terheléssel, és független az érintkezési tartomány méretétől. Coulomb vizsgálta, hogy az 
idő hogyan befolyásolja a nyugvásbeli súrlódási erőt és megállapította, hogy a súrlódási erő 
független a csúszási sebességtől. 

Mára a fenti megállapítások nagy többsége nem tekinthető általánosnak és különösen 
érvényes ez a gumi esetében [9]. Napjaink súrlódási elméletei a fent említett klasszikus 
súrlódási elméletekből fejlődtek ki, folyamatosan finomítva ezeket, köszönhetően az egyre 
pontosabb és több befolyásoló tényezőt figyelembe vevő méréseknek és számításoknak. 

2.2.2 A gumi súrlódás elméletének alapjai 

A gumik súrlódási viselkedése különbözik más anyagokétól. A gumik esetében a 
sebesség növekedésével növekszik a súrlódás is, ezt már 1929-ben Ariano is felfedezte. 
Kutatását Derieux és Roth is megerősítette, előbbi 1934-ben, utóbbi 1942-ben. Roth 
kutatásában rávilágított, hogy a súrlódási tényező csökken a terheléssel, továbbá kiemelte a 
felületek közötti szennyező anyagok jelentőségét. A terhelésre vonatkozó megállapításait 
Thirion [12] megerősítette és bemutatott egy összefüggést a felületi nyomás és a súrlódás 
között. 

Schallamach [13] olyan modellt dolgozott ki a gumi súrlódásának modellezésére, 
melyben az érdességet félgömbbel helyettesítette, és figyelembe vette a gumi elasztikus 
viselkedését. Kutatása során arra a következtetésre jutott, hogy a súrlódás arányos az 
érintkezési tartomány méretével. Később a csúszási sebesség és a hőmérséklet hatását is 
vizsgálta, és megállapította, hogy az adhéziónak jelentős hatása van a kialakuló súrlódásra 
[14]. Schallamach [15] a gumi súrlódásának és abráziós kopásának alapköveit jelentő 
megállapításokat foglalta össze. Véleménye szerint az abráziós kopást a gumi felületén 
csúszó merev érdességcsúcs által okozott húzófeszültség okozza. 

Denny [16] kent gumik súrlódását vizsgálta, és megállapította, hogy növekvő felületeket 
összeszorító nyomás esetén a súrlódás csökken, és ez a hatás még inkább fokozódik, ha a 
felület érdessége egyre finomabb lesz. Továbbá megállapította, hogy a felület érdességének 
mintázata befolyásolja a kialakuló súrlódást. Bartenev [17] feltételezte, hogy a gumiknak 
nincsen nyugvásbeli súrlódási tényezője, azonban Ratner [18] ezt megcáfolta, és 
mérésekkel igazolta. 

Tabor [19] a gumik súrlódását adhéziós és deformációs komponensre bontotta, és 
megállapította, hogy kent körülmények között érdes felületen csúszó gumi súrlódásában a 
hiszterézisnek jelentős szerepe van. Sabey [20] kent gumilapon csúszó golyót és kúpot 
vizsgált és megerősítette Tabor nagy csúszási sebességre vonatkozó eredményeit. 

Greenwood és Tabor [21] egy közös vizsgálat alapján arra a megállapításra jutottak, 
hogy gumilapon csúszó vagy gördülő golyó esetén azonos a hiszterézis hatása. 

Flom és Bueche [22] megállapította, hogy a gumi gördülési ellenállása a gumi 
viszkoelasztikus tulajdonságához köthető. Norman [23] kísérleteiben gumilapon gördülő 
henger kapcsolatát vizsgálta a hiszterézis figyelembevételével és megállapította, hogy a 
súrlódási tényező összefüggésben van az anyag veszteségi tényezőjével. Greenwood és 
társai [24] megállapították, hogy gumilapon gördülő golyó és henger esetén a hiszterézis 
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hogyan függ a terheléstől, a golyó vagy a henger átmérőjétől, illetve a gumi rugalmassági 
moduluszától. Módszerükkel a mérésekhez képest csak kis súrlódási erőt tudtak számítani. 
A számítás során egy α  arányossági tényezőt tételeztek fel, aminek fizikai jelentését és 
pontos értékét nem határozták meg. 

Az adhézió hatásával Bulgin [25] foglalkozott elsőként, aki egy egyszerű elmélettel állt 
elő e viselkedés leírására. Véleménye szerint az adhézió során az érintkező felületek 
deformációja miatt energia tárolódik el a gumiban, és amikor a deformációs feszültség 
túllép egy határt, akkor ezek az adhéziós kötések felszakadnak. Kutatása során azt 
tapasztalta, hogy az adhézió arányos a veszteségi tényezővel és fordítottan arányos a 
vizsgált anyag keménységével. 

Széles hőmérséklet- és csúszási sebességtartományban először Grosch [26] vizsgálta a 
gumi hiszterézis és adhéziós súrlódási tényező komponenseit és megállapította, hogy az 
anyag viszkoelasztikus tulajdonságának köszönhetően a súrlódás a hőmérséklettel és a 
sebességgel változik. Bemutatta, hogy a Williams, Landel, Ferry nevéhez fűződő 
hőmérséklet-idő ekvivalencia elvnek megfelelően (lásd később) [27], [28], [29], [30], [31] a 
gumik súrlódására széles sebességtartományban megszerkeszthető egy mestergörbe, 
felhasználva a különböző hőmérsékletekhez tartozó súrlódási értékeket. 

A korábbi kutatások elvezettek odáig, hogy felismerjék, a gumi súrlódását alapvetően 
befolyásolja a gumi viszkoelasztikus viselkedése. A sebesség növelésével, mind az 
adhéziós komponens, mind a hiszterézis komponens eléri maximális értékét, majd 
csökkenni kezd. Ez a csúcs a hőmérséklet növelésével a nagyobb csúszási sebességek 
irányába tolódik el. A szakirodalomban Williams-Landel-Ferry, (WLF) összefüggése óta 
tudjuk, hogy a hőmérséklet-idő ekvivalencia elvnek megfelelően a hőmérséklet és az idő 
felcserélhető és egyik a másikba átalakítható, így széles sebesség vagy hőmérséklet-
tartományban kaphatunk információt a súrlódási tényezőről. Bartenev és Elkin [32] széles 
hőmérséklet-tartományban vizsgálták és határozták meg polimerek – köztük gumi esetén is 
– a súrlódást különféle felület párok esetén. 

Savcor [33] az adhézió vizsgálatára elsőként alkalmazott rugó és csillapítás elemekből 
felépített (Maxwell) modellt a gumi viszkoelasztikus tulajdonságának figyelembe vételére. 
Vizsgálataival hasonló eredményekre jutott, mint Grosch [26]. Kummer [11] felismerte, 
hogy az adhézió a polimerek molekulaszintű gerjesztéséhez köthető, míg a hiszterézis a 
ciklikus deformációhoz. Hegmon [34] átfogóan tanulmányozta a gumik belső veszteségét 
és egy általános kifejezést mutatott be az érdes felületen csúszó gumiban keletkező 
veszteség számítására. 

2.2.3 A gumi súrlódásának fő okai 

A természetben található összes szilárd test felülete érdes, függetlenül attól, hogy az 
milyen alakításon, vagy megmunkáláson ment keresztül. Ugyanúgy érdes egy szikla 
felülete, mint egy üvegtábláé, a két felület „csak” az érdességi csúcsok nagyságában, 
alakjában és számosságában különbözik. Az egymással csúszó érintkezésben lévő felületek 
esetében a felületek érdességi csúcsai kölcsönhatásba kerülnek egymással. Bowden és 
Tabor [35] szerint az összeérő érdességcsúcsok a felületeket összeszorító erő, valamint az 
egymáson való csúszás hatására alakváltozást szenvednek – a merevebb érdességcsúcs 
belenyomódik a puhább anyagba. Így van ez gumi és hozzá képest merev felület kapcsolata 
esetén is. Az érdes acél felületi érdesség csúcsai belenyomódnak a szintén érdes, de több 
nagyságrenddel kisebb rugalmassági moduluszú gumi felületébe. 
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Nagy rugalmasságuk és nagy belső súrlódásuk miatt a merev testen csúszó gumik 
súrlódása eltér más anyagok súrlódásától. A súrlódást alapvetően meghatározza, hogy a 
felület száraz vagy kent. A száraz esetben a súrlódásnak két oka van: adhézió és a 
hiszterézis. Az adhézió csak nagyon tiszta gumi felületeknél jelentős [36]. Csúszás során a 
felületi egyenetlenségek ismétlődő alakváltozásra kényszerítik a gumit, ami hiszterézis 
veszteséghez vezet. Kent körülmények között a súrlódásban szerepet játszik a folyadékfilm 
nyírása is (5. ábra). 
 

 
a.) 

 
b.) 

 
c.) 

5. ábra A gumi súrlódásának három forrása: 
a.) adhézió, b.) hiszterézis, c.) folyadékfilm nyírás [9] 

Moore a 6. ábrán látható blokk diagramban foglalta össze a gumiszerű anyagok 
súrlódási mechanizmusát és kopását. Véleménye szerint a súrlódásnak két fő oka van, az 
adhézió és a hiszterézis. Az adhéziót molekula kinetikai okokra (lásd később) vezeti vissza, 
míg a hiszterézist a gumi belső súrlódásával magyarázza, valamint a kopást e két 
jelenségből származtatja. Sima felületek esetén az adhézió miatt a gumi felső felülete 
elnyíródik, és a radírgumihoz hasonló kis hengeres gumiforgács formájában leválik. Érdes 
felületek esetén ez abráziós kopás formájában jelenik meg. A fáradásos kopás véleménye 
szerint a hiszterézishez köthető [37]. 

Gumik száraz súrlódása esetén főként az adhéziós komponens dominál. A súrlódás 
adhéziós komponense az ellenfelülethez tapadó molekuláris kötések kialakulásával, a 
molekulák megnyúlásával, a kötések felszakadásával és a molekulák relaxációjával 
kapcsolatos. Kent körülmények között az adhéziós kötések kialakulását megakadályozza a 
kenőanyag, így a súrlódást a folyadékfilm nyírás és a hiszterézis okozza. A hiszterézis 
során az érdességcsúcs benyomódás után a gumi „késve” alakul vissza eredeti 
deformálatlan alakjába. Az alakváltozási állapot és a feszültség között fáziseltolás alakul ki, 
és ciklikus terhelés során ez energiaveszteség formájában jelentkezik [9]. 

Természetesen kenés esetén a kenőanyag nyírásából is származik súrlódás (5. ábra), ám 
ezek nem az anyag viszkoelasztikus tulajdonságához köthetők. 
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6. ábra A gumiszerű anyagok súrlódási mechanizmusa és kopása [9] 

Moore szerint makroszkopikus szemlélettel mind a hiszterézisből, mind az adhézióból 
eredő súrlódási viselkedésre hatást gyakorol az anyag viszkoelasztikus tulajdonsága. 
Megállapítása alapján a súrlódási tényező adhéziós komponense a következő 
összefüggéssel adható meg [9]: 
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ahol AdhF  az adhézióból származó súrlódási erő, nF  a felületeket összeszorító erő, 2K  egy 

tapasztalati tényező, ami függ a súrlódó anyagpártól, 'E  a tárolási modulusz, p  a felületi 

nyomás, r  0,2 körüli paraméter, ( )δtan  pedig a gumi veszteségi tényezője. A szerző a fenti 
összefüggésben nem adja meg az egyes paraméterek értelmezési tartományát. Ha például a 
p  a felületi nyomás tart 0-hoz, akkor az adhéziós súrlódás minden határon túl növekedne, 

aminek fizikai értelme nincs. Nem világos továbbá 2K  tapasztalati tényező értelmezési 
tartománya sem. 
A súrlódási tényező hiszterézis komponens a következő összefüggéssel számítható [9]: 
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ahol HisztF  a hiszterézisből származó súrlódási erő, nF a felületeket összeszorító erő, 

3K  egy konstans, p  a felületi nyomás, 'E  a tárolási modulusz, 1n ≥  paraméter, melynek a 

pontos értékét a szerzők nem közölték, ( )δtan  pedig a gumira jellemző veszteségi tényező. 
A fenti hiszterézisből származó súrlódási tényezőre vonatkozó összefüggésből szintén 
hiányzik 3K  tapasztalati tényező értelmezési tartománya. 
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Az adhéziót és a hiszterézist összeadva a súrlódási tényező a következő összefüggés 
írható fel [9]: 

( )2 4

'
tan

'

n

A H r

E p
K K

p E
µ µ µ δ

  
= + = ⋅ + ⋅ ⋅  

   
, (3) 

ahol 
2

3
4 K

K
K =  konstans. A fenti egyenletből látszik, hogy az adhézió és a hiszterézis 

közötti arányt egy tapasztalati szám határozza meg. A (3) összefüggésre a szerzők szintén 
nem adják meg az egyes paraméterek értelmezési tartományát, pedig például, ha a p  
felületi nyomás nullához vagy végtelenhez tart, akkor a számítható súrlódási tényező 
minden határon túl növekedhet. 

Megjegyzendő, hogy az adhézióra vonatkozó (1) összefüggésben a szerzők az adhéziót 

az anyag ''E  tárolási moduluszával hozzák összefüggésbe (ugyanis (1)-be a ( )
'

''

tan
E

E
=δ  

helyettesítéssel 
rA

p

E
K

''

2 ⋅=µ  összefüggés kapható), miközben a hiszterézisből származó 

súrlódási tényező (2) összefüggés alapján mind az 'E -től, mind az ''E -től függ. Mindez a 
felírt modellek ok okozati problémájára utal. 

A közölt tapasztalati egyenletek nyilvánvalóan nem nyújtanak elegendő információt a 
hiszterézis illetve az adhézió mechanizmusának megértéséhez és modellezéséhez, ezért a 
következő fejezetekben részletesebben tekintem át a két jelenséget a fellelhető 
szakirodalom alapján. 

2.2.4 Az adhézió szerepe a súrlódásban 

A súrlódás adhéziós komponense az érintkező felületek molekuláris szintjének 
viselkedéséből illetve makroszkopikus felfogás szerint a két felület közötti határréteg 
elnyíródásából származtatható. A XX. század közepén számos elmélet jelent meg az 
adhézióval kapcsolatban, amelyek egy része a csúszó párok molekula kinetikája alapján, 
míg másik részük a hiszterézishez hasonlóan fenomenológiailag, rugóból és csillapítás 
tagokból felépített mechanikai modellekkel közelítette meg a problémát. Mára már 
elfogadott, hogy az adhéziót más jellegű viszkoelaszticitás jellemzi, mint a hiszterézist és 
bizonyítást nyert az is, hogy az adhézió kis csúszási sebességek (0-30 mm/s) esetén éri el 
maximális értékét. 

Az elmúlt század közepén a molekula kinetikai adhéziós elmélet kidolgozása Bartenev 
[39] és Schallamach [38] nevéhez fűződik, akik csúszó párok között kialakuló molekuláris 
kötések kialakulásának, megnyúlásának, felszakadásának és újra kialakulásának 
tulajdonították az adhéziót, amit molekuláris szintű akadozó csúszásnak (stick-slipnek) 
neveztek (7. ábra). Az adhézió molekula kinetikai elméletét Moore [9] foglalta össze. 
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7. ábra Az adhéziós kötések kialakulása és felszakadása csúszás közben [9] 

Persson is behatóan foglalkozott az adhéziós súrlódással: [40] sima felületen csúszó 
gumit vizsgált és kritizálta a Schallamach [38] molekuláris kapcsolat kialakulásával 
magyarázott adhéziós elméletét. Véleménye szerint a molekuláris kapcsolat a csúszás során 
nem szakad el, mint azt már mások is megállapították. Persson szerint a stick-slip jelenség 
annyiban tér el a fentitől, hogy az elmozdulás hatására addig nő a molekulában a feszültség, 
miközben rugalmas energia raktározódik el benne, míg el nem éri kritikus értékét, amikor a 
molekula újabb egyensúlyi helyzetbe csúszik el az ellenfelületen, miközben az elraktározott 
rugalmas energia felszabadul. Az elcsúszás szakaszok mértéke 10-100 nm. Persson 
feltételezése szerint ez a deformációra kényszerített réteg nagyságrendileg olyan mély, mint 
az elcsúszás mértéke. Megállapította, hogy a felületek közötti nyírási ellenállásra hatást 
gyakorol a Brown mozgás, és elmélete szerint alacsony csúszási sebességek esetén, a 
makroszkopikus nyírás viszkoelasztikus tulajdonsághoz hasonlóan hőmérsékletfüggő 
jelleget mutat. Persson számításait összehasonlította Vorvolakos és Chaudhury [41] 
mérési eredményeivel és jó egyezést tapasztalt. Persson [40] megállapította, hogy a 
súrlódás során a nyírási ellenállás nő, ha a gumi rugalmassági modulusza nagyobb, és 
ennek következtében nő a súrlódás is, és hogy ilyen finom felületek esetén a felületi 
érdességnek már nincs jelentős hatása. Persson ezen felül kiegészítette Grosch [26] 
állítását, miszerint a súrlódásnak a sebesség függvényében „haranggörbe-szerű” alakja van. 

Persson [42] és [43] az eddig említett sima felületek kölcsönhatását feltétező adhéziós 
modellekkel szemben egy másik, adhézióhoz köthető mechanizmust mutat be, érdes felület 
és gumi közötti súrlódásra. Elképzelése szerint a csúszás során a gumi érdességcsúccsal 
érintkező részén, az érdességcsúcs elején, repedések nyílnak meg, és az érdességcsúcs 
hátulsó részén azok bezáródnak. A repedések nyitása során energia szabadul fel az 
anyagban. 

Nagy csúszási sebességek és kis rugalmassági moduluszú gumik esetén már 
Schallamach is felfigyelt arra, hogy hullámok keletkeznek a gumi felszínén [44]. 
Schallamach után több kutató is foglakozott a hullámok kialakulásával [45], [46], [47]. 
Roberts és Thomas [46] elmélete szerint ebben az esetben is a hullámok végén, a nyíló 
repedések miatt, energia szabadul fel a gumiban. Savcor és társai [48] számos 
megállapítást tettek a Schallamach hullámokkal kapcsolatban. Többek között 
megállapították, hogy a gumi viszkoelaszticitásának mértéke nem befolyásolja a hullámok 
kialakulását. 

Zaghzi és társai [49] gumilap és gördülő henger közötti adhézió hatását vizsgálták, és 
megállapították, hogy az adhézió mellett a gumilap deformációja is jelentékenyen 
hozzájárul a kialakuló súrlódási ellenálláshoz. 
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Az egyszerűbb makroszkopikus adhéziós modellek eredményei jobb egyezést mutatnak 
a mérésekkel, mint a molekulák megnyúlásával számítottak. Ilyen modell például a Voight-
Prandtl modell, ami a merev felületen csúszó gumi molekuláit az anyag belsejéhez kötő 
rugókkal és csillapításokkal szimulálja. A vegyes elmélet, amely a makroszkopikus és a 
molekuláris szemléletet egyesíti, részben a molekulák stick-slip jelenségét, részben pedig a 
rugókból és csillapítás tagokból felépített modelleket használja az adhézió leírására [9]. 
Savcor [33] modelljében, állandósult állapotban, a hőfejlődést elhanyagolva az adhéziót 
egyszerű fenomenológiai megközelítéssel vette figyelembe, és azt feltételezte, hogy a 
molekuláris adhézió a van der Waals féle kötéseknek köszönhető. Véleménye szerint, az 
adhéziót a kötések elnyírásával lehet legyőzni, amihez legalább annyi energia kell, ami a 
van der Waals féle energia gáton való átjutáshoz szükséges. 

A szakirodalomban még számos elmélet született az adhézió leírására, például a 
Kummer [50] által készített egységes elmélet, ami szintén molekuláris megközelítéssel él, 
vagy a Ludema és Tabor [51] elmélete, ami az érintkezési tartomány nagyságán és a nyíró 
szilárdságon alapul [9]. 

Érdes felülettel érintkező gumi esetében az adhézió miatt a tényleges érintkezési felület 
sokkal nagyobb, mint a terhelés hatására keletkezett, alakváltozásból kialakult [36] 
(8.a és 8.b ábra). Ha a két felület közé valamilyen szennyező anyag, kopadék vagy 
kenőanyag kerül, akkor sokkal kisebb valós érintkezési tartomány alakul ki, és az adhéziós 
hatás lecsökken (8.c és 8.d ábra). Ha a két felület közötti adhéziós energia eléri az adhézió 
hatására a gumiban kialakuló rugalmas energia nagyságát, akkor a gumi az adhézió 
hatására képes lesz kitölteni az érdesség völgyeket [36]. A b magasságú, λ hullámhosszú 
érdesség hullámvölgyének kitöltésekor a rugalmas és az adhéziós energia a következő 
összefüggéssel számítható: 

2bGEel ⋅⋅= λ , (4) 

2λγ ⋅∆=AE , (5) 

ahol G  a vizsgált gumi nyírómodulusza, γ∆  a felületi energia változása két test 
érintkezésbe hozásakor. Ha a (4) és az (5) egyenletek egyenlők, akkor az adhéziós energia 
elég nagy ahhoz, hogy az elasztomer kitöltse a völgyeket (8.b ábra). 

Ekkor írhatjuk, hogy [36]: 
λ

γ

λ ⋅

∆
=

G

b
. 
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a.) 

 
b.) 

 
c.) 

 
d.) 

8. ábra A kialakuló kapcsolat különböző érintkezési esetekben [36] 
a.) tiszta felületek esetén a b magasságú, λ hullámhosszú 

merev érdes felülettel érintkező gumi esetén, 
b.) a merev érdes felület érdesség völgyeit teljesen kitöltő gumi esetén, 

c.) a merev érdes felület és a gumi közé kerülő szennyező anyag vagy kopadék esetén, 
d.) a merev érdes felület és a gumi közé kerülő kenő anyag esetén 

Persson [36] üveg és gumi csúszó súrlódó kapcsolatát vizsgálta síkfelületek között és 
azt tapasztalta, hogy nagyon kis frekvencián (0,1 Hz) a gumi belső súrlódása nagy. 
Ez gyakorlatilag a statikus súrlódás. Az adhézió nagyon fontos lehet az egyes elkülönült 
érdességcsúcsok érintkezésénél, mert kényszerítheti a gumit, hogy kitöltse a kis érdesség 
völgyeket (9. ábra) [36]. 
 

 

9. ábra Az adhézió hatása az érdességi völgyek kitöltöttségére [36] 

Adhézióról abszolút sima felületek esetében csak száraz körülmények között lehet 
beszélni. Érdes felületek esetén kent körülmények között is kialakulhat adhéziós kapcsolat 
az érintkező érdesség csúcsok között. Az érdes felület csúcsai között kis kenőanyaggyűjtő 
gödröcskék, csatornák vannak. A nagy felületi nyomás miatt a kenőanyag bezárul a kis 
gödröcskékbe, miközben a magasabb érdességcsúcsok érintkezésbe kerülnek a gumi 
felületével és adhéziós kapcsolat alakul ki közöttük (8.d ábra). Ez a hatás még jelentősebb, 
ha figyelembe vesszük a makroszintű érdességeken lévő mikroszintű csúcsokat is. Moore 
szerint a makroszintű érdességcsúcsokra feltapadó folyadékfilm megakadályozza az 
adhézió kialakulását, de ugyanakkor a makro-csúcsokon lévő mikro-érdességek gátolják a 
kedvező EHD hatás (elaszto-hidrodinamikus kenés) kialakulását. Csak abban az esetben 
tekinthető az adhézió elhanyagolhatónak, ha a mikro-érdességek magassága kisebb, mint a 
folyadékfilm vastagsága [9]. 

Napjainkban a kutatók az adhéziót a felületi energia felől közelítik meg, amelyet a 
felületen lévő atomok szabad energiáinak összessége hoz létre. Ez a szabad energia 



26 

magához köti a vele érintkezésbe kerülő szilárd testet, és a környezetében lévő gáz és gőz 
molekulákat is. A gumi-fém súrlódó párok esetén az adhéziós erő növekedik, ha nő az 
érintkezés ideje, a hőmérséklet, a terhelése, és a lágyítók mennyisége vagy csökken a gumit 
alkotó molekulák molekulasúlya. 

2.2.5 A gumi hiszterézis modellezés kutatási eredményei az elmúlt fél évszázadban 

Alakváltozásuk során minden viszkoelasztikus tulajdonsággal bíró anyag esetében 
jelentkezik a hiszterézis. A hiszterézis veszteség általában olyan esetben jelentős, amikor 
nagy az alakváltozás, nagy a csúszási sebesség és a felületek kenve vannak. A gumik a 
keresztkötéseket nem tartalmazó molekulalánc részek miatt nagy alakváltozásra képesek és 
időfüggő tulajdonságot mutatnak. 

A hiszterézis kutatásának első mérföldkövét Grosch [26] 1963-ban megjelent alkotása 
jelentette, aki munkájában leírta, hogy a gumik súrlódása a felületek között kialakuló 
adhézióból és a gumiban keletkező belső veszteségből, hiszterézisből ered. Emellett még 
azt is megállapította, hogy mind az adhézióból, mind a hiszterézisből fakadó súrlódási 
tényező összetevő összefüggésben áll az anyag viszkoelasztikus tulajdonságával és 
szorosan kapcsolódik a belső súrlódáshoz. 

A hiszterézis fizikai szemléltetése egyszerűbb, mint az adhézióé. Moore [9] a gumiban 
keletkező hiszterézist a mozgó érdességcsúcs által okozott nyomáseloszlás változásával 
magyarázta. A gumiban kialakuló hiszterézist okozó nyomáseloszlást a 10. ábra mutatja. 
A 10.a ábrán látható, hogy a nulla csúszási sebesség esetén a gumiba nyomódó 
érdességcsúcs szimmetria tengelyének két oldalán azonos nyomáseloszlás alakul ki, nincs 
vízszintes irányú erő komponens, és az érintkezési tartomány is szimmetrikus. Ha az 
érdességcsúcs elmozdul, akkor az érintkezési tartomány az érdességcsúcs csúszás irányával 
ellentétes oldala felé eltolódik, a nyomáseloszlás aszimmetrikussá válik (10.b ábra). 
A mozgásmentes állapotban (10.a ábra) az érdességcsúcsra ható függőleges irányú erők 
tartanak egyensúlyt a terhelő erőt, míg mozgó esetben (10.b ábra) az aszimmetrikus 
nyomáseloszlás miatt kialakuló vízszintes irányú erő komponense lesz a súrlódási erő. 
A csúszási sebesség növelésével az érintkezési tartomány mérete csökken, a felületi 
nyomás növekszik és ez által a hiszterézis mértéke is. A gumira jellemző „keményedés” a 
csúszási sebesség következménye, mivel az állandónak tekintett hullámhosszúságú 
érdességek a növekvő sebesség hatására magasabb frekvenciával gerjesztik az anyagot 

v
f

λ

 
= 

 
, amihez nagyobb tárolási modulusz tartozik (lásd később: 34.-36. ábrák). 

Továbbá a sebesség növekedésével egyre kevesebb energia tárolódik a gumi érdességcsúcs 
előtti részében, ezért egyre kevesebb energia nyerhető vissza az érdességcsúcs hátsó 
oldalán: az érintkezési tartomány mérete csökken. Ha a csúszási sebesség nagyon megnő, 
akkor az érintkezési tartomány oly mértékben eltolódik, hogy már közelítőleg 
szimmetrikusnak tűnik (10.c ábra) [9]. A 10.d ábra szemlélteti, hogy a hiszterézisből 
származó súrlódási erő bizonyos sebességig nő, aztán csökken. 
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a.) 

 
b.) 

 
c.)  

d.) 

10. ábra Gumin csúszó érdességcsúcs által gerjesztett hiszterézis [9] 
a.) a gumiba nyomódó érdességcsúcs hatására kialakuló nyomáseloszlás és az érintkezési 

tartomány mérete (a-b) nulla csúszási sebesség esetén, 
b.) a gumiba nyomódó érdességcsúcs hatására kialakuló nyomáseloszlás és az érintkezési 

tartomány mérete (c-d) a gumin csúszó érdes felület esetén, 
c.) a gumiba nyomódó érdességcsúcs hatására kialakuló nyomáseloszlás és az érintkezési 

tartomány mérete (e-f) b.) esethez képest nagyobb csúszási sebesség esetén 
d.) a hiszterézisből származó súrlódási erő a sebesség függvényében a.), b.) és c.) esetekben 

A fenti folyamat értelemszerűen állandó hőmérséklet esetén értendő. A gumiban 
keletkező hiszterézis függ a működési hőmérséklettől. A hőmérsékletet figyelembe véve a 
hiszterézis csúcs jobbra tolódik a nagyobb csúszási sebességek felé (11. ábra). Az eltolás 
mértéke a WLF összefüggéssel számítható [9]. 
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11. ábra A hiszterézisből származó súrlódási erő a csúszási sebesség függvényében két 
hőmérséklet esetén [9] 

A 11. ábrán az abszcisszán a csúszási sebesség logaritmikusa van feltüntetve, ami egy 
adott hullámhosszal jellemzett érdességet vizsgálva átszámítható frekvenciává. Több 
érdességcsúcs együttes hatását vizsgálva érdemesebb a hiszterézist a frekvencia 
függvényében ábrázolni, mivel több érdességcsúcsot figyelembe véve az adott sebességgel 
meghatározható az egyes hullámhosszakkal jellemzett érdesség csúcsokhoz tartozó 

gerjesztési frekvencia 
v

f
λ

 
= 

 
 [9]. Mindezt szem előtt tartva megállapítható, hogy egy 

csúszási sebességen az érdes felület nem csak egy adott frekvenciával gerjeszti a gumit, 
hanem az érdes felületre jellemző összes hullámhosszhoz tartozó frekvencián. Azonban 
nem minden érdesség szintnek ugyanakkora a hatása, mivel eltérő nagyságú gumi 
térfogatrészt gerjesztenek. 

A hiszterézis nagyságát számottevően befolyásolja az ellenfelület érdessége, a csúszási 
sebesség, a hőmérséklet, valamint az adott anyag viszkoelasztikus tulajdonságai. 
Az ellenfelület makro-érdessége az adott érdesség mintázatától függően jól modellezhető 
gömb, henger, vagy kúp alakú érdességekkel [9]. Moore [9] egyszerű mértani testtel 
modellezett érdességcsúcs által gerjesztett hiszterézis és adhéziós súrlódási tényező 
számítására szolgáló összefüggést mutatott be. 

A hiszterézist, a gerjesztő felülettől függően, két részre osztja a szakirodalom. 
A nagyobb, durvább felületi érdességek által gerjesztett makro-hiszterézisre és a kisebb 
érdességcsúcsok, illetve az érdességcsúcson elhelyezkedő mikro-érdességek által gerjesztett 
mikro-hiszterézisre. A makro-hiszterézis a néhány tizedtől az egy-két milliméterig terjedő 
hullámhosszal rendelkező érdesség vagy hullámosság komponensnek, míg a mikro-
hiszterézis a mikrométeres nagyságrendben lévő hullámhosszal rendelkező érdesség 
összetevőknek tulajdonítható. 

A hiszterézis számítására Moore [9] két elméletet különböztet meg. Az egyik fél-
empirikus úton közelíti meg a hiszterézis nagyságának kiszámítását, a másik pedig a 
rugókból és csillapítás tagokból felépített modellekkel számítja azt. A súrlódási tényező 
hiszterézis összetevője fél-empirikus úton a következő összefüggéssel számítható:  
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ahol C  és n  konstansok (1. melléklet), 1≤ψ  érdességcsúcs sűrűség tényező (lásd [9]), p  

felületi nyomás, ∗E  a komplex rugalmassági modulusz abszolút értéke és ( )δtan  a 

veszteségi tényező. Így megállapítható, hogy a hiszterézis függ a terheléstől, az anyag 
komplex rugalmassági moduluszától és a veszteségi tényezőtől. Felmerül a kérdés, hogy az 
érdességcsúcs sűrűség tényező esetében mit jelentenek a határok, például: a végtelen nagy 
csúcssűrűség a „sima” felületnek felel meg, ahol 0=ψ  és ekkor 1=ψ  egyetlen 
érdességcsúcsot jelölne? Egyszerű érdesség formákra (kúp, gömb, henger) a konstansok 
számítására szolgáló összefüggések az 1. mellékletben találhatók.  

A másik elmélet szerint a hiszterézis az érdességcsúcs előtt „letaposott”, a gumiban 
eltárolt energia és az érdességcsúcs mögött visszanyert energia különbségéből származik. 
A súrlódási tényező hiszterézis összetevője ez alapján a következő összefüggéssel 
számítható [9]: 
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középértéke, ∗E  a komplex rugalmassági modulusz abszolút értéke és ( )δtan  a veszteségi 

tényező. A szerző B , η , és β  értékeket konkrétan nem határozta meg. Látható, hogy a két 
megközelítésből kapott összefüggés hasonló. A második megközelítés a levezetés alapján 
valamivel „precízebbnek” tűnik [9]. A hiszterézist és az adhéziót összevetve 
megállapítható, hogy mindkettő arányos a tan(δ)-val és míg a súrlódási tényező adhéziós 

összetevője a 







rp

E '

-vel (lásd (1) egyenlet), addig a hiszterézis összetevője a 














∗E

p
-vel 

arányos [9]. 
Kummer [11] egy egységes elméletet dolgozott ki az adhézió és a hiszterézis 

meghatározásáról, ami a gumi viszkoelasztikus tulajdonságát veszi figyelembe. 
Megvizsgálta természetes és polibutadién gumin csúszó alumínium henger esetében az 
egységes elmélet alapján számított (lásd: (8) egyenlet) hiszterézisből származó súrlódási 
tényező, a felületi nyomás, és a rugalmassági modulusz aránya közötti kapcsolatot, ami 
lineáris kapcsolatot adott: 
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Kummer jó egyezést tapasztalt a mérési eredményei és a számításai között (12. ábra) 
[11]. 
 

 

12. ábra A veszteségi tényezővel és terheléssel normált hiszterézis súrlódás az átlagos 
felületi nyomás és a rugalmassági modulusz arányának a függvényében [11] 

Számos olyan szakirodalom található, amelyekben a szerzők különféle modelleket 
mutatnak be a gumi súrlódás hiszterézisből fakadó komponensének modellezésére, azonban 
e téma kutatása igazán nagy lendületet csak az elmúlt 10-20 évben vett, köszönhetően a 
korszerű mérés- és számítástechnikai feltételeknek. Persson [52] az érdes felület mikro-
topográfiájának hiszterézisre gyakorolt hatását vizsgálta gumi és úttest kapcsolata esetén. 
Annak ellenére, hogy az érdes felületet jellemző összes hullámhossz hozzájárul a 
hiszterézis kialakulásához Persson [53] a vizsgálatai alapján azt a következtetést vonta le, 
hogy csak az 1 µm-nél nagyobb hullámhosszoknak van számottevő hatása. Továbbá, hogy 
a gumi súrlódását kent körülmények között főként csak a hiszterézis veszteség okozza. 

Klüppel és Heinrich [54] egy olyan elméletet mutatott be, amelyben kapcsolatot 
mutattak ki a súrlódási erő és a hiszterézis során disszipált energia között. Modelljük jó 
egyezést mutatott Grosch [26] publikált mérési eredményeivel. 

Westermann és társai [55] összehasonlították a Persson féle [52] és Klüppel - 
Heinrich [54] féle elméleteket, amelyben aszfalton, száraz körülmények között csúszó 
gumi súrlódási tényezőjét vizsgálták 0,4 MPa-os érintkezési nyomás mellett. A két 
elmélettel számított súrlódási erőt összehasonlítva a méréssel azt találták, hogy 10 mm/s 
csúszási sebesség felett mind a két modell túlbecsüli a mért súrlódási erőt. Azt feltételezték, 
hogy az eltérés oka az lehetett, hogy a modellekben nem vették figyelembe a lokális 
hőmérsékletváltozás hatását. 

Sae-Oui és társai [56] gumi rezgéscsillapító elem ciklikus terhelése során keletkezett 
hiszterézisből adódó hőmérsékletemelkedést számították végeselem-módszer (VE) 
segítségével. Számításukban kombinálták a nemlineáris mechanikai és állandósult 
állapotbeli hőtani analízist. A nemlineáris hiperelasztikus anyagot kétparaméterű Mooney-
Rivlin anyagtörvénnyel vették figyelembe, melynek paramétereit kéttengelyű húzásból 
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határozták meg. Megállapításuk szerint kisebb hőmérséklet emelkedés esetén a modelljük a 
mérésekkel jó egyezést mutatott. 

Heinrich, Klüppel és Vilgis [57] a hiszterézist vizsgálta érdes felületen csúszó gumi 
esetén. A viszkoelasztikus anyag modellezéséhez a molekulák mozgását alapul vevő 
dinamikus Rouse modellt használták, az érdes, self-affine1-nek feltételezett, felületet pedig 
különböző hullámhosszúságú harmonikus hullámokkal modellezték. Kutatásuk során 
összefüggést találtak a súrlódási tényező és a csúszási sebesség, valamint a felületet leíró 
érdesség paraméterek (fraktál dimenzió és az autokorrelációs hossz) között. Továbbá 
összefüggést mutattak ki az anyag veszteségi modulusza, valamint a WLF összefüggés 
alkalmazhatósága és a súrlódási erő között. Ezen felül hasonló egyezést találtak Grosch 
[26] mérési eredményeivel. 

Bui és társai [58] merev érdességcsúcson csúszó gumiban gerjesztett hiszterézist és az 
adhéziót vizsgálták 2D-s esetben végeselem-módszerrel. Figyelembe vették a csúszási 
sebesség, a hőmérséklet, a félkör alakúnak feltételezett érdességcsúcs méretének, és az 
érintkezési nyomásnak a súrlódásra gyakorolt hatását. A gumi viszkoelasztikus 
tulajdonságának leírásához általánosított Maxwell modellt (24. ábra) használtak, a 
nemlineáris feszültség-alakváltozás kapcsolatot pedig kétparaméterű Mooney-Rivlin 
anyagmodellel vették figyelembe. Az adhéziót az érintkező felületek között fellépő (az 
átlagos érintkezési nyomástól függő) nyírásként modellezték Tabor [59] összefüggésével. 
A VE számítással meghatározott csúszás irányába és normál irányba eső erők arányával 
képezték a súrlódási tényezőt, több sebességet figyelembe véve. Továbbá számolták a valós 
érintkezési tartomány méretét a sebesség függvényében. Megállapították, hogy a sebesség 
növekedésével csökken az érintkezési tartomány, ami a felkeményedő anyagtulajdonságnak 
és az adhézió csökkenő szerepének tulajdonítható, ezzel szemben a csökkenő érintkezési 
tartomány növekvő érintkezési nyomást eredményez, ami a felületek között kialakuló 
kötések erősségét növeli. Az utóbbi hatása, az eredmények tükrében csekélyebb, mint az 
előbbié. A felületi érdesség figyelembevételéhez két félgömb alakú érdességet vizsgáltak 
meg (R1 = 0,5 mm, R2 = 0,25 mm-es sugárral). A számítási eredmények alapján a nagyobb 
sugarú érdességcsúcs esetén (ami simább érdességű felületnek felel meg) magasabb 
csúszási sebességnél kapták a súrlódási tényező csúcsértékét, ami kisebb volt, mint a kisebb 
érdességcsúcs sugarú esetben. Hasonló számításokat végzett Goda és társa [60]. 

Persson [61] vizsgálta a hiszterézis súrlódást és az érintkezési tartomány méretének 
változását merev érdes felület és gumi között. A bemutatott bonyolult számítási eljárás 
bemeneti paraméterei a viszkoelasztikus anyagra jellemző komplex rugalmassági modulusz 
a frekvencia függvényében, – amely származhat egyszerű reológiai modellből vagy 
közvetlenül a mérési eredményekből is – és az érdes felületre jellemző amplitúdó sűrűség 
spektrum (PSD) volt. Persson feltevése szerint a hiszterézis a gumi belsejében az érintkező 
felületek közelében keletkezik a ciklikus deformáció hatására. Persson megállapította, 
hogy a nyugvásbeli súrlódási tényező nem állandó, hanem függ attól, hogy mennyi ideig 
volt a két felület az elmozdulás előtt összenyomva. 

Le Gal és társai [63] kísérleti és elméleti úton vizsgálták a hiszterézis és az adhézió 
szerepét száraz és kent körülmények között csúszó, különféle töltőanyagokkal, adalékolt 
gumi esetén. Munkájuk során szilíciumoxiddal és korommal töltött S-SBR és EPDM gumik 
csúszó súrlódását vizsgálták érdes gránitfelületen. Self-affine felületi érdességet tételeztek 
fel és az érintkezési tartomány méretének becsléséhez módosított Greenwood-Williamson 

                                                 
1 Self-affine felületen az azonos felületi elemekből különböző skálázással felépíthető felületeket értjük. 
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érdesség modell összefüggést használták. A kidolgozott analitikus eljárással, a felületi 
érdesség és a gumi DMTA mérését követően meghatározhatóvá váltak a hiszterézisből és 
az adhézióból adódó súrlódási tényező összetevők. Megállapították, hogy az adalék 
anyagok miatt a WLF összefüggés egyszerű vízszintes eltolással nem használható, hanem 
szükséges a függőleges eltolás is, ahogy azt már korábban Urzsumcev és Makszimov is 
megfogalmazta [31]. Le Gal és társai [62] analitikus úton vizsgálták kent körülmények 
között a felületi érdesség mikro- és makroszintjének hatását a gumi súrlódására. 
Értelmezésükben a felületi érdesség mikroszintjét 5 és 100 µm hullámhosszal jellemezhető 
érdességeknek, míg a makroszintjét a 300 és 1000 µm hullámhosszú érdességeknek 
tekintették. Kísérletükben korommal és szilíciumdioxiddal töltött SBR gumi súrlódását 
vizsgálták érdes gránit és aszfalt felületen. A hiszterézis számításához hasonló összefüggést 
használtak, mint [63]-ben. A self-affine-nek tekintett ellenfelületek érdességét fraktál 
analízissel makro- és mikroszintekre osztva megállapították, hogy a makroszintű 
érdességek a kialakuló hiszterézissel hozhatók összefüggésbe, míg a mikro-érdesség a 
kialakuló érintkezési tartomány nagyságát határozza meg. Kimutatták, hogy a terhelés 
hatást gyakorol a súrlódásra. Hasonló módszerrel számított eredményeket mutatott be 
Le Gal és Klüppel [64] a felületi érdesség makro- és mikroszintjét figyelembe véve, száraz 
és kent körülmények között, szilíciumdioxiddal és korommal töltött S-SBR gumi esetén. 

Heinrich és Klüppel [65] úttesten csúszó gépkocsi gumiabroncs dinamikus súrlódási 
viselkedését tanulmányozta a sebesség és a terhelés függvényében. Tanulmányukban az 
érdes felületen csúszó gumi futófelületben a hiszterézis, és az adhézió figyelembe 
vételéhez, a valós érintkezési tartomány nagyságát [62]-hoz hasonló modellel számították. 
Megállapították, hogy a terhelésfüggő súrlódási tényező miatt a gépkocsi gumiabroncsa 
vészfékezés esetén sem kerül teljes futófelületén csúszó állapotba. 

Morozov és társa [66] viszkoelasztikus anyagon csúszó merev gömb esetén a súrlódás 
deformációs komponensének számítására mutattak be eljárást, ahol az időfüggő 
anyagviselkedést Kelvin modellel vették figyelembe. Vizsgálták a csúszási sebesség, a 
kialakuló érintkezési nyomás és az érintkezési tartomány méretének hatását a súrlódásra 
Pin on Disc mérő berendezésen. Megállapították, hogy a súrlódás hiszterézisre utaló 
jelleget mutat. 

Az érdes felületet a modellezés során helyettesíthetjük szinusz hullámokkal vagy azok 
kombinációjával. Ilyen megoldást mutatott be Nettingmeier és társa [67], ahol az érdes 
felületet egyetlen szinusz hullámmal modellezték. 

Mofidi és társai [68] a Persson féle modellt alkalmazták, kent körülmények között, 
fémen csúszó gumi esetében, ahol a fém felületi érdessége látszólag sima volt. 
Tanulmányukban [53] megállapítással szemben külön kihangsúlyozták, hogy az érdes 
felület teljes hullámhossz tartományát (mikrométertől a nanométerig) figyelembe kell venni 
a súrlódási tényező becslésekor. A bemutatott súrlódási tényező értékek kimagaslóan 
nagyok voltak, annak ellenére, hogy az érdes felület mérnöki szemmel nézve simának 
tekinthető. A súrlódási erőt tisztán a hiszterézisből fakadónak tekintették, de kent felületek 
esetén az elégtelen kenés is okozhat hasonlóan magas súrlódási tényező értékeket. 

Felhős és társai [69] EPDM gumilapon gördülő sima golyó által előidézett súrlódást 
vizsgálták. A végeselem modelljük helyességét méréssel igazolták. Modelljükben 15 ágú 
általánosított Maxwell modellt használtak, amiről – annak ellenére, hogy a méréssel jó 
egyezést találtak – a későbbi kutatómunkám folyamán bebizonyítottam, hogy csak 
kitüntetett frekvenciákon tud helyes súrlódási veszteséget becsülni. 
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Az anyagtulajdonságok tekintetében Bódai [71] hiperelasztikus anyag feszültség-
alakváltozás kapcsolatát vizsgálta analitikusan és végeselem-módszerrel egyszerű 
igénybevételek esetére. Bódai és Goda [70] általánosított Maxwell modell paramétereinek 
meghatározására fókuszáltak, hagyományosnak tekinthető DMTA és feszültségrelaxációs 
méréseket, valamint különböző sebességgel elvégzett egyszerű húzó vizsgálatokat 
felhasználva. Megállapították, hogy a húzóvizsgálatok alapján szűkebb frekvencia-
tartományban, szintén megbízható, kevés ágszámú általánosított Maxwell modellek 
alkothatók. 

A hiszterézis számítása nagy utat járt be az elmúlt közel fél évszázadban. Eleinte a 
kutatók főként a belső súrlódás jelenségének megértésére koncentráltak, majd egyre 
bonyolultabb, egyre több tényezőt figyelembe vevő analitikus modelleket dolgoztak ki és 
végül az utóbbi években előtérbe került a végeselem-módszer is, mint hatékony eszköz a 
hiszterézis becslésére. A kutatások korai szakaszában főként az egyszerű geometriai testek 
(gömb, henger, kúp) okozta hiszterézist vizsgálták, majd megjelentek a felületi érdességet 
harmonikus függvényekkel és azok kombinációjával figyelembe vevő komplex analitikus 
számítási módszerek is. A kutatók a hiszterézis becslésére numerikus módszereket csak az 
elmúlt néhány évben kezdtek el használni. A módszerek fejlődése során egyre több 
hatótényezőt vettek figyelembe a modellek, úgymint a csúszási sebesség, az 
érdességcsúcsok benyomódása, és az adhézió érintkezési tartományt növelő hatása. 

2.2.6 A hiszterézis mérésének nehézségei 

A hiszterézis mérése nehéz, mivel az adhéziós komponens teljes kizárására nincs 
lehetőség, azonban, ha a felületek közé kenőanyagot juttattunk és kellő nagyságú a csúszási 
sebesség, akkor az adhézió mértéke elhanyagolhatóvá válik. Moore szerint azonban 
alacsony csúszási sebesség esetén, még kenőanyag jelenlétében is jelentős lehet az adhéziós 
súrlódás [9]. A szakirodalomban különféle módszerek találhatók az adhézió kísérletek 
közbeni kizárására. Moore például teflon szalagot tett a vizsgálni kívánt forgódobra 
erősített gumi és csúszka közé. Ez a mérési konfiguráció meglehetősen bonyolult, és a 
teflon szalaggal még egy test kerül a tribológiai rendszerbe, ami megkérdőjelezi a módszer 
megbízhatóságát. Mások magnézium porral szórt felületeket vizsgáltak, de ez esetben is 
újabb anyag került a tribológia rendszerbe, aminek a hatása lehet, hogy nem 
elhanyagolható. 

2.2.7 A határkenési állapot és a folyadékfilm nyírás okozta súrlódás 

A kent körülmények között egymáson csúszó felületek esetén a kenésállapotot a 
kenőfilm tulajdonságai, és vastagsága határozza meg. A kenésállapot függ: a terheléstől, a 
kenőanyag viszkozitástól, a kenőanyagnyomástól és a sebességtől. Négy különböző 
kenésállapot különíthető el: a száraz, amikor a felületek között nincs kenőanyag, a 
határkenés, a vegyes kenés, tiszta folyadékkenés, amelynek része az EHD állapot. 

A határkenési, a vegyes kenési, és a folyadékkenési állapot tartományát a 13. ábra 
mutatja a csúszási sebesség függvényében (Stribeck diagram). 
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13. ábra Súrlódási tényező a csúszási sebesség függvényében 

A határkenés állapot esetén a szilárd test érintkezési felületét határkenő réteg borítja, 
aminek nyírási ellenállása okoz súrlódást. A határkenés feladata a szilárd testek közvetlen 
érintkezésének megakadályozása, és kis nyírószilárdságú, kopásálló felszíni kenő réteg 
kialakítása. 

Folyadékkenés állapot esetén tiszta határkenés állapot csak nagyon kis sebességen alakul 
ki. A sebesség növekedésével fokozatosan hidrodinamikai nyomás alakul ki, megjelenik a 
folyadéksúrlódás: a szilárd test érintkezési felület nagysága és a súrlódási tényező csökken, 
vegyes kenésállapot jön létre. A súrlódás és a kopás nagyságát jelentősen meghatározza a 
határsúrlódás és a folyadék súrlódás részaránya. Vegyes súrlódási tartományban a súrlódási 
tényező és a kopássebesség nagyságrendekkel változik. 

Tiszta folyadékkenési állapot esetén, az egymáson elmozduló súrlódó felületeket teljes 
egészében folyadékfilm választja el, súrlódási veszteség csak a folyadékban, a folyadékfilm 
nyírása következtében keletkezik. Kedvező, mert rendszerint kicsi a súrlódás és a kopás. 
A folyadéksúrlódási állapotban esetén folyadék film nyírásából eredő súrlódási erő a 
Newton összefüggést felhasználva számítható. 

A következő bekezdésekben a teljesség igénye nélkül néhány kutatási eredményt 
mutatok be a kenőanyag súrlódásra gyakorolt hatásáról. 

Nikas és társai [72], [73] váltakozó mozgást végző hidraulikus dugattyútömítést 
vizsgáltak numerikus úton, amelyek eredményeinek helyességét kísérletekkel igazolták. 
Számításukban az EHD-t felhasználva vizsgálták a tömítőnyomást, a létrejött folyadékfilm 
vastagságát, a szivárgást, és a kialakuló működési hőmérsékletet. Kutatásukban arra a 
következtetésre jutottak, hogy nincs jelentős hatása a kialakuló folyadékfilm vastagságra, 
valamint a valós érintkezési tartomány mérete a nyomás növekedésével nő. Bebizonyították 
azt is, hogy a dugattyúrúd és a tömítés között tiszta folyadéksúrlódási állapot alakul ki, és a 
súrlódásnak csak elhanyagolható része adódhat a szilárd test érintkezésből (azaz az 
adhézióból és a határkenési állapotból). 

Kozma [74] szerint a Nikas és kollégái által készített számítások durva becslésnek 
tekinthetők a probléma komplex volta miatt, mivel például a Nikas féle tanulmányokban a 
határkenés állapotot állandó µ = 0,06-0,1 súrlódási tényező értékkel vették figyelembe. 

Persson és társai [75] a súrlódást, valamint a gumi kúszását vizsgálták határkenési 
állapot esetén. Kutatásuk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a súrlódás a kenőfilm 
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réteg nyírásából származik. Persson következtetései mellett a gumik súrlódásának egy 
másik fontos része a hiszterézis. Állítása szerint tiszta érdes felülettel érintkező gumi esetén 
a gumi felső molekula rétege átrendeződik, és erősen hozzákötődik az érdes felülethez, 
ezzel növelve a megcsúszást gátló erőt. A tapasztalat ezzel ellentétes, mivel minden felület 
valamilyen szinten – akár a környezetből is – szennyezettnek tekinthető, ami meggátolja a 
molekulák erős kötődését az érdes felülethez. Persson feltételezése szerint a határkenési 
állapotnak nincs olyan jelentős hatása, mint a gumi belső súrlódásának, azaz a 
hiszterézisnek. Persson megállapítása szemben áll Moore [9] álláspontjával, miszerint a kis 
mennyiségű kenőanyag is elegendő a mikroszintű érdességvölgyek kitöltéséhez és ezen 
keresztül az adhézió valamint gumi benyomódás megakadályozására, ezáltal a hiszterézis 
csökkenésére. 

Kozma [74] numerikus szimuláció és mérései alapján Perssonnal szemben 
megállapította, hogy a súrlódás kent gumi tömítések esetén a kenőanyagnyírásnak és főként 
a határkenésnek tulajdonítható. Kozma szerint az általa vizsgált dugattyúrúd tömítés 
kapcsolatában a határkenésnek van domináns szerep a súrlódásban feltételezve, hogy a 
dugattyúrúd érdességének magassága 1-2 µm, és annak sugara 200-1000 µm. 
Megállapította, hogy a határkenés nagyságát a kenőanyag nyírószilárdsága és a valós 
érintkezési tartomány mérete határozza meg, továbbá, hogy 20-70 mm/s-os 
sebességtartományban sem a súrlódási tényező, sem a kenőanyagban kialakuló nyíró 
feszültség nem függ a sebességtől. Következtetései szerint dugattyúrudak súrlódására nem 
a folyadékfilm nyírása jellemző, hanem a határkenési állapot. 

Mustafa és társai [76] a felületi érdesség hidrodinamikai erőre gyakorolt hatását és a 
szivárgást vizsgálták numerikus úton. Tapasztalataik szerint a növekvő érdesség mellett a 
hidrodinamikai erő az érintkező felületek között lévő kenőanyagban nő, míg a szivárgás 
csökken. Az érdesség 3D-os eloszlása nem mutatott jelentős hatást sem a hidrodinamikai 
erőre, sem a szivárgásra. 

2.2.8 Numerikus szimulációk 

A csúszó érintkezési feladatok numerikus szimulációja jelentős fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt 20 évben, köszönhetően a numerikus számítási módszerek és a 
számítástechnikai eszközök fejlődésének. Egyre szerteágazóbb lehetőségek nyílnak a 
kutatók előtt köszönhetően a különböző súrlódási, a stick-slip (akadozó csúszás), kopási 
modellek és a kapcsolt hőtani és mechanikai modellek megjelenésének. Napjainkban ezek a 
modellek már megjelennek a kereskedelmi forgalomban is kapható végeselem 
rendszerekben, melyek közül a nemlineáris feladatok megoldására a két legelterjedtebb 
rendszer az MSC.Marc [78] és az ABAQUS [79]. 

Napjaink kihívása a numerikus szimulációkkal szemben, hogy az eddig analitikus úton 
megközelített számításokat, illetve a méréseket pontosan tudják reprodukálni, és azokon 
túlmutatva egyre több fizikai hatást tudjanak figyelembe venni. A jövőben cél lehet, olyan 
numerikus eljárások kidolgozása, melyek egyszerre képesek figyelembe venni, és szét 
tudják választani az érdes felületen csúszó gumik súrlódása során a hiszterézisből, 
adhézióból és a különböző kenésállapotokból származó súrlódási tényező komponenseket 
és így például kisebb súrlódási ellenállású, nagyobb élettartamú és kopásállóbb tömítéseket 
lehessen tervezni. 
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2.3 A FELÜLETI ÉRDESSÉG 

Az egymáshoz képest elmozduló testek súrlódási viselkedésére nagy befolyással van a 
felületek geometriája, mivel az alapjában határozza meg a valódi érintkezési felület 
nagyságát. Sem a természetben megtalálható felületek, sem a megmunkált felületek nem 
teljesen simák, hanem érdesek. 

A gépészetben, a gépek tervezésében a felületi érdesség nagyon fontos szerepet játszik. 
A felület minőségét a megmunkálandó anyag tulajdonságai, valamint a felület 
kialakításának művelete határozza meg. A felületi érdesség nagyságára adott megmunkálási 
eljáráson belül nagy hatással van a megmunkálás sebessége, az előtolás, a fogásmélység, a 
megmunkáló szerszám csúcssugara, a megmunkáló berendezés merevsége, stb. Ezért 
mindig az adott működési körülményeket figyelembe véve, az adott géphez és 
megmunkálandó munkadarabhoz kell a legmegfelelőbb felületi érdességet meghatározni 
[77]. Gumiból, illetve gumiszerű anyagból készített alkatrészek esetében szintén nagy 
jelentősége van a gyártástechnológiának. A gumiból készült alkatrészek általában 
valamilyen formaadó szerszámban kerülnek vulkanizálásra, amelynek felületi érdessége 
átmásolódik a készített gumialkatrész felületére, oly módon, hogy az érdességi völgyekből 
érdességcsúcsok, míg a csúcsokból völgyek lesznek. 

2.3.1 Az érdesség jellemzői 

A technikai felületek a gyártás során keletkező különféle egyenetlenségek miatt eltérnek 
az ideális geometriai felületektől. Az egyes egyenetlenségek alak- és nagyságrend szerint 
megkülönböztethetők, különféle mérési módszerekkel szétválaszthatók [80]. 

A felületek jellemzésére különböző mérőszámok használatosak, amelyeket szabványok 
rögzítenek (például EN ISO 4287, MSZ4721/1-4-71, DIN4760, MSZ ISO 1302) [81]. 

Az egyik legfontosabb a mértani vagy névleges felület, amelyet a rajzdokumentációkban 
előírunk. Nem kevésbé fontos a gyártási eljárással meghatározott szabályos, hibamentes 
felület, amelyhez viszonyítva a valóságos felület makro-geometriai eltéréseit definiáljuk. 
Ilyen makro-geometriai eltérések lehetnek az 1. rendű eltérések közé tartozó alakhibák, a 
helyzethibák és a 2. rendű eltérések közé tartozó hullámosság. A makro-geometriai 
eltéréseknél kisebb hibák a mikro-geometriai hibák, amelyeket további 4 csoportba 
sorolhatunk. Ezek a hibák az érdességek, a 3. rendű eltérések, azaz a megmunkálási 
nyomok. A 4. rendű eltérések: a karcok, a pikkelyek, a dudorok és az érdesség barázdák 
oldalfelületén található apró eltérések (érdesség). Az 5. rendű eltérések, azaz a krisztallitok 
miatt kialakuló minta (mikro érdesség), míg a 6. rendű eltérések, ami a kristályszerkezet 
felületén megjelenő mintázat (szubmikro–érdesség). A mikro geometriai hibákat 
összefoglaló néven érdességnek nevezzük. A gyakorlat számára fontos a fenti eltérések 
közül az érdesség és a hullámosság pontos mérése, illetve gyártás közbeni kézbentartása, 
hogy a súrlódás, kopás és a kenés szempontjából megfelelő felületeket párosíthassunk 
össze egy adott berendezésben [81]. 

A felületi érdesség jellemzésére különböző 2D-s és 3D-s mérőszámok használatosak. 
A profil, amit a felületi érdességmérés során a mérőműszer érzékel: az észlelt profil 
(14. ábra). Az EN ISO 4287 szabvány szerint, az észlelt profil alapján definiáljuk a felületi 
érdességek jellemzésére használt mérőszámokat. Ilyen 2D-s felületi érdességet jellemző 
mérőszámok lehetnek az Ra  átlagos érdesség, az Rz egyenetlenség-magasság, az Rmax 
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maximális egyenetlenség, a Kh profilteljességi tényező, valamint az Rq simasági 
mérőszám. 
 

 

14. ábra Az alaphossz és az észlelt profil értelmezése [82] 

A szakirodalomban számos korszerű 3D-s felületi érdességet jellemző mérőszám 
megtalálható. Czifra [83] a felületi mikrotopográfia 3D-s jellemzésére szolgáló 
módszereket mutat be, amelyben a mérési pontokat közvetlenül használja fel, a felületet 
mélység irányban is elemzi és nem csupán átlagos értékeket szolgáltat az egyes 
mikrotopográfiai jellemzőkről, hanem „lokális” információkat ad a felület egy kiragadott 
részéről. A felületi topográfiát figyelembe vevő érintkezési elméletek közül a 2000-es évek 
egyik vezető elmélete Persson nevéhez köthető. Persson szerint az érintkező felület teljes 
hullámhossz spektrumát figyelembe kell venni a tényleges érintkezési viszonyok 
meghatározásához. Persson elmélete a felület hullámhossz információit megjelenítő 
amplitúdó sűrűség spektrumot (PSD) használja [84] (lásd 2.3.3 fejezet). 

2.3.2 A tényleges érintkező felület 

Két felület érintkezésekor a két érintkező felület nem a teljes vagy névleges (An) 
felületen érintkezik egymással, hanem az érdességi csúcsok által meghatározott, tényleges 
érintkező felületek mentén, azaz a tényleges érintkező felületeken (At). Ez a tényleges 
felület (At) az érdességi csúcsok érintkezésekor, a terhelés hatására létrejövő rugalmas, 
illetve rugalmas képlékeny alakváltozások hatására jön létre. A kiemelkedő érdességek az 
összeszorító normális irányú erő hatására rugalmasan és/vagy képlékenyen deformálódnak, 
és kialakul a kontúr érintkezési felület (Ac) (15. ábra) [81]. 
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15. ábra A névleges, a tényleges és a kontúr felület [82] 

A felületi topográfiával foglalkozó kutatók egy része szerint az érdes felületen kialakuló 
alakváltozási és feszültségi viszonyok jellemzésére jól használható az érdességcsúcsok 
sugara, illetve a hordozó felület görbe [81]. 

2.3.3 A felületi érdesség feldolgozása PSD analízis alapján 

Az érdes felületek mikroszintű vizsgálatánál a 2D-s paraméter alapú felületi érdesség 
jellemzéssel szemben előtérbe kerülnek a „teljes” hullámhossz spektrumot figyelembe vevő 
felületjellemzési módszerek, melyek közül az egyik legkorszerűbb a PSD (power spectral 
density, amelyet matematikai értelemben teljesítmény sűrűség spektrumnak lehet fordítani, 
de a gépészetben a felületi topográfia leírásával foglalkozó kutatók körében az amplitúdó 
sűrűség spektrum elnevezés terjedt el [84]) analízis. A PSD analízis során a felület mért 
profilját, vagy a profiljaiból alkotott mért felület darabot Fourier transzformációval a 
helytartományból frekvenciatartományba transzformálják, melynek eredményeit az 
amplitúdó sűrűség spektrummal jellemezhetjük. A PSD analízis modellezési szempontból 
legnagyobb haszna, hogy a PSD a felületre jellemző hullámhosszok esetén lokális 
maximumot ad, ezáltal meghatározható a felületet jellemző hullámhosszok nagysága és 
számossága [85]. A PSD analízis alapjait Stout [87] fogalmazta meg. Persson [88] szerint 
a felületi érdesség szempontjából a legfontosabb tulajdonság a felületi érdesség PSD-je. 
Czifra [85] összefoglalta a PSD analízist, a Fourier és Inverz-Fourier transzformációs 
hullámhossz analízis alapjait. Czifra szerint egy 2D-s felületi érdesség mérésből származó 
érdesség profil diszkrét Fourier transzformációja felírható a következő módon: 
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ahol pq  a p-edik frekvencia, ( )ixz  az ix  helyen lévő magasságkoordináta, M  a profil 

pontjainak száma, ix∆  a mintavételi lépésköz [85]. A transzformáció eredménye egy 

komplex függvény [85]: 

( ) ( )( ) ( )( )ppp qFImjqFReqF ⋅+= . (10) 

A fentiekből a PSD a következő módon származtatható [85]: 
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A fenti összefüggésben a PSD amplitúdó megjeleníthető a hullámhossz függvényében és 
a frekvencia függvényében is logaritmikus léptékben. Az első esetben kiválaszthatók a 
felületre jellemző domináns hullámhosszok, a második esetben pedig egy nullától 
különböző meredekségű egyenes illeszthető a frekvencia függvényében ábrázolt PSD 
amplitúdó görbére self-affine felületek esetén. Műszaki felületeink többsége egy viszonylag 
széles frekvencia-tartományban self-affine [86]. Az egyenes meredekségéből 
származtatható a felületre jellemző fraktál dimenzió (Df) [85]. 

Egy felület esetében a PSD analízist Stout és Persson különbözőképpen fogalmazta 
meg matematikai alakban. Stout a következő összefüggéssel írta fel a felületre a Fourier 
transzformációt [87]: 
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A mért felület pontjára alkalmazva a diszkrét Fourier transzformációt: 
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ahol pλ , qλ  a p-edik és a q-adik hullámhossz, ( )ji yxf ,  az ix , jy  helykoordinátájú pont 

magasságkoordinátája, M  az adatpontok száma a profilban, N  profilok száma, x∆ , y∆  
pedig a mintavételezési távolság. Ezek után a PSD amplitúdó értéke a következő 
összefüggéssel számítható:  
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A frekvencia minimumának és maximumának meghatározásához a minimális 
hullámhossz esetén a mintavételezési távolság kétszeresét, a maximális esetén pedig a 
mintavételezési hosszt használták. A frekvenciák ezek alapján a következő összefüggéssel 
számíthatóak: 
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ahol xfmax  a maximális frekvencia x irányban, xfmin  a minimális frekvencia x irányban. 

Ezt követően az y irányban hasonlóképpen számíthatjuk a frekvenciaosztást. 
Persson PSD-nek a valószínűségszámításban, pontosabban sztochasztikus 

folyamatokban – kovariencia függvények Fourier transzformáltjaként – értelmezett 
definícióját veszi alapul, ami felírható a következő alakban [88]: 
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ahol ( )21 q,qq = , és ( )yx,=χ  vektorok, χ⋅q  a vektorok skaláris szorzata, dX=dxdy, míg 

.  várható érték képzést jelöl, azaz ( ) ( )0hh χ  a h érdesség autokovariencia függvénye. 

Továbbá w az integrálás tartománya, ami a 2D-s valós tér. A (11) és (12) a (16)-os 
összefüggés jelanalízisben alkalmazott 1D-s és 2D-s formája a (legalább másodrendben 
stacionárius és ergodikus) sztochasztikus folyamat mérhető realizációra, illetve véges 
regisztrátumra alapozott közelítések. 

A Stout és a Persson féle feldolgozási technika is a felületi topográfiából indul ki és 
Fourier transzformáció segítségével határozzák meg a PSD értékét. A megjelenítés 
tekintetében azonban különbség mutatkozik: míg a Stout féle megközelítéssel a felületről 
két irányban jellemzett PSD-vel kapunk információt és az eredményeket 3D-ben ábrázolja, 
addig a Persson féle megközelítéssel a felület két egymásra merőleges irányában, az 
azonos sugáron vett értékeket „összemossa” és az eredményeket 2D-ben ábrázolja, ezért az 
utóbbi módszer csak olyan felületek esetében nyújthat kielégítő választ, amelyek nem 
rendelkeznek irányítottsággal (16.a és b ábrák). 
 

 
a.) 

 
b.) 

16. ábra A felület PSD alapú leírásának illusztrációja 
a.) Stout és b.) Persson féle megközelítéssel [89] 

2.4 A GUMI NEMLINEÁRIS ÉS IDŐFÜGGŐ MECHANIKAI 
VISELKEDÉSÉNEK LEÍRÁSA 

A természetben található anyagokat alapvetően három csoportra bonthatjuk: a fémek, a 
kerámiák és a polimerek. A gumi a polimerek csoportjába tartozik, ezért mechanikai 
tulajdonságainak megismerésekor is érdemes a polimerek mechanikai tulajdonságaiból 
kiindulni, mivel azok számos ponton eltérnek a mérnökök által jobban ismert fémekétől. 

A polimerek szerkezetüknél fogva anizotróp és inhomogén anyagok. A polimerek 
esetében a szakadásig, vagy a törésig tartó igénybevétel során a σ-ε görbe nemlineáris 
viselkedést mutat. A nagy molekulájú polimerek viszkoelasztikus viselkedést mutatnak. 
Ez azt jelenti, hogy deformációjukat három komponensre lehet bontani: a pillanatnyi, a 
késleltetett rugalmas és a viszkózus jellegű maradó alakváltozásra. Polimerek esetében 
bármely zérustól különböző terhelés hatására a viszkoelasztikus jellegű maradó deformáció 
komponens lép fel. A három deformáció komponens mindig jelen van terhelés hatására, 
csak a terhelés nagyságától függ az arányuk, ezért a polimerek esetében szigorúan véve 
nem lehet rugalmassági határt definiálni. A késleltetett rugalmas, és a maradó deformáció 
időfüggése miatt a σ-ε görbe is időfüggő viselkedést mutat. Tehát időben állandó terhelés 
mellett is folyamatosan változhat a deformáció és a feszültség mértéke. A polimerek 
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rugalmassági moduluszát általában a σ-ε görbe kezdeti érintőjével jellemezzük, amit 
kezdeti rugalmassági modulusznak nevezünk. A polimerek rugalmassági modulusza 2-3 
nagyságrenddel kisebb, mint a fémeké. Ezzel szemben a deformációjuk 1-2 nagyságrenddel 
nagyobb lehet a fémekéhez képest. A Poisson tényező értéke a gumiszerű elasztomereket is 
figyelembe véve megközelítőleg 0,5, ami azt jelenti, hogy a gumiszerű anyagok térfogata 
közel állandó. A polimerek mechanikai viselkedése erősen függ a hőmérséklettől 
(lásd 3. ábra) [6]. 

A polimerekhez hasonlóan a gumik σ-ε görbéje is nemlineáris viselkedést mutat, 
azonban deformációjukat tekintve hiányzik a viszkózus jellegű maradó alakváltozás, így 
deformációjuk csak két részre osztható: a pillanatnyi rugalmas-, és a késleltetett rugalmas 
deformációra. A késleltetett rugalmas deformáció időfüggése miatt a polimerekhez 
hasonlóan a gumik σ-ε kapcsolata is időfüggő viselkedést mutat. A kezdeti rugalmassági 
moduluszt a gumik esetében is a σ-ε görbe kezdeti érintőjével jellemezzük. 

2.4.1 A gumi nemlineáris σ-ε görbéjének modellezése 

A gumik nemlineáris viselkedésének numerikus modellezésére számos anyagtörvényt 
dolgoztak ki az elmúlt 50-60 évben. Ezen anyagtörvények egy része az alakváltozási 
energia sűrűség és a Cauchy-Green féle tenzor invariánsai alapján bizonyos paraméterek 
meghatározásával írják le a feszültség-alakváltozás nemlinearitását. Ezek a Mooney-Rivlin 
típusú nemlineáris anyagtörvények. Az anyagtörvények másik része a gumik molekuláris 
szerkezetét alapul véve vagy hibrid modellel közelítik meg ezt a problémát. Ilyen 
anyagtörvények lehetnek az Arruda-Boyce (eight chain model), Gent modell, vagy a Blatz-
Ko modell. 

Bergström [91] különböző igénybevételt mutat be a gumi nemlineáris viselkedésének 
jellemzésére, mint például az egytengelyű húzás, nyomás, nyírás, és kéttengelyű húzás. 
Az anyagtörvényt kétféle módon állítják elő, csak egytengelyű húzásra és nyírásra, 
kéttengelyű húzásra való görbe illesztéssel. Az első esetben a Mooney-Rivlin, a Yeoh és az 
Arruda-Boyce modellek bizonyultak a legjobbnak a görbeillesztés alapján. A numerikus 
megoldásra csak az Arruda-Boyce és a Yeoh modellek voltak alkalmasak. A második 
esetben, amikor a nyírás, kéttengelyű húzás mérési eredményeire illesztették az 
anyagmodelleket, akkor a 9 paraméteres Mooney-Rivlin anyagtörvény bizonyult a 
legmegbízhatóbbnak. A cikk alapján megállapítható, hogy a többfajta igénybevétel mérési 
eredményeire illesztett anyagmodell javítja a pontosságot. Sok paraméter esetén az Ogden 
és a Mooney-Rivlin anyagtörvények néha instabilakká válnak. Ha csak egytengelyű 
húzásból van mérési eredményünk, akkor az Arruda-Boyce féle anyagmodell a 
legcélravezetőbb. 

2.4.2 A gumi időfüggő anyagi viselkedésének modellezése 

A gumik időfüggő anyagi viselkedését – csakúgy, mint más polimerekét – feszültség 
vagy nyúlásgerjesztésükre adott nyúlás vagy feszültség válaszuk alapján tudjuk 
megfigyelni. Az ugrásszerű feszültség gerjesztésre adott nyúlás időbeli változását 
kúszásnak, míg az ugrásszerű nyúlásgerjesztésre adott feszültség válaszának időbeli 
lefutását feszültségrelaxációnak hívjuk. 

A gumik dinamikus rugalmassága a komplex rugalmassági modulusszal adható meg, 
aminek valós részét a tárolási modulusznak, míg képzetes részét a veszteségi modulusznak 
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nevezzük. A tárolási modulusz a feszültség-alakváltozás hányados azon része, amely esetén 
az alakváltozás fázisban van a feszültséggel, míg a veszteségi modulusz esetén a feszültség 
és az alakváltozás közötti fáziseltolás 90º. Az energia veszteséget a veszteségi és a tárolási 
modulusz arány határozza meg (lásd később) [9], [31]. 

"'* EiEE ⋅+= , (17) 

ahol *E  a komplex rugalmassági modulus, 'E  a tárolási modulusz, és "E  a veszteségi 
modulusz. 

Kúszás 

A kúszás vizsgálatoknál ugrásszerű feszültséggerjesztést alkalmazunk, amelyre az anyag 
alakváltozással válaszol. A kúszásvizsgálat alkalmas az adott terheléshez tartózó 
deformáció komponensek meghatározására [6], [31]: 

( ) ( ) ( )111 ttt mrk εεεε −−= , (18) 

ahol ( )1tkε  a késleltetett rugalmas alakváltozás komponens, ( )1tε az összes alakváltozás, 

rε a pillanatnyi rugalmas alakváltozás komponens, ( )1tmε  a maradó alakváltozás 

komponens. A (18) egyenletben 1t  a terhelés idejét jelöli. Az amorf termoplasztikus 
polimerek, illetve a gyengén térhálós elasztomerek ugrásszerű feszültséggerjesztésre adott 
kúszásviselkedését a 17. ábra szemlélteti. 
 

  

  
a.) b.) 

17. ábra Amorf termoplasztikus polimer a.) és a gyengén térhálós elasztomer 
b.) tipikus kúszásvizsgálati eredményei [6] 

A polimerek erre az ugrásszerű feszültséggerjesztésre ugrásszerű deformáció változással 
reagálnak. A terhelést konstans értéken tartva tovább nő az alakváltozás, azaz kúszik az 
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anyag. A terhelés pillanatszerű megszüntetését követően az anyagban az alakváltozás egy 
része pillanatszerűen visszaalakul. Ez a szakasz a rugalmas szakasz ( )rε . Egy másik része 

az idő múlásával folyamatosan alakul vissza, ez a szakasz a késleltetett szakasz ( )kε . 

Az alakváltozás harmadik része maradó alakváltozás formájában megmarad ( )mε  (17. 

ábra). A polimereket két részre bonthatjuk a kúszási viselkedésük alapján. Amorf 
termoplasztikus (ATP) anyagok esetében a molekulaláncok egymáson relatíve maradandó 
elcsúszása lehetséges, azaz ( )1tmε >0. A gyengén térhálós elasztomerek (GTE) esetében 

(lásd 2.1.3 fejezet), – mint például a gumiszerű anyagok – a molekulaláncok 
keresztkötődése miatt a maradandó elcsúszás nem lehetséges, így nem túl nagy terhelés 
esetén ( ) 01 ≈tmε  [6], [31]. 

Feszültségrelaxáció 

A feszültségrelaxációs vizsgálat esetében nyúlásgerjesztést alkalmazunk. A polimerek 
esetében az ugrásszerű nyúlásgerjesztés hatására, az anyag feszültségugrással válaszol, 
majd ezt követően a feszültség az idő múlásával folyamatosan feloldódik az anyagban. Egy 
része késleltetett ( kε ), másik része pedig maradó alakváltozássá alakul ( mε ) (18. ábra). 

 

  

  
a.) b.) 

18. ábra Amorf termoplasztikus polimer a.) és a gyengén térhálós elasztomer 
b.) tipikus feszültségrelaxációs eredményei [6] 

Amorf termoplasztikus polimerek (ATP) esetében a molekula szegmensek és a láncok 
elmozdulása miatt, az egyes molekulaláncok megfeszített állapota csökken, ezért a 
deformáció terhelés állandó értéke mellett a feszültség értéke folyamatosan csökken és az 
idő múlásával zérussá válik. Eközben a gerjesztő nyúlás ( )0ε  kellő idő elteltével 

fokozatosan maradó alakváltozássá alakul. A gyengén térhálós elasztomerekben (GTE) a 
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molekulaláncok keresztkötései az elmozdulást akadályozzák, a maradó elcsúszásokat 
gátolják, ezért a feszültség 0>∞σ  értékhez tart, amelyhez egy állandósuló ( )∞ε r  
pillanatnyi rugalmas deformáció tartozik. A deformáció kellő idő elteltével zérus értékhez 
tart, tehát ez esetben nincs maradandó alakváltozás (18. ábra) [6], [31]. 

A feszültségrelaxáció és a kúszás mennyiségi illetve minőségi modellezésére különféle 
rugókból és csillapítás tagokból felépített modellek állnak rendelkezésre. 

Periodikus gerjesztés modellezése 

Polimerek tiszta szinuszos lüktető nyúlásgerjesztésre: 

( ) 1 0 sin( )t tε ε ε ω= + ⋅ ⋅ , (19) 

kis amplitúdó ( )0ε  és kis gerjesztési középérték ( )1ε  esetén lineárisan viszkoelasztikusan 

viselkednek, állandósult állapotban tisztán szinuszos feszültségválaszt adnak (19. ábra) [2], 
[6]: 

( ) ( ) ( )δωσσσ +⋅⋅+= ttt sin01 , (20) 

ahol ( )t1σ  a válaszidőtől függő feszültségrelaxációs részválasz középértéke, 0σ  a 

periodikus részválasz amplitúdója, ω  a periodikus részválasz körfrekvenciája, δ  a 
fáziseltolás a gerjesztéshez képest, amely szintén függ a frekvenciától [2], [6]. 
 

 

19. ábra Polimer anyagok válasza zérus középértékű (ε1 = 0), 
tiszta szinuszos lüktető nyúlásgerjesztésre [6] 

Pozitív kis gerjesztési középértékű ( )01 >ε  esetben a feszültség-alakváltozás diagramot 
a (20. ábra) mutatja [6]. 
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20. ábra Feszültség-alakváltozás diagram tiszta szinuszos, lüktető gerjesztésre [6] 

Ha a váltakozó lengő igénybevétel esetén 01 =ε , akkor ( ) 01 =tσ  a feszültségrelaxáció 
aszimptotikus eltűnő hatása megszűnik, ekkor ellipszis alakú hiszterézis hurok alakul ki, 
azaz a befektetett alakváltoztatáshoz szükséges munka egy része veszteség formájában 
elvész, a veszteség csillapításra fordítódik (21. ábra). 
 

 

21. ábra Feszültség–alakváltozás diagram tiszta szinuszos, lengő nyúlásgerjesztésre [6] 

A hurok által bezárt terület (periódusonként hővé alakuló munka egységnyi térfogatra 
vonatkoztatva) felírható az alábbi egyenlettel [6]: 

( ) ( ) ( )∫
⋅

=

⋅⋅⋅=⋅=
ωπ

δπεσεσ
/2

0

00 sin
t

egységnyi tdtW  (21) 
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( )tε -t differenciálva a teljes befektetett alakváltozási munka [6]: 

max 0 0w σ ε π= ⋅ ⋅ . (22) 

A veszteségi munka alapján csoportba oszthatók a polimerek: ideálisan rugalmas 

anyagok 0=δ , 0=w , viszkoelasztikus anyagok 
2

0
π

δ << , max0 ww << , és az ideálisan 

viszkózus anyagok 
2

π
δ = , maxww =  (23. ábra) [6]. A gumik a fenti csoportok közül a 

viszkoelasztikus anyagok közé tartoznak. 
A ( )tσ  feszültségválasznak két komponense van, az ε  gerjesztéssel fázisban lévő 'σ  és 

az ahhoz képest 
2

π
-vel késésben lévő ''σ  komponens. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) '''cossinsincossin 000 σσωδσωδσδωσσ +=⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=+⋅⋅= tttt . (23) 

A fenti egyenlet két tagját 0ε -val elosztva definiálható a komplex rugalmassági 

modulusz, ( *E ) (22. ábra) [6]: 

δ⋅⋅=⋅+= ieEEiEE ** '''
, (24) 

0

0*

ε

σ
=E

, 
(25) 

ahol: i a komplex egységvektor, ( )δ
ε

σ

ε

σ
cos

'
'

0

0

0

0 ⋅







==E  az 'E  tárolási modulusz, 

( )δ
ε

σ

ε

σ
sin

''
''

0

0

0

0 ⋅







==E  az "E  veszteségi modulusz. 

 

 

22. ábra A komplex rugalmassági modulusz és összetevői a komplex síkon [6] 

A komplex rugalmassági modulusz a veszteségi tényezővel kifejezve [6]: 

( )δ+⋅=+= 222* tan1'E''E'EE , (26) 
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ahol: ( )
'

''

tan
E

E
=δ  az anyag csillapítását jellemző tényezője, azaz a veszteségi tényező. 

Viszkoelasztikus anyagtípusok dinamikus viselkedését a 23. ábra szemlélteti: 
 

 
a.) b.) c.) 

23. ábra Polimer anyagok viszkoelasztikus viselkedésének típusai: 
a.) ideálisan rugalmas, b.) viszkoelasztikus, c.) és ideálisan viszkózus [6] 

2.4.3 A gumi mechanikai viselkedésének modellezése 

Az irodalomban a gumi mechanikai viselkedésének fenomenológiai modellezéséhez a 
mechanika egyik ágát, a folyékony és a szilárd anyagok feszültség-alakváltozás kapcsolatát 
vizsgáló reológia módszereit alkalmazzák. Ennek során a viszkoelasztikus anyag 
mechanikai viselkedését egyszerű, analóg mechanikai modellek hálózatával 
modellezhetjük. A gumi esetében a modellek elemei rugó és csillapítás (viszkózus) elemek. 
A kúszás, a feszültség relaxáció és a hiszterézis modellezéséhez az elemek különböző 
kapcsolásával (soros, párhuzamos, és vegyes) kapott modellek alkalmasak [6]. 

A hiszterézis modellezéséhez általában az általánosított Maxwell modellt használják, 
melyet a 24. ábra mutat. A szakirodalomban az általánosított Maxwell modell és a 
Standard-Solid modell fogalma gyakran keveredik. A továbbiakban általánosított Maxwell 
modellen a 24. ábrán látható rúgó csillapítás tagokból felépített rúgómodellt értem. 
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24. ábra Az n ágú általánosított Maxwell modell elvi ábrája 
(Ei az i-edik rúgó rugalmassági modulusa, iη  az i-edik csillapítás viszkozitása) 

A 24. ábrán az átkötő rugóágnak nem feltétlenül kell nemlineárisnak lennie, de a 
későbbiekben (lásd 3.1.5 fejezet) az általánosított Maxwell modellt Mooney-Rivlin 
anyagtörvénnyel kombinálom, hogy egyidejűleg tudjam figyelembe venni a gumi 
nemlineáris feszültség-alakváltozás kapcsolatát, valamint az időfüggő viselkedését. 

2.5 A SZAKIRODALOM KRITIKAI ÁTTEKINTÉSE ÉS A 
DISSZERTÁCIÓ CÉLJA 

A szakirodalmat áttekintve megállapítható, hogy a klasszikus súrlódási elméletek főként 
fémek súrlódási viselkedésének leírására alkalmasak. Az idők folyamán a megállapítások 
folyamatosan csiszolódtak, és nagy többségük mára már nem tekinthető általánosnak. 

A gumi súrlódásának összefoglalása igen nehéz feladat, mivel a kutatások során számos 
ellentmondás jelentkezett és jelentkezik még napjainkban is. A kutatók kezdetben feltárták 
a súrlódási tényezőre ható tényezőket. Elsőként rájöttek, hogy a sebesség növekedésével 
növekszik, míg terhelés csökkenésével csökken a súrlódási tényező. Felfigyeltek a felületek 
közötti szennyező anyagok jelentőségére, a hőmérséklet súrlódási tényezőre gyakorolt 
hatására, valamint a felületi érdességnek és annak mintázatának hatására is. Ezt követően a 
gumi súrlódását két részre bontották: az adhéziós és a deformációs eredetű súrlódásra. 
Az adhéziós komponens esetében kezdetben feltételezték, hogy arányos a gumi veszteségi 
tényezőjével és fordítottan arányos a gumi keménységével. A deformációs komponens 
esetében megállapították, hogy összefüggésben van a gumi veszteségi tényezőjével, 
valamint hogy kent felülteteknél csúszás és gördülés esetén azonos a hiszterézis hatása. 
A kutatások egyik fordulópontja volt a hőmérséklet-idő ekvivalencia elv és a WLF 
összefüggés megalkotása, melynek segítségével le tudták írni a hiszterézisből származó 
súrlódási komponens hőmérséklet- és sebesség függését. Napjainkra a hőmérséklet-idő 
ekvivalencia elv kibővült és már nem csak vízszintesen tolják el az egyes hőmérséklethez 
tartozó tárolási, veszteségi modulusz-frekvencia és veszteségi tényező-frekvencia görbéket, 
hanem függőlegesen is. Összefoglalva megállapítható, hogy a kutatók a súrlódást két okra: 
az adhézióra és a hiszterézisre bontották, azonban mégis olyan összefüggéseket alkottak, 
amelyekben mindkét súrlódási okot a gumi viszkoelasztikus viselkedésére vezették vissza. 

A XX. században több kutatás is foglakozott az adhézióból származó súrlódással. 
Az elméletek egyik fele molekula kinetikai, míg másik felük rugó és csillapítás tagokból 
felépített mechanikai modellek alapján közelítették meg az adhézióból származó súrlódási 
ellenállást. Az első rugó és csillapítás elemekből álló Maxwell modellt az adhézió 
vizsgálatára használták. A kutatások elején már megállapítást nyert, hogy az adhézió kis 
csúszási sebességek (v < 30 mm/s) esetén éri el maximális értékét és hogy mértéke nő, ha 
nő az érintkezési ideje, a hőmérséklet, és a felületeket összeszorító erő. Moore [9] az 
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adhézióból származó súrlódási tényezőt olyan összefüggéssel írta le, melyben benne van a 
gumi veszteségi tényezője, ami ellentmondásos, mivel így nem sikerült szétválasztani a 
súrlódás deformációs és adhéziós komponensét. A molekuláris kapcsolaton alapuló 
analitikus számítások a 2000-es években terjedtek el, melyekkel készített számítások a 
korábbi kutatások mérési eredményeivel összehasonlítva jó egyezést mutattak. 
A szakirodalom alapján a legtöbb ellentmondás a felületi érdesség figyelembe vétele során 
tapasztalható. Egyes kutatók szerint az adhézióból származó súrlódás csak száraz, „sima” 
felületek esetén jelentős, míg mások véleménye szerint még kent felületek esetében is 
kialakulhat a gumiba nyomódó ellenfelület érdességcsúcsai és a gumi között adhéziós 
kapcsolat. 

A hiszterézisből fakadó súrlódási komponens kutatása az utóbbi évtizedben jelentős 
fejlődésen ment keresztül. A megállapítások azonban nem voltak mindig egyezők. Előtérbe 
kerültek az érdes felület által a gumiban gerjesztett hiszterézis számítási elméletek. [53] 
alapján megállapítást nyert, hogy csak az 1 µm-nél nagyobb hullámhosszal jellemezhető 
érdességeknek van hatása a kialakuló hiszterézisre, amellyel szemben a szerző egy későbbi 
munkájában azt állította, hogy az érdesség minden hullámhossz összetevője hozzájárul a 
hiszterézishez. Klüppel és Heinrich [54] a súrlódási erőt a hiszterézis során disszipált 
energiával számították és az elődeik mérési eredményével jó egyezést tapasztaltak, de 
később mégis bebizonyosodott, hogy 10 mm/s csúszási sebesség felett túlbecsüli a 
súrlódási erőt. A kutatások fejlődése során a felületi érdesség hatásának vizsgálatára a self-
affine-nek tekintett ellenfelület érdességét mikro- (5-100 µm hullámhossza jellemezhető 
érdességek) és makroszintre (300-1000 µm hullámhosszal jellemezhető érdességek) 
osztották, és azt a következtetést vonták le, hogy a makroszintű érdességek a hiszterézisért, 
míg a mikroszintű érdességek a kialakuló érintkezési tartomány méretéért felelősek. Ezzel 
tovább erősítették azt a feltevést, hogy csak az 1 µm-nél nagyobb hullámhosszal 
jellemezhető érdességeknek van hatása a kialakuló hiszterézisre. 

Az eddigi analitikus számítások mellett az ezredfordulón a hiszterézis típusú súrlódás 
kutatásának eszköztárába bekerült a végeselem-módszer is, melyben a gumi 
viszkoelasztikus viselkedését általánosított Maxwell modellel írták le. A numerikus 
számításokkal meghatározták a súrlódási tényezőt és az érintkezési tartomány nagyságát a 
csúszási sebesség függvényében, azonban eleinte nem vizsgálták a hőmérséklet hatását. 
Megjelentek az egyszerűbb tribológiai mérések végeselemes modelljei és később az érdes 
felületet is figyelembe vevő modellek, azonban a szakirodalomban alig lehetett méréssel 
igazolt végeselemes számítást találni. Például Felhős [69] EPDM gumilapon gördülő 
csapágy golyó súrlódását vizsgálta méréssel és végeselem-módszerrel, amelyben a 15 ágú 
általánosított Maxwell modell hullámzó jellegű veszteségi tényezője miatt, csak kitüntetett 
frekvencián volt képes helyes deformációs veszteséget becsülni. 

A hiszterézis típusú súrlódás végeselemes modellezésénél nem lehet a korábbi felületi 
érdességet jellemző 2D-s mérőszámokra támaszkodni, mivel azok csupán átlagos értékeket 
szolgáltatnak a felületről. Napjainkban korszerű 3D-s felületi mikrotopográfiát leíró 
módszerek is léteznek. Véleményem szerint a felületi érdesség végeselem modellbe 
ültetéséhez a legalkalmasabb a felületi érdességet harmonikus függvényekkel, illetve azok 
kombinációjával figyelembe venni, amihez a mért felületi topográfia PSD analízisére van 
szükség, hogy meghatározhassuk a harmonikus függvények jellemző hullámhosszait és 
amplitúdóit. 

A viszkoelasztikus viselkedés végeselem-módszerben való leírásához a szakirodalomban 
általánosított Maxwell modellt használnak. Az irodalomkutatás során nem találtam olyan 
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irodalmat, ahol felhívnák a figyelmet arra, hogy széles, több tíz nagyságrendet felölelő 
frekvencia-tartományban, a végeselem rendszerek által a grafikus felületen megadható 
10-15 ágú Maxwell modellek hullámzó jellegű veszteségi tényezője miatt pontatlanul, akár 
100% hibával modellezhető a gumi hiszterézise. Emellett arra sem találtam információt, 
hogy szűkebb, maximum tíz nagyságrendet felölelő frekvencia-tartományra, a tárolási 
modulusz mestergörbére illesztett 10-15 ágú Maxwell modellel milyen pontossággal írható 
le a veszteségi tényező a frekvencia függvényében. 

Az érdes felületen csúszó gumiban keletkező hiszterézis modellezésre vonatkozó 
szakirodalmat áttekintve, úgy vélem, hogy nincs elegendő információ a viszkoelasztikus 
anyagjellemzők széles frekvencia- és hőmérséklet-tartományban történő leírására, pedig a 
széles (több tíz nagyságrendet felölelő) frekvencia-tartomány figyelembe vétele indokolt 
lenne, mivel egy adott csúszási sebesség mellett az érdes felület több szintje gerjeszti a 
gumit. Az érdes felület figyelembe vételénél nem tartom szerencsésnek a mért topográfia 
közvetlen végeselem modellbe való beépítését, mivel a mért topográfia lokális csúcsai és 
völgyei feleslegesen bonyolítanák az érintkezési számítást, és indokolatlanul finom 
hálózást igényelne. Véleményem szerint, mindenképpen szükséges a mért felületi 
topográfia absztrahálása, és annak végeselem modellben – például harmonikus 
függvényekkel – egyszerűsített leírása. 

A továbbiakban kutatómunkámmal a hiszterézis végeselem-módszerrel történő 
számítását kívánom gazdagítani úgy, hogy az idő- és hőmérsékletfüggő anyagi viselkedést 
általánosított Maxwell modellel, a felületi érdességet PSD analízis alapján harmonikus 
függvényekkel, illetve azok kombinációjával helyettesítve veszem figyelembe. 
A modellezéshez és az ahhoz használt anyagtörvények használhatóságához kísérleti 
vizsgálatokkal és végeselem-módszerrel a következő kérdésekre kerestem a választ: 

- Hogyan írható le a végeselem modellben, széles frekvencia-tartományban, a gumi 
nemlineáris, idő- és hőmérsékletfüggő anyagi viselkedése? 

- Milyen mértékű a hiszterézis, a súrlódás más összetevőihez képest, makro-, mikro- és 
nanoszinten, gumi és érdes felület csúszó súrlódása esetén? 

- Milyen súrlódási viselkedést jellemző paraméterek határozhatók meg kísérleti úton, 
például: mikrotribométerrel, amelyek a modellezés igazolásához szükségesek? 
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3 ÁLTALÁNOSÍTOTT MAXWELL MODELL 
HASZNÁLATA EPDM GUMI IDŐ- ÉS 
HŐMÉRSÉKLETFÜGGŐ TULAJDONSÁGÁNAK 
VIZSGÁLATÁRA 

Gumiból, illetve gumiszerű anyagból készült szerkezeti elemek mechanikai 
viselkedésének végeselemes modellezéséhez olyan anyagmodellre van szükség, amely 
egyidejűleg képes leírni ezen anyagok statikus és dinamikus viselkedését. A gumiszerű 
anyagokra nemlineáris feszültség-alakváltozás görbe és hőmérséklettől, valamint időtől 
való függés jellemző. A gumi időfüggő anyagi viselkedésének meghatározására általában 
DMTA vagy feszültségrelaxációs mérést használnak, amelyekkel információt kaphatunk a 
gumi tárolási és veszteségi moduluszáról, valamint a kettő hányadosáról, a veszteségi 
tényezőről a frekvencia és a hőmérséklet függvényében. 

A végeselemes modellezéshez, az időfüggő anyagi viselkedés leírásához a rúgó 
csillapítás modellek közé tartozó általánosított Maxwell modellt (24. ábra) használtam, 
melyet Felhős Dávid és Goda Tibor kollégáim DMTA és feszültségrelaxációs mérések 
mestergörbéire történő illesztéssel készítettek el. A Maxwell modellek paramétereinek 
meghatározásához a ViscoData szoftvert használták, amely genetikus algoritmus 
segítségével illeszti a meghatározott referencia hőmérséklethez készített tárolási modulusz 
mestergörbére az adott ágszámú Maxwell modellt. Az illesztés eredménye az előre 
kiválasztott ágszámnak megfelelő idő- és energia paraméter párok. 

Az anyagmodellek használhatóságát DMTA mérés és mikrokeménység-mérés 
végeselemes szimulációjával vizsgáltam meg, melyek során a szimulált eredményeket a 
mérési eredményekkel vetettem össze. A DMTA, feszültségrelaxációs és mikrokeménység-
mérések a kaiserslauterni Műszaki Egyetem Kompozit Anyagok Intézetében készültek. 

A disszertációban ~65 phr koromtartalmú, (ami a nemzetközi szakirodalom alapján azt 
jelenti, hogy 100 egység gumihoz 65 egység kormot kevernek) EPDM 75° IRH 
(International Rubber Hardness, ISO 48:1994) keménységű gumit vizsgáltam (Shore A 
~72). A vizsgált gumi húzó-nyomó vizsgálatának feszültség-alakváltozás görbéit, valamint 
a gumira jellemző DMA görbéket 1 Hz-en mérve a 2. melléklet mutatja. A DMTA és a 
feszültségrelaxációs méréshez a próbatestek 2 mm és 6,3 mm vastag gumilapokból lettek 
kivágva. 

3.1 GUMI VISZKOELASZTIKUS VISELKEDÉSÉNEK 
JELLEMZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÉRÉSEK 

A következő alfejezetekben az idő- és hőmérsékletfüggő anyagjellemzők 
meghatározásához, illetve az anyagmodellek igazolásához szükséges méréseket mutatom 
be. 

3.1.1 DMTA mérés 

A DMTA mérés során a próbatestet adott hőmérsékleten, adott frekvenciájú szinuszosan 
váltakozó nyomással terhelték. Először végigmérték az egy adott hőmérséklethez tartozó 
frekvenciákat, majd a hőmérsékletet léptették, így gyakorlatilag frekvencia és 
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hőmérsékletsöprést hajtottak végre. A frekvenciasöprés 1-100 Hz-es frekvencia-
tartományban, míg a hőmérsékletsöprés -90ºC és 150ºC között 10ºC-os lépcsőkben készült. 

A mérés eredménye az anyag komplex (E
*), tárolási (E’) és veszteségi modulusza (E’’), 

valamint az anyagra jellemző veszteségi tényező (tan(δ)). A DMTA mérés három EPDM 
75° IRH gumi próbatesten készült el, a GABO Eplexor 100N DMTA berendezésen. 

A deformáció sebessége 
perc

mm
vdef 1=  volt. A mérőberendezést a 25. ábra, a DMTA 

mérésnél használt nyomó próbatest geometriáját a 26. ábra mutatja. 
 

 
a.) (b) 

25. ábra a.) GABO Eplexor 100N DMTA mérő berendezés, 
b) nyitott teszt kamra 1-nitrogén tartály; 2-mérő egység; 

3-kommunikációs egység; 4-mérési adatfeldolgozó számítógép; 
5-próbatest befogó; 6-ventilátor; 7-hőmérő; 8-próbatest 

 

 

26. ábra A nyomó próbatest eredeti (a0 = 10,8 mm, b0 = 11 mm, l0 = 6,33 mm) 
és a deformált geometriája 
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A mérés során a terhelés két részből tevődött össze, egy statikus részből és egy 
dinamikus, szinuszosan váltakozó részből. A statikus terhelés Fs = 100 N, ami 
σs = 0,84175 MPa feszültségnek, a dinamikus terhelés Fd = 50 N volt, ami σd = 0,42087 
MPa feszültségnek felel meg. Az alakváltozás amplitúdója ε = 0,01% volt. 

A 27. ábrán a mért tárolási modulusz (E’) görbék láthatók a frekvencia függvényében. 
A tengelyeken szereplő mennyiségek logaritmikus léptékben vannak felvéve. A görbék az 
egyes hőmérsékletekhez tartozó tárolási moduluszt reprezentálják a frekvencia 
függvényében. Látható, hogy magas hőmérsékleten a vizsgált EPDM guminak alacsony a 
tárolási modulusza, míg alacsony hőmérsékleten 3000 MPa feletti értékek is mérhetők 
(lásd. 27. ábra). A 27. ábrán az is megfigyelhető, hogy -50ºC környezetében a tárolási 
modulusz értéke jelentősen változik a mért frekvencia-tartományban. 
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27. ábra A DMTA vizsgálat során mért tárolási modulusz a frekvencia függvényében 

3.1.2 Feszültségrelaxációs mérés 

A feszültségrelaxációs mérésre a QDMA (TA Instruments-Waters LLC, New Castle, 
USA) berendezésen került sor a kaiserslauterni Műszaki Egyetem Kompozit Anyagok 
Intézetében. A mérés során a 2,4 mm x 10 mm x 17,2 mm befoglaló méretekkel rendelkező 
próbatest egyik végét a konzolos befogóba rögzítettük, míg a másik szabad végét 
függőlegesen elmozdítottuk és így konstans ε = 0,5%-os alakváltozást hoztunk létre a 
próbatestben. Minden mérés során 10 percen keresztül követtük nyomon és regisztráltuk a 
vizsgált EPDM gumi relaxációját. Az idő- és hőmérsékletfüggő anyagjellemzők 
meghatározásához a mérés során a hőmérsékletet -130ºC-tól +145°C-ig növeltük, 5°C 
lépésközzel. 

A 28. ábra a vizsgált anyag relaxációs moduluszát mutatja a relaxációs idő 
függvényében különböző hőmérsékleteken. A 28. ábrán az ábrázolt mennyiségek 
logaritmikus léptékben vannak feltüntetve. Látható, hogy a relaxációs modulusz (ER) 
csökken az idő előrehaladtával és a hőmérséklet növelésével. A görbék kezdete közötti kis 
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eltérést az idő regisztrálásának eltérése okozza. Később ezeket a görbéket használom a 
mestergörbe előállításához. 
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28. ábra A relaxációs modulusz a relaxációs idő függvényében, 
különböző hőmérsékleteken 

3.1.3 Mikrokeménység-mérés 

A mikrokeménység-mérésre a Shimadzu – DUH 202 dynamic ultra mikrokeménység 
mérő berendezésen került sor a kaiserslauterni Műszaki Egyetem Kompozit Anyagok 
Intézetében. A mérést a 29. ábrán látható három terhelési esetre Felhős Dáviddal készítettük 
el. A mikrokeménység-mérés segítségével meghatározható a gumiban keletkező belső 
veszteség egy vagy több ismétlődő ciklusra. Ezzel a méréssel jól nyomon követhetővé válik 
a gumi viszkoelasztikus viselkedése alacsony frekvenciájú ciklikus igénybevételek esetén. 

A mikrokeménység-mérés során a gumi felületébe egy gúla alakú gyémánt-tűt 
nyomtunk meghatározott erővel és mértük a tű benyomódási mélységét. A terhelési és 
tehermentesítési sebesség mindhárom terhelés típus esetén 1,4 mN/s volt. Az a.) és b.) 
terhelési esetekben a terhelést követően 2 másodpercig állandó értéken tartottuk a terhelést 
és mértük a gyémánttű benyomódási mélységét. A c.) terhelési esetben 2 másodperc 
várakozási idő telt el a tehermentesítés után is. 
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29. ábra A mikrokeménység-mérés terhelési görbéi 
a.) egy kúszási szakasszal ellátott terhelési ciklusra, 

b.) három fűrészfog jellegű terhelési ciklusra, 
c.) három kúszási szakasszal ellátott terhelési ciklus esetén 

A vizsgált EPDM gumi mérési eredményeit a 29. ábrán bemutatott három terhelési 
esetre a 30. ábra mutatja. Az a.) terhelési esetben (30.a ábra) a terhelési szakaszt követően 
2 másodpercig állandó terhelésen tartottuk a próbatestet, ez alatt a gyémánttű elmozdulása 
tovább növekedett, azaz kúszás volt megfigyelhető. A tehermentesítést követően a terhelő 
erő nullává válik, de az EPDM próbatest nem nyeri vissza eredeti alakját, ami azt jelenti, 
hogy a gumi a viszkoelasztikus természetének köszönhetően késleltetett alakváltozáson 
megy keresztül. A b.) terhelési esetben (30.b ábra) a gumira jellemző hiszterézis és a gumi 
rugómerevségének növekedése figyelhető meg, mivel a második és az azt követő ciklusok 
esetén a terhelési szakasz meredeksége kis mértékben növekszik. Ez a jelenség szintén a 
gumi viszkoelasztikus viselkedésével hozható összefüggésbe. A c.) terhelési esetben 
szintén megfigyelhető az első terhelési esetben is látható kúszás a 2 másodperces konstans 
terhelési szakaszokban (30.c ábra). 
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30. ábra A mikrokeménység-mérés mért terhelés-elmozdulás görbéi 
a.) egy kúszási szakasszal ellátott terhelési ciklusra, 

b.) három fűrészfog jellegű terhelési ciklusra, 
c.) három kúszási szakasszal ellátott terhelési ciklus esetén 

3.1.4 Mestergörbék és az általánosított Maxwell modellek 

A Williams, Landel és Ferry által kidolgozott hőmérséklet-idő ekvivalencia elv lehetővé 
teszi polimerek mechanikai tulajdonságainak leírását széles frekvencia-tartományban [27], 
[28], [29], [30]. A hőmérséklet-idő ekvivalencia elv értelmében, elegendő szűkebb 
frekvencia-tartományban és több hőmérsékleten megmérnünk a gumi tárolási, és veszteségi 
moduluszát, majd egy referenciahőmérsékletet kijelölve az izotermák eltolásával 
megszerkeszthető az adott referenciahőmérsékletre jellemző tárolási és veszteségi 
modulusz mestergörbe, valamint a veszteségi tényező mestergörbe. Erre azért van szükség, 
mert nem létezik olyan mérőberendezés, amivel ilyen széles tartományban képesek lennénk 
meghatározni a gumi mechanikai tulajdonságait. A WLF egyenlettel meghatározható az 
izotermák eltolásának a mértéke, vagyis az eltolási tényező. Az eltolási tényező, ( )Talog  
minden referencia hőmérsékleten más és más lehet, de az eltolási tényezőt befolyásoló C1 
és C2 konstansok. A mestergörbe megszerkesztése pontosítható, ha a WLF egyenletet az 
Arrhenius taggal kiegészítjük [Pálfi 5]. Ugyan a WLF összefüggést amorf termoplasztikus 
polimerekre dolgozták ki, de gyakorlati és tapasztalati eredmények alapján a gumik 
esetében is alkalmazzák. A megszerkesztett tárolási, és veszteségi modulusz 
mestergörbéket a 20ºC referencia hőmérsékletre vonatkoztatva a DMTA mérés esetén a  
31. ábra, és a relaxációs moduluszt a feszültségrelaxációs mérés esetén a 32. ábra mutatja. 
A DMTA mérés esetében látható, hogy a gumi tárolási modulusza egyre nagyobb értékeket 
vesz fel, egy felső határig, ahogy a hőmérsékletet csökkentjük. A veszteségi modulusz sem 
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mutat monoton növekvő jelleget, hanem a hőmérséklet csökkenésével egy maximum 
értéket elérve kissé csökken majd egy konstans érték körül áll be. A feszültségrelaxációs 
mérés esetében a relaxációs modulusz hasonlóképpen alakul, mint a DMTA mérés esetében 
a tárolási modulusz, csak ebben az esetben a görbék az idő függvényében vannak 
megjelenítve. 
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31. ábra A DMTA alapján megszerkesztett 20ºC-ra vonatkozó tárolás (folytonos vonal), és 
veszteségi modulusz mestergörbék (szaggatott vonal) a frekvencia függvényében 
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32. ábra A relaxációs mérés alapján megszerkesztett 20ºC-ra vonatkozó 
relaxációs modulusz mestergörbe a frekvencia függvényében 

A veszteségi és a tárolási modulusz hányadosából megkapjuk a vizsgált gumira jellemző 
veszteségi tényezőt. A veszteségi tényező mestergörbéjét a 33. ábra mutatja a frekvencia 
függvényében kétféleképpen megszerkesztve. Vastag szaggatott vonallal jelölve a tárolási 



58 

és a veszteségi modulusz hányadosaként képzett, míg vékony folytonos vonalakkal jelölve 
a külön megszerkesztett veszteségi tényező mestergörbe a frekvencia függvényében. 
A két módszerrel készített mestergörbék között a különbség csekély. 
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33. ábra A 20ºC referencia hőmérsékletre vonatkozó 
vastag szaggatott vonallal jelölve a tárolási és a veszteségi modulusz hányadosaként 

képzett, míg vékony folytonos vonalakkal jelölve a külön megszerkesztett 
veszteségi tényező mestergörbe a frekvencia függvényében 

 

A DMTA mérés alapján létrehozott általánosított Maxwell modellek 

Az általánosított Maxwell modell paramétereinek meghatározása ViscoData program 
segítségével történt [92]. A ViscoData program a tárolási, és veszteségi moduluszokat egy 
adott hőmérsékleten a következő összefüggésekkel számítja: 
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ahol 0E  az üveges rugalmassági modulusz, ni ,...2,1=  és n a modell ágainak száma, ie  az 

i -edik dimenziótlan energia paraméter, amely a Maxwell modell megalkotásának 

gondolatmenetét követve 
0E

E
e i

i =  rugalmassági moduluszok hányadosa, azonban a 

végeselem rendszerben az alakváltozási energia sűrűségből van levezetve, innen az 
„energia paraméter” elnevezés. A továbbiakban az energia paraméter elnevezést 
használom. A iτ  az általánosított Maxwell modell i -edik relaxációs ideje. 

A végeselemes modelljeimhez a továbbiakban három, a fenti módon elkészített 
anyagmodell felhasználhatóságát vizsgáltam meg. Az első a szakirodalomban is előforduló 
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15 ágú, tárolási moduluszra illesztett (továbbiakban E’(15M)DMTA), a második egy 40 ágú, 
tárolási moduluszra illesztett (továbbiakban E’(40M)DMTA), míg a harmadik egy kézi 
módosítással a veszteségi tényezőre illesztett általánosított Maxwell modell (továbbiakban 
tan(δ)(40M)DMTA) volt. Mindhárom anyagmodell három különböző referencia 
hőmérsékletre (-50, 20 és 150ºC) is elkészült, ugyanis tapasztalataink szerint a WLF eltolás 
hátránya, hogy távol az üvegesedési hőmérséklettől (Tg = -45,6ºC) a szakirodalomban 
található két univerzális konstanst (C1 = 17,4 és C2 = 51,6ºC) használva a kapott 
mestergörbék nagy eltérést mutattak a méréshez képest. A WLF összefüggés a két 
univerzális konstanssal csak abban az esetben képes más hőmérsékletre eltolni a 
mestergörbét pontosan, ha az nincs túl messze az üvegesedési hőmérséklettől [27], [31]. 
Például a WLF összefüggés a két univerzális konstanst felhasználva T = 20ºC-re való 
eltolás esetén túlbecsüli a vízszintes eltolás értékét. Mivel az adott anyaghoz tartozó két 
WLF konstans meghatározására nem volt lehetőség, ezért három különböző mestergörbe 
készült a három vizsgált hőmérsékletre. Az illesztett anyagmodellek mestergörbéit, a mért 
és az eltolt görbékre illesztett görbéket a tárolási moduluszt és a veszteségi tényezőt 
tekintve a 34.-39. ábrák mutatják. A folytonos vonalak a mérési eredmények alapján 
megszerkesztett mestergörbéket, míg a szaggatottak az illesztett általánosított Maxwell 
modell görbéit mutatják. A három illesztett Maxwell modell esetében a tárolási modulusz 
és a veszteségi tényező méréshez képesti átlagos négyzetes relatív hibáját a 3. melléklet 
foglalja össze. 
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34. ábra A mért (folytonos vonal) és az illesztett (szaggatott vonal) tárolási modulusz-
frekvencia görbék 15 ágú általánosított Maxwell modell (E’(15M)DMTA) esetén, 

három különböző hőmérsékleten 
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35. ábra A mért (folytonos vonal) és az illesztett (szaggatott vonal) tárolási modulusz-
frekvencia görbék, 40 ágú általánosított Maxwell modell E’(40M)DMTA) esetén, 

három különböző hőmérsékleten 
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36. ábra A mért (folytonos vonal) és az illesztett (szaggatott vonal) tárolási modulusz-
frekvencia görbék, 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett általánosított Maxwell modell 

(tan(δ)(40M)DMTA) esetén, három különböző hőmérsékleten 
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37. ábra A mért (folytonos vonal) és az illesztett (szaggatott vonal) veszteségi tényező-
frekvencia görbék, 15 ágú általánosított Maxwell modell (E’(15M)DMTA) esetén, 

három különböző hőmérsékleten 
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38. ábra A mért (folytonos vonal) és az illesztett (szaggatott vonal) veszteségi tényező-
frekvencia görbék, 40 ágú általánosított Maxwell modell (E’(40M)DMTA) esetén, 

három különböző hőmérsékleten 
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39. ábra A mért (folytonos vonal) és az illesztett (szaggatott vonal) veszteségi tényező-
frekvencia görbék, 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett általánosított Maxwell modell 

(tan(δ)(40M)DMTA) esetén, három különböző hőmérsékleten 

Az E’(15M)DMTA Maxwell modell esetében megállapítható, hogy a tárolási modulusz 
nagyon jól közelíti a mérést (34. ábra), de a veszteségi tényező esetében nagymértékű 
oszcillációt mutat a mért görbe körül, továbbá alacsony frekvenciákon jelentősen 
alulbecsüli a veszteségi tényezőt (37. ábra). Az oszcilláló veszteségi tényező középértékét 
-50ºC-on f = 10-10 – 10-3 Hz közötti frekvencia-tartományban, 20ºC-on f = 10-1 – 10+5 Hz 
közötti frekvencia-tartományban, és 150ºC-on f = 10+2 – 10+8 Hz közötti frekvencia-
tartományban megközelítőleg felére becsüli az 15 ágú anyagmodell, ami fele akkora 
hiszterézist jelent, mint a valóság. Ezek alapján megállapítható, hogy a 15 ágú általánosított 
Maxwell modell nem képes széles frekvencia-tartományban jól jellemezni a gumi 
veszteségi tényezőjét! Az általánosított Maxwell modellt szűkebb, f = 10-4 – 10+6 Hz 
frekvencia-tartományra illesztve ugyan a tárolási modulusz a frekvencia függvényében 
továbbra is jó egyezést mutat a méréssel (40.a és 40.c ábra) és a veszteségi tényező 
oszcilláló jellege is megszüntethető, de mind 15 mind 40 ágú modell esetében a mért 
görbéhez képes alulbecsült veszteségi tényezőt kapunk (40.b és 40.d ábra). 

Az E’(40M)DMTA Maxwell modell a tárolási modulusz tekintetében jó egyezést mutat a 
méréssel (35. ábra). A 38. ábrán látható, hogy oszcilláció mértéke csökkenthető ugyan, de 
alacsony frekvenciákon továbbra is széles tartományban alulbecsüli a veszteségi tényező 
értékét. A 4. mellékletben látható, hogy széles frekvencia tartományban az ágszám 
növelésével az átlagos négyzetes relatív hiba csökken a veszteségi tényező tekintetében. 
A 40 ágú anyagmodell -50ºC-on f = 10+5 – 10+10 Hz közötti frekvencia-tartományban nem 
képes tükrözni a valós veszteséget. 20ºC-on f = 10-2 – 10+5 Hz közötti és 150ºC-on 
f = 100 – 10+7 Hz közötti frekvencia-tartományban megközelítőleg felére becsüli a 
hiszterézist. Fontos megjegyezni tehát, – amit a szakirodalom sem hangsúlyoz kellőképpen 
– hogy nem elegendő megelégedni a tárolási modulusz-frekvencia görbe jó egyezésével, 
hanem indokolt a veszteségi tényező-frekvencia görbéjének ellenőrzése is. A hiszterézis 
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veszteséget becslő végeselem modellel nem kapható megbízható eredmény az 
anyagmodellben használt tárolási modulusz-frekvencia, és a veszteségi tényező-frekvencia 
görbék méréssel való egyezése nélkül. A 40 ágú általánosított Maxwell modell 
továbbfejleszthető úgy, hogy az illesztést kézi módosítással a veszteségi tényező görbéjére 
végezzük el [Pálfi 3]. 
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d.) 

40. ábra A mért (folytonos vonal) és az f = 10-4 – 10+6 Hz frekvencia-tartományra 
illesztett (szaggatott vonal): 

a.) 15 ágú Maxwell modell tárolási modulusza a frekvencia függvényében 
b.) 15 ágú Maxwell modell veszteségi tényező a frekvencia függvényében 
c.) 40 ágú Maxwell modell tárolási modulusza a frekvencia függvényében 
d.) 40 ágú Maxwell modell veszteségi tényező a frekvencia függvényében 

A 36. ábrán látható, hogy a „kézzel” módosított veszteségi tényezőre illesztett Maxwell 
modell (tan(δ)(40M)DMTA) esetében a tárolási modulusz tekintetében nem kapunk olyan jó 
egyezést a méréshez képest, mint az előző két Maxwell modell esetében, azonban a 
veszteségi tényező esetében sokkal jobb az egyezés. A tárolási modulusz tekintetében 
20ºC-on f = 10-8 – 10-4 Hz és 150ºC-on f = 10-8 – 10-3 Hz közötti frekvencia-tartományban 
az illesztett anyagmodell csupán a negyedét becsüli a mért értékeknek. A kisebb tárolási 
modulusz azt eredményezi, hogy az érdesség mélyebben fog benyomódni a gumiba és így 
nagyobb mennyiségű gumit kényszerít ciklikus deformációra, ezáltal túlbecsüli a 
hiszterézist. A benyomódás mértéke függ az érdességcsúcs geometriájától, így a tárolási 
modulusz modellezésének hibájából nem vonható le általános következtetés a hiszterézis 
becslésének számszerű hibájára. Megállapítható, hogy mivel a Maxwell modell nem tudja 
egyforma pontossággal modellezni a tárolási moduluszt és a veszteségi tényezőt a 
frekvencia függvényében, ezért különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a modellt 
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milyen frekvenciákon és hőmérsékleten szeretnénk felhasználni. A Maxwell modellel 
számított hiszterézis értékek kiértékelésénél, figyelembe kell vennünk, hogy az adott anyag 
modellünk hogyan közelíti a tárolási moduluszt és a veszteségi tényezőt, és meg kell 
állapítanunk, hogy a számított hiszterézisből származó súrlódási tényező alul- vagy 
felülbecsüli a valóságot. 

A feszültségrelaxációs mérés alapján létrehozott általánosított Maxwell modellek 

A feszültségrelaxációs mérés különböző hőmérséklethez tartozó relaxációs modulusz 
görbéit eltolva a fenti DMTA mérés esetéhez hasonlóan megszerkeszthető a relaxációs 
modulusz mestergörbéje. A relaxációs mérés eredményeit felhasználva 20ºC-hoz tartozó 
15 ágú (továbbiakban ER(15M)) és 40 ágú (továbbiakban ER(40M)) általánosított Maxwell 
modellt készítettem. 

A mért, majd abból megszerkesztett relaxációs modulusz mestergörbéket és az illesztett 
modellek relaxációs moduluszát az idő függvényében a 41.a és 41.b ábrák mutatják. 
Látható, hogy a mért és az illesztett görbék között az eltérés csekély. 
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b.) 

41. ábra A mért (folytonos vonal) és az illesztett (szaggatott vonal) relaxációs modulusz-idő 
görbék a.) 15 ágú (ER(15M)) és b.) 40 ágú (ER(40M)) általánosított Maxwell modell esetén 
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Az érdes felületen csúszó gumi hiszterézis veszteségének nagyságát alapvetően két 
tényező befolyásolja: az egyik az adott hőmérsékleten és gerjesztési frekvencián működő 
veszteségi tényező, a másik pedig a gerjesztett gumitérfogat nagysága. A disszipált energiát 
a két mennyiség együttes hatása határozza meg. A veszteségi tényező akkor tartható 
kézben, ha a lehető legjobb egyezést próbáljuk elérni a modellezett és a mért veszteségi 
tényező-frekvencia görbék között. A gerjesztett térfogat nagyságának kézben tartásához 
pedig a lehető legjobb egyezést kell biztosítanunk a mért, és az illesztett tárolási modulusz-
frekvencia görbék között. Azt, hogy mekkora a gerjesztett, deformált térfogat, azt az 
érdességcsúcsok benyomódási mélysége határozza meg, ami az anyag merevségével áll 
kapcsolatban. A fenti megfontolások alapján tehát az a viszkoelasztikus anyagmodell a 
legalkalmasabb a hiszterézis vizsgálatára, amely mind a tárolási moduluszt, mind a 
veszteségi tényezőt a lehető legjobban közelíti. 

3.1.5 Nemlineáris anyagmodell 

A nemlineáris feszültség-alakváltozás kapcsolat leírására a modellben a végeselemes 
technika világában is gyakran alkalmazott kétparaméterű Mooney-Rivlin anyagtörvényt 
használtam. Tehát a gumi nemlineáris feszültség-alakváltozás kapcsolatát, valamint az 
időfüggő viselkedését a Mooney-Rivlin és az általánosított Maxwell modell 
kombinálásával modelleztem, melynek során a 24. ábra modelljében az átkötő rugóág 
nemlineáris. Az igénybevételtől függően, a Mooney-Rivlin paraméterek becslése 
görbeillesztéses technikával megoldható. Ilyen görbeillesztő program van beépítve az 
MSC.Marc preprocesszorába, a MENTAT-ban is. Ha az igénybevétel összetett, vagy nem 
egzaktul meghatározható, akkor a Mooney-Rivlin anyagtörvény két paraméterét a 
gyakorlatban a következő összefüggésekkel szokták számítani [78]: 

( )10010 6 ccE +⋅= , (29) 

4

1

10

01 =
c

c
, (30) 

ahol 0E  a vizsgált anyag üveges rugalmassági modulusza. Az E’(15M)DMTA és az 

E’(40M)DMTA Maxwell modell esetében a két paraméter: c10 = 289,33 MPa és 
c01 = 72,33 MPa voltak. A tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modell esetében a két paraméter 
c10 = 406,66 MPa és c01 = 101,66 MPa volt. A két esetben azért különböznek a 
paraméterek, mert a kézi módosítás következtében megváltozott az E0 értéke is. 
A veszteségi tényezőre illesztett Maxwell modell dimenziótlan energia paramétereit (ei) a 
tárolási moduluszra illesztett Maxwell modell paramétereiből úgy származtatták, hogy 
közben a mért veszteségi tényező görbével való legjobb egyezést érjék el. Az energia 

paraméterek módosítása következtében a paraméterek összege 
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Következésképpen, ha ugyanazokat az üveges Mooney-Rivlin paramétereket használnánk 
mindkét esetben, akkor a veszteségi tényezőre illesztett Maxwell modell esetében a gumi 
relaxált modulusza alulbecsült lenne a vizsgált frekvenciákon. Ahhoz, hogy elkerüljük a 
relaxált modulusz alulbecslését, azaz minél jobban megközelítsék a mért tárolási 
moduluszt, önkényesen, de célszerűen módosítani kellett az anyag üveges moduluszát. 
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A módosítás következtében az üveges modulusz értéke nagyobb lett (E = 3050 MPa), mint 
a mért érték, de a tárolási modulusz-frekvencia görbe tekintetében jobb egyezést kaptunk a 

méréssel [Pálfi 3]. A változás az energia paraméterek összegében 
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hőmérsékleten (T = -50ºC) kisebb, mint 20 vagy 150ºC-on, ahogy az a 36. ábrán is látható. 
A 40 ágú, tárolási moduluszra illesztett Maxwell modell esetében a 38. ábrán láthatóan, 
alacsony frekvenciákon a veszteségi tényező értéke nulla, vagy nulla közeli, ami igen nagy 
eltérés a mért értékekhez képest. Ezzel szemben a 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett 
általánosított Maxwell modell esetében sokkal jobb az egyezés a mért veszteségi 
tényezővel (39. ábra). 

3.2 AZ ANYAGMODELL TESZTELÉSE 

A megalkotott anyagmodell teszteléséhez végeselemes modellt készítettem a DMTA 
mérés reprodukálásához, mellyel a DMTA mérésből kapott veszteségi tényező-frekvencia 
görbe egy-egy kiszemelt (lásd később) frekvenciáján kiszámítottam a veszteségi tényező 
értékeit. 

3.2.1 DMTA vizsgálat modellezése 

Az anyagmodellek ellenőrzéséhez a DMTA mérés alapján végeselemes modellt 
készítettem. A modellezés során a szimmetria feltételeket kihasználva nyolcad modellt 
készítettem a gumi próbatest megadott méreteivel (26. ábra). Gumi próbatest hálózásához 
1 darab 8 csomópontos összenyomhatatlan, Herrmann típusú ( )0,5υ =  3D-s elemet 

használtam [78]. A DMTA mérés végeselemes modelljét a peremfeltételekkel a 42. ábra 
mutatja. 
 

 

42. ábra A DMTA mérés végeselem modellje 

A statikus terhelés a mérésnek megfelelően σs = 0,84175 MPa, a dinamikus terhelés 
σd = 0,42087 MPa volt, amit a gumi felső lapján alkalmaztam. A modellezés során statikus 
terhelés esetében εs = 0,06581%-os, dinamikus esetben εd = 0,01%-os alakváltozásra 
kényszerítettem a gumihasábot. A gumi próbatest szimmetria síkjain a felületeket normális 
irányában megfogtam. A modellezés során f = 10-5 – 10+15 Hz közötti frekvencia-
tartományt vizsgáltam. A gumi próbatest anyagmodelljében a 3.1.4. fejezetben bemutatott 
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három különböző általánosított Maxwell modellt (E’(15M)DMTA, E’(40M)DMTA és 
tan(δ)(40M)DMTA) használtam a viszkoelasztikus viselkedés leírásához, míg a nemlineáris 
anyagi viselkedést kétparaméterű Mooney-Rivlin anyagtörvénnyel vettem figyelembe, 
melynek paramétereit a 3.1.5. fejezetben ismertettem. 

A végeselemes számítás eredménye a gumi próbatest gerjesztő feszültség görbe és az 
arra adott válasza, az alakváltozás görbe közötti fáziseltolás volt (∆t), amelyből a (31) 
egyenlet alapján meghatározható a veszteségi tényező. 

2t fδ π= ∆ ⋅ ⋅ ⋅  (31) 

A végeselemes módszerrel kiszámított veszteségi tényezőket a három különböző 
anyagmodell és három vizsgált hőmérséklet esetében a 43.-45. ábrákon fekete 
pontok (T = -50ºC), négyzetek (T = 20ºC) és háromszögek (T = 150ºC) jelölik. 
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43. ábra A végeselem-módszerrel számított (diszkrét pontok (T = -50ºC), 
négyzetek (T = 20ºC), háromszögek (T = 150ºC)), a mért (folytonos vonal), és 

az illesztett (szaggatott vonal) veszteségi tényező-frekvencia görbék, 15 ágú, tárolási 
moduluszra illesztett általánosított Maxwell modell (E’(15M)DMTA) esetén, 

három vizsgált hőmérsékletre 
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44. ábra A végeselem-módszerrel számított (diszkrét pontok (T = -50ºC), 
négyzetek (T = 20ºC), háromszögek (T = 150ºC)), a mért (folytonos vonal), és 

az illesztett (szaggatott vonal) veszteségi tényező-frekvencia görbék, 40 ágú, tárolási 
moduluszra illesztett általánosított Maxwell modell (E’(40M)DMTA) esetén, 

három vizsgált hőmérsékletre 
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45. ábra A végeselem-módszerrel számított (diszkrét pontok (T = -50ºC), 
négyzetek (T = 20ºC), háromszögek (T = 150ºC)), a mért(folytonos vonal), és 

az illesztett (szaggatott vonal)veszteségi tényező-frekvencia görbék, 40 ágú, veszteségi 
tényezőre illesztett általánosított Maxwell modell (tan(δ)(40M)DMTA) esetén, 

három vizsgált hőmérsékletre 
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Látható, hogy a végeselemes modellből kapott veszteségi tényezők jól illeszkednek az 
általánosított Maxwell modell veszteségi tényező görbéjére, de eltérnek a mérésből kapott 
veszteségi tényező görbétől. Megállapítható, hogy a végeselem modellben felhasznált 
Maxwell modell képes a gumira jellemző belső veszteség leírására. A számított veszteség 
pontossága függ a végeselem modellbe „betáplált” anyagmodell méréshez képesti 
pontosságától. 

3.2.2 Mikrokeménység-mérés modellezése 

A Shimadzu–DUH 202 dynamic ultra mikrokeménység-mérőn készített mérés 
végeselemes szimulációjához tengelyszimmetrikus végeselem modellt készítettem. 
A mikrokeménység-mérő vázlatát a 46. ábra, míg a tengelyszimmetrikus végeselem 
modellt a 47. ábra mutatja. 
 

 

46. ábra A mikrokeménység-mérés vázlata 

 

47. ábra A mikrokeménység-mérés 
tengelyszimmetrikus végeselem modellje 

A mikrokeménység-mérés során az első lépés a vizsgált felület megérintése. 
A mérőberendezés ezt úgy végzi, hogy mindaddig közelíti a gyémánttűt a felülethez 
1,4 mN/s-os sebességgel, amíg az érintkezés során fellépő erő el nem éri a 2 mN-t. 
A felület megérintésének folyamata a végeselem modellbe is beépítésre került a fenti 
paramétereknek megfelelően. A végeselem modellben a gumi próbatestet 4 csomópontos, 
összenyomhatatlan, Herrmann típusú ( )0,5υ =  tengelyszimmetrikus elemekkel vettem 

figyelembe, míg a gyémánttűt ideálisan merev testként modelleztem [78]. 
A tengelyszimmetrikus modell esetében a gúla alakú gyémánttűt kúpként vettem 
figyelembe. Azért, hogy azonos legyen a benyomódó tűfelület, a kúp szögét 19º-ra 
módosítottam. 

A mikrokeménység-mérés modellezése feszültségrelaxációs mérésből származó 
anyagmodellekkel 

A feszültségrelaxációs mérésből származó általánosított Maxwell modellekkel készített 
számítás eredményét a 48.a-48.f ábrák foglalják össze. 

A 48.a-48.e ábrák alapján megállapíthatjuk, hogy az általánosított Maxwell modell 
képes leírni a gumi viszkoelasztikus viselkedését a mikrokeménység-mérés esetében is. 
A 48.a és 48.b ábrákat összevetve megállapítható, hogy az E’R(15M) Maxwell modell jobb 
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egyezést mutat a méréssel, mint a E’R(40M), köszönhetően a jobb egyezésnek a relaxációs 
modulusz mestergörbével (lásd 41. ábra). Az E’R(40M) Maxwell modellnél lágyabb 
viselkedése figyelhető meg a másik két terhelési esetben is a 48.c és 48.f ábrákon. 
A modellezet és a mért értékek átlagos négyzetes relatív hibáját az 5. melléklet mutatja. 

Általánosságban megállapítható, hogy mindkét modell képes leírni a terhelési szakaszt 
és a 2 s-os kúszási szakaszt (amikor a terhelő erő konstans értéken van tartva), de a 
tehermentesítési szakaszban a gyémánttűn nagyobb erő számítható ugyanahhoz az 
elmozduláshoz. Ez a hatás okozza az eltérést a mérés és a szimuláció között a ciklusok 
végén a benyomódási mélységben (48.c és 48.f ábrák). 
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48. ábra A mikrokeménység-mérés terhelési görbéi a mérés (folytonos vonal) és 
a végeselemes szimuláció (szaggatott vonal) esetén 

a.) 1. terhelési eset, E’R(15M), b.) 1. terhelési eset, E’R(40M) 
c.) 2. terhelési eset, E’R(15M), d.) 2. terhelési eset, E’R(40M) 
e.) 3. terhelési eset, E’R(15M), f.) 3. terhelési eset, E’R(40M) 
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A mikrokeménység-mérés modellezése DMTA mérésből származó anyagmodellekkel 

Az anyagmodell felállítását követően fel kell tennünk a kérdést, hogy az vajon ugyanúgy 
képes-e kezelni a kvázistatikusnak mondható terhelést, – mint például a mikrokeménység-
mérés – mint az olyan sokkal inkább dinamikus jellegű terhelést, mint a DMTA mérés. 
A kérdés megválaszolásához a DMTA mérésből származó anyagmodellekkel 
(E’(15M)DMTA, E’(40M)DMTA és tan(δ)(40M)DMTA) is kiszámítottam a mikrokeménység-
mérés erő-elmozdulás görbéit mind a három terhelési esetre (lásd. 49.a - 49.e ábrák). 
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49. ábra A mikrokeménység-mérés terhelési görbéi a mérés (folytonos vonal) 
és a végeselemes szimuláció (szaggatott vonal illetve pont) esetén 

a.) 1 terhelési eset, E’(15M)DMTA (szaggatott vonal), b.) 1 terhelési eset, 
E’(40M)DMTA (szaggatott vonal), és tan(δ)(40M)DMTA (pontok) 

c.) 2 terhelési eset, E’(15M)DMTA (szaggatott vonal), d.) 2 terhelési eset, 
E’(40M)DMTA (szaggatott vonal), és tan(δ)(40M)DMTA (pontok) 

e.) 3 terhelési eset, E’(15M)DMTA (szaggatott vonal), f.) 3 terhelési eset, 
E’(40M)DMTA (szaggatott vonal), és tan(δ)(40M)DMTA (pontok) 
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Ahogy azt a mérési eredmények alapján vártuk a DMTA mérésből származó 
anyagmodellel szimulált erő-elmozdulás görbék lágyabb jelleget mutattak, mint a 
feszültségrelaxációs mérésből származó anyagmodellel számítottak. A mikrokeménység-
mérés során a benyomódás frekvenciája a gyémánttű sebességéből és a benyomódási 
mélységéből számítva megközelítőleg 0,1 Hz-re adódik. Ezt figyelembe véve a vizsgált 
EPDM-re a DMTA anyagmodellek esetén tárolási modulusza E = 14 MPa-ra, míg a 
feszültségrelaxációs anyagmodellek esetén E = 18 MPa-ra adódik. Továbbá a 
tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modell esetében a tárolási moduluszt alulbecsült (lásd 36. ábra) 
köszönhetően a manuális módosításnak (lásd 3.1.5 fejezet), ezért ezzel a modellel érthetően 
nagyobb benyomódás számítható. A modellezet és a mért értékek átlagos négyzetes relatív 
hibáját az 5. melléklet foglalja össze. 

3.3 KÖVETKEZTETÉSEK 

Az EPDM 75º IRH gumi idő- és hőmérsékletfüggő anyagi viselkedését vizsgáltam 
DMTA és feszültségrelaxációs mérés alapján. A hőmérséklet-idő ekvivalencia elvet 
felhasználva előállítottuk a tárolási modulusz (E’), a veszteségi tényező (tan(δ)) 
mestergörbéket T = -50, 20 és 150ºC-ra és a relaxációs modulusz (ER) mestergörbét 
T = 20ºC-ra. A mestergörbékre különböző 15 és 40 ágú általánosított Maxwell modelleket 
illesztettünk. Az anyagmodellek verifikálásához a DMTA mérés és a mikrokeménység-
mérés végeselemes szimulációját készítettem el és összevetettem a mérési eredményekkel. 
Az eredmények alapján az alábbi következtetéseket vontam le: 

Megállapítható, hogy DMTA mérés esetén a 15 ágú általánosított Maxwell modell 
(E’(15M)DMTA) a veszteségi tényező hullámzó jellege miatt megbízhatatlan eredményeket 
szolgáltat. A Maxwell modell ágszámát 40-re növelve (E’(40M)DMTA) a veszteségi tényező 
hullámzó jellege csökkenthető és így megbízhatóbb veszteség számítható. Megjegyzendő, 
hogy az alsó frekvencia-tartományban, az alulbecsült veszteségi tényező miatt a számított 
veszteségi tényező is csak alsó becslésnek tekinthető. 

A veszteségi tényezőre illesztett 40 ágú Maxwell modell (tan(δ)(40M)DMTA) esetében a 
tárolási modulusz frekvencia görbe alulbecsüli a mérést, a szimulált veszteségi tényező 
értékek viszont jó egyezést mutatnak a méréssel. 

Szűkebb, például 10 nagyságrendet felölelő frekvencia-tartományban az alacsonyabb 
ágszámú Maxwell modellek jól képesek modellezni a gumi viszkoelasztikus 
anyagtulajdonságát, széles, több tíz nagyságrendet felölelő frekvencia-tartományban 
magasabb ágszámú modellek szükségesek. 

A mikrokeménység-mérés modellezése során a relaxációs moduluszra illesztett 15 és 
40 ágú Maxwell modellek elfogadható módon írták le a mérés erő-elmozdulás görbék 
terhelési és kúszási szakaszát, míg a tehermentesítési szakaszban eltérést mutattak. 

A DMTA mérésből származó anyagmodellekkel számított mikrokeménység-mérés 
esetében minden esetben lágyabb viselkedés volt megfigyelhető a terhelési szakaszban. 
A tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modell esetében nagyobb benyomódási mélység volt 
számítható, mint a mérés esetében, aminek az oka az alulbecsült tárolási modulusz. Ennek 
ellenére a 2 s-os kúszás szakaszát jól lehetett modellezni ezzel az anyagmodellel is. 



73 

4 A MAKROSZINTŰ HISZTERÉZIS VESZTESÉG 
MODELLEZÉSE 

4.1 A MIKROTRIBOMÉTEREN VÉGZETT MÉRÉS ÉS KIÉRTÉKELÉSE 

A hiszterézis veszteség makroszintű becsléséhez CSM INSTRUMENTS 
mikrotribométeren [93] készültek mérések, a spanyolországi TEKNIKER cégnél. A mérést 
Beatriz Fernández, a TEKNIKER cég munkatársa végezte. A mérések során a gumilapba 
állandó nagyságú erővel 2 mm átmérőjű sima acélgolyót nyomtak és ezt követően a golyót 
a gumilap síkjával párhuzamos síkban szinuszosan váltakozó mozgásra kényszerítették 
úgy, hogy közben a normál erőt állandó értéken tartották. A mérést szobahőmérsékleten, és 
kent körülmények között végezték el azért, hogy kizárják az adhéziós kapcsolat 
kialakulásának lehetőségét. A kenést néhány csepp fékfolyadékkal (Hydraulan 407-1 
BASF; Ludwigshafen, Németország) valósították meg, mert a KRISTAL projekthez 
kapcsolódó kutatásban a vizsgált alkalmazásban is ez a fékfolyadék szerepelt, mint kenő és 
nyomásközvetítő közeg. Folyamatosan mérték a súrlódási erőt és a normál erőt. 
A mérőberendezést és annak elvi ábráját az 50. ábra mutatja. 
 

 
a.) 

 
b.) 

50. ábra a.) Mikrotribométer és b.) a mérési elrendezés elvi ábrája 

Az EPDM 75º IRH gumilapból készített próbatest mérete 10 mm x 4 mm x 2 mm volt. 
A golyó szinuszosan változó sebességgel – három különböző maximális(vmax = 0,1, 1 és 
10 mm/s) – sebességgel mozgott 50 cikluson keresztül, A = 0,3 mm-es amplitúdóval. 
A mérést Fn = 50, 100 és 500 mN-os terhelésen végezték el. A mért súrlódási és a normál 
erő hányados értékeket a csúszási úthossz függvényében az utolsó, állandósult ciklusra az 
51.-53. ábrák mutatják. 

A golyó az egyik szélső helyzetből a másikba átcsúszva, majd onnan visszaindulva a 
kiinduló szélső helyzetbe, ellentétes irányú súrlódási erőt indukál, ezért a súrlódási és a 
normál erő hányadosa is előjelet vált (lásd 51.-53. ábrák). Mivel a ciklus során a visszafelé 
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csúszáskor a súrlódási és a normál erő hányadosa negatív érték, ezért nem lenne helyes ezt 
súrlódási tényezőnek nevezni. 
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51. ábra A mért súrlódási és a normál erő hányadosa a csúszási úthossz függvényében az 
50. ciklusban. Összeszorító erő Fn = 10 mN, egy csepp fékfolyadékkal megkent gumilap 
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52. ábra A mért súrlódási és a normál erő hányadosa a csúszási úthossz függvényében az 
50. ciklusban. Összeszorító erő Fn = 100 mN, egy csepp fékfolyadékkal megkent gumilap 
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53. ábra A mért súrlódási és a normál erő hányadosa a csúszási úthossz függvényében az 
50. ciklusban. Összeszorító erő Fn = 500 mN, egy csepp fékfolyadékkal megkent gumilap 

A mért súrlódási és a normál erő hányadosokat megvizsgálva megállapítható, hogy a 
legnagyobb súrlódási és a normál erő hányadost a legkisebb csúszási sebességen lehetett 
mérni, majd a sebesség növekedésével a mért súrlódási és a normál erő hányados értéke 
csökkent, köszönhetően a kialakuló hidrodinamikai hatásnak. 

A következő fejezetben a golyó által a gumiban keltett makro-hiszterézist numerikus 
úton kísérlem meg kiszámítani, felhasználva a 3.1.4 fejezetben bemutatott három 
anyagtörvényt. 

4.2 A MAKRO-HISZTERÉZIS VÉGESELEM MODELLEZÉSE 

A makroszintű felületi egyenetlenség által keltett hiszterézis modellezésének kettős 
feladata volt. Egyik, hogy megbecsüljem a felületi egyenetlenség által gerjesztett 
hiszterézis nagyságát a csúszási sebesség és a hőmérséklet függvényében (lásd 4.2.1 és 
4.2.2 fejezetek). A másik, hogy meghatározzam a modellezés során felhasznált különféle 
időfüggő anyagmodellek hatását a számított súrlódási és normál erő hányadosára, és 
meggyőződjek az anyagmodell használhatóságáról (lásd 4.2.3 és 4.2.4 fejezetek). 

A mérési eredmények alapján végeselem modell csak Fn = 100 mN-os terhelés mellett 
készült, hogy elkerüljük a túlzottan kicsi és túlzottan nagy érintkezési felületből adódó 
problémákat. A sebességtartományt kiterjesztettem, és így 0,01; 0,1; 1; 10 és 100 mm/s-os 
csúszási sebességeket vizsgáltam meg a modellezés során. A 3D-s végeselem modellt 
MSC.Marc 2007r1 végeselem szoftverrel készítettem. 

A végeselem modellben a gumilapot összenyomhatatlan, Herrmann típusú ( )0,5υ =  

elemekkel modelleztem, míg a hozzá képest több nagyságrenddel nagyobb rugalmassági 
moduluszú 2 mm átmérőjű acélgolyót merev testként kezeltem. A számítási idő 
csökkentésére a mérési konfiguráció felét modelleztem, ezért a szimmetria síkban, 
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z-irányban megtámasztottam a gumilapot (lásd 54. ábra). A gumilap alsó síkjának 
csomópontjait mindhárom irányban (x-, y- és z-irányban) megfogtam, mivel a mérés során 
a gumilapot leragasztották az alaplemezhez. 
 

 

54. ábra Gumilapon csúszó golyó végeselem modellje 
(A szimmetria feltételek miatt csak a gumilap fele került modellezésre) 

A mérésnek megfelelően a golyót először (negatív y-irányba) lineárisan növekvő erővel 
lefelé nyomtam. Ezután állandó terhelőerő mellett a golyót szinuszosan változó sebességgel 
mozgattam x-irányba. Az 1 mm/s-os maximális csúszási sebességhez tartozó x-irányú 
golyó elmozdulást vezérlő görbét az 55. ábra mutatja. A mozgás amplitúdója A = 0,3 mm 
volt. A mérési tapasztalatok alapján elegendő a végeselem modellben mindössze az első 
6 ciklust vizsgálni, mivel a 6. ciklusra beáll az erők állandósult állapota és a hátralévő többi 
ciklusban ugyanaz a súrlódási erő lefutás volt megfigyelhető. 
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55. ábra A golyó x-irányú elmozdulását vezérlő görbe 
(vmax = 1 mm/s) 

 

56. ábra A gumi gerjesztési 
frekvenciájának értelmezés 

A gumi gerjesztési frekvenciáján az egy golyó mozgás ciklusa alatt terhelt és 
tehermentesített ciklusok számának és a golyó mozgására vonatkozó ciklusidő hányadosát 
értjük. A maximális sebességű helyen, azaz a golyó középső helyzetében egy 
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golyómozgásra vonatkozó ciklus alatt a golyó kétszer terheli és tehermentesíti a gumit, 
feltéve, ha a ciklikus mozgás amplitúdója nagyobb, mint az érintkezési tartomány sugara 
(56. ábra). Ezek alapján a gerjesztési frekvenciát a csúszási sebességből és a ciklikus 
mozgás amplitúdójából a következő összefüggés alapján származtathatjuk: 

A

v
f

⋅
=

⋅
=

π
ω

π
max

2
2

, 
(32) 

ahol ω  a körfrekvencia és A a szinuszos mozgás amplitúdója. A gerjesztési frekvenciákat 
lásd később az 1. táblázatban. 

A viszkoelasztikus anyagjellemző leírásához DMTA mérésből származó – 
a 3.1.4 fejezetben ismertetett – általánosított Maxwell modelleket használtam, három 
különböző hőmérsékleten (-50, 20 és 150ºC), amelyet a 3.1.5. fejezetben bemutatott 
nemlineáris feszültség-alakváltozás kapcsolatot szimuláló, kétparaméterű Mooney-Rivlin 
anyagtörvénnyel kombináltam. Az első kitűzött részfeladathoz – a felületi egyenetlenség 
által gerjesztett hiszterézis nagyságának meghatározásához – a korábbi tapasztalatok 
alapján csak a tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modellt, míg a második részfeladathoz  
(lásd 4.2.1 és 4.2.2 fejezetek) – a különféle időfüggő anyagmodellek súrlódási és normál 
erő hányadosra gyakorolt hatásának elemzéséhez (lásd 4.2.3 és 4.2.4 fejezetek) – mind a 
három DMTA mérésből származó anyagmodellt használtam. 

4.2.1 A mért és a hiszterézisből számított súrlódási és a normál erő hányadosok 
összevetése 

A következő fejezetben olyan végeselem modellt mutatok be, amellyel a mérési 
eredményeket is felhasználva iteratív módon meghatároztam a gumilapon csúszó golyó 
hiszterézisből, és más tribológiai hatások összességéből (adhézióból, folyadékfilm 
nyírásból) származó súrlódási és normál erő hányados komponenseket. 

A hiszterézisből és más jelenségekből származó súrlódási komponensek 
szétválasztásához, iteratív módszerrel megbecsültem a nem hiszterézis jellegű súrlódási 
komponenst és azt Coulomb-féle súrlódási tényezővel vettem figyelembe a végeselem 
modellben. Az iterációk során addig változtattam az előírt Coulomb-féle súrlódási tényezőt, 
amíg a számított, abszolút értékben vett összes súrlódási tényező el nem érte a mért értéket. 
Az 57. ábrán a különálló pontok a mérésekből kapott súrlódási és normál erő hányados 
értékeket mutatják, a folytonos fekete vonallal összekötött pontokra az előre beállított 
Coulomb-féle súrlódási tényezővel elvégzett számítás eredményeit mutatják az állandósult 
állapotban. A szürke pontokat összekötő görbe a tisztán a hiszterézisből származó súrlódási 
és normál erő hányados értékét mutatja. Ily módon iteratív módszerrel megállapítottam, 
hogy a Fn = 100 mN-os terhelés, vmax = 0,1 mm/s-os maximális sebesség esetén, T = 20ºC 
hőmérsékleten a hiszterézisből abszolút értékben, átlagosan µ = 0,02 súrlódási és normál 
erő hányados, azaz súrlódási tényező adódik, míg az adhéziónak és a folyadékfilm 
nyírásnak µ = 0,14 súrlódási tényező tulajdonítható. 
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57. ábra A súrlódási és a normál erő hányadosa csúszási úthossz függvényében 
Fn = 100 mN-os, vmax = 0,1 mm/s-os esetben T = 20ºC hőmérsékleten 

A másik két csúszási sebesség esetén a súrlódási és a normál erő hányadosának 
változását a csúszási úthossz függvényében az 58.-59. ábrák mutatják. 
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58. ábra A súrlódási és a normál erő hányadosa a csúszási úthossz függvényében 
Fn = 100 mN-os, vmax = 1 mm/s-os esetben T = 20ºC hőmérsékleten 
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59. ábra A súrlódási erő és a normál erő hányadosa a csúszási úthossz függvényében 
Fn = 100 mN-os, vmax = 10 mm/s-os esetben T = 20ºC hőmérsékleten 

Az 57.-59. ábrák alapján elmondható, hogy a végeselem modell kielégítő pontossággal 
képes leírni a hiszterézisből fakadó súrlódási és a normál erő hányadost, de a csúszás 
végén, az irányváltás esetében nem jó az egyezés. A mért és modellezett súrlódási és 
normál erő hányadosának átlagos négyzetes relatív hibáját a három csúszási sebességen a 
6. melléklet mutatja. A végeselemes számításban felhasznált anyagmodell jóval merevebb 
viselkedést mutat, mint a mérés. Ennek oka, hogy a gumi próbatesten csúszó golyó főleg 
nyíró és nyomó igénybevételt jelent a guminak, míg az anyagmodell megalkotásakor 
nyomó DMTA vizsgálat eredményeit használtuk fel. Ahhoz, hogy jól tudjuk jellemezni a 
gumit, mint elasztikus anyagot, a különféle igénybevételek leírásához és modellezéséhez, 
különféle anyagtörvényekre volna szükség [94]. 

Az 60. ábra a teljes súrlódási és normál erő hányadost, a 61. ábra a hiszterézisből 
származó súrlódási és normál erő hányadost mutatja a csúszási úthossz függvényében a 
három csúszási sebesség esetén, T = 20ºC hőmérsékleten. Látható, hogy a hiszterézis ebben 
a sebességtartományban ezen a hőmérsékleten nem változik jelentős mértékben. Az is 
látható, hogy a sebesség növekedésével az adhézióból és a folyadékfilm nyírásból egyre 
kisebb súrlódási és normál erő hányados adódik. 
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60. ábra A teljes súrlódási és normál erő hányados a csúszási úthossz függvényében a 
három csúszási sebesség és Fn = 100 mN-os tehelés esetén, T = 20ºC hőmérsékleten 
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61. ábra A hiszterézisből származó súrlódási és normál erő hányados a csúszási úthossz 
függvényében, a három csúszási sebesség és Fn = 100 mN-os terhelés esetén, 

T = 20ºC hőmérsékleten 
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A teljes és a hiszterézisből származó átlagos súrlódási és normál erő hányadosokat, azaz 
az abszolút értékben vett átlagos súrlódási tényezőket az 1. táblázat foglalja össze. Habár a 
hiszterézisből származó veszteség T = 20ºC hőmérsékleten közel állandó érték a teljes 
súrlódási és normál erő hányados karakterisztikusan csökken, ahogy a sebesség növekszik. 
 

Csúszási sebesség 
[mm/s] 

Gerjesztési 
frekvencia [Hz] 

Átlagos 
Σµ 

Átlagos 
µhiszterézis 

Átlagos 
Σµ- µhiszterézis 

0,1 0,016 0,160 0,0177 0,1423 
1 0,16 0,075 0,0184 0,0566 

10 1,6 0,045 0,0176 0,0274 

1. táblázat A teljes és a hiszterézisből származó abszolút értékben vett átlagos súrlódási és 
normál erő hányadosok, azaz az átlagos súrlódási tényezők 

Fn = 100 mN-os terhelés és T = 20ºC hőmérsékleten 

Megállapítható, hogy a vizsgált frekvencia-tartományban a T = 20ºC hőmérsékleten a 
sebesség növekedésével a veszteségi tényező enyhén növekvő jelleget mutat, de 
ugyanakkor a hiszterézisből származó veszteség nem növekszik, hiszen a sebesség 
növekedésével nemcsak a veszteségi tényező értéke növekszik, hanem a gumi tárolási 
modulusza is, amitől a gumi próbatest egyre merevebben viselkedik és ezért a golyó nem 
képes olyan mélyen belenyomódni. A kisebb benyomódási mélység kisebb deformációra 
kényszerített anyagmennyiséget jelent, vagyis a nagyobb veszteségi tényező kisebb 
térfogatra hat, így a keletkezett hiszterézis veszteség nem növekszik, hanem jelen esetben 
konstans marad. A két nagyságrendnyi változás a frekvenciában kisebb jelentőséggel bír, 
mint a deformált anyagmennyiség megváltozása a kisebb benyomódás révén. 

Az 61. ábrán látható, hogy az egyik szélső helyzetből a másikba átcsúszva, a csúszási 
szakasz közepén, – ahol a legnagyobb a sebesség – a hiszterézisből származó súrlódási és 
normál erő hányados kismértékben csökken. Ennek oka szintén a veszteségi tényező és a 
tárolási modulusz megváltozása. 

4.2.2 A gerjesztési frekvencia és a működési hőmérséklet hatása a makro-hiszterézisre 

A 36. és 39. ábrákon bemutatott mérési adatok szerint a hőmérsékletnek jelentős hatása 
van a gumi anyagjellemzőire. A 62. ábra a hiszterézisből származó súrlódási és normál erő 
hányadost mutatja a csúszási úthossz függvényében három csúszási sebesség esetén, 
T = -50ºC hőmérsékleten és Fn = 100 mN terhelésen. A -50ºC-os esetben a hiszterézisből 
származó súrlódási és normál erő hányados eredmények ellenőrzésénél a 20ºC-os esethez 
képest két változást kell szem előtt tartanunk: a veszteségi tényező közel egy 
nagyságrenddel, a tárolási modulusz pedig több mint egy nagyságrenddel nagyobb. 
A súrlódási erő közel arányosan nő a veszteségi tényezővel, míg a tárolási modulusz 
növekedése nagymértékben lecsökkenti a deformált anyagmennyiség nagyságát, ami 
arányos a golyó benyomódás mélységével. A benyomódási mélységet mutatják a csúszási 
úthossz függvényében a 63.-65. ábrák. A benyomódási mélység -50ºC-on közel egy 
nagyságrenddel kisebb, mint 20ºC-on, ami sokkal kisebb deformációra kényszerített 
anyagmennyiséget jelent, – és annak ellenére, hogy a veszteségi tényező közel egy 
nagyságrenddel nagyobb -50ºC-os esetben, – így kisebb a hiszterézisből származó súrlódási 
és normál erő hányados. A 62. ábrán a két egymással ellentétes hatás magyarázza a kisebb 
hiszterézisből származó súrlódást. A 39. ábrának megfelelően -50ºC-on a legnagyobb 



82 

veszteség a legalacsonyabb csúszási sebességhez tartozik, hisz ekkor a legnagyobb a 
veszteségi tényező. 
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62. ábra A hiszterézisből származó súrlódási és normál erő hányados a csúszási úthossz 
függvényében a három csúszási sebesség esetén, T = -50ºC hőmérsékleten 
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63. ábra A benyomódási mélység a csúszási úthossz függvényében T = 20ºC esetén 
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64. ábra A benyomódási mélység a csúszási úthossz függvényében T = -50ºC esetén 
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65. ábra A benyomódási mélység a csúszási úthossz függvényében T = 150ºC esetén 

A 66. ábra mutatja a hiszterézisből származó súrlódási és normál erő hányadost 
T = 150ºC-os hőmérséklet esetén. A súrlódási és normál erő hányadosa T = 150ºC-on is a 
39. ábrának megfelelően alakul. A vizsgált frekvencia-tartományban nem változik 
jelentősen a veszteségi tényező, azonban a benyomódási mélység itt a legnagyobb 
(65. ábra). 
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66. ábra A hiszterézisből származó súrlódási és normál erő hányados a csúszási úthossz 
függvényében a három csúszási sebesség esetén, T = 150ºC hőmérsékleten 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a hiszterézisből származó súrlódási és normál 
erő hányados egyrészt függ a veszteségi tényező frekvencia kapcsolatától, másrészt a 
deformációra kényszerített anyagmennyiség nagyságától, amit a komplex rugalmassági 
modulusz nagysága határoz meg az adott hőmérsékleten. 

4.2.3 Különböző anyagmodellekkel számítható makro-hiszterézis 

A 3.1.4. fejezetben ismertetett általánosított Maxwell modellek összehasonlításához az 
előző fejezetben bemutatott végeselem modell sebességtartományát kibővítettem és 
mindhárom DMTA mérésből származtatott anyagmodellel lefuttattam. Az eredmények 
összehasonlításánál figyelembe vettem a kiszámított hiszterézis nagyságát, az érintkezési 
tartomány méretét, a benyomódási mélységet. Összevettettem továbbá a számított 
eredményeket a Greenwood és Tabor [21] összefüggésével becsülhető hiszterézissel. 

A számított benyomódási mélységeket, az érintkezési tartomány sugarának méreteit és a 
hiszterézisből származó átlagos súrlódási tényező abszolút értékeket a 2.-4. táblázatok 
mutatják. A számítási eredmények könnyebb megértéséhez az súrlódási tényezőket 
oszlopdiagramokban a 67. ábra mutatja. A 67.a és 67.b ábrák oszlopai felett a számok a 
40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett anyagmodellhez (tan(δ)(40M)DMTA) képesti eltérést 
mutatják. 
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T [ºC] vmax [mm/s] 0,01 0,1 1 10 100 

h [µm] 9,70 6,67 4,13 2,47 1,78 
a [µm] 98,47 81,68 64,28 49,65 42,19 -50 
µhiszterézis 0,0180 0,0160 0,0090 0,0050 0,0040 
h [µm] 27,03 25,94 24,12 23,06 19,93 
a [µm] 164,40 161,07 155,29 151,86 141,18 20 
µhiszterézis 0,0051 0,0073 0,0108 0,0118 0,0113 
h [µm] 26,16 26,16 26,04 25,61 24,87 
a [µm] 161,75 161,74 161,37 160,04 157,69 150 
µhiszterézis 0,0001 0,0006 0,0029 0,0041 0,0073 

2. táblázat A számított benyomódási mélység (h), az érintkezési tartomány sugara (a) 
és a hiszterézisből származó átlagos súrlódási tényező abszolút értéke E’(15M)DMTA 

Maxwell modell esetén 

 
T [ºC] vmax [mm/s] 0,01 0,1 1 10 100 

h [µm] 6,70 5,38 5,11 3,55 4,20 
a [µm] 83,65 73,32 71,45 59,60 64,71 -50 
µhiszterézis 0,0120 0,0080 0,0050 0,0020 0,0007 
h [µm] 25,94 25,60 24,59 22,78 20,65 
a [µm] 161,04 159,85 156,82 150,93 143,71 20 
µhiszterézis 0,0041 0,0078 0,0087 0,0106 0,0111 
h [µm] 25,90 25,90 25,88 25,56 24,74 
a [µm] 160,94 160,94 160,89 159,86 157,30 150 
µhiszterézis 0,0004 0,0010 0,0031 0,0079 0,0088 

3. táblázat A számított benyomódási mélység (h), az érintkezési tartomány sugara (a) 
és a hiszterézisből származó átlagos súrlódási tényező abszolút értéke E’(40M)DMTA 

Maxwell modell esetén 

 
T [ºC] vmax [mm/s] 0,01 0,1 1 10 100 

h [µm] 9,74 6,62 4,02 2,54 1,82 
a [µm] 98,68 81,35 63,38 50,40 42,72 -50 
µhiszterézis 0,0210 0,0180 0,0070 0,0030 0,0008 
h [µm] 42,51 36,28 30,79 25,79 21,61 
a [µm] 206,18 190,48 175,48 160,60 147,02 20 
µhiszterézis 0,0203 0,0177 0,0184 0,0176 0,0173 
h [µm] 57,22 55,37 49,44 42,51 36,28 
a [µm] 239,22 235,32 222,34 206,18 190,48 150 
µhiszterézis 0,0208 0,0237 0,0279 0,0212 0,0177 

4. táblázat A számított benyomódási mélység (h), az érintkezési tartomány sugara (a) 
és a hiszterézisből származó átlagos súrlódási tényező abszolút értéke tan(δ)(40M)DMTA 

Maxwell modell esetén 
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67. ábra A hiszterézisből származó átlagos súrlódási tényező abszolút értéke a csúszási 
sebesség függvényében T = -50ºC, 20ºC, és 150ºC hőmérsékleten a.) E’(15M)DMTA 

Maxwell modell, b.) E’(40M)DMTA Maxwell modell, és c.) tan(δ)(40M)DMTA Maxwell 
modell esetén (az oszlopai felett a számok a 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett 

anyagmodellhez (tan(δ)(40M)DMTA) képesti eltérést mutatják) 

Az E’(15M)DMTA Maxwell modell esetében látható, hogy a benyomódási mélység 
-50ºC-on 9,70 µm-ról 1,78 µm-ra csökken, ahogy a sebesség 0,01 mm/s-ról 100 mm/s-ra 
növekszik. Ez annak tulajdonítható, hogy a sebesség növekedésével a gumi rugalmassági 
modulusza is növekszik. A benyomódási mélység csökkenése a sebesség növekedésével 
megfigyelhető, minden anyagmodell és hőmérséklet esetén. A tárolási moduluszra illesztett 
anyagmodellek esetében a benyomódási mélység értékek megközelítőleg megegyeznek 
egymással. A tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modell esetében a benyomódási mélység alacsony 
csúszási sebességek esetén 60%-kal nagyobb, mint a tárolási moduluszra illesztett 
anyagmodellek esetén, ami a kézileg módosított tárolási modulusz eredménye 
(3.1.5 fejezet). A legnagyobb benyomódási mélység egy adott sebességen általában a 
legnagyobb hőmérsékleten (T = 150ºC-on) számítható, bár a 2. és 3. táblázatban a két 
alacsony csúszási sebességnél (vmax = 0,01 és 0,1 mm/s-on) 20ºC-on a legnagyobb a 
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benyomódási mélység. Az eltérés olyan kicsi, hogy összemérhető a numerikus megoldás 
pontosságával. 

A számított súrlódási tényezőket megvizsgálva elmondható, hogy a tárolási moduluszra 
illesztett anyagmodellek esetében a számított hiszterézis alulbecsült, az anyagmodellben 
használt, a méréshez képest alulbecsült, veszteségi tényező értékek miatt. Kivételt 
képeznek azonban ez alól a T = -50ºC-on, az E’(40M)DMTA Maxwell modellel számított 
hiszterézis érték, mivel ebben az esetben mind a tárolási modulusz értéke, mind a 
veszteségi tényező értéke jó egyezést mutat a méréssel (35. és 38. ábra). Ezen a 
hőmérsékleten az E’(40M)DMTA Maxwell anyagmodell mindennemű módosításával csak 
rontanánk a numerikus eredményeken. A veszteségi tényező más frekvenciákon való jobb 
egyeztetésével elromlana a kiváló egyezés a tárolási modulusz tekintetében (lásd 36. ábra), 
ami hamis hiszterézis értékek számításához vezetne. 

Az E’(15M)DMTA Maxwell modell esetében a legnagyobb súrlódási tényező -50ºC-on a 
két alacsonyabb csúszási sebesség mellett számítható, annak ellenére, hogy kicsi a 
benyomódási mélység, de itt a legnagyobb a veszteségi tényező értéke (62. ábra). 20 és 
150ºC-on a növekvő sebességgel együtt nő a hiszterézis is, hiszen a veszteségi tényező is 
növekvő jelleget mutat (lásd 62. ábra), mialatt a tárolási modulusz csak kis mértékben 
változik (lásd 34. ábra). Az E’(40M)DMTA Maxwell modell esetében a legnagyobb 
hiszterézis T = -50ºC-on és a legkisebb csúszási sebesség mellett számítható (3. táblázat), 
szintén a magas veszteségi tényezőnek köszönhetően. A többi sebességen a súrlódási 
tényező 20ºC-on a legnagyobb és a sebesség növekedésével növekvő jelleget mutat. 
A tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modell esetében a legnagyobb hiszterézis minden csúszási 
sebesség esetén 150ºC-on számítható, az alacsony tárolási modulusznak, – és ezen 
keresztül a nagy gerjesztett térfogatnak – valamint a magas veszteségi tényező értéknek 
köszönhetően. A legnagyobb hiszterézisből származó súrlódási tényező T = 150ºC-on és 
vmax = 1 mm/s csúszási sebességen adódik. A E’(40M)DMTA Maxwell modell a vizsgált 
frekvencia-tartományban lényegesen alulbecsüli a mért veszteségi tényezőt (lásd 63. ábra), 
ezért a 3. táblázatban látható hiszterézis értékeket a valósághoz képest lényegesen 
alulbecsült értékeknek kell tekintenünk. Ezzel szemben a tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modell 
esetében jó az egyezés a veszteségi tényező tekintetében, de a vizsgált frekvencia-
tartományon alulbecsült a tárolási modulusz értéke, következésképpen az így számított 
hiszterézis nagyobb lesz, mint a valóságos. 20 és 150ºC-on a csúszási sebesség 
növekedésével a tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modell már a vizsgált frekvencia-tartománytól 
nagyobb frekvenciákon képes reálishoz közeli eredményeket szolgáltatni, míg az 
E’(40M)DMTA anyagmodell csak 6-8 nagyságrenddel magasabb frekvenciákon közelíti meg 
a mért veszteségi tényezőt (lásd 38. és 39. ábra). 

A 3. és 4. táblázatokban közölt eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy 
20ºC-on és vmax = 100 mm/s sebességen a súrlódási tényező több mint 50%-kal nagyobb 
tan(δ)(40M)DMTA, mint az E’(40M)DMTA anyagmodellel számított. Meg kell jegyezni, hogy 
az anyagmodell felállításakor nagy gondot kell fordítani a tárolási modulusz és a veszteségi 
tényező görbéknek a mért görbékkel való egyezésére, és ha szükséges, akkor akár a 
különböző hőmérsékleteket vagy csúszási sebességeket különféle anyagmodellel kell 
figyelembe venni! 
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4.2.4 Végeselem modell eredményeinek összehasonlítása analitikus modellel 

A végeselem modellel számított eredményeket Greenwood és Tabor [21]-ben bemutatott 
modellével számítható hiszterézissel hasonlítottam össze. A Greenwood és Tabor féle 
modellel számszerűen nem, de minőségileg le lehet írni a gumi hiszterézisét. A gumi lapon 
csúszó golyó által gerjesztett hiszterézis a következő módon számítható Greenwood és 
Tabor [21]-ben publikált összefüggésével: 

29 1
ˆ64 átlp
E

π υ
µ α

⋅ −
= ⋅ ⋅ ⋅ , (33) 

2 2
1 2

1 2

1 11
ˆ E EE

υ υ− −
= + , (34) 

ahol υ  a Possion tényező, Ê  az érintkező testek egyenértékű rugalmassági modulusza, 

átlp  átlagos érintkezési nyomás, α  az energia disszipációt jellemző paraméter. Greenwood 

és Tabor nem tért ki arra, hogy hogyan határozható meg α . 
Az átlagos érintkezési nyomás a következő összefüggéssel számítható: 

2
n

átl

F
p

a π
=

⋅
, (35) 

ahol nF  a golyót terhelő erő és a  az érintkezési tartomány sugara. Az egyenértékű 

rugalmassági modulusz meghatározásához a gumi esetében a vizsgált frekvenciákat 
figyelembe véve, a tárolási modulusz és a veszteségi tényező ismeretében kiszámítottam a 
komplex rugalmassági modulusz abszolút értékét: 

( )δcos

'E
E =∗ . (36) 

A (33) egyenlet bal oldalába a végeselemes technikával számított súrlódási tényezőt 
behelyettesítve az α paraméter meghatározható a sebesség és a hőmérséklet függvényében. 
A 68. és 69. ábrák az α paraméter és a veszteségi tényező kapcsolatát mutatják, a 40 ágú 
Maxwell modellek esetében, különböző hőmérsékleten. Megfigyelhető, hogy minden 
hőmérsékleten α változása a frekvencia függvényében követi tan(δ) változását. Greenwood 
és Tabor megközelítésékben a hiszterézis veszteség egyenlő az alakváltozási energia α 
szorosával. α a feszültség és az alakváltozás közötti fázisszöggel van kapcsolatban, mint 
ahogy egységnyi térfogaton a sin(δ) van kapcsolatban ciklikus húzó-nyomó vizsgálat 
esetén. Mivel a sin(δ) és a tan(δ) tendenciáját tekintve nagyon hasonló a DMTA-val mért 
veszteségi tényező tartományában, ezért a könnyebb érthetőséget szem előtt tartva tan(δ) 
változását hasonlítottam össze α változásával. Ha α-t tan(δ)-val helyettesítjük a (33) 
egyenletben, akkor jellegre is összehasonlíthatjuk a két modell eredményeit: 

( )
29 1

tan
ˆ64számított átlp
E

π υ
µ δ

⋅ −
= ⋅ ⋅ ⋅ . (37) 
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c.) 

68. ábra α  és tan(δ) összevetése a frekvencia 
függvényében (40 ágú, tárolási moduluszra 
illesztett Maxwell modell (E’(40M)DMTA) 

esetében) a.) T = -50ºC b.) T = 20ºC 
c.) T = 150ºC 

69. ábra α  és tan(δ) összevetése a frekvencia 
függvényében (40 ágú, veszteségi tényezőre 
illesztett Maxwell modell (tan(δ)(40M)DMTA) 

esetében) a.) T = -50ºC b.) T = 20ºC 
c.) T = 150ºC 

Az 70. és 71. ábrák összehasonlítják a végeselemes technikával számított súrlódási 
tényező értékeket a (37) egyenlet alapján számíthatókkal. A vártnak megfelelően a (37) 
egyenlettel számított hiszterézis értékek minden esetben kisebbek, mint a végeselemes 
technikával számítottak. A két számítási módszer tendenciáját tekintve jó egyezést mutat. 
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c.) 

70. ábra A végeselemes modszerrel 40 ágú, 
tárolási moduluszra illesztett Maxwell modellel 
(E’(40M)DMTA) számított hiszterézisből fakadó 
súrlódási tényező, összevetve a (37) egyenlettel 

számítottal. 
a.) T = -50ºC b.) T = 20ºC c.) T = 150ºC 

71. ábra A végeselemes modszerrel 40 ágú, 
veszteségi tényezőre illesztett Maxwell 
modellel (tan(δ)(40M)DMTA)számított 

hiszterézisből fakadó súrlódási tényező, 
összevetve a (37) egyenlettel számítottal. 
a.) T = -50ºC b.) T = 20ºC c.) T = 150ºC 
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4.3 KÖVETKEZTETÉSEK 

A 4. fejezetben kidolgozott érintkezési súrlódási végeselem modellel az EPDM 75º IRH 
gumi esetén modellezni lehet a makroszintű felületi egyenetlenség által gerjesztett 
hiszterézis típusú súrlódás nagyságát. 

A modellezés eredményei alapján megállapítom, hogy az E’(15M)DMTA Maxwell modell 
a veszteségi tényező hullámzó jellege miatt széles frekvencia-tartományban nem képes 
leírni a vizsgált gumi hőmérséklet- és időfüggő viszkoelasztikus viselkedését. 
A megbízhatóbb eredmények érdekében javaslom az ágszámának növelését. Jelen esetben 
40 ágú általánosított Maxwell modellel már elfogadható modellek készíthetők. 
Az E’(40M)DMTA Maxwell modell esetében alacsony frekvenciákon (szobahőmérsékleten 
10+6 Hz-ig) alulbecsült a veszteségi tényező, következésképpen ebben a tartományban 
számított hiszterézis is alsó becslésnek tekinthető. Természetesen a számítás pontossága 
nemcsak a gerjesztési frekvenciától, hanem a hőmérséklettől is függ, hiszen a mestergörbék 
a hőmérséklet-idő ekvivalencia elvnek megfelelően vízszintesen eltolhatók egymásba. 

A hiszterézisből származó súrlódás pontosabb becsléséhez egy időben lenne szükséges 
megfelelő pontossággal leírni a tárolási modulusz és a veszteségi tényező frekvencia 
függését, adott hőmérsékleten. A veszteségi tényezőre illesztett Maxwell modellel jobb 
egyezést érhetünk el a veszteségi tényező esetében, azonban ezzel elrontjuk az egyezést a 
tárolási modulusz tekintetében és a nagyobb benyomódási mélység miatt alacsony 
frekvenciákon felső becslést kaphatunk a hiszterézis súrlódásra. 

Fontos kiemelni, hogy a hiszterézis becslésekor, szemben az irodalomban található 
módszerekkel, nemcsak az anyagmodell és a mért tárolási modulusz mestergörbe 
frekvencia függésének jó egyezéséről kell meggyőződni, hanem meg kell vizsgálni a 
veszteségi tényező frekvencia függését is. 

Jelen fejezetben Greenwood és Tabor [21] hiszterézis súrlódás becslésére szolgáló 
összefüggésének nyitott (α) paraméterét a numerikus szimulációk segítségével sikerült 
megbecsülni a gerjesztési frekvencia és a hőmérséklet függvényében, melynek értéke 0,01 
és 2 közé tehető. 



92 

5 A MIKROSZINTŰ HISZTERÉZIS VESZTESÉG 
MODELLEZÉSE 

Ebben a fejezetben az érdes felületen csúszó gumiban keletkező hiszterézis végeselem 
modellezésével foglakozom. A hiszterézist nagymértékben befolyásolja a felület 
topográfiája, ezért először a vizsgált főfékmunkahenger búvárdugattyújának 
felületmodelljét, majd a végeselem modellt és annak eredményeit mutatom be. 

Munkám során a 72. ábrán látható főfékmunkahenger búvárdugattyújának és 
tömítésének kapcsolatát vizsgáltam gumitömítésben gerjesztett hiszterézis szempontjából. 
 

 

72. ábra A vizsgált főfékmunkahenger és környezete 

5.1 A VIZSGÁLT FŐFÉKMUNKAHENGER BÚVÁRDUGATTYÚ 
FELÜLETI ÉRDESSÉGÉNEK JELLEMZÉSE 

A főfékmunkahenger működése során a búvárdugattyú a nyomás hatására elmozdul. 
A dugattyúrúd körül nyomásközvetítő közeget (fékfolyadékot) a környezettől a dugattyúrúd 
tömítése választja el. Az elmozduló érdes felületű dugattyúrúd a felületi érdesség miatt 
ciklikus deformációra kényszeríti a vele kapcsolatban lévő tömítést, amiben hiszterézis 
típusú súrlódási veszteség jelentkezik. A hiszterézist jelentős mértékben befolyásolja a 
dugattyú felületi érdessége. A felületi érdesség meghatározásához Czifra Árpád kollégám 
metszettapintós és AFM felületi érdesség méréseket készített a búvárdugattyú felszínéről. 



93 

A metszettapintós mérések a Mahr Perthometer Concept 3D Stylus instrument típusú 
metszettapintós érdességmérő berendezésen, FRW-750 jelű 90°-os kúpszögű, 5 µm 
csúcssugarú tapintóval, 5,6 mm-es szabványos mérési hosszon készültek. A mérések a 
búvárdugattyú hossz-irányában 3-3 helyről, míg a kerülete mentén ugyancsak 3-3 helyről 
készültek, ily módon mintavételszerűen vizsgálva a dugattyúrúd teljes felületét. 
A topográfiai mérések 1 x 1 mm-es, illetve 90 x 90 µm-es felületrészekről, 1 x 1 µm-es 
felbontással készültek. A mérés eredménye a felületről alkotott z, magasság koordinátákat 
tartalmazó pontfelhő volt (lásd 73.a és 73.b ábrák). 

Persson [88] és Stout [87] munkája alapján a mért érdes felület absztrahálása és annak 
leírására a diszkrét Fourier transzformációval számítható PSD érték meghatározást 
választottam. Ezzel az eljárással a legnagyobb PSD értékekhez tartozó hullámhossz 
(frekvencia) és amplitúdó párok segítségével harmonikus hullámok egymásra 
szuperponálásával az érdes felületet helyettesítő felületet modellt lehet létrehozni. Ezt a 
helyettesítő felületet végeselem modellbe építve elemezni lehet az érdes felület által 
gerjesztett hiszterézist, érdes, merev felületen csúszó gumi esetében. Két technikával mért 
topográfián Czifra Árpád [89] az ismertetett módon PSD analízist végzett, mellyel 
meghatározta a felületi érdességre leginkább jellemző két domináns harmonikus 
összetevőjének λ hullámhosszait és A amplitúdóit. Az eredmények ellenőrzéséhez és a PSD 
analízis jobb megértése céljából készítettem egy PSD analízisen alapuló programot MatLab 
környezetben, melynek részleteit a 7. melléklet tartalmazza. A harmonikus függvényekkel 
helyettesített érdes felülettel lehetőség nyílt a hiszterézis szempontjából a felületi érdesség 
két szintjének, valamint a két szint együttes hatásának a vizsgálatára. 
 

 
a.) b.) 

73. ábra A mért felület 3D illusztrációja a.) metszettapintós, 
b.) AFM felületi érdesség mérés esetén 

A 74.a és 74.b ábrán látható a metszettapintós és az AFM mérésből származó felület. 
A 74. ábrán a mért felület PSD-je látható, amin számos lokális maximum található, ami azt 
jelenti, hogy a vizsgált felületnek számos különböző hullámhosszú komponense van. 
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a.) 

 
b.) 

74. ábra A mért felület PSD-je a hullámhossz függvényében 
a.) a metszettapintós mérés PSD-je, b.) az AFM mérés PSD-je 

A felületi érdesség mérés kiértékelése alapján megállapítható, hogy a felületre jellemző 
hullámhossz tartomány 400 nm és 250 µm között van. A felületen lévő érdességcsúcsok 
vízszintessel bezárt szöge megközelítőleg 1,5 - 5º [90]. Ezek alapján a harmonikus 
hullámok amplitúdója a következő összefüggéssel közelíthető: 

)tan(
4

1
αλ ⋅⋅=A

, 
(38) 

ahol az A  a harmonikus hullám amplitúdója, λ  a harmonikus hullám hullámhossza és 
α  az érdességcsúcsok vízszintessel bezárt szöge. A modellezés során felhasznált jellemző 
hullámhossz és amplitúdó párokat a következő fejezetben ismertetem. 

5.2 A HISZTERÉZISBŐL SZÁRMAZÓ SÚRLÓDÁSI TÉNYEZŐ ÉRDES 
FELÜLETEK ESETÉN 

A végeselem modellek 2D-s sík alakváltozási feladatot feltételezve készültek. A gumi 
testet a modellezés során ideálisan simának feltételeztem, míg az érdes felületet λ 
hullámhosszal és A amplitúdóval jellemzett harmonikus függvénnyel közelítettem, amelyet 
ideálisan merev testként modelleztem. A felületi érdességet az előző fejezetben ismertetett 
fékmunkahenger dugattyúján végzett metszettapintós és AFM mérések alapján vettem 
számításba. A vizsgálat során a búvárdugattyú palástjának görbületétől eltekintettem és 
csak a felületi érdesség hiszterézisre gyakorolt hatását vizsgáltam. A modellekben használt 
három felületet a 75. ábra mutatja, a felületek paramétereit pedig az 5. táblázat tartalmazza. 
A táblázatban bemutatott három merev test közül az A és B a felületi érdesség két szintjét 
képviselik, míg az A+B a két szint együttes működését reprezentálja. 
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75. ábra Az érdes felület két szintjét reprezentáló felületmodell 

 

Merev felület 
jele 

Hullámhossz 
[µm] 

Amplitúdó 
[µm] 

Gerjesztési frekvencia 

[Hz] 







=

λ

v
f  

A 100 4 100 
B 11,11 1 900 

A+B 100 5  

5. táblázat A harmonikus függvényekből készített merev test paraméterei 

Az érdes felületet reprezentáló szinusz hullám periodicitása miatt ismétlődő szimmetriát 
alkalmaztam a gumi próbatest modellezésénél, így elegendő volt a gumi próbatest egy 
hullámhossz széles darabját vizsgálnom. Ennek megfelelően a gumi próbatest x irányú 
mérete a végeselem modellben A, B és A+B felület esetén rendre 100 µm, 11,11 µm és 
100 µm volt. Az ismétlődő szimmetria peremfeltételt úgy definiáltam, hogy a gumitest két 
oldalán az egymásnak megfeleltetett csomópontok vízszintesen és függőlegesen azonos 
mértékben tudtak elmozdulni. A gumitest hálója az érintkezési tartományban 0,25 µm-es 
átlagos elem oldalélhosszal készült, hogy pontosan le tudja követni a harmonikus függvény 
görbületét. A modellezett gumidarab 500 µm-es magassága elég nagy volt ahhoz, hogy az 
érintkezés közben ébredő elmozdulásokra és feszültségekre ne legyen hatással a gumitest 
felső élének megfogása. 

A modellezés első lépéseként erővezérléssel p = 1 MPa-os nyomással a gumihasábnak 
nyomtam a merev testet, ez alatt a gumihasáb két oldalfalát nem engedtem elmozdulni. 

Második lépésben a gumihasáb falaira alkalmaztam az ismétlődő szimmetriát és a merev 

testet állandó gyorsulással v = 10 
mm

s
 sebességre gyorsítottam. 

A harmadik lépésben állandó sebességgel mozgattam a merev testet a gumihasáb alatt. 
A végeselem modellt a 76. ábra mutatja. 
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76. ábra Az érdes felületet helyettesítő harmonikus merev felület és 
a gumihasáb csúszó érintkezési 2D-s végeselem modellje 

A második és a harmadik lépés során a gumi próbatest oldalán lévő csomópontok 
vízszintesen x irányban elmozdulhattak, hogy a gumi nyírása ne legyen gátolt a modellben. 
Az ismétlődő szimmetriának megfelelően a gumihasáb két oldalán lévő csomópontok 
között olyan egyenleteket definiáltam, amellyel az egyes csomópont párok x irányban csak 
azonos mértékben tudnak elmozdulni (76. ábra). A próbatest terhelését és a merev felület 
vízszintes irányú mozgását az idő függvényében a 77.a és 77.b ábrák mutatják. 

 

 
a.) 

 
b.) 

77. ábra a.) a terhelés és b.) a vízszintes, x irány sebesség időgörbéi: 
1 – benyomódás, 2 – vízszintes irányú gyorsítás, 
3 – álladó sebességű vízszintes irányú csúszás 
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Az idő- és hőmérsékletfüggő viselkedés leírásához a 3.1.4. fejezetben bemutatott DMTA 
mérésen alapuló tárolási moduluszra (E’(40M)DMTA) és veszteségi tényezőre 
(tan(δ)(40M)DMTA) illesztett 40 ágú általánosított Maxwell modellt vetettem össze. 
A nemlineáris viselkedés leírásához a 3.1.5 fejezetben ismertetett kétparaméterű Mooney-
Rivlin anyagmodellt használtam. A vizsgált hőmérsékletek T = -50, 20 és 150ºC voltak. 

5.3 A 2D-S VÉGESELEM MODELL EREDMÉNYEI 

A súrlódási tényező legegyszerűbben a súrlódó erő ( )súrlódásiF  és a normál erő ( )nF  

hányadosaként számítható: 

n

súrlódásiErő

F

F
=µ . (39) 

A végeselem-módszerrel számított hiszterézis, benyomódási mélység értékeket a félig 
analitikus úton számított hiszterézist (lásd később), – amely tendenciáját tekintve azonos a 
végeselem-módszerrel számítottal – a három hőmérsékletre a két 40 ágú anyagmodell 
esetében a 6. táblázat mutatja. 
 

Végeselem-módszer 

 Erő
µ  

h [µm] (átlagos 
benyomódási 

mélység) 

Félig analitikus 
súrlódási tényező 

( )0µ  

T [°C] A B A+B A B A+B A B 
-50 0,025 0,028 0,028 0,70 0,09 0,97 2,7E-4 2,5E-4 
20 0,044 0,062 0,092 4,83 0,71 5,52 1,1E-3 3,5E-3 

40 ágú, E’-re 
illesztett 

Maxwell modell 150 0,038 0,059 0,075 5,32 0,80 6,07 6,7E-4 2,2E-3 

-50 0,028 0,026 0,030 0,48 0,06 0,72 8,9E-5 6,9E-5 
20 0,054 0,071 0,119 5,67 0,87 6,44 2,9E-3 1,1E-2 

40 ágú, tan(δ)-ra 
illesztett 

Maxwell modell 150 0,046 0,085 0,111 7,12 1,39 8,26 1,8E-3 1,6E-2 

6. táblázat A végeselem-módszerrel készített és a félig analitikus számítások eredményei a 
tárolási moduluszra (E’(40M)DMTA) és veszteségi tényezőre (tan(δ)(40M)DMTA) illesztett 

40 ágú általánosított Maxwell modellek esetén a három hőmérsékleten 

A 6. táblázatban közölt, végeselemes módszerrel számított eredmények alapján 
megállapítható, hogy a legnagyobb benyomódási mélység a T = 150ºC-os esetekben 
számítható, ami megfelel a tárolási modulusz görbék (35. ábra) alapján elvártaknak, hiszen 
a T = 150ºC-os esetekben a legkisebb a tárolási modulusz. Az E’(40M)DMTA anyagmodell 
esetében a B és az A+B felületek esetén a T = 20ºC-on a legnagyobb a hiszterézisből 
származó súrlódási tényező, hiszen a veszteségi tényező ezen a hőmérsékleten a 
legnagyobb. A T = 150ºC esetben a benyomódási mélység ugyan ~10%-kal nagyobb, mint 
T = 20ºC-on, de a nagyobb deformált anyagmennyiséggel is kisebbre adódik a hiszterézis 
veszteség. Az A+B esetben a benyomódási mélység nem tudja jól jellemezni a deformált 
anyagmennyiséget az összetett felület miatt (79. ábra). Az A merev test esetében 
kismértékű hullámzás látható a veszteségi tényezőben (39. ábra), ez okozhatja a kisebb 
hiszterézis veszteséget 20ºC-on, mint 150ºC-on. A -50ºC-os esetben a nagy veszteségi 
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tényező (37. ábra) ellenére a legkisebb hiszterézis veszteség számítható, mert a 
benyomódási mélység a viszonylag nagy tárolási moduluszának köszönhetően itt lesz a 
legkisebb. 

A tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modell esetében -50ºC-on a B merev test esetében adódik a 
legkisebb hiszterézis veszteség, mert ebben az esetben a legkisebb a benyomódási mélység 
és a veszteségi tényező is fele akkora, mint az A merev test esetén. 20ºC-on a legnagyobb 
hiszterézis veszteség az A+B merev test esetében számítható. B merev test esetén, a 
150ºC-on a legnagyobb a hiszterézis veszteség, mert a benyomódási mélység 60%-kal 
nagyobb, mint 20ºC-on, ami megközelítőleg fele akkora veszteségi tényezővel is nagyobb 
hiszterézis veszteséget okoz. 

A két 40 ágú anyagmodellt összehasonlítva megállapítható, hogy a tan(δ)(40M)DMTA 
Maxwell modellel minden esetben nagyobb hiszterézis veszteség számítható, és jobban 
közelíti a mért veszteségi tényezőt, mint az E’(40M)DMTA anyagmodell. A benyomódási 
mélység többé-kevésbé megegyező a két modell esetében, a kis különbségnek az oka, hogy 
az E’(40M)DMTA Maxwell modell jobban közelíti a mért tárolási moduluszt, mint a 
tan(δ)(40M)DMTA anyagmodell (3.1.5 fejezet). 

Látható, hogy 150ºC-on a tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modell esetében a tárolási 
modulusz kisebb a vizsgált frekvencia-tartományban (36. ábra), mint a másik 40 ágú 
anyagmodell esetében, ez azt eredményezi, hogy a benyomódási mélység nagyobb lesz, 
mint az E’(40M)DMTA anyagmodell esetében. A frekvencia (csúszási sebesség) 
csökkenésével a tárolási modulusz csökken és emiatt nő a benyomódási mélység. 

Minden hőmérséklet esetében a legnagyobb hiszterézis veszteség az A+B merev test 
esetében számítható. A súrlódási tényező megbecsülhető egy félig analitikus számítási 
módszerrel is, mely során a súrlódási erőt a λ súrlódási úthossz alatt végzett veszteségi 
munkából származtatjuk: 

nn

Súrlódási
shiszterézi F

W

F

F

⋅
==

λ
µ  (40) 

Egy prizmatikus rúd egységnyi térfogatára a veszteségi munka egy ciklusra 
vonatkoztatva a következő összefüggéssel számítható: 

( )δπεσ sin00 ⋅⋅⋅=egységnyiW . (41) 

A hiszterézisből származó veszteség a (41) egyenletet felhasználva felírható: 
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⋅

⋅
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µ , (42) 

ahol tgerjesztetV  a gerjesztett térfogat nagysága. A gerjesztett térfogat a 78. ábrát figyelembe 

véve 1⋅⋅⋅= λkhV tgerjesztet  számítható, ahol h  a benyomódási mélység. A Hooke törvényt 

( 0
*

0 εσ ⋅= E ) is behelyettesítve a (42) egyenletbe a hiszterézist a következő összefüggés 

írja le: 
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ahol k  arányossági tényező, a gumiba benyomódó érdességcsúcs benyomódási 
mélységének szorzója, amely λ hullámhosszú és egységnyi szélességű alakváltozásra 
kényszerített térfogat jellemzésére szolgál. A normál erő, felületi nyomás és a terhelt felület 
nagyságát közelítve 1⋅⋅=⋅= λpApF terheltn  összefüggéssel vehető figyelembe. A komplex 

rugalmassági modulusz abszulút értéke pedig a tárolási rugalmassági modulusz és δ  

ismeretében számítható: 
( )δcos

'
* E

E = . A fentieket (43) összefüggésbe írva a következő 

összefüggés adódik a hiszterézisre: 

( )
( )δλλ

δπελ
µ

cos1

sin1 2
0

'

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
≈

p

Ekh
shiszterézi , (44) 

azaz: 
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78. ábra Gumi próbatestbe nyomot szinusz hullám elvi ábrája 

Figyelembe véve, hogy az alakváltozási amplitúdó arányos a 
λ

hk ⋅
-val, a hiszterézis a 

következő összefüggéssekkel becsülhető: 
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 a fél analitikus úton számított súrlódási tényező. A (47) 

egyenlet értelmében egy adott felület esetén (A vagy B) a hiszterézis arányos lesz a 
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E '
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hányadossal, ( )δtan -val és a 
3










λ

h
 kifejezéssel, ahol k  arányossági tényező, ami a 

gerjesztett anyag vastagságot reprezentálja. A tárolási modulusz, a veszteségi tényező, a 
felületet jellemző hullámhossz és a benyomódási mélység – amit végeselem-módszerrel 
könnyen számíthatunk – ismeretében a hiszterézis veszteség becsülhetővé válik. 
Természeten nemcsak a hiszterézisből származó súrlódási tényező, hanem a súrlódási erő is 
becsülhető a fent leírt módon: 

( ) π
λ

δ ⋅⋅⋅⋅⋅ 2
33' 1

tan~ hkEFsúrlódási . (48) 

A legnagyobb hiszterézisből származó súrlódási tényező mindkét anyagmodell esetén 
20ºC-on, míg a legkisebb -50ºC számítható. A 35.-39. ábrák alapján a tárolási modulusz és 

a veszteségi tényező szorzata csökken a hőmérséklet emelkedésével, míg a 
3










λ

h
 kifejezés 

értéke növekszik a hőmérséklet növekedésével. Ennek következtében a hőmérséklet 
növekedésével a hiszterézis növekszik, majd eléri maximumát, aztán csökkenni kezd. Ez a 
tendencia megfigyelhető a fél analitikus számítással kiszámított hiszterézis értékeken is. 

A B felület esetén hasonló a tendencia, de a tan(δ)(40M)DMTA anyagmodell esetén a 
legnagyobb hiszterézis 150ºC-on számítható, mind a végeselem-módszerrel, mind a fél 
analitikus módon. A (47) összefüggés jól mutatja, hogy a hiszterézis nemcsak a tárolási 
modulusztól és a veszteségi tényezőtől függ, hanem köbösen függ a benyomódási mélység 
(h), a hullámhossz (λ), és a k arányossági tényezőtől. Nyilvánvalóan A és B felület esetében 
a h/λ arány nem egyezik meg. 

A 79. ábra mutatja az A+B merev test esetén a deformált alakot 20ºC-on. Látható, hogy 
a legnagyobb alakváltozás az A szinusz hullámra szuperponált B szinusz hullám 
„legmagasabb” pontja környezetében keletkezik. Látható, hogy A+B merev test esetén nem 
minden B szinusz hullám kerül érintkezésbe a gumival. 

Megállapítható, hogy A+B felület esetében a hiszterézis nagyobb lesz, mint külön-külön 
A vagy B felület esetén. A legnagyobb hiszterézis A+B felület esetén is 20ºC-on 
számítható. -50ºC-on mindkét 40 ágú anyagmodell esetén hasonló hiszterézis számítható. 
20 és 150ºC-on a legnagyobb hiszterézis A+B felület esetén volt számítható, ezt követte B 
majd A felület. A+B felület esetén a legnagyobb deformáció (79. ábra) és a legnagyobb 
érintkezési nyomás az érdes felület csúcsainál alakul ki, majd attól jobbra és balra 
fokozatosan csökken. 
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79. ábra A gumi deformált alakja T = 20ºC-on az A+B merev test esetén 

Az A és B felületek esetén mindkét 40 ágú Maxwell modellel és a fél analitikus úton 
számítva a súrlódási tényezőket a legnagyobb súrlódási tényezővel normálva a 80. ábra 

mutatja. A 80. ábrán a függőleges tengelyen a fél analitikus módszer esetén 
0
max

0

µ

µ
, míg a 

végeselem-módszer estén 
Erő

Erő

maxµ

µ
 értékeket jelenítettem meg. 
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d.) 

80. ábra A legnagyobb súrlódási tényezővel normált súrlódási tényező értékek a fél 
analitikus és a végeselem-módszerrel számított módon, 

a három vizsgált hőmérsékletre (-50, 20, 150ºC) 
a.) E’(40M)DMTA Maxwell modellel számítva, A felületen, max 0,044Erőµ = , 0 3

max 1,1 10µ −= ⋅  

b.) E’(40M)DMTA Maxwell modellel számítva, B felületen, max 0,062Erőµ = , 0 3
max 3,5 10µ −= ⋅  

c.) tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modellel számítva, A felületen, max 0,054Erőµ = , 0 3
max 2,9 10µ −= ⋅  

d.) tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modellel számítva, B felületen, max 0,085Erőµ = , 0 2
max 1,6 10µ −= ⋅  

Kimutatható, hogy bár a fél analitikus módszer nem képes a hiszterézis számszerű 
becslésére, de tendenciáját tekintve követi a végeselem-módszerrel számított hiszterézist. 
A 80. ábrán látható, hogy a fél analitikus módszerrel számított súrlódási tényező arányok 
kisebbek, mint a végeselem-módszerrel számoltak, kivéve a legnagyobb súrlódási tényező 
esetét. 
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5.4 KÖVETKEZTETÉSEK 

A kidolgozott végeselem modellel megbecsülhető az érdes felületen csúszó gumiban 
keletkező hiszterézis úgy, hogy az érdesség különböző szintjeit különböző szinusz 
hullámokkal helyettesítjük. A vizsgált két érdességi szintet reprezentáló két szinusz hullám 
közül a kisebb hullámhosszú eredményezett nagyobb hiszterézist. Az érdes felületet a két 
szinusz hullám kombinációjával reprezentálva kisebb hiszterézis számítható, mintha a két 
érdességi szintet külön számítanánk ki és aztán összegeznénk. A komplex helyettesítő 
modellhez képest a kisebb CPU idejű és egyszerűbb kontakt számítások összegzésével így 
csak egy durva felső becslés adható a hiszterézisre. 

Megállapítható, hogy a tan(δ)(40M)DMTA Maxwell modellel szignifikánsan magasabb 
hiszterézis számítható, mint a hagyományosan a tárolási moduluszra illesztett 
anyagmodellel. Ebből következik, hogy az E’(40M)DMTA anyagmodellel egy durva alsó 
becslés adható csak az érdes felületen csúszó gumi hiszterézis súrlódására. Ez különösen 
igaz szobahőmérsékleten vagy annál nagyobb hőmérsékletek esetén. 

Meg kell jegyezni, hogy nemcsak a veszteségi tényezőnek van hatása a hiszterézisre, 
hanem a deformált anyagmennyiség miatt a tárolási modulusznak is. Ezért az 
anyagmodellek alkalmazásakor figyelembe kell venni, hogy az adott hőmérsékleten és a 
jellemző gerjesztési frekvencia-tartományban mind a mért tárolási modulusz, mind a 
veszteségi tényező kielégítő egyezést mutasson a méréssel. 
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6 EREDMÉNYEK 

6.1 PUBLIKÁCIÓKBAN MEGJELENT EREDMÉNYEIM 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ebben az alfejezetben a kutatómunkámhoz kapcsolódó publikációkat mutatom be 
időrendi sorrendben. 

A kutatásom kezdeti szakaszában egy érdességcsúcs által gerjesztett hiszterézist 
vizsgáltam, melynek alapját a TEKNIKER cég által készített EPDM lapon csúszó sima 
golyó mérése képezte. Az EPDM lap viszkoelasztikus viselkedését feszültségrelaxációs 
mérésen alapuló 15 ágú általánosított Maxwell modellel vettem figyelembe. A vizsgálat 
során iteratív úton szétválasztottam a hiszterézisből, és más súrlódási jelenségekből 
származó súrlódási tényező komponenseket. A vizsgálati eredményeket a [Pálfi 1]-ban 
foglaltam össze. A 2007-es berlini német-orosz tribológiai konferencián [Pálfi 14] 
bemutattam az egy érdességcsúcs által a gumiban gerjesztett hiszterézis végeselem-
módszerrel történő számítását, három különböző hőmérsékletet és sebességet figyelembe 
véve. 

[Pálfi 7]-ben nemlineáris és időfüggő anyagi viselkedésű elasztomer tömítés különböző 
terhelési állapotait vizsgáltam végeselem-módszerrel. Egy példán keresztül bemutattam, 
hogyan számíthatók az elasztomer tömítések különböző súrlódási okai, különös tekintettel a 
hiszterézis és a vegyes súrlódási állapot okozta súrlódásra. 

A 2007-ben megrendezett siófoki Anyagtudományi Konferencián bemutattam a DMTA, 
valamint a feszültségrelaxációs mérésen alapuló általánosított Maxwell modell 
paramétereinek meghatározási módszerét [Pálfi 15]. 

Ezután figyelmemet az érdes felületen csúszó gumi hiszterézis súrlódására fordítottam. 
[Pálfi 8]-ben bemutatott munka célja egy olyan végeselemes modell volt, amely képes 
gumi-fém csúszópárok hiszterézisből adódó veszteségének meghatározására a felületi 
mikrotopográfia figyelembevételével. [Pálfi 9]-ben kidolgozott végeselemes modellel 
kimutattam, hogy gumi-fém csúszópárok hiszterézisből származó súrlódási ellenállása 
megbecsülhetővé válik, amennyiben az érdes felület felületi érdességét és a gumi elem 
anyagi viselkedését előzetesen méréssel meghatározzuk. Az eredmények azt mutatták, hogy 
merev érdes felületen csúszó gumi elem hiszterézis típusú súrlódási ellenállásának 
változása szorosan összefügg a gerjesztő érdes felület topográfiájával, ami azt igazolja, 
hogy a használt anyagmodell képes kezelni a topográfiából származó gerjesztő hatást. 
A kialakult hiszterézis veszteség mértéke az általunk vizsgált esetben kicsi, mindösszesen 
µ = 0,006 nagyságú súrlódási tényezőt eredményezett. 

Folytatva az egy érdességcsúcs okozta hiszterézis modellezését [Pálfi 10]-ben 
pontosított, 40 ágú általánosított Maxwell anyagmodellel meghatároztam a 
folyadéksúrlódásból és a vegyes kenési állapotból származó súrlódási tényező hányadot. 

[Pálfi 12]-ben bemutatott 2D-s végeselemes modell alkalmas a mért felületi érdesség 
egy-egy harmonikus összetevőjének hiszterézisből származó súrlódási tényezőre gyakorolt 
hatásának vizsgálatára mikroszinttől nanoszintig. A viszkoelasztikus anyagmodell 
előállítására két különböző paraméter meghatározási technikát alkalmaztunk. Az egyik 
esetben a paramétereket a mért tárolási modulusz mestergörbéből, a másik esetben a mért 
veszteségi tényező mestergörbéből határoztuk meg. Kimutattuk, hogy a módosított 
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anyagmodell bizonyos esetekben akár 20-30%-al is nagyobb súrlódási tényezőt 
eredményez. Ugyanakkor van olyan frekvencia-tartomány, amelyen belül még a módosított 
anyagmodellel számított súrlódási tényező is alulbecsüli a valóságot. 

A 2008-as hannoveri KHK konferencián bemutatott poszterrel összefoglaltuk az érdes 
felületen csúszó gumi hiszterézis súrlódás modellezésének lépéseit, beleértve az érdes 
felület jellemzését és az anyagmodell összeállítását [Pálfi 13]. 

[Pálfi 11]-ben a DMTA mérésen alapuló 15 ágú általánosított Maxwell modell 
paramétereinek bemutatására került sor. Az anyagmodellel két mérés modellezését 
végeztem el: az egyik a DMTA mérés, a másik pedig két különböző terhelési esetet 
figyelembe vevő mikrokeménység-mérés volt. A DMTA mérés modellezése alapján 
megállapítottuk, hogy a végeselem-módszerrel modellezhető a veszteségi tényező 
frekvenciafüggése. A mikrokeménység-mérés modellezése során bebizonyosodott, hogy a 
terhelési szakaszt jól lehet modellezni a 15 ágú anyagmodellel, azonban a kúszási és a 
tehermentesítési szakasz esetében eltérés tapasztalható a méréshez képest, ezért szükséges 
az anyagmodell pontosítása. 

Az érdes felületen csúszó gumiban gerjesztett hiszterézis vizsgálatát folytatva [Pálfi 3]-
ben 2D-s végeselem modellt készítettem, melyben az érdes felület leírásához harmonikus 
függvényeket, illetve azok kombinációját használtam. A viszkoelasztikus viselkedés 
vizsgálatához három általánosított Maxwell modellt vizsgáltam meg, három különböző 
hőmérsékleten. Majd a végeselemes számításokat fél-analitikus számítással vetettem össze. 

[Pálfi 4]-ban társszerzőimmel folytattuk a gumilapon csúszó golyó modellezését, és 
megvizsgáltuk az általánosított Maxwell modell illesztésének hatását a végeselemes 
eredményekre, három különböző csúszási sebességen és három hőmérsékleten. 
A számítások során meghatároztuk a Greenwood-Tabor összefüggés nyitott (α) paramétere 
is. 2D-s és 3D-s végeselem modellekkel merev érdes felületen csúszó gumi hiszterézisét 
vizsgáltuk [Pálfi 2]-ben. AFM mérésből származó felületi érdesség mérési eredményei 
alapján harmonikus függvényekkel jellemeztük az érdes felületet 2D-s esetben. A 3D-s 
felület modellhez nurbs felületet alkalmaztunk. Vizsgálatra került a csúszási sebesség, a 
hőmérséklet, és az érdes felületet jellemző paramétereinek hatása a hiszterézisre. 

[Pálfi 5]-ben a különböző gerjesztési frekvenciákon keletkező hiszterézis számításához 
15 és 40 ágú feszültségrelaxációs, illetve DMTA mérésen alapuló általánosított Maxwell 
modelleket vetettem össze egymással, a mikrokeménység-mérés modellezése alapján. 
Megállapítottam, hogy a kisebb frekvenciájú gerjesztések modellezéséhez a 
feszültségrelaxációs mérésen alapuló Maxwell modellel jobb egyezés kapható a méréssel. 
[Pálfi 6]-ben a DMTA mérés modellezését mutattam be különböző ágszámú és illesztési 
technikával készített Maxwell modellek felhasználásával. Megállapítottam, hogy széles 
frekvencia-tartományban a mért veszteségi tényező legpontosabban a 40 ágú veszteségi 
tényezőre illesztett Maxwell modellel számítható. 
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6.2 TÉZISEK 

1. Tézis: 

1. A hiszterézis modellezéséhez használatos anyagmodell 

Általánosított Maxwell modellekkel és végeselem-módszer felhasználásával széles 

(20 nagyságrendet felölelő) frekvencia-tartományban modellezhető az EPDM 75° 

IRH gumi belső vesztesége, hiszterézise. 

1.a) Megállapítottam, hogy a tárolási moduluszra ViscoData programmal (genetikus 

algoritmus alapján) illesztett, kis ágszámú (kevesebb, mint 15 ágú) Maxwell 

modellel csak szűk (maximum 10 nagyságrendet felölelő) frekvencia-

tartományban modellezhető a gumi belső vesztesége, az illesztett anyagmodell 

széles frekvencia-tartományban megjelenő hullámzó jellegű veszteségi tényezője 

miatt. Az ágszám növelésével a hullámzó jelleg csökkenthető. 

1.b) A ViscoData programmal, a tárolási moduluszra illesztett 40 ágú anyagmodell 

az alsó frekvencia-tartományban alulbecsüli a veszteségi tényezőt, ezért a 

számított hiszterézis is alsó becslésnek tekinthető, míg az előbbi modellt 

módosítva, és a veszteségi tényezőre illesztve a tárolási modulusz válik kisebb 

mértékben alulbecsültté és így a számítható hiszterézis felső becslésnek 

tekinthető. A két illesztési technikával a 40 ágú általánosított Maxwell modellel 

korlátok közé szorítható a becsült hiszterézis. A hiszterézis pontos 

modellezéséhez meg kell győződni arról, hogy az illesztett anyagmodell és a 

mérésből származó tárolási modulusz-frekvencia, valamint veszteségi tényező-

frekvencia mestergörbék jó egyezést mutatnak-e. 

2. Tézis: 

2. A makro-hiszterézis szimulációja 

2.a) A súrlódási tényező hiszterézisből származó részét végeselemes szimulációval 

határoztam meg. Összehasonlítva a szimuláció eredményeit az EPDM 75° IRH 

gumi próbatesten csúszó 2 mm átmérőjű golyóval mikrotribométeren mért 

súrlódási erő értékekkel, megállapítottam, hogy a csúszási sebességtől függően a 

súrlódási tényező 15-50%-a is származhat a hiszterézisből. 
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2.b) A gumi próbatesten csúszó golyó súrlódási viselkedésének szimulációja során 

megállapítottam, hogy a gumi „sima” acélgolyó csúszópár esetén a tárolási 

moduluszra illesztett 15 és 40 ágú Maxwell modellek a 40 ágú, veszteségi 

tényezőre adott módon illesztett anyagmodellhez képest akár 50%-kal 

alulbecsülhetik a súrlódási tényező hiszterézis összetevőjét (például: T = 20ºC, 

v = 0,1 mm/s, a 15 és 40 ágú, tárolási moduluszra illesztett, valamint a 40 ágú, 

veszteségi tényezőre illesztett Maxwell modell esetén rendre µhiszterézis =0,0073; 

0,0077 és 0,0177). A 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett anyagmodellel a 

hiszterézisből adódó súrlódási tényező komponens -50ºC-on a nagy veszteségi 

tényező ellenére csak kis csúszási sebességen (v < 1 mm/s) közelíti meg a 

szobahőmérsékleten számított µhiszterézis = 0,017-0,02 tartományt. A kis veszteségi 

tényező ellenére a legnagyobb hiszterézis µhiszterézis = 0,027, 150ºC-on számítható 

a nagyobb benyomódás, és ezáltal a nagyobb deformált anyagmennyiség miatt. 

3. Tézis 

3. Érdes felületen csúszó gumiban keletkező hiszterézis veszteség 2D-s modellezése 

 Az érdes felület topográfiáját szinusz hullámokkal helyettesítve, és azokkal 

különböző érdességi szinteket figyelembe véve olyan 2D-s végeselemes modellt 

készítettem, amely segítségével meg tudtam határozni az érdes felületek által 

gerjesztett hiszterézis nagyságát. A kidolgozott végeselemes modell eredményei 

alapján megállapítottam, hogy a kisebb hullámhosszú érdesség összetevő 

(λ = 11,11 µm és A = 1 µm) nagyobb hiszterézisből származó súrlódási tényezőt 

eredményez, mint a nagyobb hullámhosszú (λ = 100 µm és A = 4 µm). 

Az érdességi szintek együttes figyelembevételekor a hiszterézis értéke 

megnövekszik, de az egyes érdességi szintekhez tartozó hiszterézis értékek 

összegénél kisebb mértékben. Például a 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett 

Maxwell modellel a vizsgált EPDM 75° IRH gumi próbatestben 20ºC-on a kisebb 

hullámhosszú érdesség összetevő esetén µhiszterézis = 0,071, a nagyobb 

hullámhosszú érdesség összetevő esetén a µhiszterézis = 0,054, és két összetevő 

egymásra szuperponálásával µhiszterézis = 0,119 számítható. 
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6.3 AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

A kidolgozott végeselem modelleket felhasználva lehetőség nyílik különféle érdes 
felületen csúszó gumi alkatrészek (dugattyúrúd-gumitömítés, aszfalt-gumiabroncs 
kapcsolat) hiszterézisből származó veszteségének vizsgálatára. A modellek fejlesztésével 
további hatótényezők vonhatók be a számításba úgy, mint a folyadékfilm, az adhézió, vagy 
az érintkezés során kialakuló különböző hőmérsékletű zónák figyelembe vétele. Ezek 
segítségével a modelleket át lehet alakítani különleges feladatok megoldására, például az 
ablaktörlő lapát és üveg kapcsolatának vizsgálatára is. A kidolgozott végeselemes modellek 
jól alkalmazhatók más belső csillapítással rendelkező anyagok (például különféle 
polimerek) hiszterézisének jellemzésére is. 

A gumi tribológiai tulajdonságainak szélesebb körű megismerésével egyre több és 
adott körülményeknek jobban megfelelő szerkezeti elem tervezhető. Kutatómunkám célja 
volt, hogy gumi szerkezeti elemek fejlesztésének érdekében feltérképezzem a súrlódás 
egyik összetevőjének, a hiszterézisnek a jelentőségét csúszó súrlódó gumi alkatrészek 
esetében, és egy modellezési lehetőséget mutassak arra, hogy hogyan lehet már a tervezés 
szakaszában figyelembe venni a súrlódási tényező hiszterézis komponensét, továbbá, hogy 
bemutassam a modellezés során felmerülő legfontosabb problémákat és azok elkerülésének 
lehetőségeit. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Napjaink korszerű számítástechnikai adottságainak köszönhetően egyre nagyobb 
számításigényű feladatok oldhatók meg olyan korszerű numerikus módszerekkel, mint 
például a végeselem-módszer. A több processzoros, nagy fizikai memóriával rendelkező 
számítógépek lehetőséget nyújtanak az olyan összetett anyagtulajdonságú szerkezeti 
elemek végeselem-módszerrel történő vizsgálatara, mint például a gumi. 

Munkám során megvizsgáltam a gumihoz képest merev, érdes fém felületen csúszó 
gumiban gerjesztett belső veszteség, azaz a hiszterézis végeselem modellezésének 
lehetőségeit és numerikus eljárást dolgoztam ki annak végeselem-módszerrel történő 
becslésére. Munkám során az alábbi kérdésekre próbáltam választ találni: 

- Hogyan írható le a végeselem modellben, széles frekvencia-tartományban, a gumi 
nemlineáris, idő- és hőmérsékletfüggő anyagi viselkedése? 

- Milyen mértékű a hiszterézis, a súrlódás más összetevőihez képest, makro-, mikro- és 
nanoszinten, gumi és érdes felület csúszó súrlódása esetén? 

- Milyen súrlódási viselkedést jellemző paraméterek határozhatók meg kísérleti úton, 
például: mikrotribométerrel, amelyek a modellezés igazolásához szükségesek? 

A gumi idő- és hőmérsékletfüggő viselkedésének végeselem-módszerbe való 
implementálásához a szakirodalom az általánosított Maxwell modellt javasolja. 
Az anyagmodell megalkotásához DMTA vagy feszültségrelaxációs mérésre van szükség, 
amely adott hőmérsékleten és szűk (néhány nagyságrendet felölelő) frekvencia-
tartományban információt nyújt a gumi időbeli viselkedéséről. A mérésekre a 
kaiserslauterni Műszaki Egyetem Kompozit Anyagok Intézetében került sor. A mért 
anyagjellemzők segítségével megalkottuk a gumira jellemző mestergörbéket, amelyekre 
több módszerrel, különböző ágszámú általánosított Maxwell modellt illesztettünk. 
Az anyagmodellek végeselem modellekben való felhasználására és mérésekkel való 
összevetésére három mérés készült. Az egyik az anyagmodell meghatározásához is használt 
DMTA mérés, a másik egy mikrokeménység-mérés, míg a harmadik egy összetettebb 
tribológiai teszt volt, ahol gumilapon egy érdességcsúcsot szimuláló acélgolyót 
csúsztattunk. A mérési eredményeket és a modelleket figyelembe véve az eredményeim az 
alábbi pontokban foglalhatók össze: 

- Általánosított Maxwell modellekkel, és végeselem-módszer felhasználásával széles 
frekvencia-tartományban modellezhető a gumi belsővesztesége, azaz a hiszterézise. 
Megállapítottam, hogy az irodalomban található kis ágszámú (kevesebb, mint 15 ágú) 
Maxwell modellel – csak szűkebb frekvencia-tartományban modellezhető a gumi 
belsővesztesége, – széles frekvencia-tartományban nem lehet vizsgálni a hiszterézist, az 
illesztett anyagmodell hullámzó jellegű veszteségi tényezője miatt. Széles frekvencia-
tartományban az ágszám növelésével a hullámzó jelleg csökkenthető, de a tárolási 
moduluszra illesztett anyagmodell alacsonyabb frekvenciákon továbbra is alulbecsüli a 
veszteségi tényezőt, ami miatt a számított hiszterézis is alsó becslésnek tekinthető. 
A veszteségi tényezőre illesztett modellel a tárolási modulusz válik alulbecsülté 
alacsonyabb frekvenciákon, ami miatt a számítható hiszterézis túlbecsült lesz. 

- Megállapítottam, hogy a gumi hiszterézis modellezéséhez olyan mérésből kell 
származtatni az általánosított Maxwell modellt, amelynek időbeli lefutása jobban megfelel 
a modellezni kívánt jelenség időbeli lefutásának. Például, egy „lassú”, több percig tartó 
terhelési-tehermentesítési ciklus modellezéséhez (mint például a mikrokeménység-mérés) 
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jobban megfelel egy feszültségrelaxációs mérésből származó általánosított Maxwell 
modell, míg egy nagyobb frekvenciájú gerjesztés modellezéséhez (mint például az érdes 
felületen csúszó gumiban gerjesztett hiszterézis) DMTA mérésből származó általánosított 
Maxwell modell használata javasolt. 

- A mikrotribométeren végzett súrlódási erő méréssel és végeselemes szimulációval 
meghatároztam a súrlódási tényező makro-hiszterézisből, és más tribológiai jelenségek 
összességéből (adhézió, folyadékfilm nyírás, vegyes súrlódási állapot) származó részeit. 
Megállapítottam, hogy a csúszási sebességtől függően a súrlódási tényező 15-50%-a is 
származhat a makro-hiszterézisből. 

- A mikrotribométeren végzet súrlódási erő mérés szimulációja során megállapítottam, 
hogy a gumi sima acélgolyó csúszó pár esetén a tárolási moduluszra illesztett 15, és 40 ágú 
Maxwell modellek a 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett anyagmodellhez képest akár 
50%-kal alulbecsülhetik a hiszterézist. Alacsonyabb frekvenciákon a 40 ágú, tárolási 
moduluszra illesztett anyagmodell alul-, a 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett 
anyagmodell felülbecsüli a hiszterézist. 

- Az érdes felület topográfiáját szinusz hullámokkal helyettesítve, ezáltal különböző 
érdességi szinteket figyelembe véve olyan 2D-s végeselemes modellt készítettem, amely 
segítségével meg tudtam határozni az érdes felület egyes szintjei által gerjesztett hiszterézis 
nagyságát. A kidolgozott végeselemes modell eredményei alapján megállapítottam, hogy a 
kisebb hullámhosszú érdesség összetevő nagyobb hiszterézisből származó súrlódási 
tényezőt eredményez. Az érdességi szintek egymásra szuperponálásával a hiszterézis értéke 
növekszik, de az egyes érdességi szintekhez tartozó hiszterézis értékek összegénél kisebb. 
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INVESTIGATION OF RUBBER ROUGH SURFACE SLIDING PAIRS FRICTIONAL 

BEHAVIOUR CONSIDERING THE HYSTERESIS 
 

László Pálfi 
 

ABSTRACT 

 
The possibilities of FE modelling of hysteretic rubber friction have been investigated in 

case of a rubber part sliding on a hard rough surface. Numerical methods for hysteretic 
friction prediction have been worked out by FEA. For characterizing the viscoelastic 
material behaviour of the rubber DMTA and stress relaxation measurement were done. 
Different generalized Maxwell models were constructed and investigated to select which 
one of them is more suitable one for predicting the hysteretic rubber friction. It can be 
concluded that the 15 term generalized Maxwell model can only be used in a small 
frequency range for wide frequency range 40 term model is needed. In lower frequency 
range 40 term Maxwell model fitted to the loss factor shows more realistic hysteresis, than 
the one fitted to the storage modulus. 

The hysteretic rubber friction was investigated in macro level by ball on plate 
configuration and their FE simulation and in micro level by 2D FE calculation considering 
the surface roughness by sine wave substitution. It can be concluded that depending on the 
exciting frequency 15-50% of the coefficient of friction can come from the hysteresis. On 
the basis of 2D FE simulation the following conclusions can be drawn: the surface 
roughness characterized by smaller wave length produce larger hysteretic friction, then the 
larger sine wave one. Superposing the different sine waves to each other the hysteretic 
friction will be increased, but it stays lower than the sum of the separated sine waves 
hysteretic friction. 

 
Keywords: rubber, hysteretic friction, viscoelasticity, FE simulation, generalized 

Maxwell model 
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László Pálfi 
 

SUMMARY 

Nowadays with the help of the computer science larger and larger numerical problems 
can be solved with different numerical methods, such as finite element method. Computers 
with multiple processors and large physical memories make it possible to solve such a 
complex contact problems like rubber friction with finite element method (FEM) 
considering the time- and temperature dependent viscoelastic material properties of the 
rubber. 

During my work I investigated the possibilities of FE modelling of the internal or so 
called hysteretic rubber friction in case of a rubber part sliding on a hard rough surface and 
I have worked out a numerical method for hysteretic friction prediction by FEA. In my 
work I looked for the answers for the following questions: 

- What kind of measuring techniques are available for characterizing the non-linear, 
time- and temperature dependent material behaviour of the rubber? 

- In a wide frequency range how can the rubber non-linear, time- and temperature 
dependent material behaviour be described in finite element model? 

- How can act the macro, micro and nano scale of the surface roughness on the friction 
in case of rubber-steel sliding pairs? 

- How large is the hysteretic rubber friction compared to the other components of the 
friction at macro, micro and nano scale in case of rubber-steel sliding pairs? 

- What kind of parameters can be taken from the microtribometer to validate the 
numerical models? 

- What is the effect of lubrication on the hysteretic friction during the sliding? 
In the literature the generalized Maxwell model is suggested for implementing the 

rubber time- and temperature dependent material behaviour into FEA. For constructing the 
material model DMTA or stress relaxation measurement is needed, which can describe the 
time dependent material behaviour of rubber at a specified temperature in a small frequency 
range (covering 2 or 3 order of magnitude). Measurements were performed at Technical 
University of Kaiserslautern in the Institute for Composite Materials. Generalized Maxwell 
models with different number of terms were fitted with different methods to the master 
curves constructed from the measured material properties. For comparing the FE model 
results with the measured data three measurements were done. One of them was the DMTA 
measurement, which was also used in characterizing the viscoelastic material behaviour, 
the other was micro hardness test, while the third one was a more complex triboligical test, 
where a ball with a small diameter simulating the roughness peak of the rough surface was 
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sliding on the rubber. Considering the measured data and the simulation results the 
following conclusions can be drawn: 

- Using generalized Maxwell model the hysteretic friction can be modelled in a wide 
frequency range by FEA. I concluded that with small number of Maxwell terms (less than 
15 term) the hysteretic rubber friction can not be investigated in wide frequency range due 
to the oscillating behaviour of the loss factor curve. The 15 term model can only be used in 
a small frequency range (covering maximum 10 orders of magnitude). By increasing the 
number of Maxwell terms the oscillation can be narrowed, but in case of Maxwell model 
fitted to the storage modulus in the lower frequency range the loss factor still becomes 
under estimated according to this the calculated hysteretic friction becomes under 
estimated. By fitting the Maxwell model to the loss factor the storage modulus turns into 
underestimated thus the predicted hysteresis becomes over estimated. 

- I concluded that the generalized Maxwell model has to be derived from a measurement 
which more agrees with the phenomena in question. For example simulating the hysteretic 
loss in a ‘slow’ cyclic deformation, like the micro hardness test, a generalized Maxwell 
model derived from the stress relaxation measurement is more suitable, while to simulate 
the viscoelstic phenomena in large frequency, like the hysteresis excited by the surface 
roughness in the sliding rubber, a Maxwell model derived from the DMTA measurement is 
suggested. 

- Based on the test performed on the micro tribometer and the FE simulation the 
hysteretic friction component of the coefficient of friction and the other sources of the 
friction (like adhesion, shearing of the lubricant layer, and mixed friction) were determined. 
I concluded that depending on the exciting frequency 15-50% of the coefficient of friction 
can come from the hysteresis. 

- With the help of the friction force measurement on the micro tribometer I concluded 
that in case of rubber-steel sliding pairs using the 15 or 40 term generalized Maxwell model 
fitted to the storage modulus the predicted hysteretic friction can be underestimated 
compared to the 40 term Maxwell model fitted to the loss factor. In the lower frequency 
range the 40 term Maxwell model fitted to the storage modulus under estimates while the 
Maxwell model fitted to the loss factor over estimates the hysteresis. 

- Substituting the surface topography of the rough surface with sine waves hereby 
considering different surface levels 2D FE model were constructed. With this FE model I 
could determine the hysteretic friction excited by the different levels of the rough surface. 
Based on the simulation results I concluded that the smaller sine wave having smaller wave 
length produces larger hysteretic friction. Superposing the different sine waves to each 
other the hysteretic friction will be increased, but it stays lower than the sum of the 
separated sine waves hysteretic friction. 
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   1. MELLÉKLET: Különböző érdesség formák (gömb, henger, kúp) esetén a C  és n  
konstansok a félempirikus úton történő hiszterézis számításhoz (1 - 1. táblázat) [9] 
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1 - 1. táblázat. Gömb, henger és kúp esetén a C  és n  konstansok a hiszterézis fél-
empirikus úton történő számításához 
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   2. MELLÉKLET: A vizsgált EPDM 75° IRH gumi húzó-nyomó vizsgálatának feszültség-
alakváltozás görbéi és a gumira jellemző DMA görbék 

A vizsgált EPDM 75° IRH gumi húzó-nyomó vizsgálatának feszültség-alakváltozás 
görbéket a 2 – 1. ábra, valamint a gumira jellemző DMA görbéket 1 Hz-en mérve a 
2 – 2. ábra mutatja. A húzó-nyomó vizsgálatok a BME Polimertechnika Tanszékén a Zwick 
BZ020/TN2S univerzális szakítógépen, míg a DMA mérés a kaiserslauterni Műszaki 
Egyetem Kompozit Anyagok Intézetében készültek. 
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3. MELLÉKLET: A Maxwell modellek és a mért tárolási modulusz és veszteségi tényező 
átlagos négyzetes relatív hibája 

A 15 ágú, 40 ágú tárolási moduluszra illesztett, valamint a 40 ágú, veszteségi tényezőre 
illesztett Maxwell modell és a mért tárolási modulusz és veszteségi tényező átlagos 
négyzetes relatív hibája, T = -50, 20 és 150°C-on, a vizsgált frekvencia három 
tartományában (3 - 1. táblázat), valamint a teljes tartományban a 3 - 1.-től a 3 - 6.-ig ábrák 
mutatják. Látható, hogy a 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett Maxwell modell esetében 
mindhárom hőmérsékleten a veszteségi tényező átlagos négyzetes relatív hibája elenyésző. 
A tárolási modulusz esetében a teljes frekvencia tartományt nézve T = -50°C-on a 40 ágú, 
veszteségi tényezőre illesztett Maxwell modell átlagos négyzetes relatív hibája 
megegyezzik a 40 ágú, tárolási moduluszra illesztett Maxwell modell hibájával. 20 és 
150°C-on a résztartományokat tekintetében elmondható, hogy a tárolási modulusz átlagos 
négyzetes relatív hibája rendre növekszik E’(15M)DMTA, E’(40M)DMTA és tan(δ)DMTA 
esetében. 
 

f [Hz] ”a” ”b” ”c” 
-50°C … < 10-6 10-6 < … < 10+4 … > 10+4 
20°C … < 10+2 10+2 < … < 10+12 … > 10+12 

150°C … < 10+4 10+4 < … < 10+14 … > 10+14 

3 - 1. táblázat A vizsgált frekvencia tartományá három része, 
a három vizsgált hőmérséklet esetén 

 

T=-50°C

0

2

4

6

8

10

"a" "b" "c" teljes

Frekvencia tartományok

E
' á

tl
ag

os
 n

ég
yz

et
es

 r
el

at
ív

 
hi

bá
ja

E'(15M)DMTA E'(40M)DMTA tan(δ)(40M)DMTA
 

3 - 1. ábra A 15 ágú, 40 ágú tárolási moduluszra illesztett, valamint a 40 ágú, veszteségi 
tényezőre illesztett Maxwell modell és a mért tárolási modulusz átlagos négyzetes 

relatív hibája, a teljes és a három résztartomány esetén, T = -50°C-on 
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3 - 2. ábra A 15 ágú, 40 ágú tárolási moduluszra illesztett, valamint a 40 ágú, veszteségi 
tényezőre illesztett Maxwell modell és a mért veszteségi tényező átlagos négyzetes 

relatív hibája, a teljes és a három résztartomány esetén, T = -50°C-on 
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3 - 3. ábra A 15 ágú, 40 ágú tárolási moduluszra illesztett, valamint a 40 ágú, veszteségi 
tényezőre illesztett Maxwell modell és a mért tárolási modulusz átlagos négyzetes 

relatív hibája, a teljes és a három résztartomány esetén, T = 20°C-on 
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3 - 4. ábra A 15 ágú, 40 ágú tárolási moduluszra illesztett, valamint a 40 ágú, veszteségi 
tényezőre illesztett Maxwell modell és a mért veszteségi tényező átlagos négyzetes 

relatív hibája, a teljes és a három résztartomány esetén, T = 20°C-on 
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3 - 5. ábra A 15 ágú, 40 ágú tárolási moduluszra illesztett, valamint a 40 ágú, veszteségi 
tényezőre illesztett Maxwell modell és a mért tárolási modulusz átlagos négyzetes 

relatív hibája, a teljes és a három résztartomány esetén, T = 150°C-on 
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3 - 6. ábra A 15 ágú, 40 ágú tárolási moduluszra illesztett, valamint a 40 ágú, veszteségi 
tényezőre illesztett Maxwell modell és a mért veszteségi tényező átlagos négyzetes 

relatív hibája, a teljes és a három résztartomány esetén, T = 150°C-on 
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   4. MELLÉKLET: A különböző ágszámú Maxwell modellek és a mért tárolási modulusz 
és veszteségi tényező átlagos négyzetes relatív hibája T = 20°C-on 

Az 5, 10, 15, 20 25, 30, 35 és 40 ágú tárolási moduluszra illesztett, valamint a 40 ágú, 
veszteségi tényezőre illesztett Maxwell modell és a mért tárolási modulusz és veszteségi 
tényező átlagos négyzetes relatív hibáját, a teljes és a három résztertományon, T = 20°C-on 
a 4 - 1. és 4 - 2. ábrák mutatják. 

A tárolási modulusz átlagos négyzetes relatív hibáját tekintve látható, hogy a hiba az 
5 ágú, Maxwell modelltől a 15 ágú, Maxwell modellig a teljes frekvencia tartományt nézve 
jelentősen csökken, majd közel állandó értékre áll be. A veszteségi tényezőre illesztett 
Maxwell modell esetében az átlagos négyzetes relatív hiba az 5 és 10 ágú modell hibája 
közé tehető. A veszteségi tényezőt nézve megállapítható, hogy csak az ”a” frekvencia 
tartományt (3 - 1. táblázat) tekintve látható nagyobb átlagos négyzetes relatív hiba, mint a 
többi Maxell modell esetében. 
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4 - 1. ábra Az 5, 10, 15, 20 25, 30, 35 és 40 ágú tárolási moduluszra illesztett, valamint 
a 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett Maxwell modell és a mért tárolási modulusz 

átlagos négyzetes relatív hibája, a teljes és a három résztartomány esetén, 
T = 20°C-on 
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4 - 2. ábra Az 5, 10, 15, 20 25, 30, 35 és 40 ágú tárolási moduluszra illesztett, valamint 
a 40 ágú, veszteségi tényezőre illesztett Maxwell modell és a mért veszteségi 

tényező átlagos négyzetes relatív hibája, a teljes és a három résztartomány esetén, 
T = 20°C-on 
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   5. MELLÉKLET: A feszültségrelaxációs és DMTA mérés relaxációs modulusz, tárolási 
modulusz és veszteségi tényező mestergörbéire illesztett különböző ágszámú 
Maxwell modellek mért és modellezett mikrokeménység mérésének átlagos 
négyzetes relatív hibái 

A feszültségrelaxációs és DMTA mérés relaxációs modulusz, tárolási modulusz és 
veszteségi tényező mestergörbéire illesztett különböző ágszámú Maxwell modellek mért és 
modellezett mikrokeménység mérésének átlagos négyzetes relatív hibáit az 5 - 1. – 
5 - 5. ábrák mutatják. 

Az 5 - 1. - 5 - 3. ábrákon látható, hogy mind három terhelési esetben a terhelési rész kis 
hibával modellezhető a feszültség relaxációs mérés relaxációs modulusz mestergörbéire 
illesztett 15 (ER(15M)) és 40 ágú (ER(40M)) Maxwell modellekkel. A méréshez képesti 
legkisebb hiba az 1. és 3. terhelési eset kúszási szakaszában figyelhető meg. A legnagyobb 
átlagos négyzetes relatív hiba a tehermentesítés során tapasztalható. 

Az 1. terhelési esetben a legkisebb átlagos négyzetes relatív hiba DMTA mérés tárolási 
modulusz mestergörbéire illesztett 40 ágú (E’(40M)DMTA) Maxwell modellek esetén, míg a 
legnagyobb a veszteségi tényező mestergörbére illesztett (tan(δ)(40M)DMTA) Maxwell 
modell esetén adódik. A 2. és 3. terhelési esetben a tárolási moduluszra illesztett Maxwell 
modellek megközelítőleg azonos hibával modellezhetők, azonban a veszteségi tényező 
mestergörbére illesztett Maxwell modell esetén nagyobb mértékű hiba tapasztalható. 
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5 – 1. ábra Az 1. terhelési esetben a méréshez képesti átlagos négyzetes relatív hiba a 
feszültség relaxációs mérés relaxációs modulusz mestergörbéire illesztett 15 (ER(15M)) és 

40 ágú (ER(40M)) Maxwell modellek esetén a terhelési, a kúszási és a tehermentesítési 
szakaszban 
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5 - 2. ábra A 2. terhelési esetben a méréshez képesti átlagos négyzetes relatív hiba a 
feszültség relaxációs mérés relaxációs modulusz mestergörbéire illesztett 15 (ER(15M)) és 
40 ágú (ER(40M)) Maxwell modellek esetén a terhelési szakaszban és a három ciklus során 
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5 - 3. ábra A 3. terhelési esetben a méréshez képesti átlagos négyzetes relatív hiba a 
feszültség relaxációs mérés relaxációs modulusz mestergörbéire illesztett 15 (ER(15M)) és 

40 ágú (ER(40M)) Maxwell modellek esetén a terhelési, a kúszási, a tehermentesítési és 
ismét kúszási szakaszokban, három ciklus során 
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5 - 4. ábra Az 1. terhelési esetben a méréshez képesti átlagos négyzetes relatív hiba a 
DMTA mérés tárolási modulusz mestergörbéire illesztett 15 (E’(15M)DMTA) és 40 ágú 

(E’(40M)DMTA), valamint veszteséigi tényező mestergörbére illesztett (tan(δ)(40M)DMTA) 
Maxwell modellek esetén a terhelési, a kúszási és a tehermentesítési szakaszban 
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5 - 5. ábra A 2. terhelési esetben a méréshez képesti átlagos négyzetes relatív hiba a DMTA 
mérés tárolási modulusz mestergörbéire illesztett 15 (E’(15M)DMTA) és 40 ágú 

(E’(40M)DMTA), valamint veszteséigi tényező mestergörbére illesztett (tan(δ)(40M)DMTA) 
Maxwell modellek esetén a terhelési szakaszban és a három ciklus során 
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5 - 6. ábra A 3. terhelési esetben a méréshez képesti átlagos négyzetes relatív hiba a DMTA 
mérés tárolási modulusz mestergörbéire illesztett 15 (E’(15M)DMTA) és 40 ágú 

(E’(40M)DMTA), valamint veszteséigi tényező mestergörbére illesztett (tan(δ)(40M)DMTA) 
Maxwell modellek esetén a terhelési, a kúszási, a tehermentesítési és ismét kúszási 

szakaszokban, három ciklus során 
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   6. MELLÉKLET: A mikrotribométeren készített gumilapon csúszó acél golyó mért és 
modellezett súrlódási erő normál erő hányadosának átlagos négyzetes relatív hibája 

A mikrotribométeren készített gumilapon csúszó acél golyó mért és modellezett 
súrlódási és normál erő hányadosának átlagos négyzetes relatív hibáját a három csúszási 
sebességen az állandosult ciklust négy szakaszra osztva a 6 - 1. ábra mutatják. 
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6 - 1. ábra A mért és modellezett súrlódási erő normál erő hányadosának átlagos négyzetes 
relatív hibáját a három különböző csúszási sebességen, az állandosult ciklus négy 

szakaszán, a gumilapon csúszó acél golyó esetén 



137 

   7. MELLÉKLET: PSD algoritmuson alapuló felületre jellemző hullámhosszokat becslő 
algoritmus 
 
A kidolgozott program MatLab környezetben készül. A kód négy függvényből áll: 

1.) GUI-hoz tartozó függvény, ami a grafikus felületért felelős. 
Az egyes funkciókért, nyomógombok, csúszkák, szövegmezők és kapcsolók tartoznak. 

 
2.) A PSD számítást a (psd3d.m) fájlban megírt [Fx,Fy,F,A,S2] = psd3D(dx,dy,kx,S1) 

függvény végzi, amelynek bemeneti paraméterei dx, dy, kx, és S1, kimenete pedig Fx, Fy, 
F, A, S2. A dx, dy, kx paramétereket a grafikus felületen lehet megadni. Az S1 a GUI-ban 
megnyitott bemeneti adatmezőt tartalmazó mátrix. Fx és Fy a frekvenciaosztás x és y 
irányban. A pedig a kiszámított PSD értékeket tartalmazó mátrix. 

 
3.) A PSD_surface3D.m fájlban megírt [S2] = PSD_surface3D(dx,dy,kx,S1) 

függvénnyel történik a bemeneti adatmező feldolgozása és a mért felület topográfiáját 
jellemző pontfelhő adatmezejének S2 mátrixba tárolása. A dx, dy, kx paramétereket a 
grafikus felületen kell meg adni. 
 

4.) A 2D-s PSD számításért a gorbeillesztes.m fájlban megírt következő függvény a 
felelős: [F1,A1] = gorbeillesztes(F,A,kx), amelynek bemeneti paraméterei F, A, kx. F a 
közös frekvenciaosztás. 

A program használata GUI-ból 

A program használatához szükség van egy felületi érdesség mérésből származó 
pontfelhőre. Ez a ponthalmaz származhat metszettapintós (Stylus) mérésből, atomerő 
mikroszkópos (AFM) mérésből, fehérfény mikroszkópos (WLP) mérésből, stb. A bemeneti 
adatmező egy text fájl, amelynek mátrix struktúrája van. Az első sor és az első oszlop a 
sorok, oszlopok sorszámozása 0-től kezdődően. A mátrix csak a mérési eredmény z 
(magasság irányú koordinátáját) tartalmazza (7 - 1. ábra). 
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7 - 1. ábra A bemeneti adatmező struktúrája 

Miután előkészítettük a bemeneti adatmezőt, meg kell hogy adjuk az adott adatmezőben 
egy profilon belül, milyen távol vannak egymástól a mérési pontok (dx), és hogy milyen 
távol vannak egymástól a mért profilok (dy). Meg kell továbbá adnunk, hogy a PSD 
analízis során hány darab frekvenciát szeretnénk megvizsgálni (kx). A (kx) paraméter 
értékét, tapasztalatom szerint, körülbelül 100-150 közötti értékre érdemes beállítani. A kx 
paramétert tovább növelve a PSD értéke már nem változik és a túl nagy kx érték memória-
túlcsorduláshoz vezethet. Érdemes először kis kx paraméter értékekkel megvizsgálnunk a 
felületet, majd az eredmény pontosítása érdekében finomíthatjuk a vizsgálni kívánt 
frekvenciák számát. Ezen felül meg kell adnunk, hogy a mért felület hány mérési pontot 
tartalmaz a profilon belül (No. of rows), és hogy hány profilból áll a bemeneti adatmező 
(No. of cols). 

A minta felület (lásd. később) esetében a paramétereket a 7 - 1. táblázat tartalmazza. 
A paramétereket dimenzió nélkül kell megadnunk. Jelen esetben a dx és dy nm-ben 

értendőek, a kx, No. of rows és a No. of cols darabot jelent. A PSD értéket ennek 
megfelelően nm4-ben kapjuk majd meg. 
 

Dx [nm] 196,1 
Dy [nm] 196,1 

kx 5 
No. of rows 251 
No. of cols 251 

7 - 1. táblázat. A bemeneti paraméterek a mintafelület esetében 
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7 - 4. ábra A bemeneti paraméterek megadása 

A bemeneti paraméterek megadása után az Open gombra kattintva kitallózhatjuk a 
megnyitni kívánt bemeneti adatmezőfájlt. 

A megnyitást követően a Draw Original Surface gombra kattintva megjeleníthetjük a 
behívott bemeneti adatmezőt. Az Elevation és az Azimuth csúszkákkal beállíthatjuk a 
3D-s eredeti felület képét. Az Azimuth szöget -45º és 45 º között tudjuk változtatni, míg az 
Elevation szöget -90º és 90º fok között tudjuk változtatni. A beállított értékek a csúszka 
mellett és alatt megjelenítésre kerülnek. Ahhoz, hogy a beállított értékeknek megfelelően 
frissüljön a 3D-s kép, újra meg kell nyomnunk a Draw Original Surface gombot, vagy be 
kell kapcsolnunk az Auto Update 3D Original Surface kapcsolót. A kirajzolt 3D-s ábrát 
vezető vonalakkal láthatjuk el a 3D Original Surface grid on/off kapcsoló 
bekapcsolásával. A mérési felület megjelenítéséhez szükséges gombokat a 7 - 4. ábra 
mutatja. 
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3 - 3. ábra A mért felület megjelenítése 

Az Open parancs elérhető a felső menüsor File menüjéből vagy billentyű 
kombinációval (Ctrl+O), a Draw Original Surface parancs elérhető a Tools menüből, az 
Auto Update 3D Original Surface és a 3D Original Surface grid on/off parancsok pedig 
a View menü Original Surface View menü alatt is megtalálhatóak. 

További megjelenítési lehetőség a View menü, Original Surface View menü, Display 

mode 3D Plot type és Shading Type menüpontok, ahol beállíthatjuk a felület 
megjelenítését, hálóként, felületként és kontúrként, és beállíthatjuk az árnyékolás módját is 
(7 - 2. táblázat). A kiválasztott megjelenítési módot az Original Surface 3D Display mode 
dobozban találhatjuk meg. 
 

3D Plot type Shading Type 
Mesh Interp 
Meshc Flat 
Meshz Faceted 
Surf  
Surfc  
Surfl  

Contour  
Contour3  

7 - 2. táblázat A felületek megjelenítési módjai 



141 

A Save picture gombra kattintva origsurf.jpg fájl-ba menthetjük az aktuális képet. 
Miután a beolvasott felület jóságáról meggyőződtünk a Calculate PSD gomb 

(7 - 5. ábra) megnyomásával a program diszkrét Fourier transzformációval kiszámítja a 
megadott számú frekvenciákhoz (kx) a PSD értékét. Ez eltarthat néhány percig a tesztfelület 
esetében is. Egy nagyobb felület esetében, ahol kx~125, ez órákat is igénybe vehet 
számítógéptől függően. 

A számítást követően a Draw 3D PSD gomb megnyomásával megjeleníthetjük a PSD 
értékeket az x- és y-irányba vett frekvenciák függvényében (7 - 6. ábra). 
 

 

7 - 6. ábra PSD éték számítása és megjelenítése 

Az Elevation és az Azimuth csúszkákkal ennél a megjelenítésnél is beállíthatjuk a 3D-s 
eredeti felület képét. Az Azimuth szöget -45º és 45º között tudjuk változtatni, míg az 
Elevation szöget -90º és 90º fok között tudjuk változtatni. A beállított értékek a csúszka 
mellett és alatt megjelenítésre kerülnek. Ahhoz, hogy a beállított értékeknek megfelelően 
frissüljön a 3D-s kép újra meg kell nyomnunk a Draw 3D PSD gombot, vagy be kell 
kapcsolnunk az Auto Update 3D PSD kapcsolót. A kirajzolt 3D-s ábrát vezető vonalakkal 
láthatjuk el a 3D PSD grid on/off kapcsoló bekapcsolásával. A PSD felület 
megjelenítéséhez szükséges gombokat a 7 - 7. ábra mutatja. A megjelenített értékek x-, 
y- és z-irányban is logaritmikus skálán vannak ábrázolva. 
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7 - 7. ábra A PSD felület megjelenítése 

A Draw 3D PSD parancs elérhető a Tools menüből, az Auto Update 3D PSD és a 3D 
PSD grid on/off parancsok pedig a View menü 3D PSD View menü alatt is megtalálhatóak. 

További megjelenítési lehetőség a View menü, 3D PSD View menü, Display mode 3D 

Plot type és Shading Type menüpontok, ahol beállíthatjuk a felület megjelenítését, 
hálóként, felületként és kontúrként, és beállíthatjuk az árnyékolás módját is (7 - 2. táblázat). 
A kiválasztott megjelenítési módot az 3D PSD Display mode dobozban találhatjuk meg. 

A Save picture gombra kattintva 3D_PSD.jpg fájl-ba menthetjük az aktuális képet. 
A Save 3D PSD Values gomb megnyomásával PSD3Dvalues.dat fájlba kimenthetjük a 

PSD értékeket mátrixformátumba, ahol az első sor a profilokon értelmezett frekvenciákat 
mutatja, az első oszlop a profilokban értelmezett frekvenciákat mutatja. A mátrix mérete 
tehát [(kx+1) X (kx+1)]-es. 
 

A Draw 2D PSD gomb megnyomásával Persson-féle PSD-számítást végezzük el. 
A tengelyek jelen esetben is logaritmikus skálázásúak. 

A Draw 2D PSD parancs elérhető a Tools menüből, az Auto Update 3D PSD és a 2D 
PSD grid on/off parancsok pedig a View menü 3D PSD View menü alatt is találhatóak. 

A Curve Fitting gombra kattintva a kapott 2D-s PSD értékekre illesztünk lineáris 
interpolációval a logaritmikus skálázásban egy egyenest. Ezt az egyenest a Figure(4) 
diagramban jelenítjük meg (7 - 8. ábra), ahol a tengelyeken a kitevők vannak feltüntetve, és 
Fitted_Curve.jpg fájl-ba menti az aktuális képet. 
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A 2D PSD parameters dobozban jelentjük meg az illesztett egyenes meredekségét és az 
y tengellyel vett metszetét (7 - 9. ábra). 
 

 

7 - 8. ábra Az illesztett görbe. A tengelyeken a kitevők vannak ábrázolva 

A Save 2D PSD Values (7 - 9. ábra) gomb megnyomásával PSD2Dvalues.dat fájlba 
kimenthetjük a PSD értékeket mátrix formátumba, ahol az első oszlopban a számított 
hullámhosszok, a második oszlopban a számított Amplitúdó értékek vannak, a 
harmadikban pedig a PSD értéke. A mátrix mérete tehát [kx 3]-es. 

Az Auto Update 3D PSD kapcsoló és a 3D PSD grid on/off kapcsoló hasonló funkciót 
lát el, mint az előző esetekben.  

A Draw 2D PSD parancs elérhető a Tools menüből, az Auto Update 2D PSD és a 2D 
PSD grid on/off parancsok pedig a View menü 2D PSD View menü alatt is megtalálhatóak. 
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7 - 9. ábra A 2D PSD érték számításhoz és beállításhoz szükséges gombok 

A Save picture gombra kattintva 2D_PSD.jpg fájl-ba menthetjük az aktuális képet. 

Az algoritmus verifikálása 

A verifikálásához használt kis mintafeladatot kiszámoltam táblázatkezelő program 
(Microsoft Excel 2003) segítségével is. A feladatban egy szinusz hullám vezérgörbén egy 
másik szinusz hullám profilgörbét csúsztattam végig, és az így súrolt felületet vettem minta 
felületnek. A minta felület hullámhossz és amplitúdó paramétereit a 7 - 3. táblázat mutatja. 
 

Minta felület x y 
Kiinduló 

hullámhosszak [µm] 
70 110 

Kiinduló 
frekvenciák [µm] 

0,014286 0,009091 

7 - 3. táblázat A mintafelület jellemző hullámhosszai illetve frekvenciái x és y irányban 

A táblázatkezelő programmal számított PSD értékek a vizsgált kis minta felületre 
megegyeznek a programmal számított PSD értékekkel. 

A maximális PSD érték 70323,26 nm4-ra adódik Fx = 0,014058 Hz; Fy = 0,008359 Hz 
frekvenciák mellett, ami jó közelítéssel megfelel a kiinduló felület két jellemző 
frekvenciájának vagy hullámhosszának (7 - 4. táblázat) (7- 10. ábra). 
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PSD analízisből 

számítva 
x y 

Kiinduló 
hullámhosszak 

71,12 119,63 

7 - 4. táblázat A felülelt számított hullámhosszai 

 

 

7 - 10. ábra A minta felület PSD-számításának eredménye 

 


