
 
 
 
 
 
 
 

Elasztomer anyagok és csúszótömítések súrlódása és 
kopása  

 
PhD értekezés 

 
 
 
 
 
 

Írta: 

Békési Nándor 
 

Témavezető: 
Dr. Váradi Károly, egyetemi tanár 

 
Budapest 

2011. 

 



2 



Tartalomjegyzék 

Jelölésjegyzék................................................................................................................. 5 

Rövidítések ..................................................................................................................... 6 

1. Bevezetés................................................................................................................ 7 

1.1 Kutatási problémák ........................................................................................ 7 

1.2 A kutatás célja ................................................................................................ 8 

1.3 Hipotézisek..................................................................................................... 8 

1.4 Az értekezés felépítése és az alkalmazott kutatási módszerek....................... 9 

2. A vonatkozó szakirodalom áttekintése................................................................. 10 

2.1 Elasztomerek mechanikája ........................................................................... 10 

2.2 Tribológiai vizsgálatok................................................................................. 15 

2.3 Elasztomerek tribológiája............................................................................. 16 

2.4 Tribológiai folyamatok modellezése............................................................ 24 

3. Kísérleti vizsgálatok............................................................................................. 32 

3.1 A vizsgált anyagok ....................................................................................... 32 

3.2 A vizsgált csúszótömítés .............................................................................. 34 

3.3 A mérési konfigurációk................................................................................ 36 

3.4 Tribológiai vizsgálatok nem kent súrlódás esetén........................................ 39 

3.5 A mechanikai tulajdonságok és a kopás kapcsolata..................................... 56 

3.6 Tribológiai mérések kent állapotban ............................................................ 57 

3.7 Csúszótömítésen végzett tribológiai mérések .............................................. 64 

4. A hiszterézis vizsgálata ........................................................................................ 69 

4.1 A csúszási sebesség hatása a hiszterézisre ................................................... 69 

4.2 A geometria hatása a hiszterézisre ............................................................... 71 

4.3 A mikroszkopikus topográfia hatása ............................................................ 72 

5. A súrlódás végeselemes modellezése................................................................... 75 

5.1 A súrlódási modell alkalmazása száraz súrlódás modellezésére.................. 75 

5.2 A súrlódási modell alkalmazása kent súrlódás modellezésére..................... 82 

6. A kopási folyamat modellezése............................................................................ 84 

6.1 Shaft-on-Plate mérés kopásszimulációja csomópontok mozgatásával ........ 84 

6.2 Tömítés kopásszimulációja a csomópontok mozgatásával és 
határállapoti ellenőrzéssel ........................................................................ 85 

3 



6.3 Tömítés kopásszimulációja újrahálózással, tengelyszimmetria 
feltételezésével ......................................................................................... 94 

7. Új tudományos eredmények............................................................................... 100 

8. Összefoglalás...................................................................................................... 101 

8.1 Az eredmények hasznosítása...................................................................... 102 

9. Summary ............................................................................................................ 104 

10. Köszönetnyilvánítás ........................................................................................... 106 

Irodalomjegyzék ......................................................................................................... 107 

1. Melléklet................................................................................................................. 112 

2. Melléklet................................................................................................................. 117 

 

4 



5 

Jelölésjegyzék 
Az érthetőség és az áttekinthetőség érdekében a 2. fejezetben (A vonatkozó 

szakirodalom áttekintése) az eredeti hivatkozások jelöléseit megtartottam, még akkor is, ha 
egyes jelöléseket más mennyiségek kifejezésére is használtam. A 2. fejezetben a jelöléseket 
helyben értelmezem. 

Jelölés Fizikai tartalom Mértékegység 

ρ sűrűség g/mm3 

σ feszültség MPa 

σegyen von Mises-féle egyenértékű feszültség MPa 

σkrit a tönkremeneteli feltétel határfeszültsége MPa 

µ súrlódási tényező  

µfelületi felületi súrlódási tényező  

µtérgogati térfogati súrlódási tényező  

C Mooney-Rivlin konstans MPa 

E rugalmassági modulus MPa 

F erő N 

f frekvencia Hz 

Felválási elválási erő N 

Fn normálerő N 

Δh  a kopásmélység növekménye mm 

IRHD nemzetközi gumi keménységi fok  

Δm kopási tömegveszteség g 

p nyomás Pa 

R, r sugár mm 

Ra átlagos felületi érdesség µm 

s csúszási úthossz m 

t idő s 

T hőmérséklet K vagy °C 

v sebesség m/s vagy mm/s 

V térfogat m3 

Ws fajlagos kopási együttható mm3/Nm 

Δt  a csúszási idő növekménye s 



Rövidítések 
 

DEM diszkrét elem módszer 

DMTA dinamikus mechanikai és hőtani vizsgálat (Dynamic Mechanical and 
Thermal Analysis) 

EHD elaszto-hidrodinamika 

EPDM  etilén-propilén-dién gumi 

PEM peremelem módszer 

PP polipropilén 

PoP Pin-on-Plate 

RoP Ring-on-Plate 

SoP Shaft-on-Plate 

SEM pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscope) 

TPE hőre lágyuló elasztomer (Thermoplastic Elastomer) 

VE végeselem 

WLF Williams-Landel-Ferry 

WLP fehérfény-mikroszkóp (White Light Profilometry) 
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1. Bevezetés 
A gumi és gumiszerű anyagok, elasztomerek műszaki alkalmazása gyakran 

megkerülhetetlen, például tömítő vagy rezgéscsillapító funkciót ellátó alkatrészek esetén. 
Szintén gyakori az elasztomer alkatrészek csúszó súrlódó alkalmazása. Ilyen alkatrészek 
tervezésekor a súrlódás szempontjából több különféle követelményt kell figyelembe venni: 
egy gumiabroncs esetében például a súrlódás növelése, míg csúszótömítések esetén 
csökkentése a cél. A Világ gumigyártásának legnagyobb részét a gumiabroncs-előállítás teszi 
ki, de a kisebb tömegű elasztomer alkatrészek szerepe is jelentős egy-egy gép működésében, 
gondoljunk csak a Challenger űrsikló katasztrófájára, amelyet valószínűleg egy tömítés nem 
megfelelő anyagválasztása okozott. 

A tribológia a súrlódással, kopással, kenéssel kapcsolatos jelenségeket vizsgáló 
tudomány. Az elasztomer anyagok tribológiai vizsgálata különösen érdekes és máig nagyrészt 
feltáratlan terület, mivel az elasztomer anyagok mechanikai tulajdonságai (például nagy 
alakváltozó képesség, nemlineáris, idő- és hőmérsékletfüggő viselkedés) mellett a súrlódási, 
kopási és kenési mechanizmusai is különböznek a fémek, kerámiák és keményebb polimerek 
esetén megismert viselkedéstől. A csúszó elasztomer alkatrészek tervezésekor az ipar a 
költség- és időigényes kísérleti vizsgálatokra kénytelen hagyatkozni. A Világban napjainkban 
uralkodó trendek azonban megkövetelik a termékek fejlesztési idejének, költségének és 
környezetkárosító hatásainak minimalizálását, ami a számítógépes szimulációs technikák 
egyre szélesebb körű alkalmazását igényli. Csúszótömítések fejlesztése során a következő 
célok fogalmazhatók meg: a súrlódás csökkentése, a kopás csökkentése, a szivárgás 
csökkentése, rezgések és zajok csökkentése továbbá a felhasznált kenőanyag-mennyiség 
csökkentése [1]. 

Az ilyen, néhol egymásnak ellentmondó követelmények teljesítéséhez szükséges az 
elasztomerek tribológiai folyamatainak részletes feltárása, és a tribológiai jelenségek minél 
szélesebb körű és minél kevesebb elhanyagolással történő modellezése. 

1.1 Kutatási problémák 
Az értekezés címében megjelenő elasztomerek és csúszótömítések súrlódásának és 

kopásának modellezése összetett, sok kérdéskört érintő probléma. Magában foglalja az 
elasztomerek mechanikai modellezését, az elasztomerek sajátos tribológiai folyamatainak 
leírását továbbá a tribológiai folyamatok modellezésének feladatait. Az elasztomerek 
mechanikai viselkedésének leírása önmagában is komoly kihívás, tekintettel arra, hogy 
általában az elasztomer alkatrészek, jellegükből fakadóan, nagy alakváltozást szenvednek 
(geometriai nemlinearitás), a rugalmassági modulus függ az alakváltozás mértékétől (anyagi 
nemlinearitás), az anyagjellemzők függnek a hőmérséklettől és az alakváltozási sebességtől 
(viszkoelaszticitás), az anyag rugalmassága függ az terhelési történettől (Mullins-hatás) és a 
viszkoelasztikus jellemzők változnak az alakváltozás függvényében (Payne-hatás). Az 
elasztomerek súrlódása is összetettnek mondható, mivel a hagyományos szerkezeti anyagok 
esetében megszokott felületi súrlódás mellett itt a belső súrlódás (hiszterézis) hatása nem 
hanyagolható el. Száraz súrlódás esetén a viszonylag nagy súrlódási tényező miatt az 
elasztomer felület erősen megnyúlik, az érintkezési tartomány folytonossága bizonyos 
esetekben megszakad, a felület begyűrődik. Ezzel összefüggésben a gumik és gumiszerű 
anyagok kopási mechanizmusai is hasonlóan összetettek, az egyik jellemző kopásformával, az 
orsóképződéses kopással nap mint nap találkozhatunk radírozás közben. A tribológiai 
folyamatok modellezésének egyik komoly akadálya az, hogy bizonyos tribológiai 
jelenségeket a mai napig nem sikerült olyan mélységig feltárni, hogy általánosan használható, 
mégis megfelelően pontos eredményeket adó modelleket lehessen készíteni. 
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A Gép- és Terméktervezés Tanszék 2005-2009-ig résztvevője volt az Európai Unió 6. 
keretprogramja Knowledge-based Radical Innovation Surfacing for Tribology and Advanced 
Lubrication (KRISTAL) című integrált kutatási projektjének (azonosító: NMP3-CT-2005-
515837), melynek témája elasztomer alkatrészek tribológiai vizsgálata és modellezése volt. 
Kutatásaimat nagyrészt ezen integrált projekt keretén belül végeztem.  

1.2 A kutatás célja 
A kutatás célja elasztomer csúszótömítések működési környezetében előforduló 

tribológiai folyamatok feltárása, megértése, az elasztomerek általános tribológiai 
jellemzőinek, súrlódási és kopási mechanizmusainak megismerése, a kenés hatásainak 
vizsgálata és a tribológiai folyamatok modellezése az elasztomerekre jellemző mechanikai és 
tribológiai sajátosságok figyelembevételével. 

Munkám során az alábbi kérdésekre kerestem választ: 

I. Mely súrlódási és kopási jelenségek jellemzők elasztomerek csúszó súrlódásakor? 

Mivel az elasztomerek tribológiai és mechanikai tulajdonságai nagyban 
különböznek a fémek és polimerek esetében megszokottaktól, eltérők a kopási és a 
súrlódási folyamatok is, amelyek csúszás közben lejátszódnak. 

II. Hogyan lehet modellezni az elasztomerek sajátos, sebességfüggő súrlódási viselkedését? 

A mechanikai tulajdonságokhoz hasonlóan az elasztomerek tribológiai 
tulajdonságai is változnak a csúszási sebesség függvényében. 

III. Hogyan modellezhetők az elasztomerekre jellemző kopásmechanizmusok? Hogyan 
végezhető végeselemes alapú kopásszimuláció (elemmérethez viszonyítva) nagy kopás 
esetén? 

Az elterjedt és fémek esetében leggyakrabban használt lineáris kopásmodell 
nem veszi figyelembe az elasztomerek jellemző kopásmechanizmusait. A végeselemes 
vizsgálatokhoz kapcsolt, ismert kopásszimulációs algoritmusok általában csak 
viszonylag kismértékű – az érintkezési tartomány közelében elhelyezkedő elemek 
méreténél jóval kisebb – kopás modellezésére képesek. 

IV. Hogyan modellezhetők az elasztomer csúszótömítések súrlódási és kopási 
mechanizmusai? 

A csúszótömítések esetén az elasztomerek különleges mechanikai és 
tribológiai jellemzői mellett a különböző kenésállapotok hatását is figyelembe kell 
venni. 

1.3 Hipotézisek 
a) Elasztomerek hiszterézisből adódó súrlódása és annak sebességfüggése modellezhető 

olyan végeselemes csúszó súrlódó érintkezési modellel, amelyben az elasztomer 
anyagjellemzőit viszkoelasztikus anyagmodellel vesszük figyelembe. 

b) A hiszterézis és az adhézió hatását is figyelembe vevő végeselemes modellel az 
elasztomerek súrlódási mechanizmusai modellezhetők. 

c) Az elasztomerek kopásának modellezéséhez kidolgozható egy olyan kopásmodell, 
amely figyelembe veszi az elasztomerekre jellemző kopásmechanizmusokat. 

d) Egy összetett súrlódási-kopási modell segítségével csúszótömítések súrlódási és 
kopási állapota modellezhető a valós működési feltételek figyelembevételével. 
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1.4 Az értekezés felépítése és az alkalmazott kutatási módszerek  
A dolgozat 2. fejezetében mutatom be a témához kapcsolódó eddigi, az irodalomban 

publikált tudományos eredményeket. Az első alfejezetben az elasztomerek mechanikai 
tulajdonságait és azok modellezési lehetőségeit ismertetem. A következő alfejezetben 
bemutatom a tribológia kísérleti módszereit, majd rátérek az elasztomerek tribológiájának 
kérdéskörére. Végül a tribológiai folyamatok modellezési lehetőségeit ismertetem. 

A 3. fejezetben az általam végzett tribológiai mérések, kísérleti vizsgálatok bemutatása 
olvasható. Méréseket végeztem Németországban a Kaiserslauterni Egyetem Kompozit 
Anyagok Intézetében (IVW GmbH). A mérőberendezések és a vizsgált anyagok részletes 
leírása után a mérések paramétereinek ismertetése következik, végül összefoglalom a mérések 
eredményeit. A mérések nagyobb részét EPDM (etilén-propilén-dién, az M jelzi a polimetilén 
típusú telített lánc jelenlétét a gumiban [2]) gumikkal végeztem, de több vizsgálatot 
folytattam különféle hőre lágyuló elasztomer anyagokkal is. A tribológiai mérések többféle 
mérési konfigurációkban történtek: Pin-on-Plate (körpályán mozgó rúdnak szorított gumilap), 
Shaft-on-Plate (forgó acéltengelyhez nyomott gumilap), Ring-on-Plate (forgó hengerhez 
nyomott gumilap). A kopott próbatestek felületét optikai és pásztázó elektronmikroszkópos 
(SEM) felvételekkel vizsgáltam.  

A 4. fejezetben az elasztomerek súrlódásakor megjelenő belső súrlódás, a hiszterézis 
számítógépes modellezhetőségét tárgyalom. A súrlódás hiszterézisből eredő összetevőjének 
változását a csúszási sebesség, az ellenfelület érdességi paraméterei függvényében 
modellezem végeselemes súrlódási modellekkel. A végeselemes modelleket az MSC.MARC 
szoftvercsomag Mentat moduljával készítettem, a számításokat a MARC használatával 
végeztem. 

Az 5. fejezetben súrlódásos érintkezési végeselemes számításokkal modellezem a 
tribológiai kísérleti vizsgálatokat száraz illetve kent esetekben.  

A 6. fejezetben az általam kidolgozott kopásszimulációs algoritmusokat mutatom be 
és alkalmazom egy modellkísérlet, egy kísérleti alkatrészvizsgálat illetve egy csúszótömítés 
beépítési környezetének modelljén. A végeselemes számításokhoz kapcsolt kopási 
algoritmusok elkészítéséhez a Python programnyelvet használtam. 

A 7. fejezetben ismertetem az új tudományos eredményeket, a 8. és 9. fejezetben 
röviden összefoglalom eredményeimet magyar és angol nyelven. 
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2. A vonatkozó szakirodalom áttekintése 

2.1 Elasztomerek mechanikája 
Az elasztomerek mechanikai viselkedésnek megértéséhez elengedhetetlen néhány 

anyagszerkezettani jellemző áttekintése. Az elasztomerek molekulaszerkezete nincs oly 
mértékben megkötve, mint például a fémek kristályszerkezete, a szénláncú polimerek 
szomszédos tagjai a C-C-kötés körül el tudnak fordulni anélkül, hogy a kötés energiája 
megváltozna. Az egymás mellett fekvő láncokat másodlagos, van der Waals-kötések kötik 
össze, amelyek a testet érő terhelés hatására elszakadhatnak, és az „elszabadult” láncszakasz 
egy másik szegmenshez kapcsolódhat. Az ilyen „átugrások” miatt terhelés hatására a 
molekulaláncok orientálódnak, ez makroszkopikusan alakváltozás képében jelentkezik [3]. 
Az alakváltozásnak ezt a formáját, amely a láncok rendeződése révén alakul ki entrópia-
rugalmasságnak nevezik, mivel a molekulaláncok rendeződése entrópiaváltozásként 
értelmezhető [4]. 

2.1.1 Hiperelasztikus anyagmodellek 
Elasztomerek anyagi viselkedésének modellezéséhez a Hooke-törvény általában nem 

alkalmas, az elasztomer anyagok ugyanis nemlineáris feszültség-alakváltozás összefüggést 
mutatnak. Az ilyen anyagok mechanikai viselkedésének leírására hiperelasztikus 
anyagmodelleket célszerű használni [5]. Bertram [6] definíciója szerint hiperelasztikusnak 
(vagy Green-elasztikusnak [7]) nevezünk egy anyagot, ha az alakváltozási energia a 
deformációs gradiens differenciálható függvénye.  

A hiperelasztikus anyagmodellek csoportosítása az összefüggés megközelítése 
 szerint [8]: 

• Fenomenológiai megközelítések: 

o Mooney-Rivlin-modell 

o Ogden-modell 

o Polinomiális modell 

o Yeoh-modell 

• Anyagszerkezettani megközelítések: 

o Arruda-Boyce-modell 

o Neo-Hooke-modell 

• Hibrid elmélet: 

o Gent-modell 

A fenomenológiai elméletek a megfigyelt viselkedés leírására létrehozott matematikai 
függvényekkel dolgoznak. Az anyagszerkezettani elméletek a molekulák elrendeződése és 
mozgása alapján következtetnek a makroszkopikus mechanikai viselkedésre. 

A következőkben a leggyakrabban előforduló hiperelasztikus modelleket mutatom be. 

A neo-Hooke hiperelasztikus anyagtörvény [8] szerint az alakváltozásienergia-
sűrűség: 
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)3I(G
2
1W 1 −=  (1) 

ahol G az anyag nyírási modulusa, I1 pedig az alakváltozási tenzor első skalár 
invariánsa. Egytengelyű húzás esetén a feszültség: 
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33G)(G
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1

1
2
111

3

 (2) 

ahol λ1 a megnyúlás, ε = λ1 – 1 pedig az alakváltozás. A neo-Hooke-modell az 
irodalom szerint jól használható az elasztomerek anyagi viselkedésének leírására, ha 30-70%-
nál nem nagyobb az alakváltozás. Ennél nagyobb deformációk esetére dolgozták ki a neo-
Hooke-modell általánosítását, a Mooney-Rivlin anyagmodellt. A Mooney-Rivlin-modellben 
az alakváltozásienergia-sűrűség az alakváltozási tenzor két skalár invariánsának lineáris 
kombinációja [8]: 

)3I(C)3I(CW 2211 −+−=  (3) 

ahol C1 és C2 anyagra jellemző konstansok, I1 és I2 pedig az alakváltozási tenzor első 
és második skalár invariánsa. Egytengelyű húzás esetén a feszültség [8]: 
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Ha C1 = ½ G és C2 = 0, a neo-Hooke-anyagmodellt kapjuk. 

A Yeoh-modellben az alakváltozásienergia-sűrűség csak az első skalár invariánstól 
függ [8]: 

∑
=
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ahol Ci konstansok. Az eredeti Yeoh-modellben n = 3, de ma már ezt az általános 
változatát használják. Egytengelyű húzás esetén a feszültség [8]: 
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A hiperelasztikus anyagmodellek, bár jól leírják az elasztomer anyagok nemlineáris 
anyagi viselkedését, nem veszik figyelembe az anyag időtől, alakváltozási sebességtől és 
hőmérséklettől függő tulajdonságát. Elasztomer anyagok esetében pedig ezek a tulajdonságok 
jelentősen befolyásolhatják az anyagi viselkedést. 

2.1.2 Elasztomerek viszkoelasztikus tulajdonsága 
Az elasztomerek viszkoelasztikus viselkedést mutatnak, azaz elasztikus és viszkózus 

anyagtulajdonságokkal is rendelkeznek. A viszkoelasztikus anyagokra jellemző, hogy a 
feszültség-alakváltozás görbén hiszterézis jelentkezik, egy terhelési-tehermentesítési 
ciklusban munka vész el, amely hővé alakul (1. ábra). 
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1. ábra. Viszkoelasztikus anyagok jellemző sematikus feszültség-alakváltozás görbéi fel- 

és leterhelés során (a vonalkázott terület a hiszterézis) 

A viszkoelasztikus anyagok jellemző tulajdonsága a kúszás és a feszültségrelaxáció 
(ernyedés), azaz időben állandó terhelésnek kitett test alakváltozása a terhelés időtartamával 
növekszik, illetve időben állandó alakváltozásra kényszerített test esetén az alakváltozás 
fenntartásához szükséges erő a terhelés időtartamával csökken (2. ábra). 

 

σ = áll. ε = áll. 

2. ábra. A kúszás és a feszültségrelaxáció 
Jellemző még a viszkoelasztikus anyagokra, hogy a terhelésráadás sebességétől 

függően változik az anyag pillanatnyi merevsége [9]. 

Az egyik legegyszerűbb viszkoelasztikus modell a Maxwell-modell (3. ábra). A 
Maxwell-modellben egy rugó és egy csillapítás van sorosan kapcsolva. A viszkoelasztikus 
viselkedést leíró differenciálegyenlet: 

dt
d

E
1

dt
d σ

+
η
σ

=
ε  (7) 

ahol t az idő, η a dinamikai viszkozitás, E a rugalmassági modulus. 

A Maxwell-modell jól leírja a legtöbb polimer anyag feszültségrelaxációját, a kúszási 
viselkedést azonban nem [10]. 

 
3. ábra. A Maxwell-modell 

A Kelvin-Voigt-modellben is egy rugó és egy csillapítás tag szerepel, itt azonban 
párhuzamosan kapcsolva (4. ábra). A viselkedést leíró differenciálegyenlet: 
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η
ε−σ

=
ε E

dt
d  (8) 

A Kelvin-Voigt-modell alkalmas a kúszás jelenségének modellezésére, viszont a 
feszültségrelaxációt nem írja le [10]. 

 
4. ábra. A Kelvin-Voigt-modell 

A Standard Solid modellben [9] egy Maxwell-elem (sorosan kapcsolt rugó és 
csillapítás) van párhuzamosan kapcsolva egy rugóelemmel (5. ábra). A modell 
differenciálegyenlete: 

21
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A Standard Solid modell alkalmas mind a kúszás, mind pedig a feszültségrelaxáció 
modellezésére [9]. 

 

A 6. ábra a Burger-fél xwell- és egy Kelvin-Voigt-
modell

5. ábra. A Standard Solid modell 
e modellt mutatja, amelyben egy Ma

 van összekapcsolva. A Burger-modellel jól jellemezhető a legtöbb hőre lágyuló 
polimer kúszási viselkedése [11]. 

 
6. ábra. A Burger-modell 
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Az általánosított Maxwell-modellben egy rugóelem van párhuzamosan kapcsolva több 
Maxwell-elemmel (7. ábra). Ez a modell figyelembe veszi azt, hogy a kúszás mértéke időben 
változó lehet és az egyes elemekhez eltérő időállandó tartozik [9]. A [9] hivatkozástól 
eltérően, a csillapítás nélküli (az ábrán a felső) rugóelemet E00-val jelöltem E0 helyett, mivel 
az általánosított Maxwell-modell alkalmazásakor (a 4.1 fejezetben) ez a tag adja meg az 
anyag rugalmasságát viszonylag hosszú idő elteltével. Az E0 jelölést pedig a terhelés 
ráadásának pillanatában jelentkező, viszonylag nagy rugalmassági modulus jelölésére 
használom. 

 
7. ábra. Az általánosított Maxwell-modell 

A viszkoelasztikus anyagok hiszterézisét általában dinamikus mechanikai mérésekkel 
vizsgálják: a periodikusan ismétlődő alakváltozásra kényszerített testben ébredő feszültséget 
mérik. A tisztán rugalmas anyagokon alkalmazott alakváltozás hatására azonnal feszültség 
ébred, a viszkoelasztikus anyagok esetén azonban a feszültség időben kissé késleltetve 
jelentkezik. A viszkoelasztikus anyagok erőgerjesztésre is hasonlóan reagálnak. A 
periodikusan változó igénybevételre adott válasz leírására a komplex (dinamikus) 
rugalmassági modulus használható: 

E* = E’ + i E”  (10) 

ahol i2 = -1, E’ a tárolási modulus, E” a veszteségi modulus. 

A tárolási modulus a viszkoelasztikus anyag rugalmas tulajdonságát jellemzi, a 
veszteségi modulus pedig a viszkózus tulajdonság miatt disszipálódó energia jellemzésére 
szolgál. 

δ
ε
σ

=

δ
ε
σ

=

sin"E

cos'E

0

0   (11) 

ahol δ az alakváltozás és a feszültség közötti fáziseltolódás szöge. A veszteségi és a 
tárolási modulus hányadosa a veszteségi tényező: 
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δ= tan
'E
"E  (12) 

A tanδ veszteségi tényező jól jellemzi a viszkoelasztikus anyag hiszterézisét, 
hőmérséklettől és alakváltozási sebességtől való függése alapján meg lehet határozni a 
hiszterézissel összefüggő hatások hőmérséklet- és sebességfüggését. 

Végeselemes vizsgálataim során az elasztomer anyagok mechanikai viselkedésének 
leírásához hiperelasztikus Mooney-Rivlin anyagtörvényt és 15 Maxwell-tagból álló 
általánosított Maxwell-modellt használtam. 

2.2 Tribológiai vizsgálatok 
A tribológia tudománya a súrlódási, a kopási és a kenési folyamatokat vizsgálja. A 

tribológiai rendszerekben lejátszódó folyamatok igen összetettek, hiszen mechanikai, hőtani, 
áramlástani, fizikai és kémiai jelenségek egyidejű és egymással kölcsönhatásban levő hatását 
kell figyelembe venni. Az elméleti összefüggések ezért általában csak egyszerűsített 
modellekre érvényesek, viszonylag kevés ható tényezőt vesznek figyelembe. Emiatt a 
tribológia elsősorban kísérleti tudományág. A tribológiai kísérleti vizsgálatok célja Kozma 
[12] szerint: 

• A hosszú élettartam szempontjából optimális szerkezet kialakítása. 

• A működés szempontjából optimális szerkezet kialakítása. 

• A karbantartási, felújítási időszakok megállapításához szükséges adatok 
meghatározása. 

• A gép működési állapotának figyelemmel kísérése. 

• Az alkatrészek kopásának szimulálása modellvizsgálatokkal 

• A tribológiai rendszer viselkedését befolyásoló tényezők megállapítása. 

• Adott súrlódó szerkezet elkészítéséhez és működtetéséhez szükséges anyagpár és 
kenőanyag kiválasztása. 

• Az anyagok és a kenőanyag minőségének ellenőrzése. 

A vizsgálati célok elérése érdekében elvégzett kísérletek során több, egymásnak 
ellentmondó szempontra is tekintettel kell lennünk, ezért a tribológiai kísérletek 
összetettségük szerint több szinten végezhetők. Bhushan [13] és Zum Gahr [14] illetve a DIN 
50322 szabvány a következőképp csoportosítja a tribológiai vizsgálatokat (8. ábra). Lentről 
felfelé haladva nő a vizsgálatok valósághűsége, azaz a tribológiai rendszerben részt vevő 
alkatrészeket a valós működés és a kísérlet közben érő hatások hasonlósága. Ezzel azonban a 
költségek és a vizsgálati idő is nő. Minél több befolyásoló tényezőt veszünk figyelembe, annál 
kevésbé tudjuk azok hatását elkülöníteni. A tribológiai alkalmazásra szánt anyagokat ezért 
rendszerint modellkísérletekkel kezdik tanulmányozni. Ezen a szinten gyorsan és hatékonyan 
meg lehet vizsgálni több anyagot, illetve fel lehet tárni a tribológiai tulajdonságokat 
meghatározó paraméterek hatását (például érintkezési nyomás, hőmérséklet, kenési állapot 
stb.), így kialakul egy átfogó, általános kép a vizsgált tribológiai rendszer tulajdonságairól. Az 
itt „legjobban teljesítő” anyag, anyagpár vagy egyéb paraméterek ismeretében már 
elvégezhetők a következő (költségesebb) szinten álló vizsgálatok, és így tovább, mindig az 
adott szinten a legkedvezőbb anyagpárosítást és paramétereket megtartva a vizsgálatok sora 
eljut a legfelső szintre, a gép vagy berendezés üzemi vizsgálatáig, ahol már a valós 
üzemeltetési környezetben és hatásokkal vizsgálják a rendszer működését. A tribológiai 
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vizsgálatok elrendezése – a modellkísérletek kivételével – általában specifikus, az adott 
rendszernek, alkatrészeknek megfelelően kerül meghatározásra. Természetesen vannak olyan 
vizsgálóberendezések, amelyek egy-egy gépelemtípus tribológiai vizsgálatára alkalmasak, 
például egy csapágyvizsgáló berendezésen többféle csapágy vizsgálata is lehetséges. A 
tribológiai modellvizsgálatok esetén több, általánosan használt próbatest-elrendezés is létezik. 
A modellkísérletek megtervezésekor célszerű figyelembe venni a megvalósítandó tribológiai 
alkalmazásban fellépő igénybevételeket és mozgási viszonyokat és a próbatest-elrendezést 
ennek alapján megválasztani. Kutatásaim során többféle modellkísérletet végeztem el a 
vizsgált elasztomerek általános súrlódási és kopási viselkedésének vizsgálata érdekében, majd 
egyszerűsített alkatrészvizsgálat során tanulmányoztam egy csúszótömítés kopását. 

  
8. ábra. A tribológiai kísérleti vizsgálatok csoportosítása [14] 

2.3 Elasztomerek tribológiája 
Moore [15] a 9. ábra szerint csoportosította a gumiszerű anyagok súrlódási és kopási 

mechanizmusait. Ez a rendszerezés általánosan elfogadott az irodalomban az elasztomerek 
száraz csúszó súrlódása esetén. Ezek alapján az elasztomerek száraz súrlódásának két 
összetevője van: a hiszterézis és az adhézió [16]. Az elasztomer anyagokra jellemző belső 
súrlódást, a hiszterézist az anyag viszkoelasztikus tulajdonsága okozza [10]. A test 
deformációjához szükséges befektetett alakváltozási energia egy része disszipálódik, hővé 
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alakul és a test visszarugózásakor ezt a hányadot nem kapjuk vissza. Amikor egy elasztomer 
testet egymás után többször deformálunk, a hiszterézisveszteség is ismételten jelentkezik, és 
sok, gyakran ismétlődő igénybevétel esetén egészen jelentős lehet. Ilyen ismétlődő 
igénybevételt figyelhetünk meg makroszkopikus méretekben például egy gépjármű 
gumiabroncsa és az úttest gördülő kapcsolata esetében. Ahol a gumiabroncs érintkezik az út 
felszínével, ott benyomódik, majd továbbgördülve visszanyeri eredeti alakját, így a 
gumiabroncs futófelületének pontjait a kerék forgási frekvenciájának megfelelő, ismétlődő 
terhelés éri. Mikroszkopikus szintű hiszterézisről beszélhetünk elasztomer és egy merev, 
érdes felület csúszó súrlódó kapcsolatakor, például egy gépjármű csúszó kerekekkel történő 
fékezésekor a gumiabroncs és az aszfalt érdes felülete között vagy például csúszótömítések 
esetén a tömítés és a mozgó rúd érdes felülete között. Az érdes merev felület érdességcsúcsai 
ugyanis benyomják a gumi felületét, majd továbbhaladva újabb területet fognak deformálni. 
Csúszás közben az érdes ellenfelület az érdességcsúcsok távolságától és a csúszási sebességtől 
függő frekvenciával ismétlődő igénybevételt okoz [17]. 

 
9. ábra. Gumiszerű anyagok súrlódási és kopási mechanizmusai [15] 

2.3.

ező felületek között fellépő másodlagos, jellemzően van der Waals kötések okozzák 
[18]. 

Ela ási 
mechanizmusai
sztomerek súrlód

Hiszterézis Adhézió 

Sima felület 
Du es 

felület 
rva, érd To es 

felület 
mpa, érd

Elválási 
challamach(S -) 
hullámok 

Fáradás Orsóképződés Abrázió

El si 
mechanizmusai
asztomerek kopá

1 Elasztomerek száraz súrlódási mechanizmusai 
Elasztomerek száraz súrlódásakor jelentős lehet az adhézió hatása. Az adhéziót az 

érintk

Könnyen belátható, hogy egy elasztomer test és egy érdes merev felület nyugvó 
érintkezése esetén a valós érintkezési tartomány jóval nagyobb lesz, mint például fémek 
esetén, mivel a lágyabb elasztomer anyag könnyebben ki tudja tölteni az érdes felület 
völgyeit. A valós érintkezési tartomány azonban a Hertz-féle érintkezési elmélet segítségével 
számított értéknél is nagyobbra adódik, mivel a felületek között fellépő adhéziós vonzó hatás 
növeli a két test érintkezési tartományát. Persson [17] szerint, ha kellően lassú a csúszás, a két 
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felület között megmaradhat a teljes érintkezés az adhézió miatt, tehát az elasztomer anyag 
felszíne mindvégig az érdes ellenfelülethez tapadva mozog a csúszás során és a völgyekben 
sem szakad meg az érintkezés. Nagyobb csúszási sebességek esetén a gumi már nem képes 
teljesen kitölteni az érdes ellenfelület völgyeit, így megszűnik a teljes érintkezés, és ezzel az 
adhézió

s súrlódási összetevő a hiszterézishez hasonló 
hőmérséklet- és sebességfüggést mutat [21]. 

 miatt bekövetkező súrlódási ellenállás csökken. 

Grosch [19] szerint az adhéziós összetevő egy molekuláris stick-slip jelenséggel van 
összefüggésben és a veszteségi modulustól függően változik. Hasonló elmélettel magyarázza 
az adhéziós súrlódást Persson is [20]. Az elasztomer felületén lévő molekulaláncok végei az 
adhéziós erők miatt az ellenfelülethez tapadnak, amely mozgásával megnyújtja a 
molekulaláncokat. Amikor a rugóként megnyújtott molekulaláncok előfeszítése meghaladja a 
molekulát az ellenfelülethez rögzítő adhéziós erőt, a molekulalánc elszakad az ellenfelülettől, 
és visszarugózik az eredetihez hasonló állapotába, és ott újra hozzátapad az ellenfelülethez 
(10. ábra). A vizsgálatok szerint az adhézió

v

 
lekulaláncainak10. ábra. Az elasztomer anyag mo  adhéziós érintkezése egy merev 

désével modellezi a 
gumi felületén csúszó kemény ellenfelület gördülő súrlódását (11. ábra).  

ellenfelülettel 
Persson és szerzőtársai [22] egy nyíló és egy záródó repedés terje

 

nyíló 
repedés 

záródó 
repedés 

nagy energia-
disszipáció 

kis energia-
disszipáció 

gumi

11. ábra. K elasztikus 
energiadisszipáció területei sötét színnel jelölve. [22] 
emény henger gördülése gumin. A legnagyobb viszko
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Grosch [19] különféle elasztomer anyagok súrlódási jellemzőit vizsgálta eltérő 
érdességű merev ellenfelületek esetén. Méréseit -50 és 100°C között változó 
hőmérsékleteken, eltérő csúszási sebességeken végezte. Megállapította, hogy a gumi érdes, 
merev ellenfelületen történő csúszása esetén a súrlódásnak két összetevője van: a felületek 
közötti adhézió és a gumi deformációjából adódó veszteség, a hiszterézis. Leírja azt is, hogy 
mindkét összetevő függ a csúszási sebességtől és a hőmérséklettől. Ellenfelületként 
csiszolópapírt és üveget használt, hogy megvizsgálja egy makroszkopikusan érdes és egy 
sima felület hatását. Kísérleteit elvégezte úgy is, hogy a súrlódó felületek közé magnéziaport 
(MgO) szórt, ezzel csökkentve az adhézió hatását, hiszen így megszűnt a közvetlen érintkezés 
a felületek között. Megállapította, hogy a gumi súrlódási ellenállásának sebesség- és 
hőmérsékletfüggése a mechanikai tulajdonságokhoz hasonlóan kifejezhetők egyetlen 
mestergörbével, amelyet WLF-transzformációval [23] lehet előállítani. Mérései során azt 
tapasztalta, hogy a hiszterézisből eredő súrlódási ellenállás szoros összefüggésben van az 
anyag viszkoelasztikus jellemzőivel, a maximális súrlódási ellenálláshoz tartozó csúszási 
sebesség megfelel a veszteségi tényező (tanδ) maximumához tartozó frekvenciának. 

2.3.1.1 A Schallamach-hullámok 
Schallamach [24] írta le először a gumik súrlódásának talán legérdekesebb jelenségét, 

a gumi sima felületen történő csúszásakor bizonyos körülmények között fellépő úgy nevezett 
elválási hullámok („waves of detachment”) megjelenését, amely hullámokat el is nevezték a 
szerzőről. Később Barquins vizsgálta a jelenséget részletesebben [25, 26]. Schallamach 
kísérleteiben egy üveg félgömböt húzott nekiszorítva egy gumilemez felületének, és azt 
tapasztalta, hogy az érintkezési tartományon elválási hullámok haladnak keresztül a csúszási 
sebességgel ellentétes irányban. A hullámok szabályos elrendeződésben követték egymást, 
sebességük pedig jóval meghaladta a két test relatív elmozdulásának sebességét. Schallamach 
megfigyelte azt is, hogy ilyen esetekben az érintkezési tartományban a felületek között nincs 
megcsúszás, a két test relatív elmozdulása csak a Schallamach-hullámok révén valósul meg, 
hasonlóan egy hernyó perisztaltikus mozgással történő haladásához. A Schallamach-hullámok 
kialakulásához lágy gumi és nagy súrlódási tényező szükséges, ám a jelenség általánosan 
megfigyelhető az elasztomerek súrlódásakor (12. ábra). 

 

vtest 

vhullám

12. ábra. A Schallamach-hullámok terjedése az érintkezési tartományban [26] 

A Schallamach-féle hullámok terjedése során csökken a felületek érintkezési 
tartománya, hiszen a felületek néhol elválnak egymástól, viszont nő a gumi anyagban 
disszipálódó energia: a hullámok terjedése jelentős makroszkopikus hiszterézisveszteséggel 
jár [25]. 

A Schallamach-hullámok terjedésével járó súrlódás esetén a gumi tehát elválik az 
ellenfelületétől, majd újra összetapad vele. Barquins szerint [26] a súrlódási erő a felületek 
szétválasztásához szükséges erővel van összefüggésben. A következő egyensúlyi egyenletet 
írta fel: 
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 vtest Fs = nFelválási vhullám (13) 

ahol vtest a testek relatív elmozdulásának sebessége, Fs a súrlódási erő, n az egy időben 
jelenlevő Schallamach-hullámok száma az érintkezési tartományban, vhullám a hullámok 
terjedési sebessége, Felválási pedig a hullámok elejénél (a hullámfrontnál) a felületek 
elválasztásához szükséges erő. Barquins azt is megállapította, hogy a Schallamach-hullámok 
kialakulása csak egy kritikus csúszási sebesség felett valósulhat meg, ami függ a felületek 
közti adhézió erősségétől, a geometriától és a hőmérséklettől is. Barquins egy másik cikkében 
[25] repedésterjedési folyamatként modellezi a Schallamach-hullámok terjedését és 
megállapítja, hogy az ilyen jellegű súrlódási mechanizmus esetén a disszipálódó súrlódási 
energia Schallamach-hullámok terjedési sebességének növekedésével nő.  

Best és szerzőtársai is a Schallamach-hullámok kialakulását vizsgálták [27], és 
megállapították, hogy ezen hullámok kialakulásáért nem az anyag viszkoelasztikus 
viselkedése felelős. Vizsgálataik során analitikusan, Mooney-Rivlin anyagmodell segítségével 
tanulmányozták az elválási hullámokat, és azt tapasztalták, hogy az előfeszített gumi esetén (a 
gumit a csúszás irányában, illetve arra merőlegesen meghúzva) megváltozik a Schallamach-
hullámok kialakulásához szükséges minimális sebesség. Tanulmányukban azt is bemutatták, 
hogy a Schallamach-hullámok kialakulása nem függ közvetlenül a Mooney-Rivlin 
anyagtörvény konstansaitól, de a feszültségállapottól igen, így keményebb gumik esetében 
nagyobb nyírófeszültségek szükségesek a hullámok kialakulásához. Ez megmagyarázza, hogy 
keményebb gumik esetében miért nem alakul ki a vizsgált jelenség, hiszen a nyírófeszültséget 
okozó súrlódási erő nem elég nagy ezekben az esetekben. 

2.3.1.2 Begyűrődés 
Schallamach sokat idézett cikkében [24] egy másik jelenséget is megemlít. Mérései 

során előfordult olyan eset, amikor a plexilapon csúszó gumi félgömb súrlódásakor az 
érintkezés a csúszási sebesség irányára közel merőleges vékony sávokban valósult meg 
hasonlóan a Schallamach-hullámok esetéhez, de ezekben az esetekben oly módon, hogy a 
sávok nem mozogtak (13. ábra). Itt tehát nem a Schallamach-hullámok terjedéséről van szó, 
csupán a gumi felületének begyűrődéséről.  

 
13. ábra. Butilgumi gömb plexilapon (a nyíllal jelölt irányban) történő csúszásakor 

kialakuló érintkezési tartomány fényképe [24]  
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2.3.2 Elasztomerek kopása 
Elasztomerek száraz súrlódásakor általánosan megfigyelt jelenség az orsó alakú 

kopadék szemcsék keletkezése és a fűrészfog-mintázatú kopáskép kialakulása. Zhang [28] 
illetve Fukahori és Yamakazi [29] egy borotvapenge gumi próbatesten történő csúszását 
vizsgálta a kopásmechanizmusok feltárása érdekében. A fűrészfogszerű kopásmintázat 
kialakulásához vezető folyamatot a következő módon írták le. A viszonylag nagy súrlódási 
erő miatt a gumi próbatesthez viszonyítva merevnek tekinthető ellenfelület a gumi felületét 
olyan nagy mértékben deformálja, hogy az nyelvszerűen megnyúlik, majd a penge 
továbbhaladása után visszatér a kezdetihez látszólag közeli állapotba. A nyelv tövében 
azonban olyan magas húzófeszültségek ébredhetnek, melyek hatására elszakad a guminak ez 
az erősen igénybevett része, egy repedés jelenik meg a felszínen, amely a penge 
továbbhaladása és a terhelés megszűnése után bezáródik, ahogy a gumi visszanyeri eredeti 
alakját. Amikor az ellenfelületként használt penge ismét a guminak erre a területére kerül, a 
nyelv újra kialakul, és a hasonlóan magas húzófeszültségek hatására a már kialakult repedés 
tovább terjed. Így az egymást követő ciklusok során egyre nagyobb nyelv alakul ki, egészen 
addig, amíg a repedés el nem éri a felszínt, ami a nyelv leszakadásához vezet. Amikor egy 
nyelv leszakad a próbatestről, akkor valósul meg tulajdonképpen a kopás, hiszen a 
folyamatnak ebben a lépésében történik anyagleválás. A nyelv megnyúlásakor az ellenfelület 
a gumi felszínére hajtja a nyelvet, amely így megvédi a kopástól az alatta fekvő területet. 
Ezért a következő ilyen nyelv és egy kezdődő repedés kialakulásának helye csak a nyelv 
hosszával megegyező távolságra lehet. Ez magyarázza a periodikus, fűrészfogszerű 
mintázatot. A gumi felület nyelvszerű megnyújtása, a nagy húzófeszültségek miatt 
bekövetkező felszíni szakadás, a repedések terjedése és a nyelvek leszakadása folytán 
kialakuló fűrészfog-mintázatú kopáskép nemcsak érdes és éles (abrazív) ellenfelületek esetén 
alakulhat ki, hanem egészen sima ellenfelülettel létesített csúszó súrlódó kapcsolat esetében 
is. 

Schallamach [30] egy hegyes és egy tompa, 1 mm átmérőjű félgömbben végződő 
tűvel vizsgálta a gumik súrlódási és kopási jellemzőit. A kísérletek során az előző 
bekezdésben leírtakhoz hasonló jelenséget tapasztalt: a tű erősen megnyújtotta a gumi 
felszínének egy kis területét, és a tű mögött szakadás jelent meg a felszínen. A kopásnyom 
periodikusan ismétlődő kopott szakaszokat mutatott. Schallamach cikkében ismerteti 
különböző fajta útfelületeken végzett koptatóvizsgálatainak eredményeit is. A gumi 
próbatestek kopott felszíne minden bemutatott esetben ismétlődő, a csúszási sebesség irányára 
merőlegesen futó árkokat mutatott, bár azok sűrűsége és mélysége a vizsgált gumi töltőanyag-
tartalmától és az ellenfelület topológiai jellemzőitől függően változott. A szerző megállapítja 
azt is, hogy az ilyen jellegű kopásminta jelenlétében nagyobb a kopás intenzitása, és hogy ez a 
kopásminta egyirányú csúszás esetében alakul ki. A következő kísérlettel mutatta be ezeket a 
megfigyeléseket: ugyanolyan gumiból készült próbatesteket koptat ugyanolyan ellenfelületen, 
de az egyik próbatestet bizonyos időközönként 90°-kal elfordítja, így az abráziós minta nem 
alakul ki. A csak egy irányban koptatott próbatest közel 60%-kal nagyobb kopást mutatott. A 
további kísérletek során Schallamach azt mutatta be, hogy a fűrészfogszerű kopásminta 
jellemzően tompább érdességcsúcsokkal rendelkező ellenfelületek esetén alakul ki, míg az 
éles szemcséjű csiszolóvásznon koptatott gumi kopásmintájában kevésbé jellemző ez a 
mintázat, mivel az éles-hegyes szemcsék gyakran átvágják a mintázat hullámhegyeit és a 
csúszási sebességgel párhuzamos karcolásokat okoznak. 

Barquins [31] egy üveg félgömb ellenfelülettel vizsgálta a gumiszerű anyagok 
súrlódási és kopási mechanizmusait. Vizsgálataiban elsősorban a Schallamach-hullámokat 
tanulmányozta. Azt tapasztalta, hogy a töltőanyag-mennyiség növelésével csökken a 
hullámok mérete és távolsága és az ellenfelület előtt egy hullámhegyet képez az ott 
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feltorlódott gumi, amely a nagyobb töltőanyag-tartalom esetén belép az érintkezési 
tartományba, mivel az elasztomer anyag viszkoelasztikus tulajdonságai miatt a hullám nem 
tud olyan gyorsan haladni, mint az ellenfelület, így az üveg félgömb maga alá gyűri a 
hullámot, és áthalad felette. Miután az ellenfelület áthaladt ezen a viszkoelasztikus 
kiemelkedésen, az kis idő múlva kisimul. Mikor az ellenfelület újra az előző pályán csúszik 
mielőtt a kiemelkedés teljesen visszasimult volna a síkba, a kiemelkedést az ellenfelület 
erősen megnyújtja (14. ábra), és az ismétlődő ciklusok során a kiemelkedés tövében szakadás 
jelenik meg, és a már korábban leírt kopási mód lép fel, a fűrészfog-szerű kopásmintázattal és 
az orsó alakú kopadékszemcsékkel. 

 
14. ábra. A viszkoelasztikus hullámok és a gumi felület begyűrődése [31] 

2.3.3 Elasztomerek kent súrlódása 
Kozma [12] szerint a súrlódás és a kopás csökkentésének leghatékonyabb eszköze a 

kenés. Elasztomerek esetében a kopás elkerülése általában különösen fontos, mivel az 
elasztomer alkatrészek jellemzően egy jóval keményebb alkatrésszel kerülnek súrlódó 
kapcsolatba. A „klasszikus” (kemény) elaszto-hidrodinamikai (EHD) kenés esetén a 
kenőanyag viszkozitása a nagy helyi nyomás miatt olyannyira megnőhet, hogy a terhet 
részben a kenőanyag viseli [32]. Elasztomerek kent súrlódásakor azonban nem ez, hanem az 
úgynevezett lágy (soft) EHD kenésállapot lehet jellemző. Lágy EHD kenésállapot esetén az 
elasztomer anyag nagy deformációt szenved viszonylag kis terhelés mellett is. A kis 
nyomásnak nincs jelentős hatása a kenőanyag viszkozitására (ellentétben a kemény EHD 
kenéssel). A kemény és a lágy EHD kenésállapotokra jellemző, hogy a helyi rugalmas 
alakváltozás egybefüggő folyadékfilmet biztosít a felületek között és az érdességcsúcsok 
érintkezése nem számottevő [33]. 

Hamrock szerint [33] a folyadékkenést a súrlódó testek deformációja és a kenőanyag 
nyomás hatására bekövetkező viszkozitásváltozása alapján négy fő területre oszthatjuk (15. 
ábra): 

1. Izoviszkózus – merev: Erre a területre jellemző, hogy a testek rugalmas 
deformációja elhanyagolható az őket elválasztó folyadékfilm vastagságához 
képest és a maximális érintkezési nyomás nem elég nagy ahhoz, hogy a 
kenőanyag viszkozitását számottevően megnövelje. 

2. Viszkózus – merev: Ebben a tartományban az érintkezési nyomás elég magas 
ahhoz, hogy jelentősen megnövekedjen a kenőanyag viszkozitása az 
érintkezési tartományban, miközben a súrlódó testek mereven viselkednek, 
deformációjuk mértéke elhanyagolható a kenőanyagréteg vastagságához 
képest. 

3. Izoviszkózus – rugalmas: Ebben az esetben a testek deformációja jelentős a 
felületeket elválasztó kenőanyagfilm vastagságához viszonyítva, az érintkezési 
nyomás viszonylag alacsony, nem elegendő a kenőanyag viszkozitásának 
jelentős emelkedéséhez. Ez a kenési állapot jellemző a kis rugalmassági 
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modulusú anyagok (pl. elasztomerek) kent súrlódásakor kialakuló lágy 
elasztohidrodinamika (EHD) esetén. 

4. Viszkózus – rugalmas: Ebben a tartományban az érintkező testek 
deformációja jelentős a felületeket elválasztó kenőanyagfilm vastagságához 
képest, és a nagy érintkezési nyomás hatására jelentősen változik a kenőanyag 
viszkozitása. Ez a kenési forma jellemző gördülő- és siklócsapágyak továbbá 
fogaskerekek súrlódásakor EHD kenésállapot esetén. 

 

Dimenzió nélküli 
minimális 
filmvastagság-
paraméter, 

minH
)

 

D
im

en
zi

ó 
né

lk
ül

i v
is

zk
oz

itá
s p

ar
am

ét
er

, g
V

 

Kenési 
tartományok 

Viszkózus-
merev Viszkózus-

rugalmas

Izoviszkózus-
rugalmas

Izoviszkózus-
merev határ 

Dimenzió nélküli rugalmassági paraméter, GE 

15. ábra. A kenési tartományok térképe a dimenzió nélküli minimális filmvastagság-
paraméter görbékkel a dimenzió nélküli viszkozitás- és rugalmassági paraméter 

függvényében k = 1 ellipticitás esetén [34] 
Hamrock és Dowson [34] dimenzió nélküli változókkal fejezték ki az említett négy 

kenési terület esetén kialakuló minimális kenőanyagfilm-vastagsági paramétert, a dimenzió 
nélküli viszkozitás paramétert és a dimenzió nélküli rugalmassági paramétert elliptikus 
érintkezéskor: 

• Dimenzió nélküli minimális filmvastagság-paraméter: 

3
x

2
0

2

22

emin Ru
hF

U
WHH

η
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

)
 (14) 

23 



ahol He a dimenzió nélküli folyadékfilm-vastagság, W a dimenzió nélküli terhelési 
paraméter, U a dimenzió nélküli sebességparaméter, F a normálerő, h a folyadékfilm-
vastagság, u a csúszási sebesség, η0 a kenőanyag viszkozitása atmoszférikus nyomáson, Rx az 
elliptikus érintkezési tartomány csúszási sebesség irányú sugara. 

• Dimenzió nélküli viszkozitás paraméter: 

2

3

V U
GWg =  (15) 

ahol G a dimenzió nélküli anyagparaméter. 

• Dimenzió nélküli rugalmassági paraméter: 

2

3/8

E U
Wg =  (16) 

A szerzők a dimenzió nélküli paraméterek alapján elkészítették a kenési térképet, 
amelyen behatárolhatók az egyes kenési tartományok. A 15. ábra a k = 1 ellipticitás (k az 
érintkezési tartomány ellipszise nagy- és kistengelyének aránya) esetén érvényes kenési 
térképet mutatja. 

Hooke és Donaghue [35] a lágy EHD kenést vizsgálták. Megállapították, hogy a 
kenőanyagfilm vastagsága olyan kicsi a rugalmas deformációhoz képest, hogy a 
nyomáseloszlás a nem kent állapotban megjelenő érintkezési nyomáseloszlással nagyrészt 
megegyezik kivéve az érintkezési tartomány széleit, a kenőanyag ki- és belépési helyét. 

Shen és Salant [36] forgótengely-tömítések nem állandósult súrlódási, kenési állapotát 
vizsgálták. Vegyes lágy EHD modellt készítettek, amelyben a kenőanyag áramlástani 
jellemzőit és az érdességcsúcsok érintkezését is figyelembe vették. Cikkükben a két érdes 
felület látszólagos érintkezési tartományát nem érintkező és ténylegesen érintkező területekre 
osztották. A modellben a kavitációt is figyelembe vevő általános Reynolds-egyenletet 
használták a nem érintkező területeken a kenőanyag viselkedésének leírásához. Az 
érdességcsúcsok tényleges érintkezésénél a Hertz-elméletet használták az érintkezési 
nyomáseloszlás és a kenőanyagfilm vastagságának meghatározására. A deformációk 
meghatározásához hatásmátrixon alapuló módszert alkalmaztak, a hatásmátrixokat VE 
módszerrel állították elő. Számításaikkal bemutatták a tengely felületi érdességének hatását a 
tömítési jellemzőkre. 

Nikas és Sayles [37] négyszög-keresztmetszetű csúszótömítést vizsgáltak. 
Modelljükben figyelembe vették az elasztomer tömítés nemlineáris anyagi viselkedését és 
hőmérsékletfüggését is. Cikkükben meghatározták EHD kenésállapot feltételezésével az 
érintkezési nyomást, a kenőfilm vastagságát és a szivárgás mértékét az üzemi nyomás 
függvényében -54°C, +23°C és +135°C hőmérsékleten. 

 

Az általam vizsgált kent állapotú csúszópárok esetében az izoviszkózus-rugalmas 
tartományba eső lágy EHD kenésállapotot feltételeztem, így a kenőanyag viszkozitásának 
sebesség- és terhelésfüggését elhanyagoltam. 

2.4 Tribológiai folyamatok modellezése 
A tribológiai rendszerek viselkedésének számítógépes modellezése igen jelentős 

fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évtizedben. A kezdeti egyszerű érintkezési 
makromodellek helyett ma már a kereskedelmi végeselemes szoftverekben is rendelkezésre 
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áll többféle súrlódási modell, amelyekkel akár a csúszó felületek stick-slip súrlódása is 
modellezhető. A kapcsolt mechanikai-hőtani vizsgálatoknak köszönhetően a fejlődő súrlódási 
hő is figyelembe vehető [38]. Bizonyos korlátozásokkal ugyan, de külön folyamatként futó 
program nélkül modellezhető az érintkező testek kopása is kereskedelmi szoftverekkel végzett 
végeselemes vizsgálat során [39]. Goda [40] szálerősítéses polimer kompozit anyagok 
szálelválást is figyelembe vevő kopási modelljét készítette el. Az elérhető számítási kapacitás 
megnövekedése lehetővé tette érdes felületek mikrotopográfiájának figyelembevételét is [41]. 
Az irodalomban fellelhető kopásmodellek nagy része, a fémek, kerámiák és keményebb 
polimerek esetén jól használható lineáris kopási összefüggést veszik alapul, amely azonban 
figyelmen kívül hagyja az összetettebb, például az elasztomerekre jellemző kopási módokat. 

2.4.1 A súrlódás modellezése 
Az MSC.MARC végeselemes programban a súrlódás modellezésére két súrlódási 

modell áll rendelkezésre. Az egyes mennyiségeket a MARC dokumentációja szerint jelölöm 
[42]. A leggyakrabban használt a Coulomb-féle súrlódási modell, amely igen sok alkalmazás 
esetén használható. A Coulomb-féle modell esetében a súrlódási tényező értéke a 
végeselemes modellekben a következők függvénye lehet: 

),v,T,F,x( r
cs
n σμ=μ  

ahol x a pozíció, cs
nF a csomóponti normálerő, T a hőmérséklet, vr a relatív sebesség, 

σ  az egyenértékű feszültség. 

A másik súrlódási modell pedig a nyírási súrlódás alapú modell, amelyet összetettebb 
érintkezési esetek, például kovácsolás modellezésére ajánlanak. 

2.4.1.1 A Coulomb-féle súrlódási modell 
A Coulomb-féle súrlódási modell szerint az érintkező felületek között tapadás (stick) 

van és nincs relatív elmozdulás, ha 

nt σμ<σ  (17) 

ahol tσ a tangenciális (súrlódási) feszültség, nσ a normálfeszültség és μ a súrlódási 

tényező. Csúszás esetén a következő egyenlet érvényes:  

tnt ⋅σμ−=σ  (18) 

ahol t  a csúszási sebesség irányába mutató egységvektor. A Coulomb-modell 
hasonlóan felírható a csomóponti erőkre is: 

cs
n

cs
t FF μ<  (19) és tFF cs

n
cs
t ⋅μ−=  (20) 

ahol cs
tF  a csomóponti tangenciális erő és a cs

nF  csomóponti normálerő. Egy adott 
normálerő vagy normálfeszültség esetén a tangenciális erő vagy feszültség a relatív sebesség, 
vr (vagy a csomópont relatív elmozdulásának növekménye Δut) változásának függvényében 
lépcsőfüggvény szerint viselkedik (16. ábra). 
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16. ábra. A Coulomb-féle súrlódási modell lépcsőfüggvénye 

Az ilyen lépcsőszerű ugrás a súrlódási függvényben nehézségeket okozhat a 
numerikus megoldásnál, ezért a program három közelítő megoldást kínál. Ezek az 
arkusztangens-modell, a stick-slip modell és a bilineáris modell (17. ábra). 

   
17. ábra. A Coulomb-modell lépcsőfüggvényének közelítési módjai 

Az arkusztangens-modell használatával egy folytonosan differenciálható függvénnyel 
közelítjük a lépcsőfüggvényt. A modell használatához szükség van egy újabb paraméter 
megadására. Ennek a paraméternek (vtm) a fizikai tartalma az a relatív sebesség, amely alatt 
tapadást feltételezünk a felületek között. A súrlódási erő: 

t
v

v
arctan2FF

tm

rcs
n

cs
t ⋅⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

π
μ−=  (21) 

A vtm paraméter értékének megválasztása fontos a modell használhatósága 
szempontjából (18. ábra). Ha túl nagy a vtm értéke, akkor nagyon lecsökkenhet a súrlódási erő, 
ha pedig túl kicsi, akkor a megoldás gyenge konvergenciája okozhat nehézségeket. 

 

cs
tF  

vr  

vtm = 10 

vtm = 1 
vtm = 0,1 

18. ábra. A lépcsőfüggvény közelítése különböző v  értékek esetén tm

A stick-slip súrlódási modell képes modellezni a valódi stick-slip, azaz az akadozva 
csúszás jelenségét. A modellben minden érintkező csomóponthoz súrlódási státuszt rendel a 
program, ami lehet csúszó vagy tapadó. A csomópontokra a státusznak megfelelő 
kényszereket alkalmaz a program, majd minden iterációs lépésben ellenőrzi a csomópontok 
súrlódási státuszának helyességét. A modell használatához a következő paraméterek 
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szükségesek (19. ábra): a nyugvó és csúszó súrlódási tényező aránya (αs), a csúszási-tapadási 
átmeneti területet meghatározó paraméter (β), redukciós tényező (ε) és a súrlódási erő 
megváltozásának maximális megengedett értéke (e). 

 

 cs
tF  

cs
ns Fμα cs

nFμ   
tuΔ  

19. ábra. A stick-slip modell paramétereinek értelmezése 
Az εβ szorzat alapján (amely az ε kis értéke miatt megfelelően alacsony) a program 

egy kezdeti súrlódási státuszt feltételez az érintkező csomópontokra. Ha εβ<Δ tu , akkor a 

csomópont tapad. Ezután a csúszó módban levő csomópontokat vizsgálva, ha 0uF tt >Δ•  és cs

β>Δ tu  (tehát a csomópont a súrlódási erővel egy irányban csúsz lehetetlen a 

valóságban) a csomópont súrlódási státusza tapadó lesz. Ez történik 

ik, ami 

εβ<Δ tu  esetben is, 

majd az adott lépés újraindul a megváltoztatott súrlód
csomópontokban a súrlódási erőt vizsgálja az a és ha 

ási státuszokkal. A tapadó 
lgoritmus cs

n
cs
t FF αμ≤ , akkor továbbra is 

tapadó módban marad a csomópont, ha pedig cs
n

cs
t FF αμ> , akkor a csomópont csúszni fog. 

Az iterációs folyamat során a program egy további iterációs lépést végez, ha változás történik 
a csomópontok súrlódási státuszában, vagy ha túl nagy változás van a súrlódási erőben két 
iterációs lépés között. Ezt a következőképp ellenőrzi: 

1e
F 1n,cs

t

ahol Ft
cs,n a súrlódási erő az n-edik iterációs lépésben, Ft

cs,n-1 pedig az n-1 –ik ite

Fe1
n,cs

t +≤≤− −  (22) 

rációs 
lépésbe

v elmozdulási 
növekmény értéket, amely alatt a csomópontok az ellenfelülethez tapadnak (δ). 

n, e a súrlódási erő megváltozásának maximális értékét meghatározó paraméter. 

A harmadik módszer a lépcsőfüggvény közelítésére a bilineáris modell (20. ábra). A 
bilineáris modell a súrlódás jelenségét egy rugalmas, majd ideálisan képlékeny anyag 
viselkedésének analógiájaként kezeli. A modellben meg kell adni azt a relatí
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cs
tF  

cs
nFμ  

 δ  tuΔ

 
ilineáris modell 20. ábra. A b

A bilineáris modellben az iteráció konvergenciáját a következő kritérium alapján 
ellenőrzi a program: 

e
F

FF
n
t

1n
t

n
t

≤
− −

 (23) 

 eredő súrlódási erő (a csomóponti súrlódási erők összege) az n-edik 
és az n-1 –ik iterációs lép

2.4.1.2 A nyírási súrlódási modell 

ahol Ft
n és Ft

n-1 az
ésben. 

A nyírási súrlódási modellben a súrlódási feszültséget az anyagban ébredő 
egyenértékű feszültségből (σ ) számítja a program a következő összefüggésekkel: 

3
mst

σ
<σ  (24)  

tapadás esetén és 

t
3

mst ⋅
σ

−=σ   (25) 

csúszás esetén, ahol ms az úgynevezett súrlódási faktor. A Coulomb-modellhez 
hasonló elméleti lépcsőfüggvényt az arkusztangens-függvénnyel és a bilineáris függvénnyel 
közelíthetjük. 

2.4.1.3 A felületek elválása 

 threshold) használata. Ha ez az opció be van kapcsolva, akkor a 
 csomópontot, amíg a húzó reakcióerő (vagy 

özelítéséhez pedig az arkusztangens-függvényt  
vtm = 1 mm/s relatív tapadási határ beállítása mellett a szoftver felhasználói kézikönyvének 

δ: csúszási határ 

 
Matematikailag egy csomópont akkor válik el a vele érintkezésben lévő felülettől, ha a 

csomópont és a felület között a reakcióerő pozitívvá válik (húzás). A valóságban azonban a 
felületek csak akkor válnak el egymástól, ha a felületeket elválasztó erő meghaladja a 
felületeket összetartó (adhéziós) erőt. Ennek a jelenségnek a modellezésére lehet alkalmas az 
elválási határérték (separation
program mindaddig érintkezésben tartja a
feszültség) meg nem haladja az elválási határértéket. Ezzel a módszerrel tehát az adhézió 
hatása is figyelembe vehető a súrlódási modellekben. 

 

Súrlódásos érintkezési végeselemes vizsgálataim során a Coulomb-féle súrlódási 
modellt használtam, a lépcsőfüggvény k
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ajánlás

ő a kent felületek között 
lelő súrlódási tényező használata, hiszen legtöbbször 

nem a

Mustafa és munkatársai [43] numerik an ellezték a kenőfilm vastagságának 
változását egy érdes felületű gumi próbatest és egy merev ellenfelület között. A merev 
ellenfe

féle kopási egyenletet [45] használták: 

a alapján [42]. Bizonyos esetekben az adhézió hatásának modellezéséhez az elválási 
határértéket is bekapcsoltam. 

2.4.2 A kenés figyelembe vétele 
A kenés hatásának figyelembe vételéhez sok esetben elegend

egy kisebb, a kent súrlódásnak megfe
 kenőanyag vizsgálata a cél. Bizonyos esetekben egy hőmérséklet- és/vagy 

sebességfüggő súrlódási tényező használata lehet célszerű, mert így a kenőanyag 
viszkozitásváltozása is figyelembe vehető. 

us  mod

lület alternáló mozgásával folyamatosan változtatták a kenőanyagfilm nyomását és 
vastagságát. Modelljükben figyelembe vették a felületi érdesség hatását is. 

2.4.3 A kopás modellezése 
A Pödra és Andersson [44] által kifejlesztett végeselemes modellhez kapcsolt 

kopásszimuláció alapján készül a mai napig a legtöbb végeselemes kopási szimuláció. A 
kopási számításhoz az Archard-

H
K

s
n=  (26) 

ahol V [m3] a kopási térfogat, s [m] a csúszási úthossz, K a dimenzió nélküli kopási 
tényező, Fn [N] a normálerő, H [Pa] az anyag keménysége. Munkájukban a szimuláció első 
lépésében egy végeselemes érintkezési számítást futtatnak, amelynek eredményeképp 
megkapták az érintkező csomópontokat, és az érintkezési nyomáseloszlást. Ennek 
ismeretében a következ

FV

ő, módosított kopási egyenlet alapján számították ki a kopási mélység 
csomóponti növekményét: 

nnn skph =Δ  (27) 

Ahol k [Pa-1] a dimenzióval rendelkező kopástényező, pn [Pa] az n-ik csomópont 
érintke

rténő csúszó súrlódását és kopását 
modell

geselemes modellekkel vizsgálták 
száraz súrlódás közben fellépő érintkezési viszonyokat a felületi érdesség 
figyelembevételével. Balogh [49] fém felületek érintkezését vizsgálta a felületi érdesség és a 

zési nyomása, sn [m] pedig az n-ik csomópont csúszási úthossza. A következő lépésben 
a kopási mélységnek megfelelően mozgatták az érintkezési tartomány csomópontjait. Az így 
kialakult új geometriával ismét végeselemes érintkezési számítást futtattak, a ciklus 
újraindult. Az egymást követő időlépések hosszát a szimulációs folyamat konvergenciájára 
tekintettel változtatták. 

Kónya [46] polimer alkatrész acélfelületen tö
ezte. Munkájában figyelembe vette a súrlódási hőfejlődést és az emiatt bekövetkező 

hőtágulás hatását, továbbá a polimer anyagok esetén jelentősnek tekinthető kúszást is. A 
kopásszimulációt valós alkatrészek csúszó súrlódó kapcsolatának vizsgálatához is alkalmazta. 

Páczelt és Mróz [47] modelljükben a súrlódáskor keletkező hőt is figyelembe vették, 
és termo-mechanikai érintkezési számítás mellett nemlineáris, nyírófeszültségtől és csúszási 
sebességtől függő kopási törvényt alkalmaztak. A kidolgozott modellt két ipari példán, egy 
dobfék- és egy tárcsafék-rendszeren mutatták be. A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a 
hőfejlődés miatt bekövetkező hőtágulásnak köszönhető torzulások jelentősen befolyásolhatják 
az érintkezési viszonyokat és így a kopás folyamatát is. 

Eleőd és szerzőtársai [48] háromdimenziós vé
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kopás 

eaktivált elemek már nem vettek részt. A kopás folyamatát simának feltételezett 
és a fel

r nagy előnye, hogy használatával figyelembe vehető 
a már 

giai folyamatokban, hanem 
a töme

álási 
folyam

ó kapcsolat során a testre ható 
igényb

égeselemes szoftver segítségével. A szerszámot ideálisan merev testként kezelik, 
s anyagmodellel veszik figyelembe, az 
inamikai végeselemes számításhoz egy 

tönkrem

hatásának figyelembevételével. Kopási algoritmusában nem a lineáris kopáselméletet 
alkalmazta, hanem definiált egy tönkremeneteli kritériumot, amely az anyag alakváltozási 
történetét vette figyelembe. A szimulációs folyamatban egy háromdimenziós végeselemes 
érintkezési számítás után megvizsgálta az elemekben az alakváltozási történetet, és ha az 
akkumulált alakváltozás meghaladta a kritikus értéket, deaktiválta az adott elemet. Ezután 
újabb ciklus indult egy végeselemes érintkezési számítással egy olyan végeselemes hálóval, 
amelyben a d

ületi érdességet is figyelembevevő módon vizsgálta. 

Serre és munkatársai [50] a lineáris kopáselmélet alkalmazásához szükséges 
érintkezési nyomáseloszlás meghatározásához a peremelem-módszert (PEM) használták. A 
szerzők szerint az általuk javasolt módszer lehetővé teszi kopásszimulációs számítások 
futtatását kisebb számítási kapacitású számítógépekkel is, mivel a PEM a végeselem-
módszernél kisebb számítási igényű. Mindazonáltal az általuk kifejlesztett, peremelem 
módszerre alapozott kopási szimuláció csak lineáris anyagi viselkedés feltételezése mellett 
használható. 

Fillot és munkatársai [51] a kopási folyamat szimulációjához a diszkrét elemek 
módszerét (DEM) használták. A módsze

levált kopadékszemcsék közreműködése a súrlódási és kopási folyamatban. A kopási 
folyamat során ugyanis a kopadék általában nem hagyja el rögtön a tribológiai rendszert, 
hanem a súrlódó felületek között harmadik testként továbbra is a rendszer része marad. A 
szerzők munkájukban figyelembe vették, hogy a kopadékszemcsék a felületek közé kerülnek 
és azt is, hogy bizonyos kopadékmennyiség elérése után a részecskék folyamatosan elhagyják 
a rendszert. Fillot és munkatársai tehát nemcsak egy tényezővel modellezik a levált 
anyagrészecskék harmadik testként való közreműködését a triboló

gegyensúly figyelembevételével. 

Ko és munkatársai [52] a kopást, mint súrlódás miatt bekövetkező részecskelev
atot vizsgálták. A tribológiai rendszer végeselemes modelljében a feltételezett 

érintkezési tartomány alatt az anyagban egy kezdeti repedést helyeztek el, és a 
törésmechanika eszköztárával kiszámították a csúszó súrlód

evétel hatására bekövetkező repedésterjedést. Ennek eredményeképp egy 
kopadékszemcse leválását modellezték. A kiszámított részecskeméret jó egyezést mutatott az 
alternáló mozgású koptatóvizsgálatok során mért eredményekkel. 

Salib és munkatársai [53] adhéziós kopás meghatározására egy elméleti megközelítést 
mutatnak be, amely alapján a várható kopás mérések elvégzése nélkül is megbecsülhető. 

Sörderberg és Andersson [54] egy autóipari alkalmazás, visszapillantó tükör becsukó 
mechanizmusának kopását vizsgálják numerikus módszerrel. 

Yan és Strenkowski [55] nem kopási szimulációt mutatnak be cikkükben, hanem egy 
forgácsolási folyamat modellezését, de tulajdonképpen mindkét folyamat anyagleválasztással 
jár két test súrlódó kapcsolata közben, így numerikus modellezési szempontból analógnak 
tekinthetők. A cikkben gumi munkadarab acél szerszámmal történő megmunkálását 
modellezik v
a gumi anyagi viselkedését neo-Hooke hiperelasztiku
anyag idő- és hőmérsékletfüggését elhanyagolják. A d

eneteli algoritmust kapcsoltak, amely az elemekben fellépő feszültséget összevetette 
egy előre meghatározott kritikus értékkel, és ha valamelyik elemben a feszültség túllépte a 
tönkremeneteli kritériumnak megfelelő értéket, az algoritmus eltávolította az adott elemet a 
végeselemes hálóból. Ily módon a gumi forgácsolási folyamata modellezhető lett, és kísérleti 
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vizsgálatokkal jól egyező szerszámerő értékeket és forgácsalakokat eredményezett a 
szimuláció. 

2.4.3.1 A bemutatott modellek problémái 
A Pödra-Andersson módszer alapján készített kopásmodellekre [44, 46] általánosan 

jellemző, hogy csak a végeselemes háló felső elemrétegében képesek a kopást számítani, azaz 
nagyobb mértékű kopás számítására nem alkalmasak. A felső elemréteg koptatása során 
ráadásul azoknak az elem

eges mérete lecsökken, míg a 
többi 

ram szükséges a kopásszimulációhoz, 
így nehezen integrálható az iparban használt alkalmazásokhoz. 

A törésmechanikán alapuló kopásmodellek [52] általános használatát korlátozza a 
kezdeti repedés definiálásának szükségessége. A bemutatott modell acél anyag kopását 
vizsgálja, amelynek mechanikai és törésmechanikai tulajdonságai nagyban különböznek az 
általam vizsgált elasztomerekétől. Bár léteznek elasztomerek repedésterjedési jellemzőit leíró 
elméletek, amelyek figyelembe veszik az elasztomerek sajátos mechanikai tulajdonságait 
[22], ezek végeselemes rendszerbe történő implementálása és használata általában nehézkes. 
A repedésterjedési modellhez szükséges paraméterek kísérleti úton történő meghatározása is 
komoly kihívásokat jelent elasztomer anyagok esetén. 

eknek a geometriáját változtatják meg, amelyek alapján az 
érintkezési nyomáseloszlást is meghatározzák, így ezekben az elemekben a pontosság 
különösen fontos a kopási számítások megbízhatósága szempontjából. A kopási algoritmus 
használata során viszont az elemek csúszási sebességre meről

dimenzió nem változik, így ezen elemeknek romlik az oldalarányuk, amely a 
végeselemes megoldás pontosságának csökkenését okozza. 

Balogh [49] modelljében a kopás modellezésekor teljes elemeket emel ki a 
végeselemes hálóból, így nagyobb mértékű kopás modellezése is lehetséges. Az egy elem 
méreténél kisebb mértékű kopást viszont nem tudja leírni a modell. 

A PEM [50] és a DEM [51] alapján működő modellek elterjedésének akadálya lehet 
az, hogy általában egy speciális, gyakran egyedi prog
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3. Kísérleti vizsgálatok 
A különféle elasztomer anyagok súrlódási és kopási jellemzőinek megismerése 

érdekében tribológiai kísérleti vizsgálatokat végeztem a Kaiserslauterni Egyetem Kompozit 
Anyagok Intézetében (IVW GmbH, Kaiserslautern, Németország). A vizsgálatok során a 
legtöbb esetben mértem és regisztráltam a súrlódási erőt vagy nyomatékot majd ebből 
meghatároztam a súrlódási tényező értékét. A mérések elvégzése után az eredmények 
feldolgozásakor a súrlódási tényező időbeli változásának elemzése alapján bizonyos 
esetekben megkülönböztettem a súrlódási tényező kezdeti és állandósult értékét is. Az 
eredmények közlésénél, ahol ezt külön nem jelölöm, ott az állandósult értékeket tüntettem fel. 

A tribológiai méréseket minden esetben légkondicionált helyiségben végeztem 22-
25°C közötti hőmérsékleten és 50-60% közötti relatív páratartalom mellett. 

A kopás mérését a legtöbb esetben a kopott anyag tömegének meghatározásával 
valósítottam meg. A próbatestek tömegét a mérés előtt és után is megmértem egy Mettler 
Toledo AT261 digitális mérleggel (Mettler Toledo, Giessen, Németország), a mérleg mérési 
felbontása 0,01 mg [56]. A kopási tömegveszteség ismeretében kiszámítottam a fajlagos 
kopási együtthatót a következő módon: 

sF
mW
n

s ρ
Δ

=  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Nm
mm3

 (28) 

ahol a Δm a mért kopási tömegveszteség, ρ a próbatest anyagának sűrűsége, Fn a 
felületeket összeszorító normálerő és s a teljes csúszási úthossz. A kopásmennyiség 
meghatározásának jellegéből adódóan a kopás időfüggését nem vizsgáltam, hiszen 
tömegmérésre csak a koptatómérés előtt és után volt lehetőség, néhány esetben azonban sor 
került a kopási mélység folyamatos, on-line mérésére, a 3.3.1 alfejezetben leírtaknak 
megfelelően. 

A mérések során fellépő kopási mechanizmusok feltárása érdekében a kopott 
próbatestek felületéről az IVW munkatársai pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) képeket 
készítettek egy JSM5400 típusú SEM berendezéssel (Jeol Ltd., Tokió, Japán). A SEM 
vizsgálat előtt a próbatestek felszínén Au-Pd-bevonatot hoztak létre. Néhány esetben a kopott 
próbatestek felszínét MicroProf típusú fehérfény-mikroszkóppal (WLP; Fries Research & 
Technology GmbH., Bergisch Gladbach, Németország) vizsgáltam. A korommal töltött 
gumik WLP vizsgálatakor a gumi fekete színe több esetben megnehezítette a mérést, így 
ezekben az esetekben is Au-Pd-bevonatot kellett létrehozni a felszínen. 

A koptatómérések mellett a vizsgált anyagok termo-mechanikai tulajdonságait is 
megmértem egy Q800 típusú DMTA berendezésen (TA Instruments, New Castle, Delaware, 
USA). A DMTA mérések eredményeit az 1. Mellékletben foglaltam össze. 

3.1 A vizsgált anyagok 

3.1.1 EPDM-alapú gumik 
Vizsgálataim egyik jelentős részét etilén-propilén-dién gumival (EPDM, ahol az M 

jelzi a polimetilén típusú telített lánc jelenlétét a gumiban [2]) végeztem. A tribológiai 
modellkísérletekhez négyféle házi készítésű és egy iparból származó EPDM anyagot 
használtam. A házi készítésű gumik az IVW laboratóriumában készültek és a technológiai 
adalékokon kívül csak korom töltőanyag hozzáadására került sor, illetve egy esetben korom 
nélkül került vulkanizálásra a gumi (EPDM 0). A többi anyag elkészítésekor 100 rész EPDM-
hez 30, 45 és 60 rész kormot kevertek (EPDM 30, EPDM 45 és EPDM 60). Az ötödik 
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vizsgált EPDM gumi pontos összetétele ismeretlen, azt a TRW Automotive (Navarra, 
Spanyolország) szállította, így a TRW jelölést kapta. Ebből az anyagból készül a 3.2 
alfejezetben bemutatásra kerülő csúszótömítés. A mérésekhez szükséges próbatesteket az 
EPDM anyagokból készült 2 és 4 mm vastag lemezekből vágtam ki. A vizsgált anyagok 
fizikai tulajdonságait mutatja be az 1. táblázat. Az anyagok mechanikai tulajdonságait az IVW 
munkatársai határozták meg a DIN 53504, az ISO 34-1 és az ISO 815 szabványoknak 
megfelelően. 

1. táblázat. A vizsgált EPDM anyagok mechanikai tulajdonságai  

Anyag Keménység 
(Shore A) 

Sűrűség 
(g/cm3) 

Szakítószilárd-
ság (MPa) 

M-100% 
(MPa)* 

Szakadási 
nyúlás (%) 

Továbbszakítási 
ellenállás (kN/m) 

EPDM0 52 0,941 1,7 1,1 195 5,2 

EPDM30 62 1,023 6,4 2,2 314 15,3 

EPDM45 71 1,052 9,2 3,9 240 12,6 

EPDM60 81 1,103 12,6 5,7 250 18,1 

TRW 79 1,137 19 3,3 530 16,5 

*Az M-100% az anyag 100%-os megnyúlásához tartozó húrmoduluszát jelöli 

3.1.2 Hőre lágyuló elasztomerek 
Kísérleteim másik nagy csoportja a hőre lágyuló elasztomereké (TPE, az angol 

thermoplastic elastomer kifejezés rövidítése). TPE-nek általában az olyan kopolimereket 
nevezzük, amelyek mind a hőre lágyuló polimerekre, mind pedig az elasztomerekre jellemző 
tulajdonságokat hordoznak magukban. A TPE-k legtöbbször az elasztomerek gumiszerű 
mechanikai tulajdonságait ötvözik a hőre lágyuló polimerek könnyű és hatékony 
feldolgozhatóságával. Hátrányként fogalmazhatjuk meg a viszonylag magas 
nyersanyagköltséget, illetve azt, hogy a tipikus, alacsony költségvonzatú töltőanyagok – mint 
például a korom – nem alkalmazható, ám számos előnyös tulajdonságuk miatt választ 
adhatnak a XXI. század új kihívásaira, hiszen a hagyományos gumikkal ellentétben a hőre 
lágyuló elasztomerek újrafelhasználhatók lehetnek, és feldolgozásuk is jóval hatékonyabban, 
termelékenyebben történhet például fröccsöntéssel, extrudálással. 

Általában hat osztályba sorolják a TPE-ket jellemző összetételük alapján, ezek: sztirén 
blokk-kopolimerek, poliolefin-keverékek, hőre lágyuló-elasztomer blendek (TPV, 
thermoplastic vulcanizate), hőre lágyuló poliuretánok, hőre lágyuló kopoliészterek és a hőre 
lágyuló poliamidok [57]. Kutatásaim során a hőre lágyuló-elasztomer blendek csoportját 
vizsgáltam. 

A hőre lágyuló-elasztomer blendek az egymással kompatibilis hőre lágyuló polimer és 
térhálósítható gumi keverékének dinamikus vulkanizálásával állíthatók elő. A hőre lágyuló 
polimer olvadékában a gumi megfelelő elkeverésének eredményeként egy hőre lágyuló 
polimer mátrixban egyenletesen eloszlatott részben vagy teljesen vulkanizált gumit kapunk 
[58]. A hőre lágyuló mátrixnak köszönhetően a kompozit újrafeldolgozható a hőre lágyuló 
polimereknél alkalmazott módszerekkel, a gumi összetevő miatt pedig az elasztomerekhez 
hasonló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. 

Vizsgálataimban polipropilén (PP) és vulkanizált EPDM blendjeként előállított hőre 
lágyuló elasztomereket vizsgáltam. Az Advanced Elastomer Systems (Akron, OH, USA) 
négyféle, Santoprene márkanevű EPDM-PP termékének tribológiai tulajdonságait 
tanulmányoztam. Ezek: Santoprene 8201-60, 8201-70, 8201-80 és 8201-80HT. Az 
anyagjelölések utolsó két számjegye a névleges Shore A keménységre utal. A 8201-80 és a 
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8201-80HT jelű anyagok névleges keménysége tehát megegyezett, az összetételükben viszont 
különböztek [59]. A gyártótól kapott granulátumból 4 mm vastag (100 mm x 100 mm méretű) 
lemezeket állítottam elő fröccsöntéssel (21. ábra). Ezekből a lemezekből vágtam ki a 
mérésekhez szükséges próbatesteket. A vizsgált Santoprene anyagok mechanikai 
tulajdonságait a 2. táblázat foglalja össze. Az anyagok mechanikai tulajdonságait a gyártó 
által biztosított adatlapokból ismertem meg, a továbbszakítási ellenállás értékeit az IVW 
munkatársai határozták meg a DIN 53504, az ISO 34-1 és az ISO 815 szabványoknak 
megfelelően. 

2. táblázat. A vizsgált Santoprene anyagok mechanikai tulajdonságai 

Anyag Keménység 
(Shore A) 

Sűrűség 
(g/cm3) 

Szakítószilárd-
ság (MPa) 

M-100% 
(MPa)* 

Szakadási 
nyúlás (%) 

Továbbszakítási 
ellenállás (kN/m) 

Santoprene 60 65 0,95 6,3 2,4 490 12,9 

Santoprene 70 76 0,96 7,9 3,3 600 22,6 

Santoprene 80 84 0,95 9,8 4,1 650 24,4 

Santoprene 80HT 81 0,95 12,5 3,5 680 31,8 

*Az M-100% az anyag 100%-os megnyúlásához tartozó húrmoduluszát jelöli 

 
21. ábra. Fröccsöntött Santoprene hőre lágyuló elasztomer lemezek 

3.2 A vizsgált csúszótömítés 
Az általam vizsgált csúszótömítést (recuperating seal [1]) egy autóipari hidraulikus 

fékrásegítő berendezésben alkalmazzák, anyaga a 3.1.1 alfejezetben bemutatott TRW jelzésű 
EPDM-gumi (22. ábra). 

A rendszer üzemi nyomása 1 és 200 bar között változik. A tömítés ellenfelülete egy 
22,2 mm átmérőjű, palástfelületén bevonattal ellátott alumínium rúd (AW-AlMg1SiPb), 
amelynek átlagos felületi érdessége Ra = 0,36 µm. A dugattyúrúd lökethossza 26 mm, 
maximális sebessége 200 mm/s. A rendszer -50°C és 150°C között változó hőmérsékleten 
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működik [1]. Kenőanyagként a BASF (Ludwigshafen, Németország) Hydraulan 407-1 típusú 
hidraulikafolyadékát használják az alkalmazásban és ezt a kenőanyagot használtam én is a 
kent körülmények között elvégzett koptatóvizsgálatok során. A kenőanyag kinematikai 
viszkozitása -40°C-on 1400 mm2/s, 100°C-on 1,5 mm2/s, sűrűsége (20°C-on) 1,07 g/cm3, 
forráspontja 270°C [60]. 

  
22. ábra. A vizsgált csúszótömítés metszete és a vele érintkező dugattyúrúd (ø22,2) 

A 23. ábra a tömítés üzemi körülmények között bekövetkezett károsodását mutatja. A 
fényképet a tömítés gyártója, a TRW Automotive bocsátotta rendelkezésre. Megfigyelhető, 
hogy a tömítés kopása nem egyenletes, a kinagyított területen a tömítés barázdái szinte 
teljesen elkoptak, míg máshol láthatók a barázdák. Néhány tengelyirányú, karcolás jellegű 
kopásnyomot is megfigyelhetünk. 

  

barázdák 

23. ábra. A tömítés kopott felülete (a fényképet a TRW Automotive készítette) 

 

 

ajak 
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3.3 A mérési konfigurációk 

3.3.1 Pin-on-Plate 
A Pin-on-Plate (PoP) mérési elrendezésben a jellemzően lapos, lemezszerű próbatest 

(plate) felületének egy 33 mm átmérőjű körpályán mozgó acéltűt szorítunk (pin). A PoP 
méréseket egy Wazau Tribometer TRM 1000 (Dr.-Ing. Georg Wazau Mess- und 
Pruefsysteme GmbH, Berlin, Németország) típusú mérőberendezésen végeztem (24. ábra). Az 
ellenfelületként használt tű cserélhető, méréseimben három különböző geometriájú 
ellenfelületet használtam, ezeket a 25. ábrán foglaltam össze. Az ellenfelületek anyaga 316L 
rozsdamentes acél, átlagos felületi érdessége Ra = 0,1 μm. 

 

 

 

 

 

Motor 

24. ábra. A PoP mérőberendezés 

   

a) b) c) 

25. ábra. A PoP mérésekben alkalmazott acél ellenfelületek a) 1,5 mm sugarú 
gömbfelület, b) 5 mm sugarú gömbfelület és c) 16 mm átmérőjű henger sík alapja 

(a lekerekítés sugara: R2) 

EPDM 
próbatest 

Nyomatékmérő 
tengely 

Cserélhető 
ellenfelület 
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A próbatestet a mérés előtt egy acéllapra ragasztottam, így az elasztomer lap alsó 
felülete a mérés során nem tudott elmozdulni. Minden méréshez új próbatestet használtam, a 
mérés indítása előtt a próbatestet és az ellenfelületet is izopropanollal (izopropil alkohol, 
IUPAC név: propán-2-ol) tisztítottam. Azokban az esetekben, amikor a kopási 
tömegveszteség mérésére is sor került, a próbatest tömegét az alaplappal együtt, 
összeragasztva mértem meg a mérés előtt és után. A normál irányú terhelést a körmozgást 
végző ellenfelületen keresztül adtam rá a próbatestre. Az acél ellenfelületet mozgató tengely 
forgási sebességét folyamatosan (1 és 8000 fordulat/perc között), a terhelő normálerőt (1-től 
1000 N-ig) a mérés elindítása előtt lehetett változtatni [61]. A mérés során a súrlódási 
nyomatékot nyomatékmérő tengellyel (mérési tartomány 0,015 és 1 Nm között) mértem és 
számítógéppel regisztráltam. 

Bizonyos esetekben sor került a kopásmélység mérésére is a következő módon: az 
ellenfelület függőleges elmozdulását indukciós távolságmérő berendezéssel mértem, az 
eredményeket szintén számítógéppel rögzítettem. 

3.3.2 Ring-on-Plate 
A házi készítésű Ring-on-Plate (RoP) koptatóberendezésben a elasztomer lemez 

próbatest (plate) egy forgó acél gyűrű (ring) palástjához volt szorítva (26. ábra). Egyszerre 
négy próbatestet lehet vizsgálni a közös tengely miatt azonos csúszási sebességgel, de az 
összeszorító erőt külön, próbatestenként lehet állítani a súlyokkal.  

 

Motor 

Próbatest 

Erőmérő cella

26. ábra. Az RoP mérőberendezés 

Acél gyűrű 
ellenfelület 

EPDM próbatestTerhelő súly 
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Az ellenfelületként használt gyűrűk cserélhetők, ám én minden mérésemben azonos 
anyagú és felületi érdességű gyűrűket használtam. A gyűrűk átmérője 60 mm, szélessége 20 
mm volt, átlagos felületi érdessége (Ra) 0,1 és 0,2 μm közötti. A próbatesteket mérés előtt acél 
alaplapra ragasztottam. Az acél ellenfelület forgási sebességét folyamatosan, a terhelő 
normálerőt a mérés elindítása előtt lehetett változtatni. A mérés során a tangenciális irányú 
(súrlódó) erőt folyamatosan mértem egy erőmérő cella segítségével, az eredményt pedig 
számítógéppel regisztráltam. Minden méréshez új próbatestet használtam, a mérés indítása 
előtt a próbatesteket és az ellenfelületeket is izopropanollal tisztítottam. 

3.3.3 Shaft-on-Plate 
Koptatóvizsgálatokat végeztem egy SOP 3000 típusú Shaft-on-Plate (SoP) 

mérőberendezésen (Dr. Tillwich GmbH, Horb-Ahldorf, Németország). Ebben a 
konfigurációban, hasonlóan az RoP berendezésnél leírtakhoz, a gumi próbatest egy forgó acél 
hengerhez nyomódik (27. ábra). Az acél henger azonban itt jóval kisebb, 10 mm átmérőjű. A 
mérés során a tangenciális irányú (súrlódó) erőt folyamatosan mértem egy erőmérő cella 
használatával, az eredményt pedig számítógéppel regisztráltam. 

 
27. ábra. Az SoP vizsgálóberendezés 

3.3.4 Tömítésvizsgáló berendezés 
Egy házi készítésű, eredetileg gömb-sík (Rolling-Ball-on-Plate) elrendezésű, gördülési 

súrlódás vizsgálatára szolgáló mérőberendezés befogó- és rögzítő rendszerének átalakítása 
után méréseket végeztem az így már tömítések vizsgálatára alkalmas gépen. Az elrendezésben 
a tömítésből kivágott cikket kiegyenesítve rögzítettem a tömítésbefogóba. Ellenfelületként a 
vizsgált tömítések valós alkalmazásában is ellenfelületként megjelenő alumínium rudat 
használtam. A hengeres ellenfelület a tömítés felületéhez volt szorítva, és tengelyirányú 
alternáló mozgást végzett (28. ábra). A mérés elindítása előtt lehetett változtatni a 
normálirányú terhelést. Az alternáló mozgás frekvenciáját mérés közben is változtatni 
lehetett, az amplitúdót azonban nem, az mindvégig 25,06 mm értékű maradt.  

Acél tengely 

EPDM próbatest 

38 



 

Fn 

 
28. ábra. A tömítésvizsgáló berendezés elrendezése 

3.4 Tribológiai vizsgálatok nem kent súrlódás esetén 
Tribológiai kísérleti vizsgálataim nagy részét nem kent súrlódási feltételek között 

végeztem. A mérések elindítása előtt, a próbatest rögzítése után, a próbatestet és az 
ellenfelületet is izopropanollal tisztítottam meg az esetleges szennyeződésektől. Minden 
mérést háromszor végeztem el ugyanazokkal a paraméterekkel és anyaggal. 

A tribológiai mérések során folyamatosan mértem a tangenciális és a normál irányú 
erőt (a PoP mérések esetében a nyomatékból számítottam a tangenciális erőt), és a kettő 
hányadosaként értelmeztem a súrlódási tényezőt. Elasztomerek esetén – mint azt már 
korábban bemutattam – a súrlódásnak több összetevője is van: a felületi súrlódás mellett az 
elasztomer deformációjából eredő belső súrlódás, a hiszterézis is jelentős lehet. A súrlódási 
mérések során az összetett, minden összetevőt tartalmazó súrlódási tényezőt (µ) határoztam 
meg, amely a felületi (µfelületi) és a térfogati súrlódási tényezők (µtérgogati) összege: 

térfogatifelületi μ+μ=μ  (29) 

A felületi súrlódási tényező magában foglalja a felületek közötti adhézióból, a 
felületen esetleg jelen levő szennyeződések, a harmadik testként megjelenő kopadékszemcsék 
hatásából és kent súrlódás esetén a kenőanyag nyírásából adódó súrlódási ellenállást, míg a 
térfogati súrlódási tényezőben jelenik meg a hiszterézisnek tulajdonítható súrlódási veszteség 
mikro- és makroszkopikus szinten (a hiszterézisből eredő súrlódással részletesebben a 4. és az 
5.2 fejezetben foglalkozom). 

3.4.1 Nem kent tribológiai vizsgálatok EPDM próbatestekkel 
A 3.1.1 fejezetben bemutatott EPDM anyagokból készült próbatestek száraz súrlódási 

és kopási tulajdonságait PoP, RoP és SoP mérőberendezéseken vizsgáltam. A vizsgálatok 
során a mérési paramétereket (normál terhelés, sebesség) úgy választottam meg, hogy az 
érintkezési nyomás és a csúszási sebesség a 3.2 fejezetben bemutatott csúszótömítés 
alkalmazási körülményeinek feleljen meg.  

Az EPDM próbatestekkel végzett száraz PoP mérésekhez a 25. ábra a) részén 
bemutatott 1,5 mm sugarú gömbvégű tűt használtam ellenfelületnek. A felületeket 
összeszorító erőt 3 N-ra állítottam. Az ellenfelület sebességét úgy állítottam be, hogy a 
kerületi sebesség (a középkörön) 50 illetve 250 mm/s legyen (az ellenfelület körmozgásának 
fordulatszáma 29 és 144 fordulat/perc volt). A mérés ideje 6 óra volt, kivéve a töltetlen 
EPDM-et, mert itt gyakorlatilag a próbatest teljes vastagsága elkopott 10-15 percen belül, így 
a vizsgálatot le kellett állítani. 

próbatest 

rúd
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Az EPDM gumik súrlódási és kopási jellemzőit RoP mérési elrendezésben is 
megvizsgáltam 100 mm/s és 250 mm/s csúszási sebességeken. Mivel az RoP konfigurációban 
vonalszerű érintkezés van, a PoP mérésekhez képest nagyobb érintkezési tartomány alakul ki, 
így itt nagyobb normálerő-értékeket állítottam be. A felületeket összeszorító normálerőt 10 és 
15 N-ra állítottam. A próbatestek tengelyirányú mérete 15 mm volt. A mérések 60 percig 
tartottak.  

Az SoP konfigurációban már nem a különböző koromtartalmú EPDM anyagokat 
vizsgáltam, csak a TRW jelzésűt. A próbatestek mérete 12 x 9 x 2 [mm3] volt (9 mm a 
tengelyirányú, érintkező méret). A forgó tengely kerületi sebességét 250 mm/s-ra állítottam 
(fordulatszám: 478 fordulat/perc), a normálerőt 28 illetve 16 N-ra. A mérések időtartama a  
28 N terhelés esetén 90 perc, míg a 16 N normálerővel végzett vizsgálatkor egy perc volt. 

3.4.2 EPDM nem kent tribológiai vizsgálatainak eredményei 

3.4.2.1 Súrlódás 
A PoP elrendezésben végzett vizsgálatok kezdeti (a mérés első percében vett átlag) és 

az állandósult súrlódási tényezőit a 29. ábrán foglaltam össze. Az ábrán látható, hogy az 
állandósult súrlódási tényező nő a koromtartalom növelésével (a TRW jelzésű anyag a korom 
mellett más, ismeretlen adalékokat is tartalmaz). 
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29. ábra. A kezdeti és állandósult súrlódási tényező különböző EPDM anyagok esetén 

PoP elrendezésben száraz súrlódás mellett a vizsgált csúszási sebességeken  
(Fn = 3 N)  

A 30. ábra a TRW anyag súrlódási tényezőjének és a kopás mélységének időbeli 
lefutását mutatja egy mérés folyamán. 
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30. ábra. A TRW anyag súrlódási tényezőjének és kopásának időbeli lefutása PoP 

elrendezésben (v = 250 mm/s) 

A 31. és a 32. ábrán az RoP vizsgálatok során mért súrlódási tényező kezdeti és 
állandósult értékei láthatók a két vizsgált sebességen. A kezdeti súrlódási tényező a legtöbb 
esetben magasabb az állandósult értékeknél. Érdekes megfigyelni, hogy a vizsgált anyagok 
koromtartalmának függvényében hogyan változik az állandósult súrlódási tényező. Az 
EPDM-45 és az EPDM-60 anyagok állandósult súrlódási tényezője, bár igen közel van 
egymáshoz, az EPDM-45-é bizonyult alacsonyabbnak. A 60 phr-nél alacsonyabb 
koromtartalmú anyagok esetében a koromtartalom növelésével csökken a súrlódási tényező. 
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31. ábra. A kezdeti és állandósult súrlódási tényező különböző EPDM anyagok esetén 

RoP elrendezésben száraz súrlódás mellett 100 mm/s csúszási sebességen  
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RoP (250 mm/s)
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32. ábra. A kezdeti és állandósult súrlódási tényező különböző EPDM anyagok esetén 

RoP elrendezésben száraz súrlódás mellett 250 mm/s csúszási sebességen  

Megfigyelhető az is, hogy az állandósult súrlódási tényező értékek a RoP elrendezés 
esetén nagyrészt alacsonyabbak voltak, mint a PoP esetében mért értékek (kivéve a töltetlen 
EPDM-et, ahol magasabb volt az RoP elrendezésben mért állandósult súrlódási tényező  
illetve az alacsonyabb sebességgel koptatott EPDM-30-at, ahol pedig nagyjából megegyeztek 
az értékek). Ennek magyarázata lehet egyrészt az RoP elrendezésben fellépő alacsonyabb 
érintkezési nyomások, másrészt a makroszintű hiszterézis hatása, harmadrészt a 
kopadékszemcsék rendszerből való kijutási módjának különbözősége, végül pedig az eltérő 
hőtani feltételek. Az RoP elrendezésben ugyanis a kopadék nagy része a próbatestről való 
leválás után végleg elhagyta a súrlódó rendszert, csupán nagyon kis része tapadt rá a forgó 
acélgyűrűre és tért vissza az érintkező felületek közé. A PoP esetben viszont a kopadék 
jelentős része a próbatest felszínén maradt, és az ellenfelület minden ciklusban áthaladt az 
útjában fekvő kopadékszemcséken. Bár a PoP mérések esetén nagyobb érintkezési nyomás 
ébredt az érintkezési tartományban, a súrlódási hő (mind a felületi, mind pedig a belső, 
térfogati jellegű) mozgó hőforrásként érte a gumi próbatestet, így a vizsgált anyagok 
viszonylag rossz hővezetési jellemzői ellenére a keletkezett hőmennyiséget a gumi idejében 
elvezette illetve átadta a környezetének. A RoP vizsgálatok esetén az érintkezési tartomány 
helye a próbatest felszínén nem változott, így a keletkező hő folyamatosan ugyanazon a 
helyen érte a próbatestet. A PoP rendszerben jelentős makro hiszterézis jelentkezik, mivel az 
ellenfelület mindig más területen okoz deformációt, míg az RoP esetében a makroszkopikus 
deformáció csak egyszer jelentkezik. 

Az SoP mérések célja elsősorban a TRW anyag kopásmechanizmusának megfigyelése 
és tanulmányozása volt, de a mérés közben a súrlódási tényező értékeit is rögzítettem. A 
súrlódási tényező időbeli lefutását mutatja a 33. ábra. Az ábrán megfigyelhető, hogy a mérés 
kezdetén egy magasabb kezdeti értékről hirtelen lecsökken a súrlódási tényező, majd nőni 
kezd és beáll egy állandósultnak tekinthető szintre. 
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33. ábra. A súrlódási tényező időbeli változása egy SoP mérés során 

 (v = 250 mm/s, F = 28 N) 

3.4.2.2 Kopás 
A 34. ábrán a PoP elrendezésben, a 35. ábrán pedig az RoP végzett mérések 

eredményeiből a (28) egyenlettel számított fajlagos kopási együtthatók értékei láthatók. 
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34. ábra. A fajlagos kopási együttható különböző EPDM anyagok esetén PoP 

elrendezésben a vizsgált sebességeken 
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35. ábra. A fajlagos kopási együttható különböző EPDM anyagok esetén RoP 

elrendezésben 100 mm/s csúszási sebesség mellett  
Megállapítható, hogy már 30 phr koromtartalom is jelentősen csökkenti a fajlagos 

kopási együttható értékét a töltetlen EPDM anyaghoz képest. A koromtartalom további 
növelése esetén a fajlagos kopási együttható további, bár már nem olyan nagymértékű 
csökkenése figyelhető meg. Ez a megállapítás minden mérési konfigurációban érvényes. 

A csúszási sebességnek – a vizsgált sebességtartományban – nincs jelentős hatása a 
korommal töltött EPDM-ek kopási együtthatóira. A töltetlen EPDM esetében a nagyobb 
csúszási sebesség alacsonyabb fajlagos kopási együttható értéket eredményezett. 

Az RoP elrendezésben vizsgált kétféle terhelés az EPDM-30 és a TRW anyag esetén 
nem mutatott jelentős eltérést (a különbség az eredmények szórásánál kisebb), míg a többi 
EPDM anyagnál a nagyobb terhelés alacsonyabb fajlagos kopási együtthatót okozott. 

3.4.2.3 Kopásmechanizmusok 
A PoP elrendezésben végzett mérések után az EPDM-0 próbatestek felületét szabad 

szemmel megvizsgálva látszódott, hogy viszonylag nagy (több tizedmilliméteres) 
kopadékszemcsék is előfordultak, a kopásnyom felülete pedig kifejezetten durva volt, és nem 
rendelkezett a gumik görgőképződéssel járó száraz kopására általában jellemző periodikus, 
hullámos mintázattal. A kopott felszínt SEM berendezéssel vizsgálva (36. ábra) is arra 
következtethetünk, hogy az EPDM-0 esetében az uralkodó kopásmechanizmus nem a 
görgőképződéssel járó kopás volt, hanem egy olyan szakadásos kopás, amely során az 
anyagban viszonylag nagy repedések keletkeznek a nagy súrlódás hatására, és nagyobb 
darabok kiszakadásával valósul meg a kopás.  

Az EPDM-30 esetében már a gumikra jellemző, görgőképződés folyamata valósul 
meg. Szabad szemmel is meg lehetett figyelni az orsó alakú kopadékszemcséket, és a 
hullámos, fűrészfogszerű kopási mintázatot. A 37. ábrán egy EPDM-30 próbatest kopott 
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felületének SEM felvétele látható a PoP vizsgálat után. Jól látható, hogy a kopásnyomban a 
csúszási irányra közel merőlegesen hullámok alakultak ki. A koromtartalom további növelése 
a jellemző kopásmechanizmust nem változtatja meg, bár a kialakult hullámos kopásmintázat 
hullámainak magassága és a hullámok egymástól mért távolsága csökken (38. ábra). 

A magasabb koromtartalmú esetekben a felületen erősen szétlapított nyelvszerű 
nyúlványokká változnak a hullámos kopásmintázat csúcsai. Ennek magyarázatához érdemes 
megvizsgálni a görgőképződés és a hullámos felület kialakulásának folyamatát, és a 
befolyásoló tényezőket. A vizsgált elrendezésben az ellenfelület előtt kissé feltorlódik a gumi, 
és az érintkezési tartományban az egyenetlen érintkezési nyomáseloszlás miatt néhol a gumi 
felszíne begyűrődik és nyelvszerűen előrenyúlik (39. ábra), ezt az eredményt többen 
bemutatták [24, 16, 28, 29]. Az ellenfelület elhaladtával a nyelv részben visszahúzódik, de 
egy kis kiemelkedés marad a helyén, amely a következő ciklusban ismét nyelvszerűen meg 
fog nyúlni. 

 
36. ábra. Az EPDM-0 kopott felszíne PoP vizsgálat után (v = 50 mm/s). Az ellenfelület 

mozgásának irányát a nyíl jelzi. 

 
37. ábra. Az EPDM-30 kopott felszíne PoP vizsgálat után (v = 50 mm/s). Az ellenfelület 

mozgásának irányát a nyíl jelzi. 
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38. ábra. Az EPDM-45 kopott felszíne PoP vizsgálat után (v = 50 mm/s). Az ellenfelület 
mozgásának iránya az óramutató járásával ellentétes 

 
39. ábra. A gumi felület begyűrődésének folyamata. Az ellenfelület előtt kissé feltorlódik 
az elasztomer anyag, az ellenfelület alatt a gumi begyűrődik és nyelvszerűen előrenyúlik. 

Többen bemutatták azt is, hogy különböző gumik száraz súrlódásakor a kopást a 
viszonylag nagy súrlódási erő (a súrlódási tényező száraz esetben akár 1 és 2 közötti is lehet) 
miatt kialakuló és terjedő repedések okozzák [15, 16, 29, 62, 63]. A gumi felületén elhaladó 
ellenfelület mögött (a húzott zónában) illetve az ilyen megnyúlt nyelvek tövénél alakulnak ki 
a repedések, hiszen ott lesz a maximális a húzófeszültség, amely helyenként a gumi 
szakítószilárdságát is meghaladja. Ilyenkor egy apró repedés keletkezik a csúszási irányra 
merőlegesen (40. ábra a)). A következő ciklusban, amikor az ellenfelület elhalad a repedés 
felett, kinyitja azt elősegítve ezzel a repedés terjedését eleinte a felületre közel merőleges 
irányban (40. ábra b)), majd az ellenfelület a repedést kinyitva már a repedés belső felületén is 
érintkezésbe lép a gumival, így a repedésterjedés iránya a csúszási sebesség irányába fordul 
(40. ábra c) és d)), és előbb-utóbb a repedés kifut a gumi felszínéig (40. ábra e)). Ekkor egy 
kopadékszemcse leválik a gumiról és kialakul a fűrészfogszerű hullám a felszínen (40. ábra 
f)). 
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40. ábra. A fűrészfogszerű hullámos kopásmintázat kialakulása az ellenfelület ismétlődő 

elhaladása miatt (terheletlen állapotban ábrázolva) 
A magasabb koromtartalmú anyagok esetén a repedések nehezebben alakulnak ki, 

hiszen nagyobb az anyag szakítószilárdsága, és a már kialakult repedések is lassabban tudnak 
terjedni a nagy tépőszilárdságnak köszönhetően. Ezek miatt alacsonyabb lesz a fajlagos 
kopási együttható értéke a nagyobb koromtartalom esetén. A koromtartalom növelésével 
azonban, mint láttuk (29. ábra) a PoP elrendezésben nő a súrlódási tényező értéke is. Ezen 
tényezők együttes hatására a nagyobb koromtartalmú gumikban a repedések nem tudnak 
annyira mélyre hatolni, a nagyobb súrlódási erő hatására a repedések hamarabb 
elkanyarodnak és visszatérnek a felszínre. Így a kialakuló hullámos kopásmintázat völgyei 
nem lesznek olyan mélyek. A mérések után azt is meg lehetett figyelni, hogy a hullámos 
kopásmintázatban a koromtartalom növelésével csökkent a hullámok közötti távolság, ami 
megfelel az irodalomban megtalálható eredményeknek [29, 63]. Az ismétlődő nyelvek mérete 
és egymástól mért távolságuk nagyban függ az anyag mechanikai tulajdonságaitól (a 
viszkoelasztikus jellemzőtől is). Mivel a repedések jellemzően az ilyen nyelvek tövénél 
alakulnak ki, a kopásmintázat jellemzőit is ezek határozzák meg. Egy nagyobb 
koromtartalmú, keményebb gumi esetén tehát az ellenfelület kisebb mértékben tudja csak 
begyűrni a gumit és kisebb nyelveket hoz létre, amelyek sűrűbben helyezkednek el, mint egy 
lágyabb, kisebb koromtartalmú gumi esetében. A kialakuló kopásmintázatban is sűrűbben 
helyezkednek el a fűrészfogszerű hullámok. Ezt a jelenséget mások is megfigyelték [16, 64]. 

Előfordult olyan eset is – a koromtartalom növelésével egyre gyakrabban –, hogy a 
repedés nem éri el a felszínt. Ilyenkor a repedés előtti, nyelvszerűen megnyúlt terület a 
többször ismétlődő „vasalás” hatására már nem húzódik vissza, hanem szétlapulva rátapad a 
gumi eredeti felszínére, és akkor is úgy marad, amikor az ellenfelület már elhaladt (41. ábra). 

 
41. ábra. A maradó nyelvek kialakulása és leszakadása 

Az ilyen esetekben a kopás abból adódik, hogy a többször ismétlődő igénybevétel 
hatására az erősen megnyúlt nyelvek leszakadhatnak [16, 29]. Ez összességében nyílván 
kisebb kopást jelent, mintha egészen a nyelv tövénél válna le az anyag a lágyabb gumik 
esetében ismertetett repedésterjedés miatt. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg az EPDM-60 és a 
TRW próbatest kopott felületének SEM képein (42. és 43. ábra). 
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42. ábra. Az EPDM-60 kopott felszíne PoP vizsgálat után (v = 50 mm/s). Az ellenfelület 

mozgásának irányát a nyíl jelzi.. A kopott felület mintázata kevésbé mély völgyeket 
tartalmaz, a hullámok laposak. 

 
43. ábra. A TRW próbatest kopott felszíne PoP vizsgálat után (v = 50 mm/s). Az 

ellenfelület mozgásának irányát a nyíl jelzi. A kopott felület mintázata kevésbé mély 
völgyeket tartalmaz, a hullámok laposak. 

Az ábrák alapján megállapítható, hogy a leírt kopásmechanizmusok összefüggnek 
egymással, együttesen alakítják ki a kopott felületet. Az EPDM-60 esetében a görgőképződés 
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és a fűrészfog-mintázat a jellemzőbb, de néhány helyen megfigyelhető az elkent, lapos 
nyelvek jelenléte is. A TRW anyagnál inkább a kialakuló nyelvek, és azok leszakadása okozta 
a kopást, ám itt is megfigyelhetők a görgőképződéssel járó kopás nyomai. Amikor egy nyelv 
leszakad, akkor az hasonlóan a korábban említett kopási módhoz, a súrlódó felületek között 
gördülve, esetleg több ottmaradt hasonló levált anyagdarabbal összetapadva orsó alakú 
kopadékot képez, a szemcsék mérete azonban különböző. 

Az RoP esetben az EPDM-0 anyagnál is a fent leírt, lágyabb gumikra jellemző 
kopásmechanizmust tapasztaltam (44. ábra), a kopott felszín kevésbé volt érdes, mint a PoP 
esetben. A SEM felvételen látszik a fentebb leírt fűrészfog-mintázatú kopásnyom, és azt is 
meg lehet figyelni, hogy az érintkezési tartomány felső széle felé haladva a hullámok egyre 
sűrűbben jelennek meg, hiszen csökken az érintkezési nyomás. A kép alsó részén pedig 
néhány orsó alakú kopadékdarabot láthatunk. Az EPDM-0 anyag ezt a kopásmechanizmust a 
PoP vizsgálatok közben nem mutatta, nagy darabokban, gyorsan kopott. Az RoP vizsgálatok 
esetén azonban kisebb volt az érintkezési nyomás, így a csúszás közben feltehetőleg nem 
keletkeztek olyan nagy repedések az anyagban, amelyek a PoP esetben olyan gyors 
tönkremenetelhez vezettek. 

A simább felszín a többi anyagnál is jellemző volt, sőt bizonyos esetekben a kopott 
felszín egészen fényes lett (45. ábra). 

 

Kisebb hullámok 

Nagyobb hullámok 

Orsó alakú kopadék 

44. ábra. Az EPDM-0 kopott felszínének SEM képe RoP vizsgálat után (v = 250 mm/s, F 
= 15 N). Az ellenfelület mozgásának irányát a nyíl jelzi. Az érintkezési tartomány szélén 
(az ábra felső részén) kisebb és sűrűbben elhelyezkedő hullámok, a közepe felé haladva 
egyre nagyobb hullámok jelennek meg a kopásmintázatban. Az ábra alsó részén néhány 

orsó alakú kopadékszemcse látszik. 
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45. ábra. EPDM-45 próbatest RoP vizsgálat után (Egyazon próbatesten két mérést is 

végeztem egymás után, eltérő helyeken, ezért látszik két kopásnyom.  
Paraméterek: v = 100 mm/s, F = 10 N, t = 1 h) 

A korommal töltött EPDM-ek esetén az RoP vizsgálatokban már nem a fentebb leírt 
görgőképződés volt a jellemző kopásforma. A kopáskép sem a fűrészfogszerű sem az 
lelapított nyelvekhez hasonló mintázatot nem mutatott (45. ábra). 

Az RoP elrendezés sajátosságai miatt a próbatestet érő hőterhelés a kisebb érintkezési 
nyomás ellenére is nagyobb volt, mint a PoP esetekben, mivel a fejlődő hő mindig a 
próbatestnek ugyanazon területén ébredt. Az RoP mérések során gyakran előfordult olyan 
eset, amikor az egész berendezés rezonálni kezdett feltehetően a súrlódási erő hirtelen 
változása hatására, később sikerült ezt a rezonanciát csillapítani, de a próbatest környezetében 
a rezgések továbbra is láthatók és hallhatók maradtak. Sajnos a súrlódási erő mérésére 
szolgáló rendszer mintavételezési gyakorisága nem tette lehetővé a súrlódási erő ilyen gyors 
változásainak rögzítését, mégis feltételezhető, hogy a mérés közben fellépő, stick-slip jellegű 
súrlódási instabilitás okozta a nagy rezgésekkel járó jelenséget. Az érintkezési tartományon 
ugyanis feltehetőleg olyan gyorsan és nagymértékben változott a csúszási sebesség, hogy az 
hallható és érzékelhető rezgéseket okozott. Azt is megfigyeltem, hogy a rezgés intenzitása 
lecsökkent, amint beindult a kopás, és a bekopás során folyamatosan csökkent. Ez 
összefüggésben lehet azzal, hogy a mérés kezdetekor mért súrlódási tényező értéke is 
csökkenni kezdett a kopás megindulása után, ugyanis a súrlódó felületek között megjelentek a 
kopadékszemcsék, és ezek részben szétválasztották a felületeket, csökkentve az adhéziót, 
részben a felületek között gördülve csökkentették a súrlódást. A mérés elején az instabil 
súrlódás miatt a gumi próbatestben kialakuló folyamatosan változó, fárasztó igénybevételt 
jelentő nyírófeszültségek hatására feltehetőleg repedések keletkeztek az anyag belsejében a 
felszínnel párhuzamosan. A repedések később kijutottak a felszínre az anyag felső rétegének 
leválását okozva (46. ábra). 

Csúszási irány 
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46. ábra. A fáradásos kopást okozó belső repedések kialakulása és a felső réteg 
leválásának folyamata 

Egy SoP mérés után készült fénykép látható a 47. ábrán. A koptatómérés után a 
próbatest kopott felületéről WLP berendezéssel készült felvételt is megvizsgáltam. A 48. és a 
49. ábrán a próbatest középsíkjában vett profil látható a 16 N normálerővel egy percig és a  
28 N normálerővel 90 percig tartó mérés után.. A felületvizsgálat megerősítette a szabad 
szemmel is látható, baloldali rész intenzívebb kopását, az egy perces mérés után kialakuló 
kopott alak is mutat némi aszimmetriát.  

 
47. ábra. Kopott próbatest egy SoP mérés után (az ellenfelület forgása az óramutató 

járásával ellentétes volt) v = 250 mm/s Fn = 28 N t = 90 min 
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48. ábra. A kopott próbatest WLP berendezéssel készített profilja SoP mérés után (az 

ellenfelület forgása az óramutató járásával ellentétes volt)  
v = 250 mm/s Fn = 16 N t = 1 min 
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49. ábra. A kopott próbatest WLP berendezéssel készített profilja SoP mérés után (az 

ellenfelület forgása az óramutató járásával ellentétes volt)  
v = 250 mm/s Fn = 28 N t = 90 min 

A mérés közben fellépő kopás mechanizmusa a PoP mérések esetében leírtakhoz 
hasonló, az érintkezési tartomány húzott zónájában kialakuló nagy húzófeszültségek hatására 
megjelenő repedések és azok terjedésére vezethető vissza. A PoP mérésekhez képest kissé 
eltérő a geometria, így egy kissé eltérő a repedések kialakulásának és terjedésének folyamata 
is. A 50. ábrán ábrázoltam a kopást feltételezhetően okozó repedések kialakulását és 
terjedésük módját. 
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a) 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

50. ábra. A feltételezett repedések kialakulása és terjedése. Az első repedés kialakulása 
(a) és b)) és terjedése (c)). Majd a másodlagos repedés kialakulása és terjedése (d)). 

A 50. ábra b) részén láthatjuk, ahogyan kialakul egy repedés az érintkezési tartomány 
húzott zónájában, majd a repedés tovább terjed a c) ábrán. A repedés terjedése és nyílása miatt 
a hengeres ellenfelület érintkezésbe lép a repedés belső felületével és az itt megjelenő magas 
húzófeszültség-értékek miatt kialakul a következő repedés, majd ez is terjedni kezd, mint azt 
az ábra d) része mutatja. Az így kialakuló és terjedő repedések előbb-utóbb elérik a felszínt, 
ami a kopás megvalósulását jelenti.  

A leváló kopadék a súrlódó felületek közé kerülve görgőként végig gördül az 
érintkezési tartományon, majd elhagyja azt. A mérés során azonban azt is meg lehetett 
figyelni, hogy néhány kopadékszemcse rátapadt a forgó acéltengelyre és a mérés végéig ott is 
maradt (51. ábra). A tengely érdes felületének völgyeibe szorult gumidarabok azonban nem 
képeztek összefüggő bevonatot a felszínen, mindössze néhány csíkban tapadtak az ellenfelület 
palástjára. Mindenesetre a mért súrlódási tényező értékének emelkedését okozhatta ez a 
jelenség, hiszen így bizonyos területeken gumi-gumi súrlódása valósult meg. 
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ellenfelületre tapadt kopadék 

51. ábra. Kopott próbatest és az acél ellenfelület egy SoP mérés után  
(v = 250 mm/s Fn = 28 N t = 90 min) 

3.4.3 Nem kent tribológiai modellkísérletek hőre lágyuló 
elasztomerekkel 

PoP vizsgálatokat végeztem a különböző keménységű EPDM-PP hőre lágyuló 
elasztomer (Santoprene) anyagokkal. A PoP mérőberendezés 3 mm átmérőjű gömbfejű acél 
ellenfelületét használtam.  

A 3.4.1 alfejezetben leírt mérési paramétereket próbáltam alkalmazni ebben az esetben 
is, ám az itt vizsgált anyagok ellenállóbbnak bizonyultak a korommal töltött EPDM gumiknál, 
így a kopási és súrlódási mechanizmusok megfelelő vizsgálata érdekében megnöveltem a 
normálerő mértékét 6 N-ra. A csúszási sebesség minden esetben 250 mm/s, a mérések hossza 
6 óra volt.  

3.4.4 Eredmények 
A különböző keménységű Santoprene anyagokkal végzett PoP mérések eredményei 

alapján meghatározott súrlódási tényező értékeit az 52. ábra, a fajlagos kopási együttható 
értékeit pedig a 53. ábra mutatja. Megállapítható, hogy a súrlódási tényező értéke a Shore A 
70 keménységű anyag esetében a legkisebb. A keménység növelésével a fajlagos kopási 
együttható értéke csökken, a 80HT jelű anyag kopása a másik Shore A 80 keménységű 
anyagénál is alacsonyabb.  
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52. ábra. A különböző Santoprene anyagokkal végzett PoP vizsgálatok során mért 

súrlódási tényezők átlagos értékei és az eredmények szórása (v = 250 mm/s, Fn = 6 N) 
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53. ábra. A különböző Santoprene anyagokkal végzett PoP vizsgálatok során mért 
fajlagos kopási együtthatók átlagos értékei és az eredmények szórása 

(v = 250 mm/s, Fn = 6 N) 
A 54. ábrán a Santoprene 80 anyag súrlódási tényezőjének és kopásmélységének 

időbeli változása látható. Megfigyelhető a viszonylag hosszú bekopási szakasz, majd a közel 
lineáris kopási szakasz és az utolsó percekben az intenzív kopási szakasz, ahol látható a 

55 



súrlódási tényező erős ingadozása is. Ebben a szakaszban a jelentős kopás miatt igen nagy 
mennyiségű kopadék került a próbatest felszínére, és így a körmozgást végző ellenfelület 
útjába. 
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54. ábra. A súrlódási tényező és a kopásmélység időbeli alakulása egy, Santoprene 80 

próbatesttel végzett PoP vizsgálat során (v = 250 mm/s, Fn = 6 N) 
A PoP elrendezésben a Santoprene anyagokkal végzett vizsgálatok során tapasztalt 

kopásmechanizmusok nagyon hasonlóak az EPDM anyagoknál leírtakra: a kisebb 
keménységű esetekben a kopás görgőképződéssel járt, a kopásnyom pedig fűrészfog-
mintázatot mutatott. A kopásnyom mintázatának hullámai a keménység növelésével egyre 
sűrűbbek és laposabbak lettek. A két legkeményebb anyag esetében a kopott felszín egészen 
sima volt, a fűrészfogszerű mintázat nem jelent meg. 

3.5 A mechanikai tulajdonságok és a kopás kapcsolata 
Az irodalom [15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 62, 63] és saját tapasztalataim [69, 77] szerint 

az elasztomerek száraz súrlódásakor bekövetkező kopást a legtöbb esetben a kialakuló és 
terjedő repedések okozzák. A 0 és a 3.4.4 alfejezetben leírt tönkremeneteli mechanizmusok 
legtöbbjében a felszínen, az érintkezési tartomány húzott zónájában fellépő nagy 
húzófeszültségek miatt bekövetkező szakadás játszik szerepet. A repedések kialakulása és 
terjedése elsősorban az anyagra jellemző szakítószilárdságtól függ: minél nagyobb a 
szakítószilárdság, annál nagyobb feszültség szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a repedés a 
felszínen. Elasztomerekkel végzett koptatóvizsgálatok alapján meghatározott fajlagos kopási 
együtthatók értékeit az adott anyagra jellemző szakítószilárdság függvényében ábrázoltam 
(55. ábra). 
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55. ábra. A vizsgált anyagok fajlagos kopása és szakítószilárdsága közötti kapcsolat  
Az ábra alapján megállapítható, hogy a szakítószilárdság növelésével a fajlagos kopási 

együttható csökken. A csökkenés mértéke a vizsgált anyagtól és a mérési elrendezéstől 
függően változik kissé, ám minden vizsgált esetben ugyanolyan jellegű összefüggés 
figyelhető meg. 

Más mechanikai tulajdonságokkal, például a keménység, a rugalmassági modulus 
vagy a szakadási nyúlás, nem mutatható ki ilyen egyértelmű összefüggés. Ez megerősíti a 
repedések kialakulása és terjedése miatt bekövetkező tönkremeneteli mechanizmus 
feltételezését, hiszen a repedések kialakulását nagymértékben befolyásolja az anyag 
szakítószilárdsága. 

3.6 Tribológiai mérések kent állapotban 
Pin-on-Plate (PoP) mérőberendezésen megvizsgáltam a TRW jelzésű anyag súrlódási 

jellemzőit kent állapotban. A mérésekhez szükséges próbatesteket egy 4 mm vastagságú 
EPDM lemezből vágtam ki. Kenőanyagként a BASF (Ludwigshafen, Németország) 
Hydraulan 407-1 jelű hidraulikafolyadékát használtam. A mérési konfiguráció sajátosságai 
miatt nem volt szükség a mérési tér teljes elárasztására, néhány ml kenőanyag elegendő volt a 
kenés biztosítására, ugyanis a próbatest vízszintes elhelyezése miatt a kenőanyag végig annak 
felületén maradt az ellenfelület körpályájának megfelelő gyűrű alakba rendeződve (56. ábra).  

3.6.1 Gömb alakú ellenfelülettel végzett mérések 
A próbatesthez szorított ellenfelület ebben az esetben egy 5 mm sugarú félgömbben 

végződő tű volt.  
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56. ábra. A kent PoP mérés 10 mm átmérőjű gömb ellenfelülettel 

A méréssorozat során széles tartományban változtattam a csúszási sebességet (3 mm/s 
és 1037 mm/s között) és a terhelést (5 N-tól 100 N-ig), és regisztráltam a kialakuló súrlódási 
tényezőt. Először beállítottam a legkisebb terhelést, majd a legkisebb csúszási sebességet. Egy 
perc elteltével leolvastam a súrlódási tényező értékét, majd átállítottam a berendezést a 
következő csúszási sebességre. Így ment ez egészen a legmagasabb csúszási sebesség 
eléréséig. Ekkor leállítottam a mérőberendezést, és a terhelést a sorban következő mértékűre 
változtattam (a sebesség változatásához nem volt szükség a gép leállítására, a terhelést viszont 
csak a leállított gépen lehetett módosítani), és ismét a legkisebb csúszási sebesség beállítása 
mellett folytattam a mérést, majd fokozatosan növeltem a sebességet. 

A felületek közötti folytonos kenőanyagfilm feltehetőleg biztosítva volt. A legnagyobb 
terhelés esetében azonban előfordult olyan eset, hogy az igen nagy erővel a próbatesthez 
szorított félgömb kiszorította a kenőanyagot az érintkező felületek közül és így jelentősen 
lecsökkent a kenőfilm vastagsága a két felület között. Kisebb csúszási sebesség beállításakor 
az ellenfelület szétválasztotta az útjában fekvő „kenőanyagtócsát”, majd a kenőanyag az 
ellenfelület továbbhaladása után újra egyesült, a tű két oldaláról az olaj középre folyt. 
Nagyobb sebesség esetén viszont a kenőanyagnak nem volt ideje visszafolyni az ellenfelület 
elhaladása után, így ebben az esetben a kenőanyag az ellenfelület pályájának két oldalán, két 
koncentrikus gyűrű alakba rendeződött, a két gyűrű között csak nagyon apró, szabad szemmel 
még éppen látható (néhány tizedmilliméteres) cseppek formájában maradt kenőanyag, ez 
azonban – a megnövekedett súrlódási tényező tanúsága szerint – már nem biztosította a 
rendszer megfelelő kenését. 

Kopást, a próbatest felületi károsodását csak a fentebb leírt „túlterhelt” állapotban 
tapasztaltam, amikor a két felület között már nem állt fenn a teljes folyadékkenési állapot. A 
kent állapotban megvalósuló kopás további vizsgálata érdekében ezért, egy igen hosszú idejű 
mérést is elvégeztem. A mérést 250 mm/s csúszási sebesség és 5 N terhelés beállítása mellett 
folytattam le. A mérés 15 órán át tartott. A kent állapot a mérés folyamán mindvégig 
biztosítva volt. A mérés után a próbatest felületét megvizsgálva megfigyelhető volt, hogy még 
15 óra után sem volt kimutatható kopás a próbatesten. 

A kopás mennyiségének megállapítása kent állapotban, egy elasztomer próbatesttel 
elvégzett tribológiai vizsgálat során több méréstechnikai problémát is felvet. A száraz 
súrlódási feltétel mellett elvégzett mérések során alkalmazott módszer – melynek lényege, 
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hogy a próbatest tömegét a mérés előtt és után is megmérjük – itt nem alkalmazható. 
Egyrészt, mivel a kent esetben minimális tényleges kopási tömegveszteség kimutatására az 
általam használt – egyébként pontosnak mondható (száraz esetben a mért kopási 
tömegveszteség általában néhány mg volt) – mérleg erre alkalmatlannak bizonyult. Másrészt, 
a kenőanyag egy része a mérés során beszívódik az elasztomer próbatestbe (a swelling vagy 
duzzadás jelensége miatt), aminek így megváltozik a tömege. A másik kézenfekvő módszer a 
kopási térfogatveszteség mérése. Ennek lényege, hogy valamilyen felületvizsgálati eszközzel 
megvizsgáljuk a kopott próbatestet és a kopásnyom mérete és alakja alapján következtetünk a 
kopási térfogatveszteségre. A kent állapotban elvégzett mérések során azonban a viszonylag 
nagy terhelés következtében kialakuló érintkezési nyomás és a – száraz mérésekkel 
összehasonlítva – hosszú csúszási idő miatt az elasztomer anyag igen jelentős kúszást mutat. 
A legtöbb kent mérés után a próbatest felületén szabad szemmel is látható, a várható 
kopásnyomnak megfelelő helyen mélyedés volt megfigyelhető, a felület érdessége azonban 
nem változott (57. ábra). 

 
57. ábra. A gumi próbatest felszíne 15 óra kent állapotú csúszás után. A gyűrű alakú 
barázda megjelenése a kúszásnak, és nem a kopásnak köszönhető, a felület minősége 

nem változott (a gyűrű átmérője 33 mm) 

Összehasonlításként bemutatok egy, száraz körülmények között történt mérés során 
koptatott próbatestet (58. ábra). A nem kent állapotban kopott próbatest felszínén 
megfigyelhető, hogy a kopásnyom felülete szabad szemmel is láthatóan durvább, mattabb a 
gumi nem kopott felületéhez képest. 
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58. ábra. Egy gumi próbatest kopott felülete nem kent mérés után. Látható, hogy a 

kopásnyom felületminősége markánsan különbözik a gumi érintetlen felületétől (a gyűrű 
átmérője 33 mm) 

Nem kent, illetve vegyes kenési állapotban a kopás első jele a felületen szabad 
szemmel is látható módon kialakuló felületiérdesség-változás volt. Ez a matt kopásnyom még 
olyan esetekben is megfigyelhető volt, amikor tömegméréssel még nem lehetett kimutatni a 
kopást. A kent esetekben megfigyelt mélyedés ráadásul néhány óra, esetleg egy nap elteltével 
szinte teljesen kisimult, eltűnt, ami a mélyedésnek az elasztomer anyag kúszás miatti 
kialakulását valószínűsíti. 

A súrlódási tényező mért értékeit a csúszási sebesség és a normálerő függvényeként 
ábrázoltam (59. ábra). Az ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgált rendszerben a súrlódási 
tényező a terhelés növelésével nő, a sebesség növelésével csökken, majd a kisebb terhelésű 
esetekben újra nő, a nagyobb terhelések mellett folyamatosan csökken. 

A súrlódási tényező normálerőtől való függésének magyarázatához figyelembe kell 
vennünk a próbatest elasztomer anyagának viszkoelasztikus, időfüggő tulajdonságát. Az 
elasztomer anyagok súrlódási ellenállásának egy része ugyanis az anyag belső súrlódásának, a 
hiszterézisnek köszönhető. A vizsgált elrendezésben az ellenfelület gömbfelülete nagyobb 
normálerő hatására nagyobb mértékben deformálta a próbatestet, nagyobb lett az úgynevezett 
gerjesztett térfogat, ahol a hiszterézisveszteség keletkezik. Emiatt a hiszterézisveszteség is 
nagyobb lett. 

A nagyobb terhelés hatására a gömbfej mélyebben nyomódott a próbatest felszínébe, 
amivel nagyobb lett az érintkezési tartomány is. Emiatt mind az alacsonyabb csúszási 
sebességek esetén domináns, adhéziónak tulajdonítható súrlódási ellenállás, mind pedig a 
magasabb csúszási sebességek esetén jellemző, a kenőanyagfilm nyírásából adódó súrlódás 
növekszik, így minden vizsgált csúszási sebességen nő a súrlódási tényező a normálerő 
növelésével. 
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59. ábra. A kent állapotban mért súrlódási tényező a normálerő és a csúszási sebesség 

függvényében (PoP elrendezésben, 10 mm átmérőjű gömb ellenfelülettel) 
Az eredmény magyarázata természetesen nem új keletű, erre az eredményre jutott 

Thurston [65], Martens [66] és később, a görbéhez nevét is adó Stribeck [67] is, kent 
csapágyak vizsgálatakor. Alacsony sebesség esetén nem alakul ki a kenést biztosító olajfilm a 
két érintkező felület között, nagyobb sebesség esetén pedig a kenőanyag nyírásából adódó, 
sebesség- és hőmérsékletfüggő ellenállás okozza a nagyobb súrlódást. A súrlódási tényező 
sebességfüggésének magyarázatához azonban ismét figyelembe kell venni az anyag 
viszkoelasztikus tulajdonságát. Kisebb terhelések esetén, viszonylag kis benyomódás mellett, 
kisebb lesz a gerjesztett térfogat, és így – a sebességfüggő – hiszterézisnek kisebb hatása van 
a súrlódási ellenállásra. Nagyobb terhelés beállítása esetén azonban a nagyobb gerjesztett 
térfogat a viszkoelasztikus hatások nagyobb mértékű érvényesülését okozza. Nagyobb 
terhelés beállítása mellett a mérés során a csúszási sebesség növelése esetén a próbatest 
elasztomer anyaga egyre keményebben viselkedik, emiatt pedig csökken az acél ellenfelület 
benyomódási mélysége. Ezt a mérés során szabad szemmel is meg lehetett figyelni a 
legnagyobb terhelések (80 és 100 N) mellett a legkisebb és legnagyobb sebesség esetén 
megfigyelt benyomódási mélységek között több tizedmilliméteres eltérés mutatkozott. Ez 
magyarázat lehet arra is, hogy, míg az alacsony és a közepes terhelések (5-50 N) esetén a 
nagyobb sebességtartományban (0,6-1 m/s) a sebesség növelésével nő a mért súrlódási 
tényező, addig a magasabb terhelések esetében ebben a sebességtartományban is csökken a 
súrlódási tényező. A nagyobb csúszási sebesség miatt csökkenő benyomódási mélység 
ugyanis az érintkezési tartomány csökkenése mellett a gerjesztett térfogat csökkenését is 
eredményezi. Ezek miatt egyrészt kisebb lesz a kenőanyag nyírt felülete, ugyanakkor nő a 
nyírási sebessége, másrészt pedig csökken a hiszterézisből eredő belső súrlódás, mivel 
csökken a gerjesztett térfogat. Érdemes megjegyezni, hogy, bár a hőmérséklet folyamatos 
mérésére nem került sor, jelentősebb hőfejlődés a legnagyobb terhelés beállítása mellett is 
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csak a nagyobb sebességek esetén fordult elő. Ezekben az esetekben az elasztomer anyag és a 
kenőanyag hőmérsékletfüggő tulajdonságainak is jelentős hatása lehet a súrlódási tényező 
értékére. 

3.6.2 Sík ellenfelülettel végzett mérések 
A hiszterézis okozta belső súrlódás és a változó benyomódási mélység miatti változó 

méretű érintkezési tartomány hatásainak kiküszöbölése érdekében egy újabb méréssorozat 
készült az előzőekhez hasonló elrendezésben és paraméterekkel, a 10 mm átmérőjű gömbfejű 
tű helyett egy 16 mm átmérőjű, lekerekített élű (a lekerekítés sugara 2 mm) henger véglapja 
volt az ellenfelület (25. ábra). Az így kialakuló érintkezés már nem pontszerű, az érintkezési 
tartomány pedig jóval nagyobb. 

A kenés biztosításához ismét elegendő volt néhány ml kenőanyag felületre juttatása 
(60. ábra), az ellenfelület folyamatosan behordta a kenőanyagot a súrlódó felületek közé (61. 
ábra). A mérés eredményét ez előző esethez hasonlóan foglaltam össze (62. ábra). 

 
60. ábra. A próbatest felületére juttatott kenőanyag a mérés kezdetekor 

 
61. ábra. A kenéshez szükséges mennyiségen felüli kenőanyag kettős gyűrű alakú 

elrendeződése az ellenfelület két oldalán a mérés közben 
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62. ábra. A kent állapotban mért súrlódási tényező a normálerő és a csúszási sebesség 

függvényében (PoP elrendezésben, 16 mm átmérőjű henger sík véglapjával) 
Az érintkezési tartomány növelésével az érintkezési nyomást sikerült annyira 

lecsökkenteni, hogy az ellenfelület benyomódási mélysége nem változott jelentősen a mérés 
során, így gyakorlatilag meg is szűnt a súrlódási tényező terhelésfüggése a közepes és 
nagyobb sebességek esetén. Az érintkezési tartomány és a gerjesztett térfogat nem változik 
jelentősen a terhelés változtatásával. A súrlódási tényező sebességfüggése továbbra is fennáll, 
a kis csúszási sebességek esetén a sebesség növelésével csökken a súrlódási tényező a 
kenőfilmvastagság növekedése és a tényleges érintkezési tartomány csökkenése miatt. A 
nagyobb sebességtartományban a sebesség növelésével nő a súrlódási tényező. Ebben 
szerepet játszik a kenőanyag nyírásából származó a súrlódási ellenállás. 

3.6.3 SoP vizsgálatok kent állapotban 
A TRW jelű EPDM-gumi kent súrlódását az SoP berendezésen is megvizsgáltam. 

Ebben az elrendezésben is – hasonlóan a PoP esetben bemutatottakhoz – néhány ml 
kenőanyagot juttattam a súrlódó felületek közé. A csökkenő mennyiségű kenőanyaggal 
létesített súrlódás (az angol nyelvű szakirodalomban starvation-nek nevezett [33, 68]) 
jelenségét vizsgáltam, a vizsgálat során, a PoP mérésekkel ellentétben, a felületek között 
egyre kevesebb olaj volt. A mérés időtartama 80 perc volt, a forgó acéltengely kerületi 
sebessége 250 mm/s, a normálerő 28 N.  
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63. ábra. A súrlódási tényező változása csökkenő mennyiségű kenőanyag mellett  

(v = 250 mm/s Fn = 28 N) 
A 63. ábra a mért súrlódási tényező lefutását mutatja. Az ábrán megfigyelhetjük a 

kenőanyag „kiszáradási” folyamatának négy jó elkülöníthető szakaszák. Kezdetben a közel 
konstans, µ = 0,06 értékű súrlódási tényező folyadékkenésre, lágy EHD kenésállapotra enged 
következtetni (az ábrán zölddel jelölve). A következő szakaszban kissé ingadozó, de 
megközelítőleg lineárisan enyhén emelkedő jelleget mutat a súrlódási tényező görbéje, amely 
a kenőanyagfilm vastagságának csökkenését és egyre több szilárdtest-érintkezést, vegyes 
súrlódási állapotot jelent (az ábrán kékkel jelölve). A következő egy nagy meredekségű, 
lineáris szakasz, amely során feltételezhetően határsúrlódás lépett fel egyre csökkenő mértékű 
kenőanyag jelenlétével (az ábrán narancsszínnel jelölve). Az utolsó szakasz egynél nagyobb, 
közel állandó értékű súrlódási tényezője a korábbi (3.4 fejezetben bemutatott) mérések 
tapasztalatai alapján technikailag száraz súrlódásra utal (az ábrán pirossal jelölve). 

3.7 Csúszótömítésen végzett tribológiai mérések 
Az alkalmazásban lejátszódó tribológiai folyamatok feltárása érdekében olyan 

méréseket is végeztem, amelyekben a tömítés a valós ellenfelülettel került csúszó súrlódó 
kapcsolatba, a felületeket összeszorító terhelés kezelhetősége érdekében azonban a tömítést 
felhasítottam, majd egy cikkét kimetszve kiterítettem, és így, „kiegyenesítve” helyeztem a 
befogóba. Ezután a tömítendő rudat Fn = 50 N normál irányú erővel a tömítés felületéhez 
nyomtam. A mérési paraméterek meghatározásánál a vizsgált alkalmazás 3.2 fejezetben leírt 
működési körülményeit vettem alapul. A rúd a mérés során A = 25,06 mm amplitúdójú és f = 
1 Hz frekvenciájú alternáló mozgást végzett. A mérés elrendezését az 64. ábra, a csúszási 
sebesség időbeli változását pedig az 65. ábra mutatja. 
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65. ábra. A csúszási sebesség az idő függvényében 

Egy-egy mérés egy órán át tartott. A mérés után a próbatestek felületét szabad 
szemmel és WLP berendezéssel is megvizsgáltam. 

3.7.1 A vizsgált kenési állapotok és eredmények 
A méréssorozatban különféle kenési állapotokat vizsgáltam. A mérés célja a tömítés 

kopási mechanizmusainak feltérképezése különböző kenési feltételek mellett. A tömítés 
gyártójának tapasztalatai szerint ugyanis a tömítés hosszabb (több napos, hetes) állás után 
kiszoríthatja a kenőanyagot a súrlódó felületek közül és indításkor igen gyengén kent 
súrlódási állapotban üzemel a berendezés. Bár ez az előnytelen kenésállapot csak rövid ideig 
tart (amíg kialakul a felületek közötti kenőanyagréteg), mégis súlyosan károsodhat ilyenkor a 
tömítés felülete. A jelenség vizsgálata érdekében tehát a következő kenési állapotokat 
vizsgáltam meg: száraz súrlódás, teljesen kent és részlegesen kent állapot. A száraz súrlódási 
állapot alatt technikailag száraz felületeket értek, a vizsgálat megkezdése előtt a befogott 
tömítés és dugattyúrúd felületét is izopropanollal tisztítottam meg az esetleges 
szennyeződésektől. A teljes kenésű esetben az érintkezési tartomány környezete el volt 
árasztva kenőanyaggal. Az érintkező felületek között a kenési viszonyok nem ismertek 
pontosan (egyes területeken feltételezhetően folyadékkenés, néhány helyen pedig vegyes 

próbatest 

rúd 
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súrlódási állapot valószínű), de az eredmények alapján feltételezhető, hogy igen hatékony 
kenés valósult meg. A harmadik vizsgált eset a részlegesen kent állapot volt. Ennél az esetnél 
csak korlátozott mennyiségű kenőanyag volt jelen, feltételezhetően vegyes kenési állapot 
alakult ki a felületek között. 

Száraz súrlódás esetén a próbatest néhány perc alatt darabokra szakadt, olyan nagy 
volt a felületek közötti súrlódás, így a mérést le kellett állítani. 

A teljes kenésű mérés esetében nem volt sem szabad szemmel, sem a WLP 
berendezéssel kimutatható mértékű kopás (67. ábra). A kopásnak egyetlen jele az volt, hogy a 
tömítés elasztomer anyagában megtalálható korom kissé sötétre színezte a kenőanyagot (66. 
ábra).  

 
66. ábra. A teljes kenésű próbatest fényképe a mérés után 

 

ajak 

67. ábra. A teljes kenésű próbatest felülete a mérés után (A mérés időtartama: 1 óra). 
Nincs kopásra utaló jel a felszínen. 

A harmadik vizsgált kenési állapotot a következőképpen hoztam létre: a teljes kenés 
esetén leírtakhoz hasonlóan, egy csepp kenőanyagot juttattam a tömítésdarab felszínére, majd 
egy papír törlőkendővel letöröltem. Ily módon csak egy vékony réteg kenőanyag maradt a 
felületen. Ezt a kenési állapotot az adott körülmények között nem lehetett tökéletesen 
reprodukálni a megismételt mérések során, mindazonáltal a jellemző kenési mechanizmus 
feltehetőleg nem változott, a kenőanyag-mennyiség kismértékű változása a kopásnyom alakját 
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nem változtatta meg csupán a méretét. A 68. ábra a részlegesen kent állapotban, azonos 
paraméterekkel végzett mérések próbatesteinek kopott felületeit mutatja. A kopott 
próbatesteket WLP berendezéssel vizsgáltam. Az ábrákon látható, hogy a legnagyobb kopás a 
tömítésdarab szimmetriasíkjában jelentkezik, ahol az érintkezési nyomás maximális volt. 
Néhány esetben karcolás jellegű kopásnyomot is láthatunk. Ezt azok a kopadékszemcsék 
okozhatták, amelyek – rátapadva az ellenfelületre – nem kerültek ki az érintkezési 
tartományból.  

 

ajak

68. ábra. Azonos paraméterek mellett kopott próbatestek mért felülete 
A mért felületek keresztmetszeteit is megvizsgáltam. A 69. ábra a tömítésből készített 

próbatest profilját mutatja a kezdeti és kopott állapotban (a próbatest kezdeti és kopott profilja 
nem ugyanazon a helyen készült a mérés előtt és után, hanem a koptatóvizsgálat után készült 
mindkét profil, a kezdeti profil olyan helyen, amely a mérés során nem került érintkezésbe az 
ellenfelülettel). Megfigyelhető, hogy a legjelentősebb kopás a bordákon és a tömítő ajak 
környezetében jelentkezik. A tömítés bordái szinte teljesen eltűntek. 
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69. ábra. A mért próbatest profilja kezdeti és kopott állapotban (a tömítő ajak a jobb 

oldalon). A kopott profil az 68. ábra utolsó képén jelölt síkban készült. 

 

A fejezethez kapcsolódó saját publikációim: [69, 70, 71] 
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4. A hiszterézis vizsgálata 
A hiszterézis jelenségének vizsgálatához kétdimenziós végeselemes modelleket 

készítettem MSC.MARC Mentat 2007 r1 szoftverrel. A modellekkel egy sima felületű 
elasztomer lap és egy ideálisan merev, érdes ellenfelület közötti csúszó súrlódás során fellépő 
súrlódási ellenállás hiszterézis okozta összetevőjét vizsgáltam. A valós érdes ellenfelületet 
különböző geometriájú érdességcsúcs-modellekkel helyettesítettem. 

4.1 A csúszási sebesség hatása a hiszterézisre 
Egy sima felületű merev henger (R = 0,25 mm sugarú) és egy gumilap (2 mm x 4 mm) 

közötti csúszó súrlódást vizsgáltam különböző csúszási sebességek mellett a 70. ábra szerinti 
elrendezésben. A kétdimenziós végeselemes modellek sík alakváltozás feltételezése mellett 
készültek. 

 
70. ábra. A vizsgált feladat sematikus ábrája és 2D-s végeselemes modellje 
A merev henger az előírt elmozdulásnak megfelelően 0,042 mm mélységben 

benyomódik a gumilap felületébe, majd ezt a benyomódási mélységet mindvégig megtartva 
csúszni kezd. 

A modellben a gumi nemlineáris, időtől független anyagi viselkedésének leírására 
Mooney-Rivlin anyagmodellt alkalmaztam, a következő konstansokkal: C10=295,466 MPa, 
C01=73,866 MPa. A gumi időfüggő viselkedését egy 15-elemű általánosított Maxwell-
modellel vettem figyelembe (3. táblázat). A gumi anyagtulajdonságait az [72] hivatkozásban 
bemutatott eredmények alapján határoztam meg. A súrlódó felületek között nem volt előírt 
súrlódási tényező. A gumilap alsó csomópontjai meg voltak fogva. A számításokat  
5E-6…5E+7 mm/s sebességtartományban végeztem. 
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3. táblázat. A TRW jelű EPDM gumi DMTA vizsgálatából meghatározott 15-ágú 
Maxwell-modell paraméterei 

E0 
[MPa] 2,22E+03 E∞ 

[MPa] 1,23E+01

τ [sec] Állandók 
t1 1,59E+03 e1 5,02E-07
t2 6,99E+01 e2 4,17E-04
t3 3,07E+00 e3 8,78E-04
t4 1,35E-01 e4 1,37E-03
t5 5,93E-03 e5 2,60E-03
t6 2,61E-04 e6 3,42E-03
t7 1,15E-05 e7 6,68E-03
t8 5,03E-07 e8 1,71E-02
t9 2,21E-08 e9 6,99E-02
t10 9,72E-10 e10 3,63E-01
t11 4,27E-11 e11 3,11E-01
t12 1,88E-12 e12 9,43E-02
t13 8,24E-14 e13 9,90E-02
t14 3,62E-15 e14 1,15E-02
t15 1,59E-16 e15 1,31E-02

 
A 71. ábra a reakcióerőkből számított súrlódási tényező és a DMTA vizsgálattal mért 

veszteségi tényező (tanδ) értékeit mutatja a gerjesztési frekvencia függvényében. Csúszás 
esetén a hiszterézist okozó periodikus terhelés frekvenciája (f) a csúszási sebesség (v) és az 

érdességcsúcsok távolságának (2R) hányadosával egyenlő:
R2
vf = . Amint az ábrán látható, a 

két görbe igen jó egyezést mutat, ami érthető, hiszen súrlódási ellenállás jelen esetben csak az 
anyagra jellemző veszteségi tényezővel arányos hiszterézis veszteség miatt keletkezhet. 
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71. ábra. A számított, hiszterézisből eredő súrlódási tényező és a mért veszteségi tényező 

alakulása a gerjesztési frekvencia függvényében 
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4.2 A geometria hatása a hiszterézisre 
Az előző fejezetben bemutatott számításokat ismételten elvégeztem azzal a 

különbséggel, hogy jelen esetben a R = 0,25 mm sugarú henger palástján kisebb, r = 0,03 mm 
sugarú hengereket helyeztem el (egymástól 0,06 mm távolságra) a felületi topográfia 
modellezésére (72. ábra). 

 
72. ábra. Az érdes henger 

A 73. ábra az érdes hengerrel számított érintkezési állapotot mutatja. A sárga szín 
jelöli az érintkezési tartományt. Az ábrán látható, hogy a gumi nem képes kitölteni a kis 
hengerek közötti völgyeket, így az érintkezési tartomány nem folytonos (Ezekben a 
vizsgálatokban az adhéziót nem vettem figyelembe). 

 
73. ábra. A deformált alak érintkezési állapota (v = 5 mm/s) 

R = 0,25 mm 

 

r = 0,03 mm 

Csúszási irány 
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74. ábra. A számított, hiszterézisből eredő súrlódási tényező alakulása a csúszási 

sebesség függvényében a sima és az érdes henger esetében 

4.3 A mikroszkopikus topográfia hatása  
Felületi érdesség modellezésénél fontos a megfelelő nagyítási lépték megválasztása, 

azaz annak a meghatározása, hogy a felületiérdesség-modellben milyen hullámhosszú és 
amplitúdójú hullámokat vegyünk figyelembe és melyeket hanyagoljuk el. Felületi érdességet 
gyakran modelleznek több különböző szinuszhullám szuperpozíciójaként előállított 
görbékkel. Ily módon a különböző léptékű hullámok hatása tanulmányozható. A következő 
számításokban három különböző érdességmodellt vizsgáltam. Az első, az A jelű egy 200 µm 
hullámhosszú és 1 µm amplitúdójú szinuszhullám, kisebb léptékű érdességcsúcsok 
figyelembevétele nélkül. A második, a B jelű modell, az A jelű hullám és egy 20 µm 
hullámhosszú és 0,1 µm amplitúdójú hullám szuperpozíciójaként jött létre. Végül a harmadik, 
a C jelűt pedig a B jelű modell és egy 2 µm hullámhosszú és 0,01 µm amplitúdójú 
szinuszhullám szuperpozíciójával hoztam létre (75. ábra).  

A számítássorozatban egyetlen érdességcsúcs csúszása által kiváltott hiszterézist 
vizsgáltam. Az érdességcsúcs az előírt elmozdulásnak megfelelően 2 µm mélységben a gumi 
felületébe nyomódott, majd v = 0,1 mm/s sebességgel csúszni kezdett. 

A 76. ábra a kialakult érintkezési nyomáseloszlásokat mutatja a három vizsgált 
érdességmodell esetén. Látható, hogy az elasztomer anyag nem képes kitölteni az érdes felület 
völgyeit. A valós érintkezési tartományok méretét szintén meghatároztam az érintkezési 
nyomáseloszlás alapján. A névleges és a valós érintkezési tartományok arányait valamint a 
számított súrlódási tényezőt mutatja a 77. ábra.  
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A

 
75. ábra. A vizsgált érdességmodellek 
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76. ábra. Az érintkezési nyomáseloszlás a gumi felszínén a három vizsgált 

érdességmodell esetén 
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77. ábra. A valós és a névleges érintkezési tartományok aránya a vizsgált 

érdességmodellek esetén 

Az A esetben a valós és a névleges érintkezési tartományok megegyeznek. A B és a C 
esetben a névleges érintkezési tartománynak az A esetben kiszámítottat tekintettem. 
Megállapítható, hogy minél kisebb amplitúdójú és hullámhosszú hullámokat veszünk 
figyelembe, annál kisebb valós érintkezési tartomány alakul ki, azonos benyomódási mélység 
esetén. A súrlódási tényező értékei a VE számítás eredményeiből, a csúszási irányú és a 
normál reakcióerők arányaként kerültek kiszámításra. Megfigyelhető, hogy a B esetben a 
súrlódási tényező több mint a duplája az A esetben számolt értéknek. A C esetben a súrlódási 
tényező még magasabbra adódott, a különbség viszont itt már nem olyan nagy. 
Megállapítható, hogy a felületi topográfiát a nanométeres tartományban is érdemes lehet 
figyelembe venni, hiszen a kisebb léptékű felületi egyenetlenségek elhanyagolásával 
túlbecsüljük a valós érintkezési tartomány méretét, és alulbecsüljük a hiszterézisből eredő 
súrlódás  mértékét. 

Annak igazolásaként, hogy ez az eltérés nem az előírt elmozdulás miatt következett 
be, összehasonlítottam a normál reakcióerőket (4. táblázat). Látható, hogy a normálerő értékei 
alig térnek el. 

4. táblázat. A számított súrlódási tényező és a normál reakcióerők 

 µ  Fn [N] 

A 0,0032 0,0131 

B 0,0066 0,0135 

C 0,0077 0,0136 

 

A fejezethez kapcsolódó saját publikációim: [73, 74, 75, 76] 
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5. A súrlódás végeselemes modellezése 
Ebben a fejezetben egy száraz és egy kent kísérleti vizsgálat elrendezését 

modelleztem. A száraz súrlódási viszonyoknak megfelelően a hiszterézisből eredő súrlódási 
összetevő mellett az adhézió hatását is figyelembe vettem. A kent vizsgálat esetében a 
hiszterézis mellett a kenőanyag nyírásából eredő súrlódási összetevőt kell számításba venni. 
Mind a száraz, mind pedig a kent esetben számításba vettem tehát egy térfogati jellegű 
súrlódási összetevőt, a hiszterézist, és előírtam egy felületi súrlódási tényezőt, amely az 
érintkező felületek között fellépő súrlódást modellezi. 

5.1 A súrlódási modell alkalmazása száraz súrlódás 
modellezésére 

Egy forgó acél tengely és egy gumihasáb száraz súrlódó kapcsolatának vizsgálatához 
kétdimenziós VE modellt készítettem. A gumihasáb egy ideálisan merev alaplapra lett 
ragasztva, amely csak függőlegesen mozoghatott. A forgó acél tengelyt ideálisan merevnek 
feltételeztem és haladó mozgását letiltottam, a saját tengelye körül előírtam ω = 50 rad/s 
szögsebességű forgást. A merev alaplapot Fn=16 N erővel terheltem, amely a gumihasábot a 
forgó tengelynek szorította (78. ábra). A forgó tengely és a gumi felülete között µfelületi = 1 
súrlódási tényezőt írtam elő, a száraz súrlódásnak megfelelően. 

 

 
78. ábra. A vizsgált elrendezés 

A terhelés ráadása után (79. ábra a)) a henger forogni kezdett. Az érintkezésben lévő 
csomópontok egy ideig a hengerrel együtt mozdultak, majd megcsúsztak (79. ábra b)). Az 
érintkezési tartományban azonban erősen eltérő érintkezési nyomásértékek keletkeztek, így 
egy idő után az érintkezési tartomány egy részén megszűnt a kapcsolat a két felület között, a 
gumi „begyűrődött”, és egy barázda alakult ki, amely a szimuláció végéig megmaradt (79. 
ábra c)-f)). Az érintkezési tartomány feszültség- és alakváltozás-eloszlásait a 2. Mellékletben 
mutatom be. 
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Ábra Idő 
[s] Deformált alak Skála 

a) 0 

 

b) 1 

 

c) 2 

 

d) 3 

 

e) 4 

 

f) 5 

 

79. ábra. A deformált alak és az egyenértékű alakváltozás változása a csúszási idő 
előrehaladtával 
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Az előzőekben leírt modellt kiterjesztve háromdimenziós modellt hoztam létre. A 
vizsgálat számítási idejének csökkentése érdekében a szimmetria kihasználásával csak az 
elrendezés felét modelleztem. A kétdimenziós modelleknél tapasztalt „begyűrődés” a 
háromdimenziós eredményekben is megjelenik (80. ábra a)), sőt a csúszási idő előre 
haladtával újabb barázda alakul ki ez előzővel párhuzamosan (80. ábra b)). Megfigyelhető 
továbbá az úgynevezett szélhatás, azaz, hogy a próbatest széle felé haladva az érintkezési 
tartomány szélessége csökken, ami az érintkezési nyomás csökkenésével magyarázható, mivel 
a gumi szélénél az anyagnak lehetősége van oldalra is deformálódni. 

 
a) 

 
b) 

80. ábra. Érintkezési állapot a) t=5 s és b) t=10 s időpillanatban (a gumihasáb hátsó 
lapján szimmetria feltételt alkalmaztam) 

Megállapítható, hogy a súrlódási modell használatával elasztomer acélon történő 
száraz súrlódásának vizsgálatakor figyelembe vehető a hiszterézis és az adhézió hatása, 
továbbá az elasztomer anyag időfüggő tulajdonságai (kúszás, feszültségrelaxáció). 

A súrlódási modellel végzett vizsgálatok alapján szintén megállapítható, hogy 
elasztomer acélon történő száraz súrlódása esetén a maximális alakváltozás a felszínen, az 
érintkezési tartományban jelentkezik. A viszonylag nagy alakváltozás értékek az érintkezési 
tartományban a felületek elválását okozzák, az érintkezési tartományban a csúszás irányára 
merőleges sávokban megszakad az érintkezés a két felület között. 

A begyűrődés jelenségének további vizsgálata érdekében a 2D számítást elvégeztem 
több felületi előírt súrlódási tényező- illetve normálerő-értékkel. A normálerőt (az előző 16 N 
helyett) 10 és 20 N-ra változtattam, míg a többi paramétert változatlanul hagytam. Azt 
tapasztaltam, hogy a 10 N normálerővel terhelt esetben nem alakul ki begyűrődés (81. a) 
ábra). A 20 N terhelésű esetben a felületek elválása megtörténik – hasonlóan a 16 N-os 
esethez (81. b) ábra. 

  
a) b) 

81. ábra. Deformált alak µfelületi = 1 előírt súrlódási tényezővel a) Fn = 10 N terhelés,  
b) Fn = 20 N terhelés esetén 
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A következő lépésben az előírt felületi súrlódási tényező értékét változtattam. A 82. 
ábra a különböző előírt felületi súrlódási tényezővel futatott számítások eredményeként 
kialakult deformált alakokat mutatja. Az a), b) és c) ábrán a kisebb súrlódási tényezők mellett 
nem alakult ki begyűrődés a vizsgált időtartamon belül. A nagyobb súrlódási tényező értékek 
esetén – a d), e) és f) ábrákon – kialakul a begyűrődés. A begyűrődés mértéke a súrlódási 
tényező növelésével nő. 

a) µfelületi = 0,5 

  

b) µfelületi = 0,8 

 

c) µfelületi = 0,9 

 

d) µfelületi = 0,95 

 

e) µfelületi = 1,2 

 

f) µfelületi = 2 

 

82. ábra. Deformált alakok Fn = 10 N normálterheléssel, különböző előírt súrlódási 
tényezők esetén.  

A gumi felület begyűrődésének további tanulmányozásához Schallamach [24]-ben 
bemutatott kísérleti elrendezését modelleztem VE szoftverrel három dimenzióban. A cikkben 
bemutatott elrendezésben egy 19 mm sugarú butilgumi félgömb csúszott egy plexilapon. A 
kísérletekben a szerző állandó, de ismeretlen összenyomási mélység mellett mozgatta a gumi 
félgömböt, ezért a végeselemes modellben az összenyomási mélységet úgy állítottam be, hogy 
a kialakuló érintkezési tartomány mérete megegyezzen a cikkben bemutatottal (a számításnál 
alkalmazott benyomódási mélység 0,25 mm volt). A 19 mm sugarú gömb 2,5 mm magas 
szeletét modelleztem közel 11 000 db 3D elemmel (83. ábra). Az érintkezési tartományban a 
jellemző elemélhossz 6 µm volt. A számítási idő csökkentése érdekében a modellben 
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szimmetriát feltételeztem. A gömbszelet sík lapjának csomópontjait mindhárom irányban 
megfogtam (83. ábra).  

 

 

Megfogás

Szimmetria 

83. ábra. A 3D VE modell, a peremfeltételekkel. A csúszási irányt a nyíl jelzi. 
A sík ellenfelületet ideálisan merevnek feltételeztem, mozgását a kísérletben is 

alkalmazott 0,043 cm/s csúszási sebességnek megfelelően vezéreltem. Mivel a cikkben 
bemutatott elasztomer anyag pontos összetétele és mechanikai tulajdonságai ismeretlenek, az 
előzőekben bemutatott EPDM anyagjellemzőit használtam. Schallamach vizsgálatai során 
nem mérte a súrlódási tényezőt, de Barquins a [26] hivatkozásban igen. Barquins kísérleteiben 
más méretű, de hasonlóan gömb-sík érintkezést vizsgált, eredményei hasonlók, mint 
Schallamach cikkében. Barquins kísérletei során a súrlódási tényezőt az összeszorító erő, a 
csúszási sebesség és a hőmérséklet változtatása mellett vizsgálta. Mérései szerint a súrlódási 
tényező értéke 1 és 3 között változott. A felületek között a [26] alapján 1; 1,5 és 2 értékű 
felületi súrlódási tényezőt írtam elő és megfigyeltem a kialakuló érintkezési tartományt. Az 
egyes számítások ideje 6-7 óra volt. 

A µfelületi = 1 előírt súrlódási tényező esetén nem tapasztaltam begyűrődést (84. ábra). 
A µfelületi = 1,5 előírt súrlódási tényezővel futtatott számítás során az érintkezési tartomány 
néhány részén begyűrődik a gumi felülete, ám a gyűrődések egyike sem éri el az érintkezési 
tartomány szélét (85. ábra). A µfelületi = 2 előírt súrlódási tényező mellett szintén megjelentek a 
csúszási irányra közel merőleges, bár kissé töredezett sávok az érintkezési tartományban, ám 
ezek legtöbbje nem ér el az érintkezési tartomány széléig (86. ábra). 
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Csúszási irány 

2 mm  

84. ábra. Érintkezési tartomány µfelületi = 1 előírt súrlódási tényező esetén (alulnézet) 

 
Csúszási irány 

 2 mm 

85. ábra. Érintkezési tartomány µfelületi = 1,5 előírt súrlódási tényező esetén (alulnézet) 
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Csúszási irány 

2 mm  

86. ábra. Érintkezési tartomány µfelületi = 2 előírt súrlódási tényező esetén (alulnézet) 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy az elasztomer anyag felületének 

begyűrődése nemcsak acél henger és sík gumilemez elrendezésben (mint például az SoP 
vizsgálatok esetén), hanem gömb alakú gumi és sík ellenfelület esetében is modellezhető. A 
[24]-ben bemutatott érintkezési tartományban (20. oldal, 13. ábra) kevesebb elválási sáv 
látható, melyek az érintkezési tartomány teljes szélességén végigfutnak. Az érintkezési 
tartomány számított és mért alakja közötti eltérést egyrészt az okozhatta, hogy a [24]-ben 
használt butilgumi ismeretlen mechanikai tulajdonságai helyett a rendelkezésemre álló 
korommal töltött EPDM-gumi anyagtulajdonságait használtam a VE számításokban. Az 
eltérések másik oka a súrlódási tényező eltérő értéke lehetett, az ábrákon jól látszik, milyen 
nagy jelentősége van a súrlódási tényező értékének a begyűrődések kialakulásában. 

81 



5.2 A súrlódási modell alkalmazása kent súrlódás modellezésére 
Elkészítettem a 3.6.1 fejezetben leírt mérési elrendezés végeselemes modelljét. A 

háromdimenziós modellben a próbatestet 1250 darab elemmel modelleztem, de az adaptív 
újrahálózást követően a számítás végére 7410 elemből állt a modell (87. ábra). 

 
87. ábra. A 3D-s végeselemes modell (az elemek kékek, az ideálisan merevnek tekintett 

felületek pirosak)  
A 3.1.1 alfejezetben bemutatott TRW jelű elasztomer nemlineáris anyagi viselkedését 

kétparaméteres Mooney-Rivlin-modellel, viszkoelasztikus tulajdonságait pedig egy 
általánosított Maxwell-modellel vettem figyelembe a 4.1 fejezetben bemutatott módon. Az 
alaplapot, amelyhez a próbatestet a mérés előtt hozzáragasztottam, és a félgömb alakú 
ellenfelületet ideálisan merevnek tekintettem. A 100 N nagyságú terhelés az alaplapon 
keresztül érte el a próbatestet, a félgömb ellenfelület pedig a mérésnek megfelelő 33 mm 
átmérőjű körpályán mozgott, különböző, a mérésben is alkalmazott csúszási sebességekkel. 
Az alaplap és a próbatest között nem lehetett elmozdulás; a próbatest és az ellenfelület között 
előírt súrlódási tényezőt definiáltam µfelületi = 0,06 értékkel az adhézióból és a folyadékfilm 
nyírásából adódó súrlódás figyelembevételéhez. Ezt a súrlódásitényező-értéket egy előzetes, 
előírt súrlódási tényező nélkül lefuttatott számítás alapján vettem fel. Ez az érték összhangban 
van a 3.6.3 fejezetben bemutatott vizsgálat eredményével is. A szimulációban a 0-0,1 s-ig 
terjedő időben fokozatosan adtam rá a terhelést a modellre, az ellenfelület ezután kezdett 
mozogni körpályáján. Minden csúszási sebesség esetén 1000 időlépésre osztottam a csúszási 
időt, amely alatt az ellenfelület két fordulatot tett meg. 

A 88. ábra az érintkezési tartomány területét és az ellenfelület benyomódási mélységét 
mutatja a vizsgált csúszási sebességek esetén. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a 
nagyobb sebességgel mozgó ellenfelület kisebb mértékben tud a gumi felületébe nyomódni, 
ezáltal kisebb lesz az érintkezési tartomány is. A legkisebb és a legnagyobb csúszási 
sebességhez tartozó benyomódási értékek között 0,25 mm a különbség. 
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88. ábra. Az érintkezési tartomány és az ellenfelület benyomódási mélysége a csúszási 
sebesség függvényében (Fn = 100 N) 

A számítások során meghatároztam az egyes sebességekhez tartozó teljes súrlódási 
ellenállást. A végeselemes eredményfájlokból lekérdeztem a súrlódási nyomatékot (az 
ellenfelület z-irányú nyomatékát), majd ebből kiszámoltam a teljes súrlódási tényezőt. A 
reakciónyomatékból számolt súrlódási tényező alakulását a 89. ábra mutatja. Az ábrán 
feltüntettem a 100 N nagyságú terheléshez tartozó mért eredményeket is. Látható, hogy a 
számítássorozattal sikerült a súrlódási tényező sebességfüggését modellezni: a súrlódási 
tényező mért és számított értékei jó egyezést mutatnak. Az eredmények alapján a súrlódási 
tényező nagyságát tekintve összemérhető a makroszintű hiszterézis és a felületi súrlódás 
hatása. Ugyanakkor a 4. fejezet eredményei szerint a felületi érdesség hiszterézisre gyakorolt 
hatása lényegesen kisebb volt.  
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89. ábra. A súrlódási tényező a csúszási sebesség függvényében 

A fejezethez kapcsolódó saját publikációim: [70, 77, 78] 
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6. A kopási folyamat modellezése 
Ebben a fejezetben elasztomer próbatestekkel végzett koptató vizsgálatok kopási 

modellezését mutatom be. Először egy modellkísérlet kopásszimulációját végeztem el, majd 
egy egyszerűsített, de már a valós alkatrésszel végzett vizsgálat kopási folyamatát 
modelleztem, végül a vizsgált csúszótömítés beépítési környezetében lejátszódó kopást 
vizsgáltam. A kopási folyamat modellezéséhez Pödra-féle növekményes kopásmodellt [44] 
használtam, néhány módosítással. A kopásszámításokat Archard [45] kopásegyenlete alapján 
végeztem. A kopásmélység Δh növekménye az érintkezési tartomány minden csomópontjában 
a következőképp számítható: 

tpvWh s Δ=Δ   (30) 

ahol Ws fajlagos kopási együttható, p az aktuális érintkezési nyomás, v a csúszási 
sebesség, Δt a csúszási idő növekménye. 

6.1 Shaft-on-Plate mérés kopásszimulációja csomópontok 
mozgatásával 

Az 3.3.3 fejezetben leírt SoP elrendezésben végrehajtott mérések alapján modelleztem 
a kopási folyamatot. A kopásszimuláció folyamatábráját a 90. ábra mutatja. 
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90. ábra. A kopásszimuláció folyamatábrája 

A kopásszimuláció első lépéseként az 5.1 fejezetben leírt VE modellel végeztem 
érintkezési számítást a kezdeti geometriával, 16 N normálerő beállításával. A következő 
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lépésben a kopási számítást végeztem az érintkezési tartomány csomópontjain a (30) egyenlet 
alapján. A fajlagos kopási együtthatót a koptatóvizsgálat eredményei alapján határoztam meg 
(3.4.2 fejezet), értéke Ws=8,2 E-7 mm3/Nm. Az érintkezési nyomáseloszlást a VE érintkezési 
számítás eredményei alapján határoztam meg. A mérés egy percét 60 lépésben modelleztem, 
tehát a kopásszimulációs algoritmus időlépése Δt = 1 s volt. 

A 91. ábrán a 16 N normálerővel elvégzett egy perces SoP mérés és a kopásszimuláció 
eredménye látható. Megfigyelhető, hogy a kopásnyom nem szimmetrikus, a húzott oldalon 
nagyobb mértékű kopás jelentkezik. Megállapítható, hogy a mért és a számított eredmények 
mind a kopott alak, mind pedig a kopásmennyiség tekintetében jó egyezést mutatnak. 
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91. ábra. A számított és mért kopott alak Fn = 16 N normálerő mellett 60 s csúszási idő 

elteltével (az ellenfelület forgási iránya az óramutató járásával ellentétes) 

6.2 Tömítés kopásszimulációja a csomópontok mozgatásával és 
határállapoti ellenőrzéssel 

Elkészítettem a 3.6.3 fejezetben leírt mérési konfiguráció végeselemes modelljét. A 
tömítést 1764 elemmel modelleztem. A szimuláció első lépésében a tömítés befogóval történő 
rögzítését modelleztem, majd ráadtam a normálirányú terhelést (Fn = 50 N) az ellenfelület 
modelljére (92. ábra). A rúd ezután mozogni kezdett. A tömítés rögzítésére szolgáló hornyot 
és befogót valamint a tömítés ellenfelületét ideálisan merevnek tekintettem. 

A tömítés elasztomer anyagának nemlineáris viselkedését Mooney-Rivlin 
anyagtörvénnyel, az időfüggő anyagjellemzőket pedig 15 elemű általánosított Maxwell-
modellel vettem figyelembe a 4.1 alfejezetben ismertetett módon. A dugattyúrúd mozgásának 
egy ciklusát négy részre osztottam (93. ábra). A kopásszámítást minden szakasz után 
elvégeztem, tehát ciklusonként négyszer. 
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92. ábra. A tömítés VE modellje a befogóban történő rögzítés előtt és után 
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93. ábra. A dugattyúrúd mozgása (folytonos) és a kopásszámítások időpontjai (pontok) 

egy cikluson belül 
A 94. ábra az egyenértékű (von Mises-féle) feszültségeloszlást mutatja a 

kopásszimuláció kezdetekor. Látható, hogy viszonylag nagy feszültség ébred a tömítés 
befogásánál, ám ez a terület nem vesz részt a kopásszimulációban, így a skálázást úgy 
állítottam be, hogy az érintkezési tartomány környezetében jellemző feszültségek 
látszódjanak. 

 

befogó 
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rúd 
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94. ábra. Az egyenértékű (von Mises) feszültségeloszlás a kopásszimuláció kezdetekeor 
(σegyen) [MPa] (az ellenfelület mozgásának irányát a nyíl jelzi) 

Az elasztomer anyagokra jellemző, a felszínen keletkező és terjedő repedések miatt 
bekövetkező kopási mechanizmust a következő határállapoti ellenőrzéssel vettem figyelembe 
a modellben: ellenőriztem a vízszintes irányú feszültségértékeket (σx) minden elem 
csomópontjaiban, és ha valamelyik esetben a feszültség meghaladta az anyag 
szakítószilárdságát, az adott elemet deaktiváltam, így az többé nem vett részt a szimulációban. 
A szimuláció folyamatát mutatja be a 95. ábra. 
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95. ábra. A kopási számítás és határállapoti ellenőrzés folyamata 

A koptatóvizsgálat után készített fehérfény-mikroszkópos felvétel alapján 
megállapítható, hogy az érintkezési tartomány szimmetriasíkjában és annak közelében 
kopadékszemcsék maradtak, amelyek megnehezítik a kopott felület pontos vizsgálatát. A 
kopásszimulációs számításokat az érintkezési tartomány szimmetriasíkjától 1,1 mm távolságra 
fekvő síkban végeztem el, ahol a próbatesten már kopadékszemcséktől mentes kopott felszín 
figyelhető meg. 

88 



 

szimmetriasík
a vizsgált sík

1,1 mm
ajak 

96. ábra. A vizsgált keresztmetszet 
A végeselemes számítások során sík alakváltozási állapotot feltételeztem. A mérésnek 

megfelelő terhelési és geometriai feltételek meghatározása érdekében a következő 
megfontolásokat vettem figyelembe. A vizsgált metszet a tömítés érintkezési tartományának 
szimmetriasíkjától 1,1 mm távolságra fekvő síkon volt. A mérés során a terhelő normálerő 50 
N volt. A Hertz-féle érintkezési elmélet alapján meghatároztam az érintkezési 
nyomáseloszlást és a vizsgált síknak megfelelő átlagterhelést alkalmaztam a modellben (97. 
ábra).  
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97. ábra. A Hertz-elmélettel meghatározott érintkezési nyomáseloszlás a 

szimmetriasíktól mért távolság függvényében (Fn = 50 N) 
A szimuláció folyamán először a kezdeti geometriával futtattam egy VE érintkezési 

számítást. Majd a határállapoti ellenőrzés során a modell minden elemén megvizsgáltam, 
hogy σi > σkrit (ahol σi az i-edik elem normálfeszültsége és σkrit pedig az anyag 
szakítószilárdsága), és amelyik elemnél ez teljesült, azt eltávolítottam a modellből, így az a 
további számításokban nem vett részt. Ezután elvégeztem a kopásszámítást a (30) egyenlettel 
a megmaradt érintkező csomópontokon. Miután a kopásszámítás eredményeként megkaptam 
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a csomóponti kopásértékeket, a csomópontok pozícióját ezeknek megfelelően változtattam. A 
kopásszámításokhoz szükséges fajlagos kopási együttható és a határállapoti ellenőrzéshez 
szükséges, a tömítés anyagára jellemző szakítószilárdság értékei kísérleti úton kerültek 
meghatározásra. 

A következő lépésben a 2. fázis (a 93. ábra 0,25-0,5 s-ig terjedő szakasza) modellezése 
következett, immár az új, módosított geometriával. Az érintkezési számítás után ismét 
elvégeztem a határállapoti ellenőrzést az elemeken illetve a kopásszámítást az érintkező 
csomópontokban az első szakasz esetében ismertetett módon. Az első két szakasz után az 
ellenkező irányú löket következett: a harmadik és negyedik szakasz (a 93. ábra 0,5-0,75 s-ig 
illetve 0,75-1 s-ig terjedő szakasza). A ciklus ezután újraindult. 

A tömítés és a horony illetve a befogó között μfelületi = 1 súrlódási tényezőt 
feltételeztem, a száraz súrlódásnak megfelelően, mivel a mérés során a kenőanyagot csak a 
beszerelés után juttattam a próbatestre, így ezekre a területekre nem kerülhetett jelentős 
mennyiségű kenőanyag. A tömítésvizsgáló berendezésen végzett vizsgálatoknak megfelelően 
a kopásszimulációban is figyelembe vettem a nem kent és a részlegesen kent kenési állapotot.  

A szimuláció során a csomópontok kopást modellező mozgatása után a felszíni, 
érintkező elemek csúszási sebességre merőleges irányú mérete egy idő után oly mértékben 
lecsökkenhet, hogy az az elemek rendkívüli – a végeselemes érintkezési számítás pontosságát 
nagymértékben veszélyeztető, sőt akár a számítás lefutását lehetetlenné tevő – torzulását, 
ritkább esetben az elemek kifordulását okozza. A torzultságot (distortion) az alkalmazott 
program az elem minden csomópontjában a csomópontba futó két elemél által bezárt szög 
koszinuszaként definiálja. Az elem torzultsága pedig ezen koszinuszok maximuma. Ha az 
elem két szomszédos csomópontja egybe esik (az elem összeomlott) a torzultság értéke 1. 
Kétdimenziós modellekben, ha az elem normálvektora előjelet vált az egyik csomópontról a 
másikra (az elem kifordult, inside out element), a torzultság szintén 1 [38]. A szimuláció 
algoritmusában elhelyeztem egy szűrőt, amely minden végeselemes számítás előtt leellenőrzi 
az elemek torzultságát, és ha egy elem torzultsága meghaladja az általam meghatározott 
kritikus értéket (0,99), eltávolítja az elemet a modellből. 

6.2.1 Száraz súrlódás és kopás modellezése 
Száraz csúszás esetén a tömítés és az ellenfelület között μfelületi = 1 súrlódási tényezőt 

feltételeztem. A szimuláció három ciklus után leállt, a tömítés annyira elkopott, hogy a 
számítást már nem lehetett tovább futtatni, a tömítő ajak az ellenfelülethez tapadva átfordult. 
A mérés során is hasonlóan durva és gyors tönkremenetelt tapasztaltam. Az első és a második 
lépés eredményei alapján azonban megállapítható, hogy az intenzív kopást okozó, szakadással 
járó kopásmechanizmus modellezhető a határállapoti ellenőrzéssel összekapcsolt kopási 
algoritmussal. A 98. ábrán látható, hogy a bordák tövében a nagy húzófeszültségek hatására 
szakadás jelenik meg. A kinagyított részleten jól látszik, hogy a felszínen kialakult több 
repedés és nyelvszerű nyúlvány is, amely megfelel az elasztomerek száraz súrlódásakor 
megfigyelhető kopásmechanizmusoknak. A viselkedés pontosabb bemutatása lényegesen 
sűrűbb hálót igényelne. 
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98. ábra. A számított kopott felület száraz csúszás esetén 2 ciklus után 

6.2.2 A vegyes kenésű súrlódás és kopás modellezése 
A vegyes kenési állapot modellezéséhez a tömítés és az ellenfelület között μkent = 0,3 

értékű súrlódási tényezőt írtam elő. A szimuláció számítási idejének csökkentése érdekében a 
következő egyszerűsítést tettem: a mérés 3600 ciklusát 180 szimulációs ciklussal 
modelleztem, úgy hogy közben a (30) kopásegyenletben megjelenő vΔt csúszási úthossz 
húszszorosát vettem figyelembe. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden huszadik ciklus 
után „koptattam” a tömítés modelljét, ekkor viszont az utolsó húsz ciklus alatt bekövetkező 
kopást érvényesítettem. Ellenőrzésképpen elvégeztem a kopásszimulációt az első húsz 
ciklusra, úgy, hogy minden egyes ciklust figyelembe vettem, majd az eredményt 
összevetettem a fent leírt, húszszoros csúszási úthosszal figyelembe vett, egyszerűsített 
számítás megfelelő eredményével. Ennek alapján elmondható, hogy a fenti egyszerűsítés nem 
okoz számottevő eltérést, hiszen az érintkezési nyomáseloszlás változása egy cikluson belül 
lényegesen nagyobb, mint az egymást követő ciklusok azonos szakaszaiban. A szimuláció 
számítási ideje nagyjából 33 óra volt. 

A kopásszimuláció során kiszámított kopott alakokat az 5. táblázatban foglaltam 
össze. Megfigyelhető, hogy a legjelentősebb kopás az érintkezési tartomány bal széle 
közelében, illetve a tömítőajak környezetében alakult ki. A kopásszimuláció folyamán először 
a tömítés bordái koptak el. 

Egy borda kopási folyamata figyelhető meg a 99. ábra képein. Látható, hogy a kopási 
algoritmus hatására lecsökken az elemek magassága, a határállapoti ellenőrzés során 
deaktivált elemeket sötét szín jelzi. 

terheletlen deformált
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5. táblázat. A számított kopott alak kialakulása az idő függvényében 

Idő 
[min] Számított kopott alak 
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99. ábra. A tömítés egy bordájának kopási folyamata. A határállapoti ellenőrzés során 

deaktivált elemeket sötét színnel ábrázoltam. A képek rendre a baloldali borda 0, 15, 30, 
45 és 60 perc csúszás utáni állapotát mutatják. 
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100. ábra. A tömítés mért és számított kopott profilja 

A 100. ábra a vizsgált csúszótömítés mért és a kopásszimulációval létrehozott kopott 
profilját mutatja. Megfigyelhető, hogy a kopásszimuláció során – a mérési eredményekhez 
hasonlóan – először a tömítés bordái koptak el. A számítási és mérési eredmények 
összevetéséből látszik, hogy, bár a tömítőajak környezetében a kopási algoritmus a mértnél 
nagyobb kopást eredményezett, a többi területen a számított és a mért kopott profil viszonylag 
jó egyezést mutat. Az is megállapítható, hogy a kifejlesztett kopásszimulációs algoritmussal a 
végeselemes modell elemeinél nagyobb méretű kopás is modellezhető. 
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6.3 Tömítés kopásszimulációja újrahálózással, tengelyszimmetria 
feltételezésével 

Egy olyan kopásszimulációs módszert mutatok be ebben a fejezetben, amely a 
határállapoti ellenőrzés nélkül, de az előzőhöz hasonlóan a végeselemes háló elemeinél 
nagyobb mértékű kopás modellezésére alkalmas. 

A korábban bemutatott tömítés tengelyszimmetrikus modelljében a tömítés egy 
ideálisan merevnek tekintett rúdra van illesztve túlfedéssel. A rúd átmérője 22,2 mm, a 
tömítés belső átmérője pedig terheletlen állapotban 1,8 mm-rel kisebb ennél. A tömítés axiális 
irányú rögzítése egy horonyba illesztéssel történt, amelyet szintén ideálisan merevnek 
tekintettem. A rúd tengelyirányban alternáló mozgást végzett 20 mm/s sebességgel, 9 mm-es 
amplitúdóval. A rúd és a tömítés között µ = 0,1 felületi súrlódási tényezőt írtam elő a kent 
állapot modellezéséhez.  

A kopásszimulációs folyamat során először elkészítettem a végeselemes hálót a 
tömítés metszetének geometriai modellje alapján. Ez a geometriai modell vonalszakaszokból 
és azok végpontjaiban pontokból áll. A végeselemes háló elkészítéséhez a használt 
végeselemes program automatikus hálóépítő alkalmazását használtam úgy, hogy a felszíni 
csomópontok a geometriai pontokra essenek. A megfelelő hálósűrűség elérése érdekében a 
várhatóan kopó területeken kisebb szakaszokat használtam. Ezeken a területeken a 
vonalszakaszok átlagos hossza 10 µm volt. A tömítés tengelyszimmetrikus geometriai 
modelljét mutatja a 101. ábra. 

 

 

horony 

101. ábra. A tömítés tengelyszimmetrikus geometriai modellje 
A vizsgált alkalmazásban a tömítés változó üzemi nyomás mellett üzemel. A tömítés 

működési feltételeinek megfelelően a modellben a befelé irányuló löketek esetén (amikor a 
rúd jobbra mozog) pü = 2 MPa nyomásterhelést alkalmaztam a tömítés jobb oldalán. A kifelé 
irányuló löketek esetén (amikor a rúd balra mozog) nem alkalmaztam nyomásterhelést. 

Az automatikus hálóépítővel körülbelül 4000 különböző méretű elemet hoztam létre 
úgy, hogy a felszínhez közeli elemek lényegesen kisebbek az anyag belsejében illetve az 
érintkezési tartománytól távolabb eső elemeknél. Így a kopási számítás szempontjából fontos 
területeken megfelelően sűrű és így pontosabb hálót biztosítottam, míg a többi területen 
viszonylag kevesebb elem felhasználásával ésszerű határok között lehetett tartani a 
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számításokhoz szükséges időt. A kopás előtti végeselemes háló deformált állapotát mutatja a 
102. ábra. A szimuláció folyamatát a 103. ábra mutatja. A súrlódásos érintkezési számítás 
után az érintkezési tartomány nyomáseloszlása alapján a (30) kopásegyenlettel kiszámítottam 
a csomóponti kopásnövekményt. A kopási számításhoz Ws = 5,5 E-6 mm3/Nm fajlagos kopási 
együtthatót vettem figyelembe, amely nagyobb, mint kent esetben várható lenne, de a kopási 
folyamatot ezzel kissé felgyorsítottam, hogy ésszerű időn belül kimutatható eredménye legyen 
a kopásszimulációnak. A következő lépésben a csomóponti kopásnövekmény-értékeknek 
megfelelően mozgattam csomópontokkal együtt a vonalszakaszok végpontjaiban levő 
geometriai pontokat is, így nemcsak a végeselemes hálót, hanem a geometriát is 
módosítottam. Ezek után a teljes végeselemes hálót letöröltem és a szimulációs ciklust 
újrakezdve elkészítettem az új geometrián alapuló végeselemes hálót. A rúd egy szimulációs 
cikluson belül egy irányban mozgott, ám minden lépésben megváltoztattam sebességének 
irányát. Tehát ellentétes irányú mozgást modellező ciklusok váltakoztak. A szimuláció 200 
lépésből állt, azaz 100 bal és 100 jobb löketből. A számítási idő közel 6 óra volt. 

 

   
102. ábra. A kopás előtti végeselemes háló (beszerelés utáni deformált alak) 
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103. ábra. A kopásszimuláció folyamata újrahálózással 

6.3.1.1 Eredmények 
A 104. ábra az első kifelé irányuló (balra mozgó rúddal, üzemi nyomás nélkül) löket 

során tapasztalt deformált alakot és az érintkezési nyomáseloszlást ábrázolja. Megfigyelhető, 
hogy az érintkezési tartomány csupán a baloldali öt és a jobboldali bordára továbbá a 
tömítőajakra terjed ki. Ebben az esetben az érintkezési nyomás a tömítés túlfedéses 
illesztéséből adódik, üzemi nyomás nélkül. 
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104. ábra. A tömítés deformált alakja az első kifele irányuló löketben (üzemi nyomás 

nélkül) és az érintkezési nyomáseloszlás 
A számított kopott alakokat és az érintkezési nyomáseloszlás változását mutatja a 105. 

ábra 0, 50, 100 és 200 szimulációs ciklus után. Megfigyelhető, hogy leginkább a baloldali 
bordák és a tömítőajak kopik. Az utolsó fázisban a bordák annyira elkoptak, hogy egyetlen 
egybefüggő érintkezési tartomány alakult ki. Érdemes megjegyezni, hogy egyes helyeken a 
kopásmélység eléri a 30 µm-t, ami az érintkezési tartományban használt elemek oldalélénél 
háromszor nagyobb. Az ábrákon az is megfigyelhető, hogy minden lépésben hasonló jellegű, 
mégis különböző végeselemes háló jelenik meg a lépésenkénti újrahálózás miatt. Az 
érintkezési nyomáseloszlás változása alapján megállapítható, hogy a kezdeti, viszonylag kis 
érintkezési tartomány és nagy lokális maximumokkal megjelenő érintkezési nyomáseloszlás a 
kopási folyamat során „szétterül”, az érintkezési tartomány megnövekedik, az érintkezési 
nyomás csúcsértékei csökkennek. 

A 106. ábra az érintkezési nyomáseloszlást ábrázolja a tömítőajak környezetében a 
kopásszimuláció folyamán. Az ajak környezetében a maximális érintkezési nyomás – amely a 
tömítés funkcióteljesítése szempontjából különösen fontos – a kopási folyamat elején 
körülbelül háromszor nagyobb, mint a kopási folyamat későbbi szakaszaiban. A kopás során 
az érintkezési tartomány is kiterjed. Érdemes megfigyelni, hogy az ajak baloldalán az 
érintkezési nyomás megnő kissé, majd lecsökken. Ennek magyarázata az ajak nem egyenletes 
kopásában rejlik. Kezdetben az ajak csúcsánál jelentkezett a maximális érintkezési nyomás, 
így ez a terület kopott a legjelentősebben. Az ajak kopásával az érintkezési nyomáseloszlás 
egyre „laposabb”, egyenletesebb lett, és emiatt a kisebb nyomású területeken kissé 
megnövekedett az érintkezési nyomás. Később ez a közel egyenletes nyomáseloszlású terület 
egyenletesen kopott. 

 

 

97 



 

0
5

10
15
20

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

x irány [mm]

Ér
in

tk
. n

yo
m

ás
 

[M
P

a]
  

0
2
4
6
8

0 0,5 1 1,5 2 2,5

x irány [mm]

É
rin

tk
. n

yo
m

ás
 

[M
P

a]
  

3

0

1

2

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5

x irány [mm]

É
rin

tk
. n

yo
m

ás
 

[M
P

a]
  

3

 

0

1

2

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5

x irány [mm]

Ér
in

tk
. n

yo
m

ás
 

[M
P

a]
  

3

 

105. ábra. A kopott alak és az érintkezési nyomáseloszlás rendre 0, 50, 100 és 200 
szimulációs ciklus után (p  = 2 MPa üzemi nyomás esetén) ü
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106. ábra. Az érintkezési nyomáseloszlás változása a tömítőajak környezetében 0, 50 és 

100 szimulációs ciklus után 

Az érintkezési nyomáseloszlás integrálásával kiszámítottam a kopási folyamat során a 
tömítőerőt (107. ábra). Az ábrán megfigyelhető, hogy a tömítőerő a kopás folyamán csökkenő 
tendenciát mutat a rúd és a tömítés közti csökkenő túlfedés miatt. 
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107. ábra. A tömítőerő változása a kopási folyamat során 

 

A fejezethez kapcsolódó saját publikációim: [71, 79, 80] 
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7.  Új tudományos eredmények 
Elasztomerek súrlódásának modellezése 

1. EPMD acélon történő kenőanyag nélküli csúszó súrlódását modelleztem 

végeselem-módszer segítségével a hiszterézis és a felületi súrlódás 

figyelembevételével. A hiszterézisből eredő súrlódási összetevőt az anyagban 

bekövetkező viszkoelasztikus hatásként modelleztem általánosított Maxwell-

modellel. A számítások eredményei alapján megállapítható, hogy az 

elasztomer anyagnak csúszás közben – a viszonylag nagy súrlódási tényező 

miatt – bekövetkező begyűrődése modellezhető. Ez a viselkedés az alapja a 

kísérleti vizsgálataimban is bemutatott orsóképződésnek. 

2. EPDM acélon történő kent állapotú csúszó súrlódását modelleztem a felületi 

súrlódás és a hiszterézis figyelembevételével. A számítások eredményei 

alapján megállapítható, hogy az ellenfelület benyomódási mélységének, az 

érintkezési tartomány méretének és a súrlódási tényező értékének csúszási 

sebességtől való függése az általam alkalmazott módszerrel modellezhető. A 

sebességfüggő súrlódási tényező mért és számított értékei jó egyezést 

mutatnak. 

A jellemző kopási módok 
3. Az általam elvégzett Pin-On-Plate elrendezésű kenés nélküli tribológiai 

vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a korommal nem töltött, EPDM-0 jelű 

elasztomer anyagból kopás közben viszonylag nagy darabok szakadnak ki, a 

kopott felület durva érdességű, egyenetlen. A korommal töltött EPDM-30 és 

EPDM-45 esetében a kopás orsó alakú kopadékszemcsék keletkezésével járt 

és jellegzetes, fűrészfogszerű kopási mintázattal. Az EPDM-60 jelű anyag 

esetén a jellemző kopási mód részben orsóképződéssel, részben nyelvszerű 

nyúlványok kialakulásával és azok leszakadásával járó kopás volt. Kísérleti 

vizsgálataim alapján meghatároztam az elasztomer szakítószilárdsága és 

fajlagos kopási tényezője közötti kapcsolatot: a nagyobb szakítószilárdságú 

elasztomereknek kisebb a fajlagos kopási együtthatója. 
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A kopás modellezése 
4. a) Az általam kidolgozott, kétdimenziós végeselemes módszerre és a 

csomópontok mozgatására épülő a hiszterézist és a felületi súrlódást is 

figyelembe vevő kopásszimulációs algoritmussal EPDM lemez acél henger 

ellenfelülettel megvalósuló csúszó súrlódó kapcsolata során bekövetkező 

kopást vizsgáltam. Az általam mért és a számított eredmények mind a kopás 

mennyisége, mind pedig a kopott alak tekintetében jó egyezést mutatnak. 

4. b) A kísérleti megfigyeléseim alapján a hiszterézist és a felületi súrlódást is 

figyelembe vevő végeselemes kopásszimulációs algoritmust dolgoztam ki. Az 

elemek határállapoti ellenőrzésével illetve az egyes elemek deaktiválásával 

összekapcsolt kopásszimulációs módszerrel modelleztem egy tömítés 

egyszerűsített koptató mérése során lejátszódó kopási folyamatot. A mért és a 

számított eredmények összhangban vannak. A kifejlesztett módszerrel a 

végeselemes modell elemméreténél nagyobb kopás is modellezhető. 

4. c) Ismételt újrahálózást alkalmazó végeselemes kopásszimulációs módszert 

dolgoztam ki és a vizsgált csúszótömítés üzemi körülményeinek megfelelő 

beépítési és nyomásviszonyok figyelembevételével modelleztem a tömítés 

kopási folyamatát. A kifejlesztett módszerrel a végeselemes modell 

elemméreténél nagyobb kopás is modellezhető. 

8. Összefoglalás 
Elasztomer és acél alkatrészek közötti csúszó súrlódó kapcsolat gyakran előfordul a 

műszaki gyakorlatban. A súrlódó erőt, amely egy elasztomer alkatrész érdes felületen történő 
csúszásakor lép fel, általában az adhézió, az abrázió és a hiszterézis, kent súrlódás esetén a 
folyadékfilmnyírás együttes hatásaként szokták leírni. 

A hidraulikus rendszerek tömítései a legtöbb esetben megfelelően kent állapotban 
működnek, minimális kopást mutatnak és évekig futnak károsodásra utaló jel nélkül. Néhány 
különleges esetben a gumitömítések vegyes, esetleg határkenésű állapotban is működhetnek. 
Az ilyen esetekben a kopás olyan mértékű lehet, hogy az az alkatrész funkcióteljesítését is 
akadályozhatja. 

Értekezésemben kísérleti és numerikus módszerekkel vizsgáltam elasztomer anyagok 
és csúszótömítések súrlódását és kopását kent és nem kent állapotban. A bevezetés után az 
elasztomerek mechanikai és tribológiai viselkedése továbbá a tribológiai modellezés 
témakörében elvégzett irodalomkutatást foglalom össze. Kísérleti vizsgálataim során 
különböző EPDM és többféle hőre lágyuló EPDM-PP elasztomer súrlódási és kopási 
jellemzőit tanulmányoztam száraz és kent súrlódás esetén, valamint koptatóvizsgálatokat 
végeztem iparban használt csúszótömítéssel is. Elasztomerek száraz súrlódásakor fellépő 
kopásmechanizmusokat általában a felszínen megjelenő és terjedő repedésekre vezetik vissza. 
Az érintkezési tartomány húzott zónájában a viszonylag nagy feszültségek hatására repedések 
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keletkeznek, majd terjednek. Amikor a terjedő repedés újra eléri a felszínt egy 
kopadékszemcse leválik, így valósul meg a kopás. Az irodalom és saját kísérleti 
megfigyeléseim alapján négy jellemző kopási módot különböztethetünk meg elasztomerek 
száraz súrlódásakor: durva, szakadásos kopás; orsóképződéssel járó kopás; nyelvképződéssel 
járó kopás valamint fáradásos kopás. A koptató vizsgálatok eredményei alapján 
megállapítható, hogy a jellemző kopásmechanizmus főként az anyag szakítószilárdságától és 
az érintkezési nyomástól függ. Megállapítottam, hogy a vizsgált anyagok fajlagos kopási 
tényezője a szakítószilárdság növelésével csökken. 

Végeselemes vizsgálatokat végeztem a gumik súrlódásának hiszterésből eredő 
hányadának tanulmányozása érdekében. Különféle érdességmodelleket vizsgáltam, az 
egyszerű hengeres érdességcsúcstól az összetett, három különböző nagyságrendű 
szinuszhullámból álló modellig. A hiszterézisből eredő súrlódási összetevőt általánosított 
Maxwell-modell használatával vettem figyelembe, melyet hiperelasztikus Mooney-Rivlin 
anyagtörvénnyel együtt alkalmaztam. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a 
hiszterézisnek tulajdonítható súrlódási összetevő sebességfüggése, valamint a különféle 
érdességmodellek hatása a kialakuló valós érintkezési tartomány méretére és a súrlódási 
tényező értékére jól modellezhető ezzel a módszerrel. 

Elasztomer lemezhez szorított forgó acélhenger (Shaft-on-Plate, SoP) mérési 
elrendezés végeselemes modelljét készítettem el 2 és 3 dimenzióban. A nemlineáris 
számításokban a felületi súrlódás, az időfüggő anyagjellemzők hatását is figyelembe vettem. 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy az érintkezési tartomány nem folytonos a 
csúszás során, a gumi felülete begyűrődik. A legnagyobb alakváltozás a felszínen, az 
érintkezési tartomány szélén alakul ki. 

EPDM-gumi és acél gömb ellenfelület kent súrlódását kísérleti és numerikus 
módszerekkel vizsgáltam. A súrlódási tényező normálerőtől és csúszási sebességtől való 
függését figyeltem meg a méréssorozattal, majd modelleztem a mérési elrendezést és 
kiszámítottam a súrlódási tényezőt különböző csúszási sebességek esetén. A 
számítássorozattal sikerült modellezni az ellenfelület benyomódási mélységének, az 
érintkezési tartomány területének és a súrlódási tényező értékének sebességfüggését. A 
sebességfüggő súrlódási tényező számított és mért értékei jó egyezést mutatnak.  

Kutatómunkám következő fejezete az elasztomerek és csúszótömítések kopásának 
modellezését mutatja be. Előbb egy tribológiai modellkísérlet végeselemes technikán alapuló, 
lineáris kopáselméletet feltételező kopásszimulációját végeztem el. A mért és a számított 
eredmények jó egyezést mutatnak mind a kopott alak, mind pedig a kopott térfogat 
szempontjából. A kopásszimulációs algoritmust továbbfejlesztettem az elasztomerekre 
jellemző kopásmechanizmusok figyelembe vétele érdekében, és alkalmaztam a tömítéssel 
végzett alkatrészvizsgálat kísérleti elrendezésének modelljén. A továbbfejlesztett 
kopásszimuláció alkalmazásával kiszámított és a tömítésen végzett koptatóvizsgálat után mért 
kopott profilok jó egyezést mutatnak. Kifejlesztettem egy ismételt újrahálózást alkalmazó 
kopásszimulációs módszert, majd alkalmaztam a vizsgált csúszótömítés és beépítési 
környezetének tengelyszimmetrikus modelljén, a működési feltételeket is figyelembe véve. A 
végeselemes modell elemméreténél jóval nagyobb kopás modellezésére két lehetséges 
módszert is bemutattam. 

8.1 Az eredmények hasznosítása 
Az eredményeket hasznosíthatják a tribológiai alkalmazásokat tervező mérnökök. A 

súrlódás modellezésével kapcsolatos tézisek alapján a várható súrlódási tényező csúszási 
sebességtől függő értéke előre jelezhető. A harmadik tézisben bemutatott kopási módok 
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ismeretében könnyebb a kopás szempontjából megfelelő anyagot kiválasztani az adott 
alkatrészhez. A negyedik tézisben bemutatott kopásszimulációs algoritmusok segítségével 
még a viszonylag költséges, alkatrészekkel végzett koptatóvizsgálatot megelőzően fel lehet 
tárni a tervezett alkatrész kopás szempontjából gyenge pontjait és becslést lehet adni az 
alkatrész élettartamára. 

Terveim között szerepel a gumi súrlódás közbeni begyűrődésének tanulmányozása 
más elrendezésekben is, a Schallamach-féle hullámok modellezhetőségének vizsgálata. 
Kutatásaim folytatásaként szeretném elkészíteni kopásszimulációs algoritmus újabb 
változatát, amely a feszültségi határállapot-ellenőrzés helyett más, például alakváltozási 
kritérium alapján végzi el a határállapoti ellenőrzést. 
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9. Summary 
Friction and wear of elastomer materials and sliding seals 
Sliding frictional contact between rubber and steel parts is common in technical 

applications. The frictional resistance, occurring when an elastomer part is pressed and rubbed 
against a rough counter-surface, is usually explained by the joint effect of the adhesion, 
abrasion and hysteresis and in case of lubricated friction, the fluid film shearing. 

In hydraulic systems the seals are well lubricated in most cases, so those parts show 
minimal wear and they can function for years without any sign of damage. However, there are 
some special cases, in which the rubber seals work under mixed or even boundary lubrication 
conditions. The wear of the rubber parts in these cases can be so severe that it can make the 
part unable to fulfill its function. 

Within this dissertation friction and wear of elastomer materials and sliding seals are 
examined both experimentally and numerically, under dry and lubricated friction condition. 
After the introduction, a literature survey on the topics of mechanics of elastomers, tribology 
of elastomers and the modeling of tribological processes is summarized. 

Dry friction and sliding wear of EPDM rubbers filled with different amount of carbon 
black and various thermoplastic elastomers (Santoprene) were studied in Pin-on-Plate, Ring-
on-Plate and Shaft-on-Plate configurations. Wear mechanisms in case of dry friction of 
elastomers are usually explained by the appearance and propagation of cracks on the contact 
surface. In the tensile region of the contact area cracks appears due to the relatively high 
tensile stresses and start to propagate. The growing cracks then reach the surface and pieces of 
wear debris become detached from the base material. This way a saw-like wear pattern is 
forming. Based on the literature and my experimental observations four characteristic wear 
mechanisms can be distinguished in case of dry sliding friction of elastomers: abrasion, roll 
formation, tongue formation and fatigue wear. Based on the results of wear tests it can be 
concluded that the governing wear mechanism depends on the material’s tensile strength.  It 
was also found that increasing the tensile strength decreases the specific wear rate of the 
investigated elastomers. 

Finite element analyses were done to study the hysteresis component of rubber friction 
when a rigid surface is pressed against a rubber block. Various roughness models were 
studied from a single cylindrical model of one asperity to a compound model containing 
sinusoidal waves of three different levels of scale. The hysteretic behavior of the material was 
considered by using generalized Maxwell model attached to the non-linear hyperelastic 
Mooney-Rivlin material law. The results showed that the dependence of the hysteretic friction 
on the sliding speed can be modeled with good agreement. The effect of the parameters of the 
surface roughness of the counter surface on the size of the real contact area and on the 
frictional coefficient was also modeled with this technique. 

A Shaft-on-Plate test configuration has been modeled in macro scale, using 
commercial FEM software both in 2D and 3D. In the nonlinear model the effect of the 
coefficient of friction, the time-dependent material properties and the adhesion were 
considered. Based on the results of the calculation it was found that the contact area did not 
remain continuous during sliding, but a wrinkle has formed roughly perpendicular to the 
sliding direction. The largest strains evolved on the surface, on the edge of the contact area.  

Lubricated friction between an EPDM rubber plate and a hemispherical steel counter 
surface was studied both with experimental and numerical methods. The dependence of the 
coefficient of friction on the normal load and the sliding velocity was investigated by a series 
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of tests, under lubricated friction condition. The experimental setup was then modeled with 
finite elements, and calculations were done assuming different sliding velocities. The 
numerical simulation was able to model the dependence of the penetration depth of the 
counter surface and the size of contact area on the sliding velocity. The calculated coefficient 
of friction vs. sliding velocity curve shows a good agreement with the measured results. 

Wear simulation was carried out based on tribological tests performed on a Shaft-on-
Plate test rig. In the dissertation I have presented a method of simulating the wear process, 
based on the linear wear theory. The wear rate was obtained by measurement. The simulation 
technique developed repeats the FE frictional contact calculations while the contact profile is 
changed cycle by cycle. The calculated and measured values of the volume loss of the 
specimen and the shape of the wear tracks are in good agreement. 

Friction and wear of a reciprocating seal was examined both experimentally and 
numerically. In case of fluid film lubrication no wear appeared. In case of boundary 
lubrication the amount of wear was well measureable. The tribotest configuration was 
modeled with the finite element method. The wear simulation method of Pödra and 
Andersson was improved with an attached damage analysis and was applied to model the 
wear of the seal. The algorithm of the simulation deactivates the damaged elements, thus the 
effect of the surface rupture of the rubber part (which is a typical wear mechanism of rubber-
like materials) can be taken into account. The calculated worn profiles are identical with the 
measured worn surfaces. Another wear simulation procedure was developed using global 
remeshing. I applied this wear simulation method to study the wear process of reciprocating 
seal considering the working conditions of the seal. The developed wear simulation 
algorithms were able to model the wear process even when the amount of wear was much 
larger than the size of the elements used in the FE calculations. 
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1. Melléklet 
Az általam vizsgált elasztomerek termomechanikai tulajdonságait egy DMA Q800 

típusú dinamikus termomechanikai vizsgálóberendezés használatával tanulmányoztam (TA 
Instruments New Castle, DE, USA) az IVW laboratóriumában Kaiserslauternben, 
Németországban. A vizsgálatokat húzó elrendezésben végeztem, amelyben a próbatestet egy 
ε0 előfeszítés mellett szinuszfüggvénynek megfelelően váltakozó alakváltozásnak tettem ki. A 
mérés során a próbatest befogása után a mérőberendezés munkaterét folyékony nitrogén 
segítségével -100°C-ra hűtöttem, és 5 percig ezen a hőmérsékleten tartottam, az egyenletes 
hőmérséklet-eloszlás érdekében. A mechanikai terhelést ezután kapcsoltam be a következő 
frekvenciákon: 0,1 Hz, 1 Hz és 10 Hz. A mérés során folyamatosan növeltem a hőmérsékletet 
2°C/perc fűtési sebességgel. A vizsgálat paramétereit a mérőberendezés felhasználói 
kézikönyvének ajánlásai alapján határoztam meg és állítottam be. A mérőberendezés az 
eredményeket számítógépen rögzítette. A géphez mellékelt szoftver használatával 
meghatároztam a vizsgált anyagok tárolási és veszteségi modulusát -100°C-tól 100°C-ig a 
három vizsgált frekvencián. 

A következő ábrákon (108-116. ábra) az általam vizsgált anyagok 1 Hz gerjesztési 
frekvencián mért veszteségi és tárolási modulusait és a kettő hányadosaként értelmezett 
veszteségi tényezőit (tanδ) ábrázoltam a hőmérséklet függvényében. 
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108. ábra. EPDM 0 dinamikus anyagjellemzői 1 Hz gerjesztési frekvencián 
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109. ábra. EPDM 30 dinamikus anyagjellemzői 1 Hz gerjesztési frekvencián 
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110. ábra. EPDM 45 dinamikus anyagjellemzői 1 Hz gerjesztési frekvencián 
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111. ábra. EPDM 60 dinamikus anyagjellemzői 1 Hz gerjesztési frekvencián 
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112. ábra. EPDM TRW dinamikus anyagjellemzői 1 Hz gerjesztési frekvencián 
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113. ábra. Santoprene 60 dinamikus anyagjellemzői 1 Hz gerjesztési frekvencián 
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114. ábra. Santoprene 70 dinamikus anyagjellemzői 1 Hz gerjesztési frekvencián 
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115. ábra. Santoprene 80 dinamikus anyagjellemzői 1 Hz gerjesztési frekvencián 
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116. ábra. Santoprene 80HT dinamikus anyagjellemzői 1 Hz gerjesztési frekvencián 
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2. Melléklet 
A következőkben az 5.1 fejezetben bemutatott VE számítások során meghatározott 

feszültség- és alakváltozás-eloszlásokat mutatom be a csúszás során. A t a csúszási időt jelzi, 
tehát t = 0 időpontban indul meg az ellenfelület – az óramutató járásával ellentétes – forgása. 
A modellek koordináta-rendszerében az x-tengely vízszintes, az y-tengely pedig függőleges. 
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117. ábra. Az alakváltozás eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 0 s) 
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118. ábra. A feszültség eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 0 s) 
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119. ábra. Az alakváltozás eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 1 s) 
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120. ábra. A feszültség eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 1 s) 
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t = 2 s
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121. ábra. Az alakváltozás eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 2 s) 
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122. ábra. A feszültség eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 2 s) 
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t = 3 s
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123. ábra. Az alakváltozás eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 3 s) 
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124. ábra. A feszültség eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 3 s) 
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t = 4 s
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125. ábra. Az alakváltozás eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 4 s) 

t = 4 s
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126. ábra. A feszültség eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 4 s) 
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t = 5 s
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127. ábra. Az alakváltozás eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 5 s) 

t = 5 s
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128. ábra. A feszültség eloszlása a felszíni csomópontokban (t = 5 s) 
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