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BÉKÉSI NÁNDOR 

A kutatások előzménye 
Bár a súrlódási, kopási, kenési folyamatokat vizsgáló tribológia alapvetően kísérleti 
tudományág, az utóbbi néhány évtizedben megnövekedett az igény a tribológiai folyamatok 
szimulációjára és kifejlődött a tribológiai modellezés tudományterülete. A Gép- és 
Terméktervezés Tanszéknek több évtizedes tapasztalata van a „numerikus tribológia” 
területén. Több PhD értekezés készült fémek, polimerek, szálerősítéses polimer kompozitok 
és kerámiák súrlódási és kopási folyamatainak számítógépes modellezésének témakörében. A 
numerikus szimulációk eredményeinek igazolásához rendszerint szükség van kísérleti 
vizsgálatok elvégzésére is. A tanszék jó kapcsolatot ápol többek között a Kaiserslauterni 
Műszaki Egyetem Kompozit Anyagok Intézetével (IVW) és a Karlsruhei Egyetem 
Termékfejlesztés Intézetével (IPEK), ahol közös kutatási projektek keretében a szükséges 
mérések elvégzésére is lehetőség van. 2005-2009-ig a tanszék részt vett egy európai integrált 
kutatási projektben, melynek témája elasztomer alkatrészek tribológiai vizsgálata és 
modellezése volt. 

A Világ gumigyártásának legnagyobb részét a gumiabroncs-gyártás teszi ki, és ennek 
megfelelően az elasztomerek tribológiáját vizsgáló kutatások is nagyrészt a gumiabroncs és az 
úttest kapcsolatára fókuszálnak [Moore, 1980], [Klüppel 2008]. A műszaki gyakorlatban 
azonban gyakran találkozhatunk gumi és acél alkatrészek közötti csúszó súrlódó kapcsolattal. 
Ezen alkatrészek szerepe is jelentős a gép működésében (Gondoljunk csak a Challanger 
űrsikló tragédiájára, amelyet valószínűleg egy tömítés nem megfelelő anyagválasztása 
okozhatott.). 

Az utóbbi évtizedekben számos kutatás foglalkozott a súrlódási és kopási folyamatok 
modellezésével, ám ezeknek csak igen kis része vizsgálta elasztomer alkatrészek viselkedését. 
A kezdeti, egyszerű érintkezéses makromodellek után új lendületet adott a numerikus 
tribológiai kutatásoknak Pödra és Andersen inkrementális kopásszimulációs módszere [Pödra, 
1999], amely, bár számos elhanyagolást és egyszerűsítést tartalmaz, máig a legtöbb 
kopásszimuláció alapjául szolgál [Kónya, 2005]. 

Az elasztomer anyagok különleges mechanikai tulajdonságai (nagy alakváltozó képesség, 
nemlineáris, idő- és hőmérsékletfüggő viselkedés) mellett a súrlódási [Schallamach 1971], 
kopási [Barquins, 1993] és kenési [Moore, 1972] mechanizmusai is különböznek a fémek, 
kerámiák és keményebb polimerek esetén ismert jellemzőktől, így ezek modellezése is eltérő 
technikákat követel. 

A gumi deformációja esetén – viszkoelasztikus tulajdonsága miatt – a befektetett munka egy 
része a hiszterézis következtében disszipálódik, hővé alakul. A hiszterézis hatása ismétlődő 
igénybevétel esetén igen jelentős lehet. Gumi érdes, merev felületen történő csúszása során az 
érdes felület érdességcsúcsai sokszor, ismételten késztetik alakváltozásra a gumi felülethez 
közeli részeit. Az így fellépő belső hőfejlődés fáradásos kopáshoz vezethet. 

Elasztomerek száraz súrlódásakor általánosan megfigyelt kopásforma az orsó alakú 
kopadékszemcsék keletkezésével és a fűrészfog-mintázatú kopáskép kialakulásával járó kopás 
[Zhang, 2004]. A fűrészfogszerű kopásmintázat kialakulásához vezető folyamatot általában a 
következő módon írják le ([Zhang, 1984], [Fukahori, 1994]). A viszonylag nagy súrlódási erő 
miatt a gumi alkatrészhez viszonyítva általában merevnek tekinthető ellenfelület a gumi 
felületét olyan nagy mértékben deformálja, hogy az nyelvszerűen megnyúlik, majd az 
ellenfelület 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 az 
ellenfelület továbbhaladása és a terhelés megszűnése után bezáródik, ahogy a gumi 
visszanyeri eredeti alakját. Amikor az ellenfelület ismét a guminak erre a területére kerül, a 

2 



ELASZTOMER ANYAGOK ÉS CSÚSZÓTÖMÍTÉSEK SÚRLÓDÁSA ÉS KOPÁSA 

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 testről, 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 kezdődő repedés kialakulásának helye csak a nyelv hosszával 
megegyező távolságra lehet. Ez magyarázza a periodikus fűrészfogszerű mintázatot. Bizonyos 
esetekben, a megnyújtott nyelvek nem a tövüknél szakadnak le, hanem a felszínbe 
nyomódnak, és csak a nyelvek végén, kisebb darabokban történik anyagleválás [Felhős, 
2008]. Az ilyen, nyelvképződéssel járó kopás esetén is fűrészfog-mintázathoz hasonló 
kopáskép jelentkezik, ám a mintázat hullámai jóval laposabbak. 

Célkitűzések 
Az elasztomer anyagok tribológiai viselkedéséről elérhető ismereteink ma korlátozottak, így 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. Egyre nagyobb szükség van az elasztomer anyagok súrlódási és kopási 
mechanizmusainak megértésére, amely lehetővé teszi a súrlódási és kopási folyamatok 
pontosabb modellezését.  

Kutatásaim célja az elasztomerek súrlódási és kopási mechanizmusainak feltérképezése száraz 
és kent állapotban, továbbá egy olyan súrlódási-kopási modell felállítása és alkalmazása 
csúszótömítések vizsgálatához, amely figyelembe veszi a elasztomerekre jellemző anyagi 
nemlinearitást, az idő- és hőmérsékletfüggést továbbá az elasztomerekre jellemző súrlódási és 
kopási mechanizmusokat. 

Vizsgálati módszerek 
Kutatómunkám nagyobb részében elasztomer-acél csúszópár érintkezési, súrlódási és kopási 
folyamatait numerikus módszerekkel vizsgáltam. A végeselemes számításokat az 
MSC.MARC 2007 szoftvercsomag használatával végeztem. A végeselemes számításokhoz 
kapcsolt kopási algoritmus és más segédprogramok elkészítéséhez a Python programnyelvet 
használtam. 

Kutatásaim részeként kísérleti vizsgálatokat végeztem Németországban, Kaiserslauternben a 
Kompozit Anyagok Intézetében (IVW GmbH). A mérésekkel különböző elasztomerek 
tribológiai tulajdonságait vizsgáltam. A mérések nagyobb részét EPDM gumikkal végeztem, 
de több vizsgálatot folytattam különféle hőre lágyuló elasztomerekkel is. A vizsgált 
elasztomerek mechanikai tulajdonságait dinamikus mechanikai és hőtani vizsgálatokkal 
(DMTA) tanulmányoztam. A tribológiai mérések különböző mérési konfigurációkban 
történtek: Pin-on-Plate (PoP, acélrúd elasztomer síklapon), Shaft-on-Plate (SoP, forgó 
acéltengelyhez nyomott elasztomer lap), Ring-on-Plate (RoP, forgó acélhengerhez nyomott 
elasztomer lap). A kopott próbatesteket optikai és pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) 
felvételekkel vizsgáltam. 
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Új tudományos eredmények 

Elasztomerek nem kent súrlódásának modellezése 
Koptatóvizsgálatokat végeztem SoP (forgó acélrúd sík gumilapon) elrendezésben, majd a 
forgó acél tengely és az EPDM-gumi próbatest száraz súrlódó kapcsolatának további 
vizsgálatához kétdimenziós VE modellt készítettem (1. ábra). A modellben az elasztomer 
anyag mechanikai jellemzőit nemlineáris, hiperelasztikus Mooney-Rivlin anyagtörvénnyel és 
az ehhez kapcsolt 15 tagból álló általánosított Maxwell-modellel vettem figyelembe. 

   
1. ábra. Az SoP kísérleti elrendezés és a mechanikai modell ábrája 

A terhelés ráadása után (2. a) ábra) a tengely forogni kezdett. Az érintkezésben lévő 
csomópontok egy ideig a hengerrel együtt mozdultak, majd megcsúsztak. Az érintkezési 
tartományban 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 (2. b) ábra), amely a szimuláció végéig meg is 
maradt (2. c) ábra). 

Ábra Csúszási 
idő [s] Deformált alak 

a) 0 

 

b) 2 

 

c) 4 

 

2. ábra. A deformált alak változása a csúszási idő előrehaladtával 
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A kétdimenziós modelleknél tapasztalt „begyűrődés” a háromdimenziós eredményekben is 
megjelenik (3. a) ábra), sőt a csúszási idő előre haladtával újabb barázda alakul ki ez előzővel 
párhuzamosan (3. b) ábra).  

a) 

 

b) 

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

feltételt alkalmaztam). Az érintkezési tartomány sárga színnel jelölve.  

Elasztomer anyagok kenőanyag nélküli súrlódásának modellezésével kapcsolatos kutatásaim 
alapján a következő állítások fogalmazhatók meg: 

1. tézis:  EPDM 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 orsóképződéssel járó kopásnak. 

A tézisponthoz kapcsolódó tudományos közlemények: [1], [2], [3], [4], [5] 

Elasztomerek kent súrlódásának modellezése 
PoP mérőberendezésen megvizsgáltam egy gumi próbatest súrlódási jellemzőit kent 
állapotban. A méréssorozatban széles tartományban változtattam a csúszási sebességet és a 
terhelést, valamint regisztráltam a kialakuló súrlódási tényezőt. A méréssorozat eredményeit a 
4. ábra foglalja össze, amely a súrlódási tényezőt a csúszási sebesség és a terhelő normálerő 
függvényeként ábrázolja. Elkészítettem a mérési elrendezés háromdimenziós végeselemes 
modelljét (5. ábra) és kiszámítottam a súrlódási tényezőt. 
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4. ábra. A mért súrlódási tényező a csúszási 
sebesség és a normálerő függvényében 

5. ábra. A 3D-s végeselemes modell 
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A modellekben különböző, a mérésben is alkalmazott csúszási sebességeket alkalmaztam. A 
felületi súrlódási tényezőt állandónak feltételeztem, a belső, hiszterézisből eredő súrlódást az 
anyagban bekövetkező viszkoelasztikus hatásként vettem figyelembe általánosított Maxwell-
modellel. A 6. ábra az érintkezési tartomány területét és az ellenfelület benyomódási 
mélységét mutatja a vizsgált csúszási sebességek esetén. 
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6. ábra. Az érintkezési tartomány mérete és az 
ellenfelület benyomódási mélysége a csúszási 

sebesség függvényében (Fn = 100 N) 

7. ábra. A súrlódási tényező a csúszási sebesség 
függvényében (Fn = 100 N) 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a nagyobb sebességgel mozgó ellenfelület 
kisebb mértékben tud a gumi felületébe nyomódni, ezáltal kisebb lesz az érintkezési 
tartomány és a súrlódási ellenállás is.  

A reakciónyomatékból számolt súrlódási tényező alakulását a 7. ábra mutatja. Az ábrán 
látható, hogy a számítássorozattal sikerült a súrlódási tényező sebességfüggését modellezni. A 
súrlódási tényező mért és számított értékei jó egyezést mutatnak. 

Elasztomer anyagok kent súrlódásának modellezésével kapcsolatos kutatásaim alapján a 
következő állítások fogalmazhatók meg: 

2. tézis: 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 tézisponthoz kapcsolódó tudományos közlemények: [1], [3], [4], [5], [9] 

Elasztomerekre jellemző kopási módok 
Kenőanyag nélküli kísérleti koptatóvizsgálatokat végeztem különböző összetételű EPDM-
gumikkal és hőre lágyuló elasztomerekkel (TPE) PoP elrendezésben valamint EPDM-
gumikkal RoP elrendezésben. A PoP vizsgálati elrendezésben az elasztomer lemez próbatest 
egy 33 mm átmérőjű körpályán mozgó 1,5 mm sugarú acél gömb ellenfelülettel létesített 
csúszó súrlódó kapcsolatot (8. ábra). Az RoP elrendezésben egy 60 mm átmérőjű forgó 
acélhenger felületéhez volt szorítva az elasztomer lemez próbatest (9. ábra). A mérések során 
töltetlen, 30; 45 és 60 phr korommal töltött valamint egy korommal és egyéb adalékokkal 
töltött (TRW jelzésű) EPDM anyagot továbbá négyféle, EPDM és PP dinamikus 
vulkanizálásával előállított hőre lágyuló elasztomert vizsgáltam.  
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Motor 

8. ábra. A PoP mérőberendezés 

9. ábra. Az RoP mérőberendezés 

A kopott próbatestek felületéről készült optikai és pásztázó elektronmikroszkópos felvételek 
alapján a következő kopási módokat különítettem el. A töltetlen EPDM esetén a kopás során 
viszonylag nagy darabok szakadtak ki a próbatest anyagából, a kopott felszín egyenetlen, 
durva felületű. A 30 és a 45 phr koromtartalmú EPDM-ek esetén a kopás orsó alakú 
kopadékszemcsék keletkezésével járt és jellegzetes, fűrészfogszerű kopási mintázattal (10. a) 

Cserélhető 
ellenfelület 

EPDM 
próbatest 

Nyomatékmérő 
tengely 

Erőmérő cella
Motor 

Terhelő súly Próbatest 
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ábra). A 60 phr koromtartalmú és a TRW jelzésű EPDM esetében a fűrészfogszerű 
kopásmintázat hullámai helyett a felületen erősen szétlapított nyelvszerű nyúlványok 
jelentkeztek (10. b) ábra). 

a) 

 

b) 

 

10. ábra. A PoP mérések során megfigyelt kopási módok jellemző kopásképe (SEM felfételek): 
 a) fűrészfogszerű kopásmintázat EPDM-30 próbatesten, b) nyelvképződéssel járó kopás mintázata 

EPDM-60 próbatesten (a csúszás irányát a nyíl jelzi) 

Elasztomerek kenőanyag nélküli súrlódásakor jellemző kopást a legtöbb esetben a kialakuló 
és terjedő repedések okozzák. 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 (11. ábra). Megállapítható, hogy 
a szakítószilárdság növelésével minden esetben csökken a fajlagos kopás. 

 

A fajlagos kopás a szakítószilárdság függvényében
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11. ábra. A vizsgált anyagok fajlagos kopása és szakítószilárdsága közötti kapcsolat 

A kísérleti koptatóvizsgálatok eredményei alapján a következő megállapítást tettem: 
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3. tézis: 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. 

A tézisponthoz kapcsolódó tudományos közlemény: [6] 

 

A kopás modellezése 
Egy modellkísérlet kopásszimulációja 
A fentebb bemutatott SoP mérés alapján kopási szimulációt végeztem. A mérési konfigurációt 
végeselemes szoftver segítségével modelleztem, két dimenzióban, sík alakváltozás 
figyelembevételével. A kopási folyamat modellezéséhez növekményes kopásmodellt 
használtam (12. ábra) [Pödra, 1999] alapján. 

VE érintkezési 
számítás

Kopási számítás

Csomópontok 
mozgatása

Start

Érintkezési
nyomáseloszlás

Csomóponti kopás

Fajl. kopási e.h.

Kezdeti geometria

t ≥ tmax
?

Új geometria

Nem

A kopásmélység növekménye Δhi az 
érintkezési tartomány i jelű
csomópontjában:

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

tvpWh isi Δ=Δ

Vége

Igen

 
12. ábra. A kopásszimuláció folyamatábrája 

A fajlagos kopási együtthatót a koptatóvizsgálat eredményei alapján határoztam meg. A 
számított kopott felület kialakulását a 13. ábra mutatja.  
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A kopott alak F = 16 N t = 60 s
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13. ábra. A kopás kialakulása az érintkezési tartományban és a kopott próbatest mért felületprofilja 

A kifejlesztett kopásszimulációs módszer használatával kiszámított kopott alak jó egyezést 
mutat a koptatóvizsgálat után megmért próbatest felületprofiljával. Szintén jó az egyezés a 
számolt és a mért kopási térfogatveszteség esetében.  

Csúszótömítés koptatóvizsgálatának szimulációja 
Koptatóvizsgálatokat végeztem egy, az ipari gyakorlatban is használt csúszótömítésen (14. 
ábra), majd végeselemes programmal modelleztem a mérési elrendezést, és elvégeztem a 
kopásszimulációt. 

 
14. ábra. A vizsgált csúszótömítés 

A mérés elrendezését a 15. ábra mutatja. A mérésben a tömítés ellenfelületeként az ipari 
alkalmazásban is ellenfelületként megjelenő dugattyúrudat használtam, amely 
tengelyirányban alternáló mozgást végzett. 
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Fn 

  
15. ábra. A mérés elrendezése 

A méréseket különböző kenésállapotokban végeztem. Kenőanyag nélküli súrlódás esetén, 
olyan nagy volt a felületek közötti súrlódás, hogy a próbatest néhány perc alatt darabokra 
szakadt, így a mérést le kellett állítani. A teljes kenési állapotban elvégzett mérések során nem 
volt kimutatható kopás a 90 perces mérés során. A harmadik esetben részlegesen kent  
felületű próbatesttel végeztem a vizsgálatot. 

A 16. ábra a tömítésből készített próbatest optikai felületvizsgálóval mért felületét illetve 
profilját mutatja a kezdeti és kopott állapotban. Látható, hogy a tömítés bordái teljesen 
elkoptak. 
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16. ábra. A határkenési állapotban koptatott próbatest mért felülete és keresztmetszeti profilja kezdeti és 

kopott állapotban (a jelzett síkban) 

Elkészítettem az előzőekben leírt mérési konfiguráció kétdimenziós végeselemes modelljét 
(17. ábra). A rúd és a tömítés között μkent = 0,3 értékű súrlódási tényezőt írtam elő, ami 
megfelel a vegyes kenésű súrlódási állapotnak. A tömítés és a horony valamint a befogó 
között μszáraz = 1 súrlódási tényezőt feltételeztem, a száraz súrlódásnak megfelelően.  

 

 
 

próbatest 

rúd

ajak 
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17. ábra. A tömítés VE modellje a befogóban történő rögzítés előtt és után 

Az elasztomer anyagokra jellemző, a felszínen keletkező és terjedő repedések miatt 
bekövetkező kopási mechanizmust a következőképpen vettem figyelembe a modellben: 
ellenőriztem a feszültségértékeket minden elemben, és ha valamelyik esetben a feszültség 
meghaladta az anyag szakítószilárdságát, az adott elemet deaktiváltam, így az többé nem vett 
részt a szimulációban. A rúd alternáló mozgása során a feszültségeloszlás folyamatosan 
változik, ezért a kopásszámítást és a határállapoti ellenőrzést egy cikluson belül négyszer 
végeztem el, az alternáló mozgás abszolútértékben maximális és minimális sebességű 
helyzeteiben. A szimuláció folyamatát mutatja be a 18. ábra. 

µ  = 0,3 kent

rúd 

befogó µ  = 1 száraz

horony 
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VE érintkezési 
számítás

Kopási számítás

Csomópontok 
mozgatása

Elemek deaktiválása

Start
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Csomóponti kopás

Fajl. kopási e.h.

Kezdeti geometria

t ≥ tmax
?

Új geometria

Nem

Igen
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σi > σkrit

?

IgenNem

 
18. ábra. A kopási számítás és határállapoti ellenőrzés folyamata egy fázison belül (A kopásszámításokhoz 
szükséges fajlagos kopási együttható és a szilárdsági ellenőrzéshez szükséges, a tömítés anyagára jellemző 

szakítószilárdság értékei kísérleti úton kerültek meghatározásra.) 
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A kopásszimuláció során kiszámított kopott alak időbeli kialakulását a 19. ábra mutatja. 

Idő [min] Számított kopott alak 

0 

 

10 

 

20 

 

30 

 

19. ábra. A számított kopott alak kialakulása 

Megfigyelhető, hogy a legjelentősebb kopás a bordákkal ellátott helyen, illetve a tömítőajak 
környezetében alakult ki. A kopásszimuláció folyamán először a tömítés bordái koptak el (20. 
ábra). 
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20. ábra. A tömítés baloldali bordájának kopási folyamata. A deaktivált elemeket sötét szín jelzi. 

A 21. ábra a vizsgált csúszótömítés mért és a kopásszimulációval létrehozott kopott profilját 
mutatja. 
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21. ábra. A tömítés mért és számított kopott profilja 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a kifejlesztett kopásszimulációs algoritmussal a 
végeselemes modell elemeinél nagyobb méretű kopás is modellezhető.  

Tömítés kopásszimulációja újrahálózással, tengelyszimmetria feltételezésével 
Kifejlesztettem egy kopási algoritmust, amelyben az egyes kopási ciklusok után a teljes VE 
modellt újrahálózom. Az új geometriával és új VE hálóval indítom újra a súrlódásos 
érintkezési számítást. Ezzel a kopásszimulációs módszerrel lehetővé vált viszonylag kis 
elemek használata, ill. helyi hálósűrítés alkalmazása az érintkezési tartomány közelében, így 
az érintkezési nyomáseloszlás és a kopás számítása pontosabbá vált. A kopási algoritmust a 
vizsgált autóipari csúszótömítés kopásszimulációjához használtam. A tengelyszimmetrikus 
modellben (22. ábra) a hengeres ellenfelület kent körülmények között, változó üzemi nyomás 
mellett alternáló mozgást végez. A szimuláció folyamatát a 23. ábra mutatja. 
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a) 

 

b) 
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22. ábra. A tömítés tengelyszimmetrikus geometriai 
modellje (a) és beszerelés utáni deformált alakja (b) 

23. ábra. Az újrahálózást alkalmazó 
kopásszimuláció folyamata 

A súrlódásos érintkezési számítás után az érintkezési tartomány nyomáseloszlása alapján a 12. 
ábra kopásegyenletével kiszámítottam a csomóponti kopásnövekményt. 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.  

Egyes helyeken a kopásmélység eléri a 30 µm-t, ami az érintkezési tartományban használt 
elemek oldalélénél háromszor nagyobb. 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 (24. 
ábra). 
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24. ábra. A kopott alak és az érintkezési nyomáseloszlás a kezdeti állapotban és a kopási szimuláció végén 

A kopásszimulációs algoritmusok megalkotása után egy modellkísérlet, egy egyszerűsített 
alkatrészvizsgálat valamint a csúszótömítés beépítési modelljén elvégzett kopásszimuláció 
eredményei alapján a következő megállapításokat tettem: 

4. a) tézis: 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) tézis: A kísérleti megfigyeléseim alapján a hiszterézist és a felületi súrlódást is 
figyelembe vevő 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) tézis: Ismételt újrahálózást alkalmazó 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. 

 

A tézisponthoz kapcsolódó tudományos közlemények: [7], [8], [10], [11] 
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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 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. 
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