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Jelölés- és rövidítésjegyzék 
 

Jelölés 

 

Mértékegység 

 

Megnevezés 

 

Fs N súrlódási erő 

μ - súrlódási együttható 

FN N normálerő 

Frug. N rugalmassági ellenállás 

Fképl. N képlékenységi ellenállás 

Fmikroforg. N mikroforgácsolási ellenállás 

Fadhézió N adhéziós ellenállás 

Ar m
2 

tényleges érintkezési felület 

σyN MPa normálfeszültség 

σyT MPa nyírófeszültség 

A0 m
2 

látszólagos érintkezési felület 

Ag m
2
 érdesség-keresztmetszet területe 

τs MPa nyírófeszültség 

r m sugár, gördülési sugár, lekerekítés 

F

Hp


max  - terhelési tényező 

εf - határalakváltozás 

Cn - 
anyagminőségtől függő együttható (Bogatov-felület 

estében) 

μσ - Lode-paraméter 

k - Mayer-féle feszültségi állapot mutató 

I A áramerősség 

Å - Angström, atomi hosszmérték (1Å=10nm) 

S - Seeback együttható 

n - természetes szám, szorzó együttható 

λ m hullámhossz 
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d m átmérő, fémrács síkok távolsága 

θ fok beesési szög (röntgendiffrakciós vizsgálat) 

h - 

Miller-féle indexek (fémtechnológiában a csúszási síkok 

és a csúszási rendszerek jelöléséhez) 
k - 

l - 

a, c - rácsparaméterek 

α - fázisjelölő (titán) 

β - fázisjelölő (titán) 

v 
s

m
 sebesség 

p 
2m

N
 nyomás, feszültség 

W J munka 

.

  - alakváltozási sebesség 

_

  - fajlagos alakváltozás 

T Kelvin abszolút hőmérséklet 

ρ 
3m

kg
 sűrűség 

E 
2mm

N
 rugalmassági modulus 

c 
s

m
 hullám terjedési sebessége 

m kg tömeg 

t Celsius hőmérséklet 

Hz s
-1 

frekvencia 

HU 
2m

N
 univerzális keménység 

hmax nm a benyomódás maximális mélysége 

ReH 2mm

N
 folyáshatár 
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Rm 2mm

N
 szakítószilárdság 

T.T.S. - 
(francia rövidítés: Transformation Tribologique 

Superficielle) tribológiailag átalakult feületközeli réteg 

M.M.S. - 
(francia rövidítés: Modification Mécanique Superficielle) 

mechanikailag módosult felületközeli réteg 

F

Hp



max  - terhelési tényező 

SEM - 
(angol rövidítés: Scanning Electron Microscope) pásztázó 

elektronmikroszkóp 

PEM - pásztázó elektronmikroszkóp 

εr - 
a visszavert hullám által okozott alakváltozás a 

próbatestben 

εi - a beeső hullám által okozott alakváltozás a próbatestben 

εt - 
az átadott hullám által okozott alakváltozás a 

próbatestben 

u m elmozdulás (Hopkinson-vizsgálat) 

v 
s

m
 alakítási sebesség (Hopkinson-vizsgálat) 

pHertz MPa Hertz-feszültség 

PEDEBA - 

francia betűszó (Appareil à Petit Débattement), mely a 

kis elmozdulású, ciklikus, egyirányú súrlódásvizsgáló 

berendezést elnevezése a francia terminológiában. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az értekezésben használt további rövidítések az egyenletek, számítások mellett is értelmezésre kerülnek. 
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1. Bevezetés, célkitűzés 

1.1 Bevezetés 

 

Napjainkban a gépészeti kutatások legfontosabb célja azon folyamatok megismerése, 

melyek az energiatakarékosság, a költséghatékonyság, a gépek működése során lejátszódó káros 

folyamatok megismerése és ezeknek minél hatékonyabb kézbentartása, valamint az életpálya során 

a környezetre gyakorolt káros hatások minimalizálása irányába mozdítják el a fejlesztéseket. 

 

A nyolcvanas évekre a gépészeti tudományok és velük az elektrotechnika, valamint az 

informatika eljutottak arra a szintre, hogy úgy a kutatás, mint a gyártás, valamint az üzemeltetés 

területén egyre nagyobb részt vettek át az emberi erőforrásoktól az elektronikus tervező-, vezérlő- 

és felügyeleti rendszerek, automatikák.  Az addig többnyire mechanikus eszközöket használó 

kutatók, illetve a jelentős szellemi erőforrást igénylő tervezőcsoportok, valamint a szintén emberi 

felügyelettel működő gyártósorok számítástechnikai eszközöket és szoftvereket kezdtek 

alkalmazni, elektronikus vezérléseket kaptak. A mechanika, az elektrotechnika és az informatika az 

elmúlt harminc évben történt rohamos fejlődésével és alkalmazásaival az eszközeink alaptervezése 

és prototípus-gyártása időben jelentősen lerövidült, nagyobb teret hagyva a káros folyamatok 

kutatásának és kézbentartására irányuló törekvéseknek makro, mikro és nanoléptékben. A léptékek 

jelentős változásának köszönhetően a gépészetnek ezzel párhuzamosan egy sajátos ága alakult ki 

az elmúlt huszonöt évben: a mechatronika. Ez a tudományág magába foglalja a mechanika, az 

elektrotechnika és az informatika határmezsgyéjét alkotó, precíziós elven működő 

elektromechanikus eszközökkel kapcsolatos kutatási, tervezési és gyártási ismereteket, lehetővé 

téve mikrométeres pontosságú aktuátorok, szalagmotorok, kapacitív elmozdulás és 

gyorsulásérzékelők kifejlesztését és alkalmazását előbb a kutatás, (nagyfelbontású mérőeszközök) 

majd a köznapi élet területén (érintőképernyő, kapacitív gyorsulásérzékelők, léptetőmotorok, 

számítógép-merevlemez mechanika, motorvezérlő elektronika). A lépték csökkenésével új kutatási 

tudományterületek nyíltak meg. Az ilyen, kisebb léptékű kutatások azonban nemcsak a 

mechatronikán belül fejtették ki hatásukat, hanem az eredményeket más, klasszikus gépészeti 

területeken, így például a tribológiában is hasznosították, kiegészítve az eddigi „makroszkopikus” 

ismereteket. Tribológiai szempontból egy precíziós mozgatómechanizmusnál, egy merevlemez 

olvasófej ágyazásánál például sokkal nagyobb hangsúlyt kap a súrlódási és kenési folyamatok 

ismerete és kézben tartása, mint egy több tíz kilogrammos, nagy tehetetlenségű hidraulikus 

aktuátor esetében. De az érvrendszer megfordítható: nagyfelbontású, precíziós műszerek 

segítségével, sokkal tágabb spektrumban ismerhetjük meg például a súrlódási és a kopási 

folyamatokat, mint a kevésbé pontos, hagyományos mechanikus elven regisztráló berendezésekkel. 

A tribológia fejlődésének útja pedig ez. 

 

A kopás jelenségét, mint káros folyamatot egyébként már az ókorban ismerték. Ezért 

kenőanyagként már ekkor használtak különféle kencéket, növényi és állati eredetű zsírokat, 

csökkentve a súrlódás káros hatását, a kopást. Az ókori ember már tudta, hogy a folyadék- és 

gördülő súrlódás nagyságrendekkel kisebb, mint a szárazsúrlódás. Nyersanyagok, áruk szállításánál 

a folyópartról történő vízi vontatást részesítették előnyben, illetve a piramisok építése során 

gördülő rönkfákon juttatták el a sziklatömböket végső helyükre. Tudták, hogy a szárazsúrlódás 

kopadékot termel (csiszolás, polírozás) és hőt fejleszt (tűzcsiholás). Azt is mondhatjuk, hogy az 

anyagleválást és a hőfejlődést már régről ismerte az emberiség, azonban ennek káros hatása 

napjainkban vált igen jelentős kutatási céllá, így kutatására és kézbentartására egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetnek.  

 

Az évezredek során azonban sokat változtak az ismeretek a tribológia témakörében. Ennek 

feltétele a léptékek csökkenthetősége volt: a tribológiai folyamatmodellezésben és kutatásokban 

igen fontos tényező a méretarány és a vizsgálat léptéke. A forgó-mozgó gépegységek tervezésénél 
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és üzemeltetésénél, de akár köznapi használati tárgyak, például cipők, gumiabroncsok, meghajtó 

szíjak tervezésénél és gyártásánál a kopás és a súrlódási folyamatokkal foglalkozó régi-új 

tribológia kutatásai is éppen ezért az utóbbi húsz évben, az informatikai eszközök és a 

mechatronika fejlődésével gyorsultak fel. A lépték csökkentésével lehetőség nyílik a káros 

folyamatok kiindulását tanulmányozni, így lehetőséget adva azok hatékony kiküszöbölésére, a 

folyamat megismerésére. Ezen kutatások jelentősége és aktualitása az emberiség jelenlegi 

energiaigénye mellett pedig vitathatatlan: a világgazdaságban megtermelt össztermék értékének 

húsz százaléka a káros kopási folyamatok során semmisül meg, felemésztve ezzel igen jelentős 

nyersanyag és energiaforrásokat. 

1.2 Célkitűzés 

 

A fémek alakíthatóságát a  állapotjelzők (nyomás, hőmérséklet, alakítási sebesség) 

befolyásolják elsődlegesen. Az értekezés elkészítésében célkitűzésként a következőket határoztuk 

meg: 

 

I. Összehasonlítani a csúszó- és gördülősúrlódás hatását a felületközeli rétegben 

bekövetkező szerkezetváltozások szempontjából. 

  

II. Megvizsgálni a feszültségi állapot hidrosztatikus komponensének hatását a 

felületközeli réteg szerkezetváltozásaira. 

 

III. Megvizsgálni a  állapottényezők hatását a súrlódásvizsgálatokhoz használt tömbi 

anyagok törési határalakváltozó képességére. 

 

IV. Korrelációt keresni a tömbi anyag aktuális alakváltozóképessége és a súrlódási 

tulajdonságok, valamint a felületközeli réteg szerkezetváltozása között. 

  

A modern tribológia kutatásaival összhangban jelen értekezésben tehát már nem a súrlódási 

folyamat alapkérdéseire keresem a választ, hanem az alakíthatóság és a súrlódási folyamat 

paraméterei közötti összefüggéseket vizsgálom. Továbblépési lehetőségként a kutatások ipari 

hasznosíthatósága szerint pedig olyan vizsgálati rendszer felépítése vázolható fel, mely a szerkezeti 

fémek tribológiai viselkedésének jobb megismerését teszi lehetővé, így kopásállóbbak, ezáltal 

hosszú távon működőképes, gazdaságosan üzemeltethető tribológiai rendszerhez adaptálhatóak 

lehetnek. 

 

Doktori munkám tudományos alapjai és megírása 2006/2007 tanévben francia nyelven írt, 

„Súrlódó felületek alakváltozóképességének vizsgálata” c. diplomamunkám részét is képezték. Az 

ott elvégzett vizsgálatok és eredmények tapasztalatainak részbeni felhasználásával és azokat 

kiegészítendő végeztem el a doktori témám keretein belüli méréseket is. Itthoni méréseimet a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszékének mérési laboratóriumában hajtottam végre. 

Külföldi méréseimet az ISL (Institut de Recherche de Saint-Louis) és az INSA de Lyon LaMCoS 

kutatólaboratóriumaiban végeztem el, Hopkinson-rudas nagysebességű alakításvizsgáló 

berendezéssel és PeDeBa (appareil petit débattement – egyirányú, ciklikus, kis elmozdulást végző 

koptató berendezés) használatával. Ez utóbbi eredményeit jelen munkában már csak képalkotási 

vizsgálatokban és szemléltetésben használtam fel. Méréseim törzsanyagát járulékos hidrosztatikus 

nyomás alatt végzett szakító és zömítő vizsgálathoz készített próbatestekkel, nagysebességű 

alakításvizsgálat során hengeres zömítő próbatestekkel, kis elmozdulású kisciklusú 

koptatóvizsgálataimat pedig Magyarországon külön erre a célra fejlesztett és épített 

súrlódásvizsgáló berendezéssel végeztem el. A csúszva koptató vizsgálatokat kiegészítettem Shell 

négygolyós vizsgálóberendezésen csúszva gördülő koptató igénybevételt modellező vizsgálattal is. 
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2. Szakirodalomi áttekintés 

2.1 A tribológia jelentősége 

       

Definíció alapján az egymással kapcsolatban lévő, relatív elmozdulást végző felületeket és 

az ehhez kapcsolódó folyamatokat vizsgáló tudományág. Elnevezése görög eredetű, a tribo és 

logosz (tudomány) szavak szóösszetételéből fejlődött ki. A tribológia, mint önálló tudományág ún. 

multidiszciplina, a makroszkopikus léptékektől a mikroszkopikus léptékekig terjedő több 

tudományágat foglal magába. Amonton és Coulomb már a 18. sz. előtt tapasztalati eljárásokkal 

alkotott empirikus formulát a súrlódás folyamatának leírására. A súrlódást akkor még az egymással 

ütköző felületi érdességcsúcsok problémájaként fogalmazták meg. Kezdetben ezért főként kísérleti 

úton fejlődő (empirikus) tudományágnak volt tekinthető.  

 

A 19. sz. végén fontos előrelépés volt Reynolds felfedezése, a kenőfilmek mechanikai 

teherbíró képessége, mely a viszkozitással hozható összefüggésbe [57]. Az iparosodás idejére, az 

1920-as évekre tehető a súrlódási és kenési folyamatok kutatásának és kézben tartásának is 

felértékelődése. A tribológia szerteágazó (multidiszciplináris) volta kihangsúlyozódott, a tribo- 

kémia, a súrlódó felületek kenése során, a kenőfilmekben a hőfejlődésnek és az összetétel-

változásnak köszönhetően lejátszódó kémiai folyamatokat vizsgálta. Heinicke és Oswald is 

kifejtette a két tudományterület szoros kapcsolatát műveiben [57]. A tribológia a fejlődésével az 

orvostudományra is hatást gyakorolt, gondoljunk csak az emberi testben alkalmazott protézisek, 

ízületi implantátumok kifejlesztésére, amelyeket ma már magas megbízhatósággal, széles körben 

használnak. 

 

A tudományág ugrásszerű fejlődése az 1980-as évektől datálható, ez a nanotechnológiáknak 

és az informatikai fejlődésnek köszönhetően indult el. A nanoszerkezetű anyagkutatások, a 

nanoelektronika eredménye képpen a mikro- és nanotribológia ágazata a 0,1-100 nm léptékű 

vizsgálatokkal segíti a súrlódási folyamatok jobb megértését és tart ez napjainkig. Winer  szerint a 

tribológia fejlődésének ígéretes iránya a mikro- és nanoléptékű tribológiai kutatásoké. Napjainkban 

a nanolépték alatti vizsgálatokhoz készült speciális berendezések és a számítógépes szimulációk 

segítik a kutatásokat és járulnak hozzá az áttöréshez. Az évszázadokon átívelő fejlődés jól mutatja, 

hogy a tribológia élő és az egyik legfontosabb gépészeti tudományág napjainkban, a természetben 

lejátszódó káros súrlódási és kopási folyamatok jobb megértése, kézbentartása és mérséklése 

érdekében tett erőfeszítések hatására. A tribológia adja a természet (biológia) és a gépészet közötti 

áthidaló kapcsolatot, mely képes lehet egyszer feltárni a gépészeti berendezések működéséből 

adódó elhasználódás okozta meghibásodások részletes és pontos összefüggéseit. 

 

A tribológia tehát egy olyan tudományág, ami magában foglalja az energia és 

anyagtranszport folyamatok, a disszipáció jelenségeit gépekben, ide értve a kopás és súrlódás 

különböző területeit és az ezekhez kapcsolódó tágabb értelemben vett mérnöki és technológiai 

ismereteket. 

2.2 Fémek felületének geometriai és topológiai jellemzése 

 

A fémek a legritkább esetben mutatnak tökéletes felületi szerkezetet. A fémek felületének 

tárgyalásában két szempontot különböztethetünk meg. Az egyik, a felületek mikrogeometriája, a 

másik pedig a felületközeli réteg szerkezete.  

 

A fémfelületek jellemzése a fémek mikrogeometriája szempontjából arra enged rávilágítani, 

hogy a valós és a tényleges érintkezésben lévő fémfelületek között jelentős eltérés mutatkozik. C. 

Horst munkája [1] alapján az 1. ábrán láthatjuk a névleges felület területét, a feltételezett 

érintkezési felületet: A0. A ténylegesen kontaktusban lévő súrlódó felületet viszont pontok, kisebb 
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részfelületek összege adja, Ar szerint. A kontaktmechanikában megkülönböztetünk tehát a 

látszólagos (A0) és tényleges (Ar) érintkezési felületet. Az ábrából következik, hogy Ar<<A0 ezért a 

felületek közötti kontaktusban az Ar részfelületeken ébredő felületi feszültség értéke igen nagy 

lehet, még relatíve kis normálerő esetében is. A felületek mikrogeometriai egyenetlenségeiből tehát 

következik, hogy az érintkező súrlódó elempárok felületi feszültsége az érintkezésben jelentősen 

meghaladhatja az anyagra jellemző folyáshatárt, előidézve ezáltal a felület meghibásodását, az 

egyenetlenségek letöredezését is.  

 

Amikor két test felületükön érintkezik egymással, a valós érintkezési felület és az elméleti 

érintkezési felületek nagy eltérést mutatnak, mint azt láthattuk. A valós érintkezés csak néhány 

pontban van jelen a felületen. Mivel a feszültség az egységnyi területre jutó erőhatás, 

következésképpen megállapítható: a súrlódás az érintkezésben lévő elempárok felületén és 

felületközeli rétegeiben mikroszerkezeti változásokat idéz elő, köszönhetően a felületközeli 

rétegben, az érintkezési pontokban ébredő igen magas feszültségeknek és a nyíróerőnek. A 

nyírófeszültség a két felület közötti kenőfilm réteg vastagságának csökkenésével áttevődik a 

kenőanyagból a felületközeli rétegbe. A kenőfilm réteg megszűnésével a fém-fémérintkezésben 

rendkívül nagy nyírófeszültségek ébrednek az érintkező elempárokban.  

 

Rideg anyagok esetében a felületi repedések kialakulása az anyagok egyfajta válasza az 

igénybevételre. Képlékenyebb anyagok esetében a felületközeli rétegek rugalmasan-képlékenyen 

alakváltoznak, gyűjtik a károsodást és a határalakváltozó képességük elérésekor berepedeznek, 

majd a kimerült felület leválik. 

 

Az érintkezési pontokban az érdes felületek magas hőmérsékletet érnek el és 

összehegedhetnek. Emellett a viszonylag sima felületek érintkezéskor adhézióval egymáshoz is 

tapadhatnak.  

Következtetésképpen megállapíthatjuk : 

1. Szárazsúrlódás mellett a valós érintkezési felületeken a feszültség értéke meghaladhatja az 

anyagra jellemző folyáshatárt 

2. A nyíróerő gradiense kenőanyag nélküli esetben az érintkezési felületben rendkívül nagy, 

ezért egy igen vékony réteg óriási alakváltozást szenvedhet 

3. Kenőfilm mellett ez a hatás redukált, a felületi feszültség kiegyenlítettebb, a nyírást a 

kenőfilm réteg veszi fel. 

 

1. ábra A névleges és a tényleges érintkezési felület definíciója [1] 



 

12 

MPap

p
A

F
p

fém

meg

megnévl

10010.

.

0

.




 

0)05,0...001,0( AA

A

F
p

r

r

valós




 

GPap

pp

valós

névlvalós

10...1

)1000500(




 

Fvalósvalós p    

Az érintkezési pontban: 

valósikushidrosztat

valóst

valósr

valósz

p

p

p

p

















 

 

 

A megmunkált fémfelületeket kémiai összetételük szempontjából jellemezve azt találjuk (2. 

ábra), hogy a földi légkörben található gáz- és gőznemű szennyezők adszorpció útján beépülhetnek 

a fémrács szerkezetébe, ún. szennyezett, adszorbeált felületi réteget képezve. Ez általában az 

oxidréteg tetején helyezkedik el. Az előbb említett három réteget ún. külső felületi rétegnek 

nevezték el, vastagsága néhány tíz nanométer. Az ipari előállítási eljárások mellett a felületek egy 

vékony rétege alakváltozik és az alakváltozás mértékétől, valamint a hőmérséklettől függően 

felkeményedik, ez a keményebb szerkezeti réteg az oxidréteg alatt található. Abban a mélységben, 

ahol már nincs a megmunkálás által felkeményített felületközeli réteg, találjuk a tömbi fém 

szerkezetét. Az előbb említett két fémfelületet jellemző réteg alkotja a néhány mikrométeres 

vastagságú belső felületi réteget. 

 

 
2. ábra A fémek felületének fiziokémiai összetétele [1] alapján 
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A fent említett, a felületre jellemző fizikai tulajdonságok feltárásával foglalkozik a napjainkban a 

műszaki felülettudomány.  

   

 

3. ábra Az erősen alakváltozott felületközeli réteg és az alakváltozóképesség kimerülése 

következtében kialakult felület alatti repedés, TGV sínszál metszetén (forrás: LaMCos, INSA de 

Lyon, France) 

2.3 A száraz súrlódás fogalma, a gördülő és csúszó súrlódás 

2.3.1 A száraz súrlódás klasszikus értelmezése 

 

Két felületet egymáshoz szorító FN normálerő a két egymáshoz képest nyugvó felület között 

Ft tapadási súrlódási erőt hoz létre. Amennyiben a két felületet egymáshoz képest elmozdítjuk, a 

mozgás irányával ellentétes erőt, a súrlódási erőt kell legyőznünk. A mozgás előtt az FT tapadási 

súrlódásról, a mozgás során az Fs csúszási súrlódásról beszélünk. Amennyiben a felületek között 

nincsen viszkozitással jellemezhető kenőanyagfilm, vagy szilárd kenőanyag, akkor a súrlódást 

száraz súrlódásnak tekinthetjük. A súrlódási folyamatban Amonton (1699) szerint az FN nyomóerő 

és az FS, FT súrlódási erő arányosak.  A viszonyszám a súrlódásra jellemző állandó, a µ súrlódási 

együttható, amelyet Euler (1750) vezetett be [57] . A súrlódó elempárok között egymáshoz képest 

nyugvó súrlódást tapadási súrlódásnak nevezzük, a mozgó elempárok közöttit pedig csúszási 

súrlódásnak. Ezen különbséget elsőként Coulomb (1779) írta le [57]. A súrlódási folyamat további 

tanulmányozása során vizsgálták a csúszási sebesség hatását Archard [65] is. Coulomb leírását 

kiegészítve a tapadási súrlódásnak kitett felületek tapadási idejével, valamint a felületi érdesség 

csúcsok egymásra gyakorolt hatásával és a csúszási sebességgel, kapjuk a súrlódást leíró leginkább 

valós képet. Távolabb mutatva, amennyiben a két felület közé kenőanyagot juttatunk, úgy a µ-t 

változtatjuk, csökkentjük, ezáltal a mozgatáshoz szükséges erőt és vele a súrlódási erőket 

csökkentjük, a felületközeli rétegben jelentkező csúsztatófeszültség a kenőanyagban jelentkezik, 

megvédve ezáltal az egymáshoz képest elmozduló alkatrészeket a kopás káros hatásaitól. 

2.3.2 Tapadási és csúszási súrlódás 

 

A valós és tényleges érintkezési felületeket figyelembe véve, mint azt korábban láthattuk, 

két szilárd test, mely érintkezésben van, az elméleti A0 valós felület helyett csak diszkrét 

érintkezési pontokban, ún. mikrokontaktusokban érintkezik. A mikro-kontaktusok felületének 

összege adja a valós kontaktfelületet (Ar) amely hordozza az FN normálerőt. A továbbiakban a 

mikro kontaktusok érintkezését tárgyaljuk, mivel ez közelíti leginkább a valós érintkezésben 

lejátszódó folyamatokat. A felületi érintkezések pontjaiban megkülönböztetünk rugalmas és 

képlékeny alakváltozást. Ha a felületdarabkák érintkezését tekintjük, megkülönböztethetünk: 
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a) rugalmas alakváltozást felületi érdesség csúcsok között, 

b) képlékeny alakváltozást a felületi érdesség csúcsok között, 

c) kemény és lágy felületi részek érintkezése során karcolódást, szántást, 

d) összehegedést, majd elnyíródást a felületi érdességcsúcsok között (mikroforgácsolás). 

 

A fenti részfolyamatok mindegyikének fenntartásához a tangenciális erőhatás szükséges, mely az 

alakváltozások végbemenetele mellett a hődisszipációt is biztosítja.  

 

Kragelski [2] részletes tanulmányban tárgyalja a mikro kontaktusok és az ezekből adódó 

mikroszkopikus súrlódási erőkomponensek összegének hatását és ebből vezeti le az érintkezésre 

jellemző makroszkopikus súrlódási erőhatást a következő egyenlet alapján: 

adhéziómikroforgképlrugS FFFFF  ...  (1) 

ahol:  

  Frug.: a rugalmas alakváltozás által kiváltott ellenállás, 

  Fképl.: a képlékeny alakváltozás által kiváltott ellenállás, 

Fmikr.forg.: a felületek nyíródása, karcolás, szántásból származó ellenállás (együttesen 

mikroforgácsolás) 

  Fadhézió: az adhézióval összetapadt felületi részek által kiváltott ellenállás. 

 

Ezzel a modellel kvalitatív módon értelmezhető a súrlódó felületek között ébredő erőhatás, 

azonban mindezek ellenére ilyen modellel a súrlódási erő és az erőkapcsolati tényező (μ) is csupán 

erős közelítéssel becsülhető, mivel a számításhoz jelentős egyszerűsítéseket kell tenni.  

 

Bowden és Tabor [3] a fenti mikroszkopikus modellre vonatkozóan néhány becslést ajánl a 

súrlódási tényező közelítésére. A súrlódási folyamathoz hozzájáruló hatásmechanizmusokat két 

részre bontja: 

 

a) alakváltozási folyamatokra, 

b) adhéziós folyamatokra. 

 

M. Godet [4] szerint ezek nem függetleníthetők teljesen egymástól. Ennek ellenére speciális 

körülmények között két hatásmechanizmus közül az egyik elhanyagolhatóan kicsi lehet, így 

vizsgálhatóan két alapesetet különböztethetünk meg.  

 

Az alakváltozást okozó komponens szerepe akkor hangsúlyos, ha kemény felület csúszik el 

igen lágy felületen. A súrlódási erőt (ellenállás) ezen esetekben a keményebb elem felületi 

érdességeinek puhább elembe történő karcolása, mikroforgácsolása okozza.  Ha két felület 

keménysége jelentősen eltérő, az ilyen elempár súrlódása esetén súrlódási együttható ezekben az 

esetekben a puhább elem képlékeny alakváltozásából becsülhető és felírható x-y irányokban egy 

egyensúlyi egyenletből [1] alapján. 

 

Y (normális) irányban:  

yNrN AF   (2) 

mely szerint az FN normálerővel az anyag folyáshatárának és a tényleges Ar érintkezési 

felületnek szorzata tart egyensúlyt.  

 

X (tangenciális) irányban: 

yTgT AF    (3) 
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mely szerint az FT tangenciális erővel a felületi érdesség-keresztmetszet (Ag) és a fém 

tangenciális irányban vett folyási határának szorzata tart egyensúlyt. Izotróp anyagokra nézve a 

szilárdsági jellemzők irányonként azonosnak tekinthetőek, tehát 

yTyN    (4) 

a súrlódási tényező a felületek arányával közelíthető. 

r

g

N

T

A

A

F

F
  

 (5) 

Az adhéziós komponens hatása akkor tekinthető dominánsnak, ha két közel azonos, kis 

keménységű elempár lép érintkezésbe. Csúszó súrlódás esetén a súrlódási erőnek a leggyengébb 

tangenciális síkot kell a tényleges érintkezési felületen elnyírnia az elmozduláshoz. Ezek alapján: 

rsF AF    (6) 

Az érintkezés rugalmas-képlékeny jellegéből származtathatóan: 

y

N
R

F
A


  

(7) 

y

s
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F

F

F




   

(8) 

 A súrlódás mikroszkopikus modelljével és egyszerű becslésekkel erre támaszkodva 

lehetséges az Amonton-Coulomb törvényt igazolni. A súrlódás az AR tényleges érintkezési 

felületeken megy végbe. Mind a deformációs, mind pedig az adhéziós komponens esetében: 

RF AF ~  (9) 

Kontaktmechanika alapján kijelenthető, hogy: 

RN AF ~  (10) 

Ahonnan következik: 

FN FF ~  (11) 

Tehát a súrlódási erő arányos a terheléssel és független a geometriai érintkezési felülettől. 

 

Mindezek ellenére ismert, hogy a súrlódási folyamat érzékeny a felület adhéziós és 

deformációs képességeinek változására. A működési körülményeket figyelembe véve, ezek a 

képességek változhatnak szennyezők bejutásával, harmadik test képződésével és emissziójával, 

atmoszférikus hatással (gázok, gőzök) hatására is. A felület súrlódás során mutatott viselkedése 

függ továbbá a részecskeszerkezettől, kristályorientációtól, a kristály rácsparamétereitől, valamint 

az ötvözők jelenlététől is. 

2.3.3 A gördülő súrlódás 

 

A gördülő súrlódás összességében összetettebb, nehezebben közelíthető, számítható 

folyamat. A csúszó súrlódáshoz képest a tiszta gördülő kontaktusokban a deformáció és az adhézió 

nincsenek jelen, a gördülés kinematikája is eltérő, tehát a folyamatot más közelítésből kell 

interpretálni. Gördülésben megkülönböztetünk nagy terhelésű (pld. vasúti kerék gördülése) és kis 

terhelésű gördülést, valamint ún. szabadon futást. Ha kezdetben a Hertz-féle érintkezésből 

indulunk ki nyugalmi helyzetben, akkor forgatónyomaték bevezetésével megjelenik egy 

tangenciális erőhatás is. Ennek eredményeképpen az érintkezési felületen megkülönböztetünk 
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mikrocsúszásos zónát és adhéziós zónát, ahol a felület csúszás nélküli gördülésben vesz részt. A 

gördülési ellenállásnál a következő részhatásokat tekinthetjük [1] alapján: 

 

a) mikro-szlip, 

b) rugalmas hiszterézis, 

c) képlékeny alakváltozási zóna, 

d) adhéziós hatások. 

 

A mikrocsúszás, vagy mikro-szlip elméletét többen vizsgálták. Reynolds [5] két, különböző, 

egymáson  szabadon gördülő, különböző rugalmassági modulussal rendelkező testre bizonyította, 

hogy a felületeiket összenyomó erő hatására egyenlőtlen tangenciális elmozdulásokat indukál, ami 

a felületeken a mikro-szlip jelenség kialakulásához vezet. 

 

H. L. Heathcote [6] egy horonypályán gördülő elemet (golyót) vesz alapul. Mivel a 

forgástengelytől megfelelő távolságra lévő pontérintkezésben ébredő erők tangenciális irányban 

nyomatékot fejtenek ki, ezért mikrocsúszási jelenség alakul ki. Carter [66], Poritsky [67], Föppl 

[68] kétdimenziós esetben tárgyalja a szlipet, vasúti kerék-sín kapcsolat esetében. Tabor [7] a 

Reynolds [5] és Heathcote [6] által tárgyalt szlipet tanulmányozta acélgolyó-gumihorony 

gördülőkapcsolat esetében és megállapította, hogy nagyfokú geometriai illeszkedés esetében sem 

számottevő a mikrocsúszás szerepe a gördülősúrlódás súrlódási együtthatójának növelésében. A 

gördülősúrlódás és az általa kiváltott tribológiai hatás mechanizmusát tehát más tényezők 

szerepében kell keresni.  

 

A rugalmas hiszterézis elméletét 1952-ben Tabor [8] dolgozta ki mely azt feltételezi, hogy a 

gördülési ellenállás az elasztikus hiszterézisveszteséggel magyarázható gördülőkontaktusok 

esetében. Ideális Hertz-érintkezést feltételezve egy bizonyos energiamennyiség szükséges a 

kontaktzóna felépítéséhez. A teljes gördülőpálya felépítéséhez mechanikai munka szükséges, 

amely a gördülési ellenállástól függ. A kontaktus során a felület összetett kompressziót és torziót 

szenved. A felület összenyomása és kirugózása közötti különbséget a gördülésben rugalmas 

hiszterézis veszteségnek nevezi, amely hődisszipáció formájában jelentkezik a gördülőkontaktus 

energiamérlegében. 

  

Képlékeny alakváltozás történik gördülőkontaktus során, ha a felületeket összenyomó 

erőhatás következtében fellépő Hertz-féle feszültség meghalad egy határértéket. Sík és golyó 

érintkezésében a gördülőkontaktus képlékeny alakváltozásának tanulmányozása és a folyamat 

leírása Tabor és Eldredge [9] nevéhez fűződik. Megfigyelték, hogy az első végiggördülésnél egy 

pálya alakul ki és a gördülési ellenállásra (gördülési súrlódásra) a következő empirikus 

összefüggést találták: 

r

F
F N

F

3

2

~  
(12) 

 ahol r: a gördülési sugár, 

        FN: a normálerő. 

A fenti összefüggést arra alapozzák, hogy a gördülési ellenállás nagyrészt annak az 

alakváltozásnak köszönhető, amely a gördülő golyó előtt játszódik le. Jól meghatározható 

metallográfiai paraméterek mellett (pld: egykristályos fémek alakváltozása esetében) a képlékeny 

alakváltozások rácsszerkezeti adatok alapján számíthatók (pld. kristályorientációk, vagy a csúszási 

rendszerek ismeretében). Ismétlőleges gördülőkontaktusok mellett azonban a fenti kritérium nem 

teljesül, mivel az első pályabejárás során kialakul a képlékeny deformáció és remanens, a felülettel 

párhuzamos nyírófeszültség alakul ki. További képlékeny alakítás már kevésbé jelentős, egy ún. 

állandósult állapot alakul ki, amelyben az anyagot már nem terheli a kontaktus az új rugalmassági 

határán túl. Ezt a folyamatot shakedown-nak nevezik (5. ábra), a határt, ahol ez a jelenség 
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jelentkezik pedig – ebben az esetben – rugalmas shakedown határnak. Tiszta gördülés esetén ez a 

határ: 

r 4  (13) 

2.3.4 A shakedown határ fogalma csúszó és gördülő súrlódás esetében 

 

A shakedown egyformán megtalálható a csúszó és a gördülősúrlódás esetében is. Ha a 

felületet folyási határa alatt terheljük, a felület meghibásodásának oka a kifáradás lesz. Ha a 

következő gördülő pályabejárás során a kontaktusban az elempár képlékeny alakváltozást szenved, 

de további halmozódó képlékeny alakváltozás nem következik be, a felület felkeményedik, de a 

felkeményedésből adódóan az új folyáshatárhoz a fémfelület beáll egy ún. rugalmas shakdown 

határra. További ismétlődés esetén a képlékeny alakváltozás halmozott alakváltozásként tárolódik a 

felületben. Ezt elsőként A.W. Crook [10] figyelte meg, később gyakorlatban Hamilton [11] 

tanulmányozta ezt a jelenséget.  Ha a terhelés nem növekszik, alakváltozóképességében tartalék 

marad, akkor a felület beáll a rugalmas shakedown határra. Ha növekszik, a felület elérheti az ún. 

képlékeny shakedown határt, ahol alakváltozóképessége határára érve kimerül. Összefoglalásul 

tehát elmondható, hogy néhány körülfordulás után a rendszer beáll a rugalmas shakedown határra, 

és ha a terhelés ez alatt marad, akkor folyamatos rugalmas alakváltozást kiváltó ciklusok váltják 

egymást, míg ha a shakedown határt meghaladja, akkor kumulatív képlékeny alakváltozások 

halmozódnak fel. A shakedown jelenség nem csak gördülő, hanem általános csúszó érintkezés 

mellett is jelentkezhet. 

 

 

4. ábra A felületközeli réteg képlékeny alakváltozásának határgörbéi alternáló mozgást végző, ideálisan merev 

henger és rugalmas-képlékeny síklap érintkezése esetén, a maximális Hertz-feszültség és a nyírási folyáshatár 

hányadosára vonatkoztatva [71]  
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A 4. ábrából látható, hogy a súrlódási tényező µ=0,25 értékéig a maximális Hertz-feszültség értéke 

elérheti a nyíró folyáshatár négyszeresét. Az elméleti nyíró folyáshatár az egytengelyű húzó 

folyáshatárból számítható. 

                                                                                                                      

 

5. ábra A súrlódó felületek súrlódási igénybevételre adott válasza 

 

Az aktuális folyáshatár – összehasonlító nyúlás ábráján (5. ábra) négy (a, b, c, d) különböző 

terhelési esetet különböztetünk meg [56]: 

a – a feszültségszint az egytengelyű feszültségi állapotban mért folyáshatár alatt marad, maradó 

alakváltozás nincs (a felület károsodását a kifáradás okozhatja). 

 

b – a felkeményedés szakasza. A kezdeti folyáshatárt meghaladó feszültségszint képlékeny 

alakváltozást eredményez, aminek következtében az aktuális folyáshatár megnő. Mindaddig, amíg 

a súrlódási igénybevételtől a felületközeli rétegben ébredő feszültségek tovább nem nőnek, az 

alakváltozás a felkeményedés hatására ismét a rugalmas tartományba kerül. Az így megnőtt 

aktuális folyáshatárt rugalmas shakedown határnak nevezi a szakirodalom. A shakedown határ 

értéke jelentős mértékben függ az aktuális feszültségi állapottól. A shakedown határ feszültségi 

állapottól való függését a kutatók a Bauschinger-effektusra vezetik vissza [76, 77]. 

 

c – a keményedésmentes képlékenység tartománya. A felületközeli réteg feszültségi állapota úgy 

változik, hogy a deviátor ismét képlékeny alakváltozást eredményez, de a maradó alakváltozás 

felkeményedés mentes, ideálisan képlékeny állapotban valósulhat meg. Ilyen tulajdonságokkal 

rendelkező kristályos anyag a gyakorlatban nem fordul elő. 

 

d – a halmozódó képlékeny alakváltozások szakasza. A felületközeli réteg feszültségi állapota 

kedvezőtlen irányban változik, a deviátor képlékeny alakváltozást eredményez, a hidrosztatikus 

feszültségkomponens pedig már nem elegendő a károsodásmentes képlékeny alakváltozás 

fenntartására, az egyes terhelési ciklusok okozta alakváltozások kedvezőtlen hatásai (diszlokáció 

sűrűsödés a szemcsehatárok mentén) összegződnek és felhalmozódnak (rachetting = kilincskerék 

működési elv), ami töréshez, azaz részecskeleváláshoz vezet.  

2.3.5 Golyó-síklap felületi érintkezés feszültségi állapota 

 

Statikus körülmények között golyó-síklap érintkezés esetében a feszültségmező jellemzését 

a Hertz-elmélet, míg dinamikus körülmények mellett a Johnson által módosított Hertz-elmélet 
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jellemzi [71]. A 6. ábrán látható, hogy az érintkezési tartomány szélessége 2a. A Hertz-feszültség 

maximuma az érintkezési pont alatt helyezkedik el. Az érintkezési pontban az ébredő feszültség 

hidrosztatikus nyomáskomponense legnagyobb értékét találjuk, itt a feszültségi állapot teljesen 

hidrosztatikus. Ahol a képlékeny alakváltozást okozó csúsztatófeszültség maximuma ébred, ott a 

hidrosztatikus nyomáskomponens értéke elhanyagolhatóan kicsi. 

 

 

6. ábra Statikus golyó-síklap érintkezés Hertz-féle feszültségi állapota [30] 

 

Elmozdulás hatására a kontaktfelület alatti feszültségmező deformálódik (7. ábra), a 

szimmetriatengelytől az elmozdulás irányába tolódik el. Az eltolódás a súrlódási tényezőtől függ, 

minél nagyobb, az eltolódás és a feszültségmező deformációja annál jelentősebb.  

 

 

7. ábra A felület alatti feszültségmező deformációja [32] 

 

Kapoor és Johnson [48] közös publikációban ismerteti, hogy az ismétlődő gördülő 

igénybevétel hatására létrejövő oldalirányú képlékeny alakváltozás a kontaktzóna alakját is 

megváltoztatja, a kezdetben elliptikus zóna közel téglalap alakúvá módosul. Ezzel összhangban a 

Hertz-féle feszültségi ellipszoid formája oldalirányban is közel teljesen homogénné alakul át. Ezt 

Kunert [49] is tanulmányozta, melyet később kísérletekkel is igazolt több kutató.  
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2.3.6 Az  állapotjelzők hatása a fémszerkezeti anyagok alakíthatóságára 

 

Fémek esetében az alakítási sebesség növelésével együtt növekszenek a szilárdsági 

jellemzők (ReH, Rm). Minden anyagra létezik egy kritikus alakítási sebesség, amely felett az anyag 

csak egyenletes nyúlást szenved, és kontrakció nélkül törik. Fémek esetében ez a kritikus 

alakváltozási sebesség 40-60 m/s nagyságrendben van. Száraz súrlódásnál a sebesség változásával 

vehető figyelembe a mechanikai igénybevételek hatása is. 

 

A nagy alakváltozási sebességű jelenségek majdnem minden szilárd testben 

megfigyelhetőek, csúszó súrlódás esetében az egymáshoz képest relatív elmozdulást végző 

elempárok érdesség csúcsait érik a nagy alakváltozási sebesség hatására jellemző igénybevételek. 

A lokális alakváltozás tehát ennek legjelentősebb példája. A fémek esetében a helyi alakváltozások 

(az érdességcsúcsok elnyíródása) az adiabatikus jelenségekkel hozhatók összefüggésbe. A fémek 

gyakran jobban ellenállnak az alakváltozás helyhez kötésének a képlékenység miatt. Egy fémben, 

az adiabatikus alakváltozásból adódó felmelegedés nagyobb mértékben lágyítja ki az anyagot, mint 

az alakításból adódó felkeményedés és így az alakváltozás egy keskeny területre összpontosul, 

létrehozva az ún. adiabatikus nyírási zónát. J.L. Derep [47] és szerzőtársai hadiipari páncélzatok 

esetében vizsgálták meg a nagysebességű alakítás hatását és az adiabatikus nyírási zónák 

szemcseszerkezetét. Azt találták, hogy az adiabatikus nyírás hatása nem csak a vékony nyírási 

zónára korlátozódik, hanem attól szélesebb sávban is kimutatható a hatása, az adiabatikus zóna 

irányában a szemcseméret exponenciálisan csökken, majd beáll a zónára jellemző néhány 

nanométeres finomszemcsés szerkezetté. Az adiabatikus nyírási zóna szemcseméret-változása és 

fázisátalakulása információt szolgáltathat a fémen belüli, alakítás során kialakuló hőmérsékleti 

viszonyokról. 

 

 

8. ábra Adiabatikus nyírási zóna mikroszkópi felvétele páncélban [47] 

 

Vizsgálataim során a hőmérséklet hatását szakirodalmi forrásokból vettem figyelembe. Az 

alakítási hőmérséklet képlékenységre gyakorolt hatása régóta ismeretes az emberiség számára, 

ezért a hőmérséklet hatásának részletes magyarázatától eltekintünk. A nagy alakváltozási 

sebességű, Hopkinson-rudas vizsgálat során jelentős hőmérsékletnövekedéssel számolhatunk a 

próbatesten belül. Az alakváltozási munka a próbatesten belül teljesen hővé alakul és egy vékony 

sávban koncentrálódik (8. ábra). Ez a sáv az adiabatikus nyírási zóna. A bekövetkező 

nagysebességű alakítás során a felszabaduló hőenergia olyan mértékű, hogy akár az olvadáspontig 

is melegítheti ebben lokálisan a próbatestet. Ezért kijelenthető, hogy a hőmérséklet hatása nem 

csak önmagában, hanem más hatások additív elemeként is előfordul, így például tapasztaljuk 

adiabatikus nyírási zóna kialakulása során is. 
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2.4 A fémfelületek tribológiai jellemzőinek átmeneti és állandósult változása a 

súrlódási folyamatok alatt, a tribológiai igénybevétel hatására módosult 

felületközeli réteg (TTS) 

2.4.1 A felületközeli réteg átmeneti és állandósult változásai a súrlódási folyamatok során 

 

Súrlódás során, különösképpen száraz súrlódás esetén a felületek csaknem minden 

tulajdonsága megváltozik.  A változások jellege lehet állandó, vagy átmeneti és megnyilvánul a két 

elem érintkezésekor a: 

 súrlódási tényezőben 

 a felület mikrogeometriájában 

 a felületek fizikai tulajdonságaiban, ritkábban kémiai összetételében, 

 az érintkező felületi rétegek szövetszerkezetében. 

A súrlódási tényezők, a mikrogeometria, a felületek fizikai-kémiai tulajdonságainak 

változásával Bollók és Kozma [12] a súrlódási tényező növekedését és egy, a kezdetihez képest 

magasabb értéken állandósult súrlódási tényező kialakulását vizsgálta golyó-síklap elempárok 

esetében. Palásti és szerzőtársai [13] a felület mikrogeometriáját vizsgálták és a mikro topográfia 

feldolgozása után az érdesség csúcsokat paraboloidokkal közelítve számították az érdesség csúcsok 

irányszög, magasság, és csúcs-rádiusz eloszlásait, kísérletekkel alátámasztva megállapították, hogy 

a súrlódási folyamat során egy csaknem teljesen új felületi topográfia alakul ki, változik az 

érdességcsúcsok orientációja, magassága, rádiusza. A magasabb csúcsok lekopnak, a felület 

jellemző mintázata az igénybevételnek hatását csökkentendő kedvezően alakul át.  

A felületek egymáson történő terhelés alatti elmozdulásuk (súrlódásuk) során különböző, 

tribológiai okokra visszavezethető változásokat szenvednek. A felületközeli rétegek olykor jelentős 

metallográfiai, fizikai, kémiai átalakuláson mennek keresztül. Ennek tudományos alapjait az 1920-

as évektől az 1980-as évekig a felületi réteg amorfizációjára vezették vissza és ezt a réteget Sir 

George Beilby után Beilby rétegnek [61] is nevezték. Az amorf felületi réteg elnevezés onnan 

származott, hogy az akkor használatos és létező felületvizsgálati módszerekkel lehetetlen volt a 

réteg sajátosságait (szemcseszerkezet, mikrokeménység, elektronmikroszkópos fényképfelvételek, 

kristálytani vizsgálatok) feltárni. A ’80-as évekre jutott el oda a felülettudomány és az informatika, 

hogy lehetőség nyílt a felületi „amorf” réteg mélyebb vizsgálatára, feltárására. Azért is 

kiemelkedően fontos ez, mert a felület ilyen módosulásai alapvetően meghatározzák a 

részecskeleválás feltételeit, ezzel később a kopást, mint végeredményt. A felületközeli réteg 

„amorf” szerkezetét ma már a súrlódási igénybevétel hatására megváltozott szerkezeti rétegnek 

nevezi a szakirodalom, angolul TTS-nek (Tribologically Transformed Surface) és tudja róla, hogy 

egy mikroszemcséssé alakult rétegről van szó, amelynek a keménysége a tömbi anyagéhoz 

viszonyítva 4-6-szoros. A felület változása lehet rugalmas, vagy képlékeny, ennek megfelelően 

beszélhetünk átmeneti és állandósult szerkezeti változásokról e réteg esetében. Jelenleg még a TTS 

megjelenése, kialakulásának folyamata kísérletekkel nem bizonyított.  A felületek károsodása 

ennek a rétegnek a létezését feltételezi, így kísérletekkel történő reprodukálása a kutatás 

szempontjából kulcskérdés. Az egyirányú, ciklikus, kis elmozdulást végző berendezés ezen 

jelenség modellezésére hivatott. Minden feltétel adott (nagy érintkezési feszültség, jelentős 

alakváltozás, lokális hőcsúcsok) a felületközeli réteg szerkezeti átalakulásához, a TTS 

(Transformation Tribologiques Superficielles) vagy MMS (Modification Mécanique Superficielle) 

kialakulásához. 

Az átmeneti változások a felületközeli réteg rugalmas alakváltozását jelentik, amelyek a 

reverzibilisek, tehát a terhelés megszűnésével a réteg visszaáll eredeti állapotába. Az átmeneti 
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változásokat az érintkezés hidrosztatikus nyomáskomponense biztosítja. Tisztán hidrosztatikus 

feszültségi állapot esetében az indukált változás átmeneti.  

Állandósult szerkezeti változásoknak nevezzük a felületközeli rétegben azokat a 

változásokat, melynek során a réteg fizikai és szerkezeti jellemzői visszafordíthatatlan 

változásokon esnek át. Ilyen az aktuális feszültségi állapot hatására végbemenő képlékeny 

alakváltozás, a szemcseszerkezet aprózódása, a repedések megjelenése, a részecskeleválás. 

Rigney és szerzőtársai [50] tisztán gördülő és csúszva gördülő vasúti járműkerék-sín 

kapcsolatot vizsgáltak, különböző szlip (0-26%) mellett, martenzites acél kerék és sín esetében. A 

teszteket szárazon és a felületek közé kerülő különböző anyagokkal (víz, szilikonolaj, ezek 

kombinációja) hajtották végre. A kopást a súlycsökkenésből vezették le, a felületközeli réteg 

alakváltozásának vizsgálatához pedig metszeteket készítettek, amit SEM berendezéssel vizsgáltak 

meg. A vizsgálataik kimutatták, hogy a szlip növekedésével az erősen alakváltozott felületközeli 

réteg vastagsága növekszik, míg szlip nélkül a réteg igen vékony. Megállapították továbbá, hogy a 

kopadék a felületközeli réteg levált anyagából képződik mindkét elempár esetében. Azt is 

kimutatták, hogy a repedések a felületből indulnak ki és a lokális maxmiális nyírófeszültség 

irányára merőlegessel ellentétben a korábbi képlékeny alakváltozások mentén tovaterjednek. Ebből 

látható, hogy gördülésben az átmeneti és állandósult változások határmezsgyéjét a szlip határozza 

meg, de a réteg alakváltozóképessége kulcsfontosságú. 

 

A felületközeli réteg aktuális alakváltozóképessége közvetlenül befolyásolja a súrlódást. 

Eleőd és szerzőtársainak eredményei alátámasztják, hogy a felületközeli réteg 

alakváltozóképessége a lokális és aktuális feszültségi állapot függvénye [14], többek között a 

feszültségi állapot hidrosztatikus nyomáskomponensé. Erre utal Johnson [15] megállapítása is, 

miszerint a nyomó feszültségi állapot és annak hidrosztatikus komponense elsődleges az 

alakváltozóképesség növelhetősége szempontjából.  

 

2.4.2 Fémszerkezeti anyagok határ-alakváltozóképessége 

 

A feszültségi állapottól függő határalakváltozás meghatározására több módszer ismert. 

Ezek egymástól alapvetően a határalakváltozás függvényének paraméterszámában különböznek. 

Háromparaméteresek a síkgörbével megadott függvények, amelyek változóként általában a Mayer-

féle feszültségmutatót, vagy a deformáció történetet [16] használják. A jelen munkában a Bogatov-

féle módszert használjuk az alakváltozóképesség ábrázolására. 

 

Bogatov [17] két, a feszültségi állapotot jellemző tényező felhasználásával, 

négyparaméteres függvényfelülettel írja le a törési határalakváltozást az aktuális feszültségi állapot 

függvényében.  

 

 

A határalakváltozást a két feszültségi állapot mutató függvényében ábrázolva egy görbült 

felületet kapunk, amelynek maximuma a háromtengelyű nyomás, minimuma pedig a 

háromtengelyű húzás állapotához tartozik. Az eltérő felületek a járulékos hidrosztatikus nyomás 

hatására alakulnak ki. 
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  (16) 

ahol: 

 - a Lode-paraméter 

k    - a Mayer-féle feszültségi állapotmutató. 

C1, C2, C3, C4  - anyagminőségtől függő állandók. 
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9. ábra Repülőgép-hajtómű csapágyanyag („ BG-42 acélötvözet”) Bogatov-féle alakváltozási határfelülete (forrás:  

EU6-Bearings-Airbus/BME-JHT project) 

Ha megvizsgáljuk az acél esetén az alakváltozási határfelület szélsőértékeit azt látjuk hogy μσ=1-

nél és k negatív értékeinél kapjuk  f -re a legnagyobb értékeket. 
2 2

3 3
  k  tartományban a törési 

határalakváltozás változása 2,7<εf<0,04, tehát az eddig ismertetett módszerek közül a 

legérzékenyebben változik a feszültségi állapot függvényében.  

 

Méréseim során a kísérleti lehetőségekkel összhangban választottam a Bogatov-féle 

határfelület kiértékelését, de megemlítendő kiegészítésként, hogy Bogatov módszerét 

továbbfejlesztették, Darvas és Ziaja [16] az ún. Lode-féle feszültségmutatót a deformáció 

történetből határozza meg, így a törési határalakváltozást Bogatovhoz hasonlóan felületekkel 

jellemzik, de nem csak az aktuális feszültségi állapot, hanem a valódi alakváltozási állapot 

függvényében, így a határfelületet leíró négyparaméteres görbesereg már nem csak a feszültségi 

állapotnak, hanem az alakváltozási állapotnak is függvénye lesz, a következők szerint: 

 

1 2 3 4( ) exp ( )            f C C C C k  (17) 

ahol:  

C1, C2, C3, C4  - anyagminőségtől függő állandók, (nem azonosak a Bogatov-féle összefüggés állandóival) 

με - Lode-paraméter az alakváltozási állapot jellemzésére 

 

 

Kármán Tódor [62], Bridgman [63] úttörő munkássága alapján ismert, hogy a feszültségi 

állapot hidrosztatikus komponense megnöveli a fémszerkezeti anyagok alakváltozási képességét, 

mely lehetővé teszi bonyolult kialakítású alkatrészek előállítását, védi az anyagot az elnyíródástól, 

a töréstől. 



 

24 

 

10. ábra A folyásgörbe függése az állapotjelzőktől 

Törköly Tamás és Eleőd András Kármán kísérleti technikáját alkalmazva, a súrlódó 

felületek felületközeli rétegének anyagához, a szakítógörbék meghatározásához dolgoztak ki 

kísérleti módszert [14]. Járulékos hidrosztatikus nyomás mellett tömbi anyagok törési 

alakváltozását vizsgálták a feszültségi állapot függvényében. Az alakított tömbi anyagok 

metszetének részletes szerkezetvizsgálatával igazolták, hogy a kopásnyomban a járulékos 

hidrosztatikus nyomás alatt alakított Mg és Ti próbatesteken kimutatható szerkezeti változások 

jöttek létre. Ezekben a vizsgálatokban, részint diploma dolgozatom kapcsán, részint egy későbbi, 

EU6-os projekt (Bearings-Airbus) okán én is részt vettem. Általános esetben tehát az 

alakíthatóságot jellemző folyásgörbe az állapottényezők hatása a 10. ábra szerint módosul: 

 az alakváltozási sebesség növelésével az alakítási szilárdság nő, de a törési 

határalakváltozás csökken, 

 a járulékos hidrosztatikus nyomás hatására az alakítási szilárdság nem, vagy csak 

kis mértékben változik (lásd részletesen később), az alakíthatóság (törési 

határalakváltozás) viszont nagymértékben kitolódik, 

 a hőmérséklet növekedésének hatására az alakítási szilárdság lecsökken, a törési 

alakváltozás pedig megnő az atmoszférikus nyomáson és szobahőmérsékleten 

mérthez képest. 

A fémek rugalmas-képlékeny viselkedését legegyszerűbben a szakítógörbével 

jellemezhetjük. Eltekintve a klasszikus értelmezéstől, (rugalmasság, képlékenység, deformáció, 

jelentős korlátok), a szakítógörbe futása függ tehát az  állapotjelzőktől, úgy, mint a hőmérséklet, az 

alakváltozás sebessége és a feszültségi állapot járulékos hidrosztatikus nyomáskomponensétől. 

A hőmérséklet hatására az atomok közötti taszítóerő megnövekszik a vonzóerő rovására, 

így az alakváltozáshoz kisebb energia szükséges, mint szobahőmérsékleten Ez a gyakorlatban 

abban mutatkozik meg, hogy az alakváltozási feszültségek az anyagon belül csökkennek. Ezt 

használják fel a melegalakítási eljárások folyamán.  

Az alakváltozási sebesség hatására változik az anyagon belüli alakítási feszültség, az 

alakíthatósággal szemben tanúsított ellenállás a sebességgel együtt növekszik, mivel az 

alakváltozóképességet döntően a diszlokáció mozgás befolyásolja. A diszlokáció mozgás 

sebessége nem lehet végtelen nagy, így nagysebességű alakváltozás során az anyagok jelentős 

ellenállást tanúsítanak. 

A titán és a magnézium, bár mindkettő hexagonális rácsszerkezetű, jelentősen eltér a 

rugalmas-képlékeny alakváltozással szemben mutatott viselkedésük.   



 

25 

A magnézium törékeny, míg a titán képlékeny. Ennek oka egyrészt a korábban megismert 

kristálytani (rács) paraméterekkel magyarázható, másrészt az ún. SFE (rétegződési hiba) energia a 

titán esetében kb. tízszer akkora, mint a magnéziumnál, így az alakváltozóképesség szempontjából 

a diszlokációmozgás könnyebb, a képlékenység sokkal jobb.  

2.4.3 A hexagonális szerkezetű titán és magnézium rácsszerkezeti és alakváltozási jellemzői 

 

A hexagonális felépítésű elemi cellákból álló rács a legjobb helykihasználtságú 

rácsszerkezet. A hexagonális rácsszerkezet leírásához az [uvw]-vel jelölt, az origón és az u, v, w 

koordinátákon áthaladó irányvektorokkal jelölt irányokat használjuk. Egy síkot a h, k,l Miller-féle 

indexekkel jelölünk. A hexagonális rácszerkezetű fémek esetében ezt egy negyedikkel egészítjük 

ki, ahol i=-(k+h) A hexagonális rács leírásához négy főtengelyt használunk.  

A hexagonális rácsban (11. ábra) 6 ion kap helyet, 3 belül, 2 az alapokon, amely egyszerre 

két elemi cellához tartozik, 12 a csúcsokban, amelyek 6 elemi cellához tartoznak.  A titán 882,5 

Celsius felett térközéppontos köbös rácsszerkezeti formát vesz fel. Ezt az átalakulást allotróp 

átalakulásnak nevezzük. Mivel a fém rácsszerkezete átalakul, változik a térfogata is.  

 

11. ábra A titán két rácsszerkezeti modellje a rácsparaméterekkel és a csúszási 

rendszerekkel   

Tekinettel arra, hogy a vizsgált fémek 882,5 Celsius alatti hőmérsékleti tartományban 

vannak, egyedül a hexagonális elemi cellát tárgyaljuk a későbbiekben. 

Egykristályos és polikristályos fémek rácsszerkezeti eltérései  

 

A vizsgálatokhoz nagytisztaságú, polikristályos próbatesteket használtunk fel, melynek 

szerepe az alakváltozás során mutatkozik meg : egykristályokhoz képest a polikristályos anyagok 

alakváltozását a kristálytani síkok egymáshoz viszonyított helyzete és a szemcsehatárok is 

befolyásolják. Mindezek ellenére egy szemcsén belül, ahol az irányok megegyeznek, a rugalmas-

képlékeny alakváltozások lezajlása megegyezik az egykristályokéval, tehát az alapvető 

összefüggések itt is érvényben maradhatnak.  

A szemcsehatárok viszont hirtelen, ugrásszerűen befolyásolják a homogén szemcsén belüli 

fémtani jellemzők alakulását. Ebből adódik, hogy ha minél több szemcséből áll az adott 

polikristályos próbatest, ezek az ugrásszerű változások kisebbek, de a teljes próbatest alakítással 

szemben mutatott viselkedését (ellenállását) jelentősen befolyásolják (növelik) a homogén 

egykristályhoz képest. 
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Csúszási rendszerek a titán és a magnézium esetében 

 

A fémek rugalmas-képlékeny alakváltozását a diszlokáció mozgások teszik lehetővé. A 

diszlokáció a vonalszerű hiba elnevezése a szaknyelvben; egy olyan rácshiba, amely a valós 

fémrács ideálistól eltérő, folytonossági hibája. A rugalmas alakváltozás a kristálytani csúszási 

rendszerben, annak mentén és meghatározott csúszási irányban történik. Ezekben a csúszási 

rendszerekben a legnagyobb a rácsban elhelyezkedő atomok sűrűsége. Hexagonális rácsszerkezetű 

fémek esetében négy csúszási rendszert [19] különböztetünk meg : bázikus, prizmatikus, első- és 

másodrendű piramidális.  

 

12. ábra A hexagonális fémek csúszási síkjai [20] 

 

 Burgers vektor Csúszási irány Csúszási sík 
Független csúsz. rendszerek 

száma 

1 a <1120> bázikus {0001} 2 

2 a <1120> prizmatikus I. {1010} 2 

3 a <1120> piramidális I. {1011} 4 

4 c+a <1123> piramidális II. {1122} 5 

5 c <0001> prizmatikus I. {1010} 2 

6 c <0001> prizmatikus II. {1120} 2 

1. táblázat A hexagonális fémrács-szerkezet csúszási rendszerei [20] alapján 

Ahhoz, hogy ismerjük, melyik csúszási rendszer aktív, fontos tudni a vizsgált fémek 

rácsparamétereit. A magnézium és a titán esetében ezek a következők [20] szerint: 

Fémszerkezeti anyag Kristályszerkezet a [nm] c [nm] 
a

c
 

Magnézium HC 0,321 0,521 1,6231 

Titán-α HC 0,295 0,468 1,5864 

Titán-β CC 0,332 - - 

2. táblázat A titán és a magnézium fémrácsának rácsparaméterei [20] alapján 
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A 
a

c
 arány meghatározó a csúszási síkok aktiválása szempontjából. Az ideális érték esetében 

3

8
. 

Ha 
3

8


a

c
, csak a bázikus rendszer aktív. Abban az esetben, ha 

3

8


a

c
, a prizmatikus és 

piramidális csúszási rendszerek válnak aktívvá. Ez általában a titán esetében van így. Végül pedig, 

ha 
3

8


a

c
 egy átmeneti állapotról beszélünk, a bázikus rendszert részben kiváltja a piramidális és 

a prizmatikus rendszer. Ez a magnézium általános esete. 

A csúszási síkok aktiválása a  állapotjelzőktől, így a nyomástól, a hőmérséklettől és az 

alakváltozási sebességtől függ. A hőmérséklet csökkenésével és az alakváltozási sebesség 

növelésével csökken az aktiválható csúszási rendszerek száma, így az alakváltozás ikresedéssel 

mehet végbe [21]. Az ikresedés az eredeti rácsszerkezet szimmetriájának kialakulását eredményezi 

egy adott síkhoz képest. Három altípusát különböztetjük meg : az újrakristályosodási ikresedést, 

amely lecsapódás és megszilárdulás során következik be, az átalakulásos ikresedést, amely a 

martenzites átalakulás során figyelhető meg például és az alakváltozási ikresedést, mely a 

rácsszerkezet homogén nyírásával következik be. Ez utóbbi folyamat nagyon jelentős a rugalmas 

alakváltozás szempontjából különösen a hexagonális rácsszerkezetű fémek esetében, ahol a 

rácsszerkezet szimmetriája mérsékelt. A hőmérséklet emelkedésével az ikresedés mértéke csökken, 

a diszlokációmozgás jelentősége növekszik.  Az alakváltozási sebesség növelése általában az 

ikresedés mértékét növeli. Abban az esetben, ha a próbatestben létrejövő feszültség nyíróirányú 

komponense elhanyagolható a húzó/nyomó igénybevételhez képest a hexagonális rácsszerkezetű 

fémek alakváltozása ikresedéssel történik. Az ikresedés az eredeti rácsszerkezet szimmetriájának 

kialakulását eredményezi egy adott síkhoz képest.  

Polikristályos fémek homogén képlékeny alakváltozáshoz öt független csúszási sík 

aktiválása szükséges a von Mises kritérium szerint. Az első és a második rendszer ekvivalens a 

harmadik csúszási rendszerrel. Összességében négy független csúszási rendszert különböztethetünk 

meg (aktív állapotban). Ha azonban a másodrendű piramidális rendszer aktív, aminek a Burgers 

vektora <c+a>, a von Mises kritérium teljesül. Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson a 

magnézium négy csúszási rendszerrel rendelkezik, míg a titán hattal. Ebből adódóan, tisztán a 

kristálytani jellemzőkből levezethető, hogy a magnéziummal szemben a közel ugyanolyan 

hexagonális rácsszerkezetű titán kivételes alakváltozóképessége a fémrács egyedülállóan kedvező 

rácsszerkezeti paramétereivel magyarázható.  

Emellett az alakváltozóképességre hatást gyakorol a csavardiszlokációk megjelenése: 

Gubicza és szerzőtársai  [78]  kimutatták, hogy a hőmérséklet növelésével a hexagonális szerkezetű 

rácsokban megjelennek a csavardiszlokációk, amelyek egyik csúszási síkból a másikba átjutva, 

újabb csúszási rendszereket aktiválnak. Eleőd és szerzőtársai [79] kimutatták, hogy a magnézium 

esetében a járulékos hidrosztatikus nyomás a hőmérséklet emelkedésével azonos hatást fejt ki, azaz 

az alakváltozó képesség során megnőtt a diszlokáció sűrűség és ezen belül emelkedett a 

csavardiszlokációk aránya, így téve lehetővé a fémek alakváltozását. 
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2.5 Tribológiai rendszerek modellezése  

 
13. ábra A tribológiai rendszerek modellezésének és vizsgálatának vázlata [1] alapján 

Mivel egyrészt anyagvizsgálatról, másrészt ehhez kapcsolódó tribológiai rendszer 

vizsgálatáról beszélünk, tekintsünk először egy összefoglaló képet a tribológiai rendszerek 

vizsgálatáról és a modellezési lehetőségekről a 13. ábrán [1] alapján. Megkülönböztethetjük tehát 

az: 

 anyagvizsgálatokat (tribológiai rendszerelemek vizsgálata), 

 tribológiai rendszer működési változók és tribometriai paraméterek szerinti 

vizsgálatát. 

 

Méréseim során a tribológiai rendszert bemeneti változók (mérési paraméterek), a 

felhasznált anyagok szerkezeti és fizikai tulajdonságai (a rendszerelemek) és tribometriai jellemzők 

szempontjából is vizsgáltam.  

2.5.1 A tribológiai rendszerek képalkotásos vizsgálatai 

A tribológiai kísérletek kiértékeléséhez használt képalkotó eszközöket és 

mérőberendezéseket két csoportba oszthatjuk. Léptékük alapján megkülönböztethetjük a makro és 

mikrotribológiai vizsgálóberendezéseket. A dolgozat terjedelme miatt a teljesség igénye nélkül 

jelen fejezetben csak az általunk használt mérőberendezéseket és az azokkal szorosan összefüggő 

eszközöket tárgyalom [18] alapján. Fontos megjegyezni, hogy a különböző berendezések 

képalkotási módszerei eltérőek, így a fénymikroszkópon látható szerkezeti rétegmódosulás nem 

minden esetben található meg az elektronnyalábbal működő képalkotó eszközökön. A 

fénymikroszkópok teljes fénytartomány visszaverődésével alkot képet, míg a pásztázó 

elektronmikroszkópok felületi magasságkülönbségekből adódó topográfiai jellemzőket rajzolja ki, 

így a szemcsehatárokat, nyomokat is, megfelelő vegyi kezelés után. 

2.5.2 Makrotribológiai vizsgálatok fénymikroszkóppal 

Makrotribológiai vizsgálóberendezés például a fénymikroszkóp, mely segítségével néhány 

tízszeres nagyítás mellett vizsgálhatjuk a kísérletnek alávetett felületeket. Fontos azonban 
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megemlíteni, mint korábban is, ami a fénymikroszkópon látható, az SEM képeken nem feltétlenül 

rajzolódik ki.   

2.5.3 A pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electorn Microscope, továbbiakban: SEM) 

Az egyik legelterjedtebb, gépészetben legtöbbször használt, mikrométeres felbontású 

képalkotó berendezés a SEM (Scanning Electron Microscope), vagy pásztázó elektronmikroszkóp 

(PEM). A SEM-ben a vizsgált minta a mintakamrában kap elhelyezést. A SEM egy olyan 

elektronoptikai eszköz, mely a vizsgált tárgy felületét egy irányított elektronnyalábbal 

végigpásztázza. A pásztázó elektronsugár és a tárgy kölcsönhatása során visszavert nyalábot 

megfelelő detektorokkal érzékelik és az elektronsugár mozgásával ezt szinkronizálva a 

magasságkülönbségekből képet alkothatunk ezért a nagy mélységélesség jellemző. Mivel a 

visszavert, a tárgy felületével kölcsönhatásba kerülő elektronsugár visszaverődése nemcsak a 

felület morfológiai jellemzőiről szolgáltathat információkat, hanem a visszaverődés függ az anyag 

összetételétől (rácsszerkezet) és topográfiájától, így a SEM EDAX-al kiegészítve alkalmas a 

vizsgált minta kémiai és felületi összetételének, felépítésének analízisére is.  

2.5.4 Mikrokeménység mérés 

 

A mikrobenyomódás mérés célja vékony felületi rétegek, bevonatok vizsgálata. A vizsgálat 

során rendkívül kis nyomóerővel (mN) a felületi rétegbe, vagy bevonatba süllyesztünk egy 

vizsgálótűt és regisztráljuk a szükséges nyomóerő és benyomódás értékpárokat. A vizsgálat nagy 

előnye, hogy sok mechanikai tulajdonság vizsgálható a két értékpárral, úgy, mint a felületi 

keménység, ráadásul a léptéknek köszönhetően a bevonatot nem kell a vizsgálat előtt eltávolítani 

és egy külön vizsgálómintán előkészíteni. A modern indenter három fő egységből áll: a tetraéder-

nyomófej (gyémánt), egy atomerő-mikroszkóp és egy precíziós mintaasztal mozgató mechanizmus 

(x,y,z), melynek segítségével a kívánt mérési pozíciót állíthatjuk be. Az indenter a tárgyasztal 

közelítése és távolítása, valamint a mérés során más-más mozgatási sebességgel működik. 

 

Az indenter benyomásához szükséges erőt egy állandó mágneses maggal ellátott tekercs 

hozza létre, elmozdulását kapacitív elven működő szenzor érzékeli. Az indenter végén tetraéderes 

gyémánt nyomófej foglal helyet, melynek alapkövetelménye a nagy rugalmassági modulus (E), a 

minimális deformáció és az alacsony súrlódás. Gyakorlati vizsgálatoknál több fel és leterheléssel 

járó folyamatot hajtanak végre a reverzibilis deformáció-vizsgálat érdekében; a leterhelési fázisnak 

is rugalmas alakváltozást, deformációt kell létrehoznia.  

 
14. ábra A benyomódásvizsgálatok diagramjának értelmezése 

A mérés során két fő anyagparamétert vizsgálnak: A keménységet (H) és a rugalmassági 

modulust (E). A kulcsfontosságú paramétereket a mérés során a terheléscsús (Fmax), a 

terheléscsúcshoz tartozó teljes elmozdulás (hmax) és a leterhelési görbéhez az Fmax pontban húzott 

érintő meredekségei adják:  
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dh

dF
S   (18) 

A Vickers-gúla indenter alkalmazásakor a benyomódásvizsgálatból megállapíthatjuk a vizsgált 

fémréteg keménységét is, ehhez az ún. univerzális keménység definícióját vezetjük be: 

2

max

43,26 h

F
HU   

ahol h a benyomódást vizsgáló mérőfej érintkezésben lévő felületének területe 

(19) 

 

Ha a 14. ábrát tekintjük, akkor kijelenthető, hogy az analitikus formában megadható, a rugalmas és 

képlékeny alakváltozás munkáján (Wrug/Wképl), a maximális erő pontjában a leterhelési 

görbeszakaszhoz húzott érintő iránytangensével definiált rugalmassági moduluson (E), valamint az 

anyag kúszására jellemző benyomódási mélység változásán, ill. a relaxációra jellemző terhelőerő 

változásán kívül további értékes információkat is nyerhetünk a vizsgálatokból.  

 

Felülettribológiában az univerzális keménység (HU) és rugalmassági modulus (E) 

arányának (amelyet 
E

HU
 alakban használnak) jelentősége nagy, ez az arányszám definíció alapján 

a felület kopásállóságát jellemzi. Minél nagyobb ez az arány, annál kopásállóbb az adott felület.  

2.5.5 Röntgendiffrakciós vizsgálatok 

 

A röntgensugarak diffrakciója a kristályrácsos anyagok vizsgálatára szolgál.  A szilárd, 

kristályos szerkezetű anyag egy ernyőn felfogott röntgendiffrakciós kép nyomaiból annak 

kristályszerkezete és kémiai összetétele is meghatározható.  

 

Bragg szerint: 

 A röntgensugarak a kristálysíkokon úgy reflektálódnak, hogy a beeső és a visszavert sugár a 

beesési merőlegessel egy síkba esik; 

 a diffrakciós maximumok ott jönnek létre, ahol a különböző pontokról visszavert sugarak 

útkülönbsége a beeső sugarak útjához képest a hullámhosszúság egész számú többszöröse. 

Anélkül, hogy az összefüggés részleteit taglalnánk, a következő egyenlet alapján 

határozható meg a diffrakciós nyom maximális intenzitású helye [80]:  

 sin2dn   (20) 

A Bragg-egyenletet használja fel a leginkább elterjedt ún. diffraktométeres eljárás is. A 

sugárnyaláb a mintatartón elhelyezett mintán diffraktál, a diffraktált sugarakat a detektor érzékeli 

és egy íróberendezés (számítógépes adatgyűjtő rendszer) rögzíti. A megjelenített diagram x 

tengelyén az ún. Bragg-szög, míg a függőleges tengelyen az intenzitás olvasható le. Szintén az 

elmélet részletezése nélkül a következő megállapításokat tehetjük: a röntgen-diffraktogram képe a 

rácsszerkezetről szolgáltat értékes információkat.  

 

 A diffraktogram adott Ө szöghöz tartozó intenzitása az adott anyag szerkezetére jellemző.  

 A diffraktogram csúcsvonalai annál „magasabbak” minél nagyobb a vizsgált (esetünkben) 

fém szemcseszerkezete. Ideális esetben (hibátlan rácsszerkezet, egykristály) a 

diffraktogram képe itt egyetlen vonal lenne, hiszen a diffrakció (beütések száma) az adott 

jellemző kristálytani szögben lenne maximális. 

  A diffraktogram „vonalszélessége” (vagy félérték-szélessége) annál nagyobb, minél jobban 

eltér a rácsszerkezet az ideálistól, annál nagyobb a beütések szórása (finom szemcsék, 

deformált kristályrács). 
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2.5.6 Termofeszültség mérés 

 

Fémek termofeszültség mérése elektronszerkezeti, fázisösszetétellel és feszültségállapottal 

kapcsolatos információkat szolgáltat. Lovas A. és Szabó A. [55] publikációjában rámutat, hogy a 

termofeszültség mérés a fémek feszültségi állapotának és hőkezelési mértékének indikátoraként 

használható. Kiemeli, hogy a termofeszültség méréssel az acélok fázisátalakulásai közötti eltérések 

kimutathatók, így a mérés útján eltérő fémszerkezetek határozhatók meg, mivel a termofeszültség 

összefügg az anyag kémiai összetételével és fázisaival. Míg a vizsgált anyagok termofeszültség 

értékei függetlennek mutatkoztak a felületi érdességgtől, addig a termofeszültség közvetlen 

kapcsolatot mutatott a kristályszerkezeti eltérésekkel. A termofeszültség mérésére egy termoelem 

szolgál, mely egy hidegpontból és egy fűtött mérőfejből áll. A termofeszültséget egy nanovoltmérő 

állapítja meg, értékét számítógép segítségével rögzíthetjük, a mérés matematikai alapja a Seebeck 

együttható (S), mely (21)-szerint határozható meg két, kontaktusban lévő makroszkopikus fém 

esetében. 

 

 
2

1

)(

T

T

ABAB dTSSS  (21) 

ahol: T az abszolút hőmérséklet, 

                                  S a Seebeck-együttható (termofeszültség). 
 

 

A termofeszültség mérését különböző tényezők befolyásolják, amelyek ismeretében a 

kiértékelt adatok képet szolgáltatnak a vizsgált fém fizikai és kémiai jellemzőiről. A vizsgált 

anyagra gyakorolt mechanikai feszültség, az anyagokban lezajló fázisátalakulás és remanens belső 

feszültség esetében az előbbi tényezők a termofeszültség mérés értékét az X-Y síkban jellemzően 

negatív Y irányban tolják el. Ha a fém felületén kopásnyomot mérünk termofeszültség-méréssel, 

akkor a felületi mikrokeménység változása a felületi réteg állandósult változására, az 

alakváltozásra (diszlokáció sűrűség változására) és így a kristályszerkezeti változásokra 

visszavezetve hozható összefüggésbe a termofeszültséggel. Ahogy a felületi keményég növekszik, 

a termofeszültség értéke negatív Y irányba tolódik el. A mérés diagramja emellett a normál felület 

mérési egyenesével nullától különböző szöget zár be és ez a szög az alakváltozás mértékével és az 

ehhez kapcsolódó keménység-változással növekszik. A termofeszültség mérése az anyagban 

felhalmozott („bevitt”) alakváltozást mutatja ki, azt, amely az anyag elektronszerkezetét oly 

mértékben befolyásolja, hogy az kihatással van a vizsgált darab elektromos ellenállására. 

 

A termofeszültség méréshez jelen disszertációban bemutatott és felhasznált mérési 

rendszer, valamint az adatok kiértékelésének elvi megfogalmazása Szabó Attila doktorjelölt és Dr. 

Lovas Antal egyetemi tanár tudományos eredménye. Jelen értekezésben az általuk kidolgozott 

rendszert gyakorlati szempontból használjuk fel a kopásnyom szerkezetvizsgálatára. 

2.5.7 A szakirodalmi áttekintés összefoglalása és a célkitűzés pontosítása 

 

Az előző fejezetben áttekintett mintegy nyolcvan szakirodalmi hivatkozások képet adtak a 

súrlódó felületek topográfiájáról, fizikai-kémiai összetételéről, a gördülő és csúszó súrlódási 

folyamatok közötti eltérésekről és egyezésekről. Áttekintettem az  állapotjelzők hatását a 

fémszerkezeti anyagok alakváltozóképessége szempontjából, valamint a csúszó és gördülő 

kontaktusokban tribológiailag módosult felületközeli fémszerkezeti rétegre vonatkozó főbb 

tudományos eredményeket és végül a tribológiai rendszerek modellezésének kérdéskörét, amelyet 

a súrlódó folyamatok során igénybevételnek kitett felületek vizsgálati módszerei zártak.  

 

A feldolgozott publikációkból következtetésként megállapíthatjuk, hogy: 
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 Tribológiai szempontból tekintve a két, nagytisztaságú fémszerkezeti anyag, a titán és a 

magnézium összehasonlítását korábban nem végezték el, csak azok ötvözeteit vizsgálták. 

 

 Az áttekintett szakirodalomban összehasonlítást tiszta csúszó súrlódás és gördülés 

szempontjából a titán és a magnézium esetében nem találtam.  

 

 Olyan összekapcsolt anyagvizsgálat és tribológiai rendszermodellezés, amely a választott 

fémek szilárdsági alapjellemzőinek meghatározásától kiindulva egészen azok tribológiai 

vizsgálatáig terjedne, nem állt rendelkezésre.  

 

Az előbbiekben tett megállapításokra tekintettel kerültek kiválasztásra és összeállításra az 

értekezés megírásához szükséges anyagok, valamint a modellezési és a vizsgálati rendszer, amelyet 

a továbbiakban mutatok be és használok fel. A korábbiakban megismert és összefoglalt 

szakirodalmi háttér tematikus áttekintése után a célkitűzésekben megfogalmazottakat a következő 

képpen pontosítom: 

 

I. Összehasonlítani a csúszó- és gördülősúrlódás hatását a felületközeli rétegben 

bekövetkező átmeneti és állandósult szerkezetváltozások szempontjából. 

  

II. Megvizsgálni a feszültségi állapot hidrosztatikus komponensének hatását a 

felületközeli réteg szerkezetváltozásaira és törési határalakváltozó képességére 

vonatkoztatva. 

 

III. Megvizsgálni az állapottényezők hatását a súrlódásvizsgálatokhoz használt tömbi 

anyagok törési határalakváltozó képességére. 

 

IV. Korrelációt keresni a tömbi anyag állapotjelzők által befolyásolt aktuális 

alakváltozóképessége és a súrlódási folyamat során a felületközeli rétegben 

bekövetkezett szerkezetváltozások között. 

3. Vizsgálati anyagok és vizsgálati módszerek 

3.1 A vizsgálat anyagok 

3.1.1 Az anyagválasztás 

 A súrlódó felület ismétlődő alakváltozása által okozott szerkezeti változásokat olyan 

anyagokkal érdemes vizsgálni, amelyek szerkezete csak korlátozott számú és jól definiálható 

csúszási rendszerrel rendelkezik. Ilyenek a hexagonális kristályrácsú fémek, mint pl. a magnézium 

és a titán. (Anyagtudósok véleménye szerint a XX. sz. a magnézium, azaz a könnyű ötvözetek 

százada volt, míg a XXI. sz. a könnyű és nagy szilárdságú ötvözeteké, azaz a titáné lesz.) A két 

fém közti különbséget – többek között – a rácsparaméterek arányából következően a kezdeti 

állapotban aktív csúszási rendszerek száma jelenti. Ebből a szempontból a magnézium 

alakváltozóképessége rendkívül korlátozott, míg a titán összes csúszási rendszere kezdettől fogva 

aktív. Kézenfekvő tehát egyrészt a járműgyártás – és a repülőgépipar – jövőjében kulcsfontosságú 

szerepet játszó anyagot választani, másrészt olyan, tiszta szerkezeti anyaggal foglalkozni, ami 

kellően pontos, meghatározott fémszerkezeti jellemzőkkel rendelkezik emellett. A fenti érvek miatt 

a választás a titánra és a magnéziumra esett. A felhasznált anyagok:  

 

 Titán grade 2 (99,93% tisztaság, forrás: Goodfellow) 

 Magnézium (99,94%-os tisztaság, forrás: Goodfellow) 

 

A választott anyagok részletes kémiai és fizikai tulajdonságait a 3. táblázat foglalja össze.  
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3.1.2  A titán 

 

A titán a periódusos rendszer 4A csoportjának eleme, moláris tömege 47,90 g, átlagos 

sűrűsége az acél és az alumínium sűrűsége közé esik, 4510 kg/m
3 

–rel, 25 °C hőmérsékleten. Ipari 

jelentősége kis sűrűsége mellett a nagyfokú alakváltozóképességével és nagy szakítószilárdságával, 

valamint savakkal és lúgokkal szemben mutatott passzivitásával magyarázható. A felületét vékony, 

összefüggő oxidréteg borítja. A nagy tisztaságú titán szilárd állapotban kétféle kristályszerkezettel 

rendelkezhet a hőmérséklet függvényében: 882,5 °C-ig hexagonális (α), ezen hőmérsékleti értéktől 

felfelé térközéppontos köbös (β) formában van jelen. 

 

A titán a földkéreg gyakori eleme. Szabad formában nem, de kötött formában sokfelé 

előfordul. Leggyakoribb vegyületei a rutil (TiO2) és az ilmenit (FeTiO3). Felfedezése a brit 

William Gregor és névadója a porosz Martin Heinrich Klaproth nevéhez fűződik, akik egymástól 

függetlenül egy időben fedezték fel a vegyületben előforduló elemet. Színe ezüstszürke. Először 

Berzelius állított elő szennyezett formában titánt, majd 1910-ben Hunter nyert ki először nátriumos 

redukcióval nagytisztaságú titánt annak vegyületéből. Napjainkban világszerte a Kroll-eljárást 

használják nagytisztaságú titán előállítására. A Magyarországon kitermelt, bakonyi bauxit 

rendkívül nagy mennyiségben tartalmaz titánvegyületeket. Hazánk alumíniumgyártásának 

fénykorában, a TiO2 a timföldgyártás során más melléktermékekkel veszélyes hulladékként a 

Szovjetunióba került elszállításra „ártalmatlanítási céllal”. A titánvegyület kimutatása a bakonyi 

bauxitban, valamint kinyerésének kidolgozása és redukcióval nagytisztaságú fém titán előállítása a 

Kossuth-díjas Gillemot László professzor nevéhez fűződik. Munkáját azonban „felsőbb utasításra” 

nem dolgozhatta teljessé, laboratóriumát és kutatási eredményeit a Szovjetunióba exportálták. 

 

 
 

a) b) 
15. ábra a) nagytisztaságú, kondenzációs eljárással kristályosított titánrúd és b) a titán hexagonális rácsszerkezeti 

modellje 

3.1.3 A magnézium 

 

Az iparban használt fémek közül a legkisebb moláris tömeggel a magnézium rendelkezik. 

A magnézium gyenge mechanikai tulajdonságokkal bír, ami nagyjából az alumínium 

tulajdonságainak harmada, szürkésfehér fényű, levegőn gyorsan oxidálódik. Tömb formában 

nehezen gyullad, de forgácsként igen könnyen. Fehér lánggal ég, oltása csak kvarchomokkal 

lehetséges, sem a vizes, sem a gázzal történő oltás nem vezet sikerre. A magnézium a 2A csoport 

eleme, atomsúlya 24,30. Átlagos sűrűsége 1738 kg/m
3 

 25 °C-on. 

 

Felfedezése a brit Joseph Black nevéhez fűződik, aki 1755-ben mutatta ki elsőként, 

elektrolízissel történő előállítása Humphry Davy-nek sikerült elsőként 1808-ban. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heinrich_Klaproth
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a) b) 
16. ábra a) a magnézium kondenzációs eljárással előállított nagytisztaságú tömbi formája  és b) a magnézium 

rácsszerkezeti modellje 

 

A Mg és Ti fizikai és kémiai tulajdonságai a vizsgált fémek esetében 

 titán magnézium 

Rendszám 22 12 

Sűrűség 4,5 g/cm
3 

1738 kg/m
3 

Moltömeg 47.867 g/mol 24,30 g/mol 

Viszkozitás - 1,13 cP (700°C) 

Atomtömeg 17,65 23,23 

Atomsúly 47,867 24,305  

Szín ezüstfehér szürkésfehér 

Átlagos atomsugár 140 pm 150 pm 

Kovalenciasugár 136 pm 130 pm 

Van der Waals sugár - 173 pm 

Anyagon belüli hangsebesség 5991 m/s (20°C) 4602 m/s (20°C) 

Alapállapot szilárd, paramágneses szilárd, paramágneses 

Brinell keménység 70 30 

Szakítószilárdság 453 MPa 130 MPa 

Folyáshatár 328 MPa 90 MPa 

Határmegnyúlás 54 % 2-6 % 

Rugalmassági modulus 116 GPa 44 GPa 

Folyáshatár (kompresszió) - 21 MPa 

Poisson-tényező 0,34 0,34 

Nyírási modulus 44,1 GPa 116 GPa 

Súrlódási együttható (u.a. anyag) - 0,36 

Fúziós energia 15,45 kJ/mol 8,954 kJ/mol 

Fajhő 528 J/kgK 1825 J/kgK 

Hővezetés 21,9 W/mK 159 W/mK 

Fúziós hőmérséklet 1941 K 923 K 

Átalakulási hőmérséklet - 367-449 K 

Hőtágulási együttható - 2,6 x 10
-5

 K
-1 

Stacking Fault Energy (SFE) ~300 mJ/m
2
 30 mJ/m

2 

Szabadentalpia  -200 kCal -275 kCal 

Elektromos ellenállás 5,54 x 10
-5

ohm-cm 4,6 x 10
-6

 ohm-cm 

Elektromos vezetőképesség 2,34 x 10
6 
S/m 22,6 x 10

6 
S/m 

Elektronegativitás (EN) 1,54 1,31 

3. táblázat A titán és a magnézium fizikai és kémiai jellemzői 

 
A 3. táblázatban összefoglalt kémiai és fizikai jellemzők a két hasonló, hexagonális 

rácsszerkezetű fém gyökeresen eltérő fizikai és kémiai tulajdonságait mutatják. Ez az eltérés 

kristálytani és kémiai szempontból magyarázható. A szilárdságtani eltérések, a tömeg, a hővezetés, 

az ellenállás, a rácsszerkezeti paraméterekből és más, atomi jellemzőkből, az atommagok eltérő 

felépítésből következnek. 
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3.2 Vizsgálati módszerek 

 

Elsőként tekintsük át a tribológiai rendszerek modellezésének vázlatát, melyek a mérések 

során felhasználásra kerültek: 

 

o Alakíthatósági vizsgálatok : 

1. Nagy alakítási sebességű vizsgálatok (Hopkinson-rudas vizsgálat). 

2. Járulékos hidrosztatikus nyomás alatt végzett vizsgálatok. 

3. A hőmérséklet hatása (szakirodalomból). 

 

o Súrlódásvizsgálatok: 

1. Golyó-síklap közötti csúszó súrlódásvizsgálatok. 

2. Golyók és kúpfelület (sík) közötti csúszva gördülő súrlódásvizsgálatok. 

 

o A kopásnyom felületközeli rétegének szerkezetvizsgálatai: 

1. Mikrokeménység mérések 

2. Röntgen-diffrakciós vizsgálatok 

3. Termofeszültség mérések 

4. Makroszkopikus és mikroszkopikus felületvizsgálatok (optikai és pásztázó 

elektronmikroszkópos) 

3.2.1. Az értekezés tárgyát képező fémszerkezeti anyagok alakíthatósági vizsgálata 

3.2.1.1 Az alakváltozási sebesség hatásának vizsgálata 

 

Különböző mechanikai vizsgálatok teszik lehetővé a fémek alakváltozóképességének 

vizsgálatát az alakítási sebesség függvényében (4. táblázat). Megkülönböztetünk ezek között 

szakító és nyomóvizsgálatokat. Ezek egytengelyű igénybevételt modellező vizsgáltok. 

Kis alakváltozási sebességnél (0,1…1 mm/s) hidraulikus gépeket alkalmazhatunk, úgy, 

mint a kúszásvizsgálatoknál, vagy a statikus szakítóvizsgálatoknál. A hőmérséklet kvázi 

változatlan a mintában,  

0~T . 
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Típus Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus 
Hopkinson 

rudas 
Taylor-tesz 

Síkfelületbe 

csapódás 

hőmérséklet izoterm átmeneti adiabatikus adiabatikus adiabatikus adiabatikus 

Igénybevétel 
egytengelyű f. 

áll. 

egytengelyű f. 

áll. 

egytengelyű f. 

áll. 

egytengelyű f. 

áll. 

egytengelyű 

alakváltozás 

egytengelyű 

alakváltozás 

4. táblázat Az alakváltozási sebességre jellemző hőmérsékletek és feszültségi állapotok 

A mérések során használt kísérletek alakváltozási sebesség szempontjából a 5. táblázatban 

kerültek összehasonlításra. 

Nagyobb alakváltozási sebességek esetében (10-20 m/s), úgy, mint a rövid ideig tartó 

ütközésvizsgálatok, (Hopkinson-rudas vizsgálat, Taylor-teszt) a keletkezett hőenergia nem nyer 

elvezetést, az anyagon belül ún. adiabatikus nyírási zónák alakulnak ki, mint ahogy azt bővebben 

az irodalomkutatásban összefoglaltam  (20. oldal).  A síkfelületekbe történő lövedékek 

becsapódását modellező tesztnek hadiipari és járműipari jelentősége és felhasználása van.  
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Az elvégzett anyagvizsgálatok környezeti és sebességi paramétereinek összefoglalása 

 Hopkinson Hidrosztatikus Hőmérséklet hatása
* 

Alakváltozási sebesség 15 m/s 0,001 m/s - 

Hőmérséklet környezeti környezeti 0-800 °C 

Nyomás atm. 0-800 MPa atm. 

5. táblázat Összefoglaló az elvégzett anyagvizsgálatok alakváltozási sebességéről (
*
 a hőmérséklet hatása 

szakirodalomból) 

 

Az alakváltozási sebesség vizsgálatához a Hopkinson-rudas vizsgálatot választottuk az 

alakítási sebesség léptékéből adódóan (10
2
-10

4
 s

-1). 

A Bertram Hopkinson által 1870-ben kidolgozott és Kolsky által 1950-ben továbbfejlesztett 

Hopkinson-rudas nyomóvizsgálat gyakran használatos szerkezeti anyagok nagysebességű 

alakíthatóságának vizsgálatára, valamint töréstesztekhez, lövedékek vizsgálatához (17. ábra). 

A berendezés általában három nagy keménységű gyorsacél rúdból áll (S390). A bevezető és 

kivezető rudak szabadon elmozdulhatnak, nagyon kis egytengelyűség-helyzethibával 

rendelkezhetnek.  

A bevezető rúd keresztmetszeti felületéhez egy sűrített levegős ágyúból ugyanolyan anyagú 

és átmérőjű lövedéket (rudat) lövünk, mely a bevezető rúdban lökéshullámot generál. A létrejövő 

lökéshullám egy része a rúd határfelületéről visszaverődik, másik része átadódik a próbatestre és a 

kimeneti rúdra. A határfelületről visszaverődő lökéshullámok a rudak hossza miatt a próbatestben 

találkoznak újra és így azt nagysebességű (robbanásszerű) nyomó igénybevételnek vetik alá.  

A lövedékrúd sebességét fotodióda méri, a rudakban (és így a próbatestnek átadott) ébredő 

feszültséget nyúlásmérő bélyegek érzékelik. Az adatmintát nagyfrekvenciás mintavételező 

továbbítja számítógépes adatfeldolgozásra, a kapott adatokat MS Office Excel jeleníti meg 

grafikonos formában. 

 

17. ábra Hopkinson-rudas próbapad (forrás: ISL de Saint-Louis, Saint-Louis, France) 

A mérés egyszerűsítéseket is tartalmaz. A hullámok egydimenziós hullámokként vannak 

figyelembe véve, az alakváltozást és az azt kiváltó erőket a próbatestben homogénnek tekintjük. 

Végeredményben egy átlagos viselkedést veszünk figyelembe és meghatározom a közepes 

normálfeszültség, az alakváltozási sebesség és az alakváltozás mértékét. 

 

Három rezgéshullámot és három, általuk indukált alakváltozást különböztetünk meg: 
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 r - a visszavert hullám által okozott alakváltozás – a bemeneti rúd „A” nyúlásmérő 

bélyege méri a feszültséget 

 i - a beeső hullám által okozott alakváltozás – a bemeneti rúd „A” nyúlásmérő bélyege 

méri a feszültséget 

 t - az átadott hullám által okozott alakváltozás –a kilépő rúdon lévő „B” nyúlásmérő 

bélyeg méri a feszültséget 

 

Mivel a rugalmas alakváltozási tartományban vagyunk, a részecskék mozgási sebessége és 

az alakváltozás között a következő differenciálegyenlet ad összefüggést : 
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Az egyenlet megoldása az elmozdulás (alakváltozás): 

)()(),( 00 xtcgxtcftxu     ahol   


E
c 0   (a hullám terjedési sebessége) 

f és g skaláris függvények. 

 

Az általános megoldás szerint két hullám terjed, az egyik c0  a másik  -c0 sebességgel 

 

u(x,t)-ből az alakváltozás ε(x,t) és a sebesség v(x,t) ahonnan az összefüggés: 
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A számításhoz: 
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e

u

u
   - elmozdulás                                
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   - sebességek. 
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Majd az elmozdulás: 
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És az erők: 
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(31) 

Az átlagos alakváltozás és a feszültség a mintában: 
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A próbatest alakváltozását egy ütközőgyűrűvel korlátoztam. Ahhoz, hogy a próbatesten 

belül egytengelyű maradhasson a feszültségi állapot, a minták határfelületét egy-egy mérésnél 

(tetejét és alját) kenőzsírral kentem be. Ez megakadályozza a rúd felszínén történő feltapadást és 

így a vizsgálat során mutatkozó hordósodást. 

A mérési paraméterek 

Hopkinson próbapadon végzett vizsgálatok (a kenés melletti és a kenés nélküli paraméterek azonosak) 

Titán 

Hőmérséklet [°C] Lövedék típ. Lövedéksebesség [m/s] Pasztilla átmérő [mm] Pasztilla hossz [mm] 

20 S390 14.90  5.85 6.19 

Magnézium 

Hőmérséklet [°C] Lövedék típ. Lövedéksebesség [m/s] Pasztilla átmérő [mm] Pasztilla hossz [mm] 

20 S390 15.62  5.93 6.02 

6. táblázat A Hopkinson vizsgálat mérési paraméterei 

3.2.1.2  A járulékos hidrosztatikus nyomás hatása 

 

Az alakíthatósági görbe, amely a fémek rugalmas-képlékeny alakváltozóképességét írja le, 

változik a  állapotjelzők függvényében. Az előzőekben az alakváltozási sebességet tárgyaltam. Az 

alakváltozási sebesség és a hőmérséklet mellett a harmadik, legnagyobb hatást gyakorló  

állapotjelző a feszültségi állapot hidrosztatikus nyomáskomponense. A járulékos hidrosztatikus 

nyomáskomponens hatását tanulmányozó vizsgálatokat húzó, nyomó és nyíró igénybevétel mellett 

hajtottam végre. Az eljárás lényege, hogy járulékos (olajfürdő melletti) hidrosztatikus nyomás 

alkalmazása során a próbatestet nyomásnak, húzásnak és nyíró igénybevételnek teszem ki. Mérem 

a terhelőerőt és a  megnyúlást, illetve a próbatestek geometriáját. A járulékos hidrosztatikus 

nyomás értékét mérésről mérésre változtatom, a lenti táblázat adatainak megfelelően. Egy mérési 

széria (nyomás, húzás, nyírás) során a nyomás értéke állandó.  

Hidrosztatikus nyomás [MPa] Egyenértékű erőhatás a sajtón [t] 

200 25 

400 50 

600 75 

800 100 

7. táblázat Az alkalmazott hidrosztatikus nyomás értékei 
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A folyamat első fázisában a matrica az izobár edényben lévő hidraulikaolaj nyomását 

növeli, majd egy második fázisban a próbatest alakítását végzi. Minden mérés után rögzítem a 

próbatestek alakváltozását. Az alakváltozás növelését az olajszint csökkentésével értem el. A 

kísérlet bebizonyította, hogy a járulékos hidrosztatikus nyomás melletti alakítás extrém 

alakváltozóképességgel ruházza fel még a kevésbé alakítható anyagokat, így a magnéziumot is. 

Összefoglalásul az elvégzett vizsgálatok : 

 

 hengeres próbatesteken szakítás, 

 hengeres bemetszett próbatesteken szakítás, 

 sík bemetszett próbatesteken szakítás,  

 sík lapos-hengeres próbatesteken nyírás. 

 

18. ábra Kísérleti berendezés a járulékos hidrosztatikus nyomáskomponens melletti 

alakításvizsgálathoz. (forrás: BME-JHT) 

 

Mindegyik vizsgálat 0, 200, 400, 600 és 800 MPa járulékos nyomás alkalmazása mellett történt. 

Az eredmények kiértékelése során meghatároztam az anyagok Bogatov-féle határalakváltozási 

felületét, valamint a mért adatokból interpolálva a két anyag járulékos hidrosztatikus nyomás által 

módosított folyásgörbéit is. A Bogatov-határfelületekhez szükséges paramétereket az alábbi 

levezetésekkel foglalom össze, próbatestenként csoportosítva. 

 

19. ábra A hengeres szakító próbatest és lényeges geometriai jellemzői 
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Hengeres szakító próbatest (19. ábra) 

 

A hengeres szakító próbatestet terhelés során síkbeli feszültségállapot jellemzi: 

32    (38) 

Légköri nyomáson a Mayer-index:  
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Járulékos hidrosztatikus nyomás mellett a Mayer-index :  
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(40) 

 

A Lode-paraméter: 

 

1  (41) 

Az aktuális folyáshatárral kifejezve:  
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A határalakváltozás mértéke:   

a

r
f

0ln2  
(43) 

 
Bemetszett hengeres szakító próbatest (20. ábra) 

 

 

 

20. ábra A bemetszett hengeres szakító próbatest és lényeges geometriai jellemzői 

 

Mayer-index atmoszférikus nyomáson: 
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Járulékos hidrosztatikus nyomás mellett: 
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fk  az adott nyomás melletti folyásgörbéből meghatározható 

Lode-paraméter: 
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1  (46) 

A határalakváltozás mértéke:  

a

r
f

0ln2  
(47) 

 
Sík bemetszett szakító próbatest (21. ábra) 

A sík bemetszett szakító próbatestet síkbeli feszültségállapot jellemzi: 
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(48) 

 

Síkbeli alakváltozást szenved: 

32    02   (49) 
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Az alakváltozási határfeszültség: 
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A Mayer index atmoszférikus nyomás mellett: 
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Járulékos hidrosztatikus nyomás mellett a következők szerint módosul: 
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(54) 

 

ahol fk  az adott járulékos nyomás melletti folyásgörbéből kerül meghatározásra 

A Lode-féle paraméter: 

0  (55) 

 

 

 

  

21. ábra A sík bemetszett szakító próbatest 
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Sík próbatest nyíróerő melletti vizsgálatokhoz (22. ábra) 

 

 1 , 02  ,  3  (56) 

A Mayer-index atmoszférikus nyomás mellett: 

0k  (57) 

Járulékos hidrosztatikus nyomás mellett: 
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A határalakváltozás: 
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A Lode-paraméter: 

0  (60) 

 

 

 

Az alakváltozás Bogatov-féle jellemzése 

 

A feszültségi állapot a fémek alakíthatóságának leírására is szolgál. Mayer és Steiger szerint, a 

fémek alakíthatósága exponenciális görbékkel jellemezhető. Ezek az exponenciális görbék a titán 

esetében a 35. ábrán láthatók, és mutatják az f ekvivalens törési feszültséget a Mayer-index 

függvényeként:  
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ahol fk az aktuális folyáshatár, mely a következő képlet szerint számítható: 
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Látható, ha a feszültségi állapot tisztán hidrosztatikus, ( 321   ) az anyag 

alakváltozóképessége maximális, ellentétben, ha a feszültségi állapot : 
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az anyag a legkevésbé alakítható. 

Ez alapján és kiegészítve Bogatov [17], ahonnan a negyedik tényező, a Lode-paraméter (  ) 

adódik: 
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(64) 

 

Az ekvivalens törési határfeszültség egy fk et 0  függvényű alakváltozási felületet ír le, mely a 

következő paraméteres egyenlet szerint adható meg általános formában :  

 
22. ábra A sík nyíró próbatest 
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ahol  C1, C2, C3, C4 az anyagra jellemző állandók. 

 

Az ábrázoláshoz négy különböző kísérletre van szükségünk ahhoz, hogy az anyagra jellemző  C1, 

C2, C3 és C4 független jellemzőket meghatározhassuk. 

A Bogatov-felületek beigazolták a várakozásainknak megfelelő elképzeléseket.  

 

A fent bemutatott vizsgálati módszerhez szükséges szerszámozás, valamint a vizsgálati 

eredmények kiértékelési módszerének kidolgozása Törköly Tamás tudományos munkája. 

3.2.1.3 Hőmérséklet hatásának figyelembe vétele a szakirodalomból 

A hőmérséklet hatását szakirodalom feldolgozásával vettem figyelembe [9]. Mind a titán, 

mind pedig a magnézium esetében látható, hogy az alakíthatóságot a hőmérséklet növelése javítja. 

A magnéziumnál kevés eredmény áll rendelkezésre a fém gyúlékonysága miatt, de a titán esetében 

az alakíthatóság hőmérsékletfüggését jól szemlélteti a görbesereg. 

3.2.2. Az értekezés tárgyát képező fémszerkezeti anyagok koptatóvizsgálata 

 
 PEDEBA SHELL 

Mérés száma Ft  [N] pHertz [MPa] 

eH

Hertz

R

p3
 Ft [N] 

pHertz 

[MPa] 
eH

Hertz

R

p3
 

Titán 

1. 30 1002 4,7 109 1540,8 3,05 

2. 60 1262 5,92 218 1941,38 3,85 

3. 110 1554 6,77 326,8 2221,8 4,73 

Magnézium 

1. 1 200,3 2,22 2,6 278 3,1 

2. 10 431,6 4,79 24,6 406 4,5 

3. 100 929,8 10,33 266,83 898,5 10 

8. táblázat A csúszó és gördülő súrlódásvizsgálatok Hertz-feszültség értékei és a terhelési tényezők  

3.2.2.1 Pedeba vizsgálatok 

 

Előre meghatározott paraméterekkel (nyomóerő és ciklusszám) vizsgáltam golyó-sík felület 

érintkezése során fellépő súrlódási folyamatokat, a kopás megindulását és a részecskeleválást. 

Kerestem a próbatestek koptatása során azon határalakváltozáshoz tartozó ciklusszámot és terhelő 

erőt, amelynél a felület alakváltozó képessége kimerül, a részecskeleválás folyamata megkezdődik. 

Shell négygolyós vizsgálóberendezéssel előre beállított nyomóerő mellett vizsgáltam a golyó-sík 

csúszva gördülő folyamat mellett bekövetkező felületi változásokat. 

 

A PEDEBA vizsgálat elnevezése egy francia betűszó (lásd még a Jelölés- és 

rövidítésjegyzéket). Kis elmozdulású egyirányú, ciklikus igénybevételt modellező berendezésről 

van szó, melynek képe a 23. ábrán látható. A berendezés elektromos mozgatású és vezérlése ipari 

számítógéppel kontrollált, alkalmas a szárazsúrlódás modellezésére különböző anyagpárok 

esetében.  

A berendezés bemutatása 

 

A PEDEBA berendezés lehetővé teszi száraz- vagy kenés melletti súrlódási folyamat 

vizsgálatát két próbatest érintkezési felületén. A súrlódás tangenciális erőhatást generál, melyet 

nyúlásmérő bélyegek regisztrálnak. Az így nyert digitális adatokat mintavételezéssel rögzíti a 

berendezéshez csatlakoztatott számítógép az erre a célra írt szoftver segítségével és további 
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számítógépes adatfeldolgozás tesz lehetővé; meghatározható a mérési pontokban a tangenciális és 

normálekrők, valamint hányadosuk, a súrlódási tényező. A berendezés két fő része :   

A vízszintes elmozdulást végző elem : nagy pontosságú motorral mozgatott tárgyasztal, 

melyen a vizsgált próbatest kap helyet.  

A függőleges elmozdulást végző elem : a berendezés ezen része biztosítja a normálerő-

terhelést. A terhelés mértéke 0-115N között változtatható. 

 

23. ábra A BME-JHT által fejlesztett PEDEBA súrlódásvizsgáló berendezés  

 

A mérés során a következő paramétereket rögzíti a szoftver: 

 

 a vízszintes elmozdulást, 

 a tangenciális erőt, 

 a normálerőt. 

A méréshez az alábbi próbatesteket használtam: 

 

24. ábra A PEDEBA berendezésen használt próbatest geometriája 

 

A jelenlegi mérésekhez 12,7 m (½”-os) átmérőjű acélgolyót (CR45) használtunk felső 

próbatestként. A Franciaországban használt és megismert PEDEBA berendezés emellett SR100 

gömbsugarú acél és zafír koptatófejjel is felszerelhető, ez utóbbi esetben a kopási folyamatról, mint 

az esetemben is szerepet kapott, videófelvétel készíthető. Azon a berendezésen a mérést 

kiegészíthetjük lézeres vibrációméréssel és hőkamerás vizsgálattal is.  
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PEDEBA kísérletek mérési paraméterei 

Titán – acéllal  

Frekvencia [Hz] Ciklusszám Amplitúdó [mm] Terhelés [N] Hőmérséklet [°C] Közeg 

0,1 30 12 30 28 atm. 

0,1 30 12 60 27 atm. 

0,1 30 12 100 28 atm. 

Magnézium – acéllal 

Frekvencia Ciklusszám Amplitúdó Terhelés Hőmérséklet Közeg 

0,1 30 12 1 27 atm. 

0,1 30 12 10 27 atm. 

0,1 30 12 100 27 atm. 

9. táblázat A PEDEBA vizsgálatok mérési paraméterei 

3.2.2.2 Csúszva gördülő koptatóvizsgálatok (Shell négygolyós vizsgálat) 

A vizsgálóberendezés erő- és geometriai viszonyai 

 

 

 

25. ábra A Shell négygolyós berendezés geometriai és erőviszonyai és a kúpos próbatest metszete 

 

A Shell négygolyós berendezés kenőanyagok teherbíró képességének vizsgálatára szolgál. 

A berendezésben négy ½”-os acélgolyó (CR45) tetraéderes elhelyezésben fut egy síklapon. A 

vizsgálatainknál a síklapot kúpos felülettel helyettesítettem, kenőanyag nélkül vizsgáltam a kúpos 

próbatestekre gyakorolt hatást előre meghatározott paraméterek szerint végrehajtott mérések során. 

A berendezés erőviszonyait a 25. ábra mutatja be.  Az erők vízszintes komponensei ideális 

közelítéssel zérus eredőt adnak, míg a függőleges komponensek vektori eredője az F terhelő erő. A 

golyók érintkezésénél és a golyók pályája mentén ébredő erő az FN nyomóerő. A négy, 

tetraéderesen elhelyezkedő golyóból a három alsó egy körpályán kényszermozgást végez, ezt a 

kényszermozgást a fent elhelyezkedő negyedik, állandó 1420 min
-1 

fordulatszámmal meghajtott 

golyó és a golyók között fellépő súrlódási erő váltja ki. Az ábra alapján egy golyópár között ébredő 

erő:  

6

F
FN   

 

A négygolyós vizsgálóberendezés működése során gördülő és csúszó érintkezést modellez. 

A kétféle mozgás egymásra szuperponálódva jelentkezik. A kúpszöget úgy válaszottam meg, hogy 

a normálerő merőleges legyen a felületre. 

 

Mivel a körülfordulás mentén a golyók a kúpos felületen, egy körpályán haladnak és 

emellett saját tengelyük körül is körbefordulnak, a két mozgást elméletben szétválasztható. A 
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körpályán körbefutó golyók tisztán gördülnek, míg a saját tengely körüli fordulat csúszó súrlódást 

visz be a próbatest felületébe. Ezáltal nemcsak a gördülésből adódik igénybevétel, hanem erre 

szuperponálódik a felületet érő torzió és csúszó súrlódás is. Az egy pályakörre jutó körülfordulások 

számából és a kopásnyom szélességéből csúszási utat, a körpályán haladásból tiszta gördülési utat 

lehet számolni.  

 

A koptatóvizsgálat és a Shell-négygolyós vizsgálóberendezés között ez további lehetőséget 

adhat az összehasonlításra, az érintkezés jellegéből adódó felületi kifáradás tágabb értelmezésére. 

A Shell négygolyós koptatóvizsgálatok (gördülő csúszás) hasonlítanak leginkább a 

valóságban lezajló csúszva gördülő folyamatokhoz. A vizsgálóberendezés 1420 min
-1

 

fordulatszámon hajt meg tetraéder formában elhelyezett négy ½”-os acélgolyót.   A próbatestek 

metszetén összehasonlító elemzéseket végezve a zömítés, húzás, nagysebességű alakítás és 

egyirányú koptatóvizsgálatokkal összetett képet kapunk a valós csúszva gördülési folyamatokról. 

Shell négygolyós vizsgálatok számított mérési paraméterei 

Titán 

Ft [N] fordulatszám pHertz [MPa] erőkar [mm] 

267 1420 1540,9 680 

534 1420 1941,4 680 

801 1420 2222,3 680 

Magnézium 

Ft [N] fordulatszám pHertz [MPa] erőkar [mm] 

2,67 1420 278 230 

8,32 1420 406 680 

90,252 1420 898,5 680 

10. táblázat A Shell vizsgálatok mérési paraméterei 

A paraméterek meghatározásához a TTS kialakulásának folyamatát, a felületi Hertz-féle 

határfeszültség megengedett értékét, valamint a shakedown határt (2.3.4 alfejezet) vettem 

figyelembe. A tribológiailag átalakult felületközeli réteg nagy terhelés hatására és folyamatos 

terhelés mellett alakul ki. Mivel a jelenséget folyamatában kívántam megismerni, ezért a három 

vizsgálatot úgy választottam meg, hogy az első kísérlet a még kialakuló, a második a kialakulás 

közvetlen közelében, a harmadik pedig már a kifáradt, letöredezés fázisában lévő felületközeli 

réteget mutathassa meg. A változó paraméterként a terhelést választottam. Ennek az oka az, hogy 

azonos időintervallumban kisebb terhelés kisebb felületi halmozott alakváltozást/kifáradást hoz 

létre, így a folyamat teljességgel vizsgálható. A későbbi felvételeken látható, hogy 

összehasonlításra és értékelésre nem mindegyik mérés hozott értékelhető eredményt. Ez azt is 

bizonyítja, hogy a TTS kialakulásának mechanikai feltételei bár számíthatóak, a TTS megjelenése 

kevésbé behatárolható időben, anyagonként eltérő és jelentősen befolyásolja az aktuális feszültségi 

állapot. Arra is rávilágít a kísérlet, hogy a tribológiailag átalakult felületközeli réteg élettartama 

ilyen szimulációs eljárások esetén is igen rövid. A letöredezéssel gyakorlatilag az a réteg veszik el, 

amit vizsgálatoknak kívántam később alávetni.  
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4. A vizsgálati eredmények kiértékelése 

4.1 Nagysebességű alakításvizsgálatok 

4.1.1 A magnézium Hopkinson-rudas vizsgálata  

A nagysebességű Hopkinson-rudas vizsgálatokat 6x6 mm-es hengeres 99,6%-os tisztaságú 

magnéziumpasztillákkal végeztem el, először kenés nélkül, majd a felületen kenve, hogy a 

hordósodást kiváltó felületi súrlódást (kontaktfelület feltapadása) elkerüljem (38. oldal). A 

kísérletet a próbatest törési határán gátlógyűrűvel állítottam meg. 

A gátlógyűrű egy 25 mm átmérőjű gyűrű, amit a kimeneti rúdhoz rögzítünk. A folyásgörbe 

és a mérés szempontjából nincs jelentősége, azonban a későbbiekben a különböző méretű 

alakváltozást szenvedett pórbatesteket metszetben lehet összehasonlítani kristálytani szempontból, 

mert a törés pillanatában „állítja meg” a mérést. A végrehajtott mérésekből a leginkább értékelhető 

két mérést válaszottam ki a kiértékeléshez. (26. ábra) 

 

26. ábra Magnézium Hopkinson-rudas folyásgörbéje 

  

A legnagyobb feszültséget kenés nélküli kísérletben értük el. Az alakváltozás mindkét 

mérés esetében 20% alatti.  A görbe menetét tekintve rugalmas alakváltozás, majd 2%-os 

alakváltozás mellett tapasztalható megfolyás, ami a lamináris deformációval magyarázható és 5% 

közelében a fém újra elkezd felkeményedni, közel konstans rugalmassági modulus mellett. Ennek 

értéke differenciálás alapján a kiindulási anyagéval azonos. A megfolyási intervallumot követően, 

következik egy felkeményedési szakasz, mely átlagosan 430 MPa-ig növekszik 15-17%-os 

határnyúlásig a próbatest alakváltozik, majd eltörik.  

A határfelületen kent próbatest esetében jól látszik, hogy a feszültség mértéke kisebb, a 

deformáció mértéke nagyobb, nagyjából 2%-kal. Ez azzal magyarázható, hogy a felületen ébredő 

járulékos tapadási és csúszási súrlódás többletfeszültséget eredményez az anyagon belül, gátolja 

annak laterális dilatációját. A kent felület mellett ez a laterális „blokkolás” nincs jelen, a próbatest 
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törési határfeszültsége additív komponens nélkül jól közelíti a magas alakváltozási sebesség során 

ébredő törési feszültséget.  

A magnézium törés során korlátozottan alakváltozik. A gátlógyűrűvel a törés pillanatában 

megállított vizsgálatnál a próbatesten egy ~45°-os nyírási sík jelenik meg (27., 28. ábra). Ez az 

elmélettel összhangban van, ebben a szögben éri el ugyanis maximumát a nyíróerő a csúszási 

síkokhoz viszonyítva. 

 

27. ábra Magnézium próbatest vizsgálat előtti és vizsgálat utáni állapotban (Hopkinson-vizsgálat gátlógyűrűvel) 

A félbemetszett próbatestben két kúpos, ún. semleges zónát figyelhetünk meg, hasonlóan a  

járulékos hidrosztatikus nyomás mellett végzett  zömítővizsgálatokhoz. Ez itt azonban nem annyira 

markáns. Ezek a zónák nagyrészt érintetlenek maradnak a deformációval szemben.  A két kúpos 

semleges zóna egy harmadik, erősen alakváltozott részt fog körül. A képlékeny alakváltozás 

kezdetben a próbatest közepéből indul ki a próbatest külső kerülete felé halad, új csúszási síkok 

aktiválódnak, majd ahogy a semleges zónák közelednek egymáshoz és a középső zóna vastagsága 

csökken, az anyag felkeményedést mutat, ahogy a semleges zónák összeérnek, deformálódnak, a 

feszültség jelentősen megugrik (~350 MPa-tól), majd megindul a törés, ami a magnézium esetében 

robbanásszerű. 

A semleges zónák jelenléte mutatja a szakító és nyomógörbe közötti eltérést az 

anyagvizsgálat során. Elméletileg, egy végtelen hosszúságú kompressziós próbatest adja azt az 

eredményt, mint a szakító igénybevételnek alávetett próbatest. A magnézium törése nagy 

alakváltozási sebesség mellett olyan csúszási rendszerek mentén történik, ahol egyébként a 

képlékeny alakváltozás játszik szerepet. A próbatestek további SEM vizsgálata, illetve 

metszeteinek vizsgálata szolgáltathat eredményt. 

 

 

 
 

28. ábra Magnézium pasztilla-töret SEM képe csiszolaton és törése (Hopkinson vizsgálat gátlógyűrűvel) 
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4.1.2 A titán Hopkinson-rudas vizsgálata 

 

A nyomóvizsgálatok 6x6 mm-es hengeres, nagytisztaságú próbatestekkel végeztem. A 

vizsgálatokat szobahőmérsékleten, valamint szintén határfelület-kenéssel hajtottam végre, ahogy a 

magnézium esetében is. A kísérlet megállításához a törésnél gátlógyűrűt alkalmaztam. 

A titán alakváltozása jelentős ellenállással kezdődik (29. ábra), rugalmas viselkedését ~420 

MPa-ig megőrzi, eddig a rugalmassági modulusa konstans. A folyási határ 550-600 MPa 

környékén van, eltérésekkel. A folyási feszültség közelében fluktuációt tapasztalunk. Ez nagy 

valószínűséggel az ikresedéssel magyarázható, ami a magas alakváltozási sebesség sajátos 

tulajdonsága. A tendencia 1600-1800 MPa-ig növekedést mutat, a maximális képlékeny 

alakváltozás mértéke 38-40%, kísérlettől függően. A titán képlékenysége szembetűnő. (Csak 

kiegészítésként és a jelenlegi vizsgálati rendszerbe nem illesztve, elvégeztük a titán folyékony 

nitrogénnel hűtött próbatestének kompressziós törővizsgálatát is. Azt tapasztaltuk, hogy a 

hőmérséklet csökkenésével növekszik a fém ellenállása, ám az alakítási ellenállás változása nem 

jelentős. A titán tehát szélsőséges hőmérsékleteken is megőrzi mechanikai tulajdonságait közel 

azonos mértékben. Ez az egyik oka a titán repülőgépipari alkalmazásának szélsőséges 

hőterhelésnek kitett helyeken.) 

 
 

29. ábra A titán nagysebességű alakítás melletti folyásgörbéje 

  

30. ábra A titán aktivált csúszási rendszere és a törés a Hopkinson-teszt után (pirossal jelölt görbe) 
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A 30.  ábrán egyetlen nyírási sík figyelhető meg. A próbatestet kettévágtuk és a metszetből 

csiszolatot készítettem, majd marással tettem láthatóvá a szövetszerkezetet. A csiszolat SEM 

képein (31. ábra) látható, hogy a titán próbatestben egy ún. adiabatikus nyírási zóna alakult ki, 

amely a nagysebességű alakítás hődisszipációjának hiányával, időbeni késedelmével 

magyarázható. A titán alakváltozóképességét és szívósságát jól szemlélteti, hogy a próbatest az 

erős igénybevétel hatására sem tört el, hanem a kísérlet végén újra összehegedt, több kisebb 

megfolyás után. 

  

a) b) 

31. ábra Adiabatikus nyírási zóna a titán Hopkinson rudas vizsgálatának alávetett próbatest csiszolatán (SEM) 

 

A felületi kenéssel a látszólagos ellenállás lecsökken. Fénymikroszkóp alatt vizsgálva, a 

titán jelentős energiát akkumulált. A képek arra engednek következtetni, hogy helyenként az anyag 

meg is folyik, amire bizonyítékul a felületi elszíneződés és a cseppekre emlékeztető, megfolyt és 

újrakristályosodott felhordást láthatjuk (32. ábra). 

 

  

32. ábra A titán felületén talált olvadásnyomok 

 

A felszabaduló hőenergia tehát feltételezhetően nagyobb, mint az olvadáshoz szükséges 

energiamennyiség, így a titán megolvadhatott és a mikroszkópi képek olvadt, felületen 

szétfröccsent titánolvadék nyomait hordozzák.  

A próbatest további SEM vizsgálataival nyilvánvalóvá vált, hogy a törési felületen a fém 

extrém folyási képességekkel alakváltozott. A nagy igénybevétel hatására a próbatest nem törött el, 

hanem képlékenyen alakváltozott,  majd törésnél visszahegedt.  Ezt mutatja be a 33. ábra a törött 

titán Hopkinson próbatest felső határfelületén. 
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33. ábra A törött titán próbatest elektronmikroszkópos fényképe, visszahegedéssel a felületen 
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 4.2 Járulékos hidrosztatikus nyomás mellett végzett vizsgálatok 

 

A járulékos hidrosztatikus nyomás mellett végzett zömítővizsgálatokkal meghatároztam 

különböző nyomásértékek mellett a titán és a magnézium járulékos hidrosztatikus nyomás melletti 

szakítógörbéit (34. a) és b) ábrák). Mind a magnézium, mind a titán esetében elmondható, hogy a 

feszültségi állapot hidrosztatikus nyomáskomponensének ilyen, additív módon történő növelése az 

anyagot extrém alakváltozóképességgel ruházza fel a normál, légköri nyomáson tapasztalt, 

magnézium esetében 130 MPa, titánnál 453 MPa-os szakítószilárdsághoz képest (3. táblázat). A 

titán és a magnézium is ~20%-os alakváltozásnál folyik meg, majd ezt követően igen képlékeny, 

(közel ideálisan képlékeny) alakváltozás mellett rendkívül nagyfokú alakváltozóképesség után 

törik el. 

 
a) a titán különböző járulékos hidrosztatikus nyomás mellett meghatározott szakítógörbéi 

 
b) a magnézium különböző járulékos hidrosztatikus nyomások mellett meghatározott szakítógörbéje 

34. ábra A titán a) és a magnézium b) járulékos hidrosztatikus nyomás melletti zömítővizsgálatokkal meghatározott 

szakítógörbéi 
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a) magnézium b) titán 

35. ábra A magnézium a) és a titán b) alakváltozóképességének Mayer-féle ábrázolása járulékos hidrosztatikus nyomás 

mellett (a Bogatov-felületek μ=0 és μ=1 értékhez tartozó metszékei) 

  

a) a magnézium Bogatov-féle határalakváltozási jellegfelülete b) a titán Bogatov-féle határalakváltozási jellegfelülete 

36. ábra Összefoglaló ábra a hidrosztatikus nyomás mellett végzett vizsgálatok Bogatov-féle alakváltozási határfelületeiről 

A végrehajtott hidrosztatikus nyomás mellet elvégzett alakításvizsgálatokból kiindulva és 

felhasználva a mérés bemutatásánál részletezett egyenleteket és számításokat, meghatározhatjuk a 

különböző járulékos hidrosztatikus nyomáskomponenshez tartozó alakváltozási határfelületeket.Az 

alakváltozási határfelület megmutatja, hogy az anyag milyen feszültségi állapotban mekkora 

alakváltozást (terhelést) képes még meghibásodás nélkül elviselni. Amennyiben az igénybevételre 

jellemző „munkapont” a felület felett helyezkedik el, úgy az anyag határalakváltozó képességéhez 

tartozó feszültségi állapotot meghaladja az adott feszültségi állapot, így az anyag eltörik. A határfelület 

ezeknek a törési határponotoknak a halmaza. A magnézium határalaváltozó felületének alakulása azt 

mutatja, hogy hogy a titánhoz képest a magnézium alakváltozóképességének növekedése csak magasabb 

járulékos hidrosztatikus nyomáskomponensek és k=-1 mellett markáns, fajlagos megnyúlása eléri a 

60%-ot is 800 MPa nyomás és a háromtengelyű nyomóigénybevétel mellett (k=-1 μ=-1)  más esetben a 

magnézium  megőrzi alaptulajdonságát, alakváltozóképessége csekély. A titán változást mutat μ és k 

különböző értékei mellett más feszültségi állapotokban is. Alakváltozóképességének maximuma, vagyis 

a fajlagos megnyúlás (k=-1 μ=-1)  esetén, 800 MPa járulékos hidrosztatikus nyomás mellett 50%-os.  
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4.3 A hőmérséklet hatása a titán és a magnézium alakíthatóságára [46] 

 

A  hőmérséklet növekedésével mindkét fém alakíthatósága javul, ugyanazt az alakváltozást 

kisebb feszültség hatására képesek felvenni, tehát a hőmérséklet lecsökkenti az alakítási ellenállást 

(a folyási határfeszültséget). A hőmérséklet növelése könnyíti a diszlokációk mozgását az anyagon 

belül, ezáltal közvetlen hatással van a fémek képlékeny alakváltozásra.  

           Mivel a diszlokációmozgás könnyebb lesz az anyagon belül, ezért a diszlokációk 

feltorlódása, összekapcsolódása is nehezebb, így az anyag kevésbé hajlamos a repedésre, törésre. Az 

alakítási hőmérséklet hatását szakirodalomból vettem figyelembe, erre irányuló vizsgálatot nem 

végeztem, ezért az átvett eredmények további értékelésétől eltekintek. 

 

 

37. ábra A titán és a magnézium folyásgörbéje a hőmérséklettel paraméterezve [46] 
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Összefoglalás - az állapotjelzők hatása a titán és a magnézium alakváltozóképességére  

 

A  állapotjelzők hatása a titán és a magnézium folyáshatárára és szakítószilárdságára 

Titán 

 

 ReH [MPa] Rm [MPa] ε1 % (ReH) ε2 % (Rz) Δ (%) 

 ReH Rm ε1 ε2 

Eredeti anyag 328 453 18 54 - - - - 

Nagysebességű alakítás 540 1430 3 40 +64 +216 -83 -25 

Hidrosztatikus nyomással 500 790 20 90 +52 +74 +11 +66 

Alakítási hőmérséklet n. 90 95 15 50 -73 -80 -20 -8 

Magnézium 

 

 ReH [MPa] Rm [MPa] ε1 % (ReH) ε2 % (Rz) Δ(%) 

 ReH Rm ε1 ε2 

Eredeti anyag 90 130 2 6 - - - - 

Nagysebességű alakítás 120 420 2,5 15 +33 +223 +25 +150 

Hidrosztatikus nyomás 215 200 1,5 9 +138 +53 -25 +50 

Alakítási hőmérséklet n. 10 82 1,5 9 -89 -37 -25 +50 

11. táblázat Az állapotjelzők hatásának összefoglalása a titán és a magnézium alakváltozóképességére 

 

Az állapotjelzők hatásának kísérleti tanulmányozását összefoglalással zárom (11. táblázat). 

A korábbiakban a szakirodalomban tárgyalt tendenciák az általunk kapott kísérleti diagramokban is 

tükröződnek.  

 

Megállapítható, hogy az alakváltozási sebesség növelésének hatására mind a magnézium, 

mind a titán jelentős szakítószilárdság-növekedést mutat. A magnéziumnál az alakváltozási 

sebesség növelésével az eredeti folyáshatár dupláját érjük el, az alakítás során képlékeny 

alakváltozás mértéke jelentős, a kiindulási, 130 MPa-os szakítósazilárdságot 220%-ban múlja felül 

a magnézium. Bár a magnézium egyidejűleg kevesebb csúszási rendszert képes aktiválni, az 

alakítási ellenállás és a határmegnyúlás növekménye jelentős. Az alakváltozási sebesség hatása a 

titán esetében nagy szakítószilárdság-növekedést okoz. Ennek a fő oka, hogy a titán ilyen 

alakváltozási sebesség mellett is képes egymástól független hat csúszási rendszer aktiválására, ami 

a szakítószilárdság és emellett a képlékeny alaváltozóképesség  megnövekedését okozza. 

 

A járulékos hidrosztatikus nyomás a törési határalakváltozást mindkét fém esetében 

megnöveli. Hatására a magnézium törési határalakváltozása a nyomás nélküli 

alakváltozóképességhez képest mintegy duplája lesz. A hidrosztatikus nyomás a titán esetében még 

nagyobb alakváltozóképesség-növekedést okoz, 80-90%-os relatív alakváltozás mellett törik el a 

próbatest.  

 

A titán és a magnézium esetében a harmadik állapotjelző a hőmérséklet, aminek 

növelésével az alakíthatóságot befolyásolhatjuk. A magasabb hőmérséklet a diszlokációmozgást 

könnyíti, ezáltal a fém alakíthatósága javul, az alakítási ellenállása (folyási határ) lecsökken.  

 

 A fenti eredményekben tükröződik, hogy az állapotjelzők külön-külön jelentős mértékben 

képesek befolyásolni az adott anyag szilárdsági jellemzőit. A súrlódási folyamat során azonban az 

érintkezési pontokban mindenhol más és más arányban kapnak szerepet a hőmérséklet, az 

alakváltozási sebesség és a feszültségi állapot hidrosztatikus nyomáskomponense.  

 

További méréseim és kísérleteim során az anyagvizsgálatok és a súrlódási folyamat között 

keresek összefüggést. 
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4.4 Csúszó súrlódást modellező PEDEBA vizsgálatok  

4.4.1 Vizsgálati és számított feszültségértékek 

 
 Magnézium Titán 

Mérés száma Terhelés [N] Hertz feszültség [MPa] Terhelés [N] Hertz feszültség [MPa] 

1. 1 200 30 1002 

2. 10 431 60 1262 

3. 100 930 100 1554 

12. táblázat A csúszó súrlódást modellező vizsgálatok mérési paraméterei 

 

 Magnézium Titán 

Mérés száma τmax 

[MPa] 

τmax felszíntől számított távolsága 

a próbatestben [mm] 

τmax 

[MPa] 

τmax felszíntől számított távolsága 

a próbatestben [mm] 

1. 61,14 0,0237 301,62 0,0591 

2. 131,7 0,0511 380 0,0744 

3. 279,8 0,1120 450,54 0,0882 

13. táblázat A nyírófeszültség maximális értéke és felszíntől számított távolsága a próbatestben 

4.4.2 A titán és a magnézium PEDEBA mérése, a kopásnyom topográfiája 

 

A kísérleti berendezés harminc ciklust valósít meg 27 °C-on, a három illeszthető normálerő 

terhelés mellett (12. táblázat), 12mm-es amplitúdóval 0,1 Hz frekvencia mellett. A felterhelést 

követően a felületi feszültség változó mértékben növekszik kezdetben. A tangenciális és 

normálerők hányadosából látható, hogy az anyag ciklikusan viselkedik, hol növekszik, hol csökken 

a tényező, ami ismétlődő folyamatokra utal, így például felkeményedés és azt követő 

részecskeleválás folyamatára (Ezt egyébként zafíron keresztül rögzített videofelvételen is 

láthatjuk.) Mivel azonban a kopási folyamat további részletezése a doktori értekezés tárgyát már 

nem képezi, így kifejtését, további tárgyalását csak megemlítem és 3D profilométeres vizsgálaton 

keresztül szemléltetem. Megemlíteni viszont annál is inkább fontos, mivel kapcsolódik az 

alakváltozóképesség alakulásához. A kiértékelés során egyetlen súrlódási tényezőt vettem 

figyelembe, noha három mérést végeztem el. Ezt azért tehetem meg, mert mindhárom mérés során, 

a tényező – állandósulása után – azonos értékre áll be.  

A normál és a tangenciális erő hányadosa (Ti)
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a) a titán számított súrlódási együtthatója (Terhelés= 60 N, pHertz=1262 MPa) 
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A normál és a tangenciális erő hányadosa (Mg)
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b) a magnézium számított súrlódási együtthatója (Terhelés= 10N, pHertz=431 MPa) 

  

c) A titán terhelési tényezői csúszó súrlódás esetén ( 4,7; 

5,92; 6,77), μátl=0,15 

d) a magnézium terhelési tényezői csúszó súrlódás esetén 

(2,22; 4,79; 10,33), μátl=0,55 

38. ábra: A titán és a magnézium súrlódási együtthatói és terhelési tényezői csúszósúrlódást modellező vizsgálatok 

esetén 

A harmadik test megjelenésétől kezdődően már nem beszélhetünk tisztán acél-titán elemek 

súrlódásáról, a három test tribológiai hármast alkot.  

A súrlódási folyamat során a próbatestek „elhasználódnak”, a harmadik test képződése 

folyamatossá válik a felületen. A súrlódási tényező ingadozása a tangenciális erő váltakozásának 

(rezgésnek) köszönhető. 
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Titán (terhelés: 100 N, pHertz= 1554 MPa) Magnézium (terhelés: 100 N, pHertz= 930 MPa) 

  

a) a titán teljes kopásnyoma b) a magnézium teljes kopásnyoma 

  

c) keskeny kezdeti kopásnyom d) letöredezett felületi réteg 

  

e) a titán kopásnyom széle  f) mikroforgácsolás példája  



 

59 

  

g) h) 

  

i) j) 

39. ábra A titán és a magnézium kopási felületének képei fénymikroszkóp alatt 

Figyelembe véve az első három ciklust, megfigyelhetjük a súrlódási együttható 

növekedését. Ez azt mutatja, hogy a tangenciális erő egyre nagyobb mértékű, ráadásul a súrlódási 

ciklusok együtthatói onnan indulnak, ahol az előző befejeződik. Ennek egyik lehetséges oka az 

anyag felkeményedése, ez később az alakváltozóképesség csökkenésével jár : a tendencia addig 

ismétlődik, amíg az anyag alakíthatósága kimerül, a felület berepedezik, majd megindul a 

harmadik test kibocsátás, a felületközeli réteg leválása. A jelenséget, mint azt a korábbiakban 

láthattuk, „rachetting”-nek nevezik, mely az ún.  „shakedown” határ túllépésével magyarázható. A 

negyedik ciklustól a felkeményedés megáll, és elkezdődik a részecskeleválás.  

A titán és az acél tökéletesen hegednek, az acél próbatesten vékony titánréteget találunk, 

mely adhézióval az acélgolyó felületére tapadt. Ez azt is jelenti, hogy a későbbi érintkezésben 

titán-titán súrlódási folyamat zajlik le.  

A 3D profilométeres vizsgálat (40. és 41. ábra) azt támasztotta alá, hogy a részecskeleválás 

során nem csak kiválás, hanem visszahegedés is tapasztalható volt. A profilométer 1000 μm x 1000 

μm-es területet pásztáz le egy tűvel és MATLAB szoftver segítségével számítógépen jeleníti meg a 

kopási felületet. Vizsgálatainkhoz kisebb felbontást, 100 μm x 1000 μm-t használtunk. A 

topográfia színezése megfelel a magasságbeli eltéréseknek. Az érintetlen előkészített felület 

érdessége 1 μm alatti. A kopási sávban mért érdesség ennél egy nagyságrenddel nagyobb, 10-15 
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μm. A titán a negyedik ciklus után kopásnak indult, ami a hideg visszahegedéssel magyarázható. A 

titán és az acél adhéziós kölcsönhatásba került. 

  

 

A titán-acél súrlódó elempárnál (40. ábra) a vizsgált léptékben a kopásnyom szélessége 

kisebb, 3-4 μm, mélysége szintén kisebb, a felület kisebb károsodást szenvedett. A titán levált 

részecskéi visszahegedhetnek a kopási felületbe A két különálló nyom, melyet egy visszahegedt 

szemcsékből álló fal választ el, szintén megfigyelhető. Összességében megállapítható, hogy a titán-

acél anyagpár száraz csúszó súrlódását a felület ciklikus alakváltozása és a visszahegedés jellemzi, 

nem a kopadékképződés. A magnézium kopási felülete mélyebb (41. ábra), a kopásnyom igen 

széles, a harmadik test kibocsátása intenzív. Az acél koptató szélesebb nyomot hagyott a 

magnézium felületén. A magnézium terhelhetőségének határán összetöredezett. A felületi réteg 

kopadék formájában levált. A magnézium esetében a részecskeleválás folyamata az első ciklusban 

megindul. A magnéziumra visszahegedés nem volt jellemző, mivel felületét azonnal oxidréteg 

borítja, mely elválasztja az adhézióval kapcsolódni képes fémfelületet a lekopott részecskéktől. A 

magnézium csúszó súrlódó igénybevétellel szemben mutatott viselkedése törékeny. A levált 

 
 

40.ábra 3D profilométerrel kirajzolt kopási felületrészlet a titán kopási felületéről 

  

41.ábra 3D profilométerrel kirajzolt kopási felületrészlet a magnézium kopási felületéről 
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korábbi oxidréteg maradványa a kopásnyom két végében figyelhető meg. A kopásnyom szélessége 

miatt a 3D profilométerrel alkotott kép kevésbé markáns, mint a titán esetében.  

 

4.4.3 Fénymikroszkópos és SEM fényképfelvételek 

 

A vizsgálatban használt próbatestekből metszetet készítettem, majd a kopási felület alatti 

réteget vizsgáltam. Fénymikroszkópos (42. a) és b) ábra) és pásztázó elektronmikroszkópos 

fényképfelvételek segítségével próbáltam a felületközeli alakváltozott réteget felkutatni. A 

magnézium esetében kevés erre utaló nyomot találtam, titánnál a kopásnyom alatti területet 

vizsgálva a 42. ábrán a felület alatti állandósult szerkezeti változásra utaló nyom látható (42. e) 

ábra). 

Titán (terhelés: 100 N, pHertz= 1554 MPa) Magnézium (terhelés: 100 N, pHertz= 930 MPa) 

  
a) a titán kopásnyoma metszetben b) a magnézium kopásnyoma metszetben 

  
c) d) 

  
e) f) 

42. ábra A titán és a magnézium csúszósúrlódás melletti kopási felületének metszete 
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A felület alatt látható gyűrött zónát találunk (42. e) ábra). Ez a zóna nagy alakváltozást 

szenvedett terület, ahol az anyagban mélységében is deformáció halmozódott fel. A felület alatt jól 

látható gyűrődési zónában, ahol az alakváltozóképesség még nem merült ki, a zóna még teljes 

egészében kapcsolódik a tömbi fémszerkezethez.  

 

Ha további terhelésnek vetnénk alá a próbatestet, várható a felület alatti repedés 

megjelenése, majd tovaterjedése, végül ahogy az a felületre kifut, a fémdarabka kopadék 

formájában leválna.  

 

4.4.4 Keménységmérések és benyomódásvizsgálatok a titán és a magnézium kopásnyomban 

 
Titán Magnézium 

  

  

43. ábra Mikrokeménység és benyomódás diagramok titán és magnézium esetében 

Mikrokeménység mérővel megmértem a kopási felületek keménységét. A mérés két 

lépcsőben történik. A berendezés regisztrálja a benyomódás függvényében a terhelőerőt (43. ábra 

felső diagramok), majd ezekből az adatokból számíthatjuk (19) egyenlet alapján az univerzális 

kerménységet. (43. ábra alsó diagramok). 

A keménységmérések kiértékelésekor figyelembe kell venni, hogy a felületen mért értékek 

1-2 tized mikron mélységig magukban hordozzák az ún. ISE (Indentation Size Effect) hibát, amely 

a mérőfej valós és látszólagos érintkezési felületének eltéréséből adódik.   

Mindkét anyag keménységmérésekor az irodalomkutatásban ismertetett ún. univerzális 

keménység definícióját alkalmaztuk (19) és (43.ábra).  

A magnézium és a titán keménységmérésének mérési eredményei egyértelműen azt 

mutatják, hogy a felületközeli réteg néhány tized mikron mélységben a kiindulási anyagéhoz 

képest keménység növekedést mutat. Ez a felkeményedés a réteg alakítási keménységére utal. A 
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keménység értéke az eredeti felülethez képest megkétszereződik, így feltételezhetően nem a 

felületközeli tribológiailag módosult szerkezeti réteg keménységi értékét adja az eredmény.  

A titán esetében a keménységváltozás mélységben állandó tendenciát mutat, feltételezhető 

így, hogy az alakváltozott felületközeli réteg nem vált le, annak alakváltozóképessége nem merült 

ki. A titán benyomódás vizsgálatai azt mutatják, hogy a terhelés növelésével egyre kisebb 

mértékben süllyeszthető az indenter a próbatestbe, tehát a próbatest felületi keménysége 

megnövekedett. A terhelések növelésével mind a mikrokeménység, mind pedig a 

benyomódásvizsgálatok a felkeményedés, alakváltozóképesség kimerülésének irányába mutató 

tendenciát követik. 

A magnézium esetében a keménység növekedése csak néhány mikron mélységben 

jelentkezett, ez egyrészt arra utal, hogy a felkeményedett felületközeli réteg letöredezett, másrészt 

arra, hogy az alakváltozóképesség a terhelés hatására hamar kimerül, a fém mélységében nem veszi 

fel a nyírófeszültség által kiváltott alakváltozást.  

4.4.5 Röntgendiffrakciós vizsgálatok a titán és a magnézium kopásnyomaiban 

 

A röntgendiffrakciós vizsgálatok a két fém esetében igazolják a feltételezett és várt 

alakváltozást. A diffraktometriai diagramokon a jellemző kristálytani visszaverődési szögek 

eltolódása és intenzitáscsökkenései, valamint a jel félérték-szélességének növekedése együttesen 

mutatják a rácsszerkezet torzulását, a szemcseméret csökkenést.  

A diagramon látható diffrakciós képeken jelölt csúszási rendszerek a két fémre jellemző 

alakváltozási zónák. Ahogy jelölések mutatják, ezekhez tartozó jellemző kristálytani síkokban 

ment végbe a két fém alakváltozása, és ennek az alakváltozásnak a hatása a szemcseméret-

csökkenésben, valamint a fémrács szerkezeti torzulásában érhető tetten. A 44. ábrán látható 

összefoglaló röntgendiffrakciós diagram megjelölt nagyintenzitású síkjai részletesen felnagyítva a 

45-48. ábrán láthatók. 

A titán csúszó súrlódásos kopásnyomának röntgendiffrakciós elemzése 
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44. ábra A mért titán kopásnyom röntgendiffrakciós elemzése a teljes vizsgált szögtartományban 



 

64 

34,0 34,2 34,4 34,6 34,8 35,0 35,2 35,4 35,6 35,8
2Theta (°)

0

10

20

30

40

50

60

In
te

n
s
it
y
 (

c
o

u
n

ts
)

(1,0,0)

(0,0,2)

(1,0,1)

(0,0,4)

 

45. ábra A titán (1,0,0) index jelű síkhoz tartozó diffrakciós diagramja 

37,4 37,6 37,8 38,0 38,2 38,4 38,6 38,8 39,0
2Theta (°)

0

50

100

150

In
te

n
s
it
y
 (

c
o

u
n

ts
)

(1,0,0)

(0,0,2)
(1,0,1)

(0,0,4)

 
46. ábra A titán (0,0,2) index jelű síkhoz tartozó diffrakciós diagramja 
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47. ábra A titán (1,0,1) index jelű síkhoz tartozó diffrakciós diagramja 
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48. ábra A titán (0,0,4) index jelű síkhoz tartozó diffrakciós diagram 

 

 

A magnézium csúszó súrlódásos kopásnyomának röntgendiffrakciós mérései nagyrészt a 

titán tendenciáját követik, amely szerint a nagyintenzitású csúcsoknál a kopásnyomot terhelő 

Hertz-feszültség növekedésével a csúcsintenzitás csökken, emellett az intenzitáshoz tartozó jel 

félértékszélessége megnövekszik.  

A magnéziumnál nem minden csúcs esetében látható, hogy a nagyobb terhelésre az 

intenzitás csökken és a legnagyobb terheléshez kapcsolódó mérés csúcsa a legalacsonyabb, 

félértékszélessége a legnagyobb. Ezt az eltérést a magnézium felületének letöredezésével tudjuk 

indokolni; a letöredezett felület alatt ugyanis az alakítást nem, vagy csak kis mértékben 

elszenvedett rétegről a visszaverődés intenzitása a réteg mechanikai és közel eredeti rácsszerkezeti 

állapotával összhangban nagyobb. 

 

A magnézium csúszó súrlódásos kopásnyom röntgendiffrakciós elemzése 
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49. ábra A magnézium kopásnyom teljes röntgendiffrakciós diagramja 
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50. ábra A magnézium (0,0,2) index jelű síkjához tartozó diffrakciója 
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51. ábra A magnézium (1,0,3) index jelű síkhoz tartozó diffrakciója 
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52. ábra A magnézium (1,1,2) index jelű síkhoz tartozó diffrakciója 
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4.4.3 Termofeszültség mérések 

 

A próbatestek termofeszültség mérései (53. ábra) alapján kijelenthetjük, hogy mind a titán, 

mind a magnézium esetében a diszlokációsűrűség megváltozott. A termofeszültség hatására az 

elektronok gerjesztett állapotúak lesznek, „kigerjesztjük” az elektronokat az ún. Fermi-felületről. 

(A Fermi-felület egy absztrakt felszín, amely megmutatja az elektronok megengedhető 

energiaszintjeit az anyagon belül.) A gerjesztés hatására az elektronok kikerülnek ebből a 

felületből. Minél deformáltabb azonban a felület, a kigerjesztéshez annál nagyobb ΔT 

hőmérsékletkülönbség szükséges, tehát a bevitt alakváltozás a fémrács elektronszerkezetére 

közvetlen hatással van és ezt a hatást jelzi a termofeszültség mérés. 

 

A termofeszültség vizsgálatok összehasonlításából leolvashatjuk, hogy egymáshoz képest a 

termofeszültség egyenesek a diagramon lefelé eltolódtak kezdetben, majd a legnagyobb terhelésű 

mérésnél el is fordultak. A párhuzamos eltolódás a felület keménységváltozásában érhető tetten, az 

 

 
53. ábra Termofeszültség mérések sík, koptatott titán próbatesteken 
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egyenesek elfordulása a szemcseméret változást mutatja, ami a röntgendiffrakciós vizsgálatokkal 

összhangban van. 

4.5 Csúszva gördülő súrlódást modellező vizsgálatok 

 

A méréseknél használt próbatesteket félbevágtam, a felezett próbatestekből csiszolatot 

készítettem, majd a csiszolatokat marattam. Ezek után fénymikroszkópos, pásztázó 

elektronmikroszkópos, röntgendiffrakciós és mikrokeménység, valamint termofeszültség-méréses 

vizsgálatoknak vetettem alá a mintákat. A vizsgálatokat összehasonlítjuk a sík koptató próbatestek 

azonos eredményeivel. 

 

  
a) A titán terhelési tényezői gördülő súrlódás  

esetén  ( 3,05;3,85;4,73), μátl=0,05 

b) A magnézium terhelési tényezői gördülő súrlódás 

esetén ( 3,1;4,5;10 ), μátl=0,05 

54. ábra A titán és a magnézium terhelési tényezői gördülő súrlódás mellett 

 

4.5.1 Fénymikroszkópos felvételek 

 

A metszetek és a kopásnyomok fénymikroszkópos vizsgálatai –maratás után- azt mutatják, 

hogy a három terhelés mellett végzett kísérletek esetében a felület kifáradása jelentkezik. (55. ábra) 

A kopásnyomból lemezesen letöredezett, felhólyagosodott rétegek váltak le. Ez bizonyítja a felület 

alatti repedések kialakulását, vagyis a felületközeli réteg nyírófeszültség hatására történő 

kifáradását. A négygolyós vizsgálat mellett a próbatestek felülete nyomásnak és torziós 

igénybevételnek is ki van téve. A három terhelés közül a legmarkánsabb vizsgálat felvételeit az 55. 

ábra foglalja össze.  

Titán (terhelés: 327 N,  pHertz= 2222 MPa) Magnézium (terhelés: 24,6 N, pHertz= 406 MPa) 

 
a) 

 
b) 
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c) 

 
 d) 

55. ábra Shell próbatestek fénymikroszkópos felvételei a)-c) titán; b)-d) magnézium 

 

4.5.2 Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek 

 

A pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken látható (56. ábra), amit a fénymikroszkóp is 

mutatott; a titánnál a rugalmasan alakváltozott kopásnyom-kopási felület, majd az egyre erősebb 

deformációk hatására a mintánál már megjelenik a felületi kifáradás. A magnézium felületközeli 

rétege szemcseszerkezet változást nem, de kopásfelülete leválást mutat. 

 

Titán (terhelés: 327 N, pHertz= 2222 MPa) Magnézium (terhelés: 24,6 N, pHertz= 406 MPa) 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
 

d) 
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e) 

56. ábra SEM felvételek s Shell próbatestek metszeteiről, a)-c) titán, b)-d) magnézium, e) titán nagyítva 

 

4.5.3 Röntgendiffrakciós vizsgálatok a titán és a magnézium kopásnyomaiban 

 

A próbatestek röntgendiffrakciós vizsgálatait, a különböző terhelések melletti vizsgálatok 

diffraktometriás diagramjait egymáshoz viszonyítom. A jobb áttekinthetőségért külön kigyűjtve 

mutatom be a különböző csúszási síkokhoz tartozó intenzitásokat a három választott terhelések 

mellett (57.-59. ábrák). A Hertz-feszültség növekedésével a csúcsintenzitások lecsökkentek, 

ugyanakkor a csúcsok félértékszélessége megnőtt. Ezt azt jelenti, hogy a fémrácson a visszavert 

sugár jobban szóródott, nem ugyanazon síkról, nagy intenzitással verődött vissza, hanem több 

kisebb darabról, vagyis a fém szemcsemérete csökkent. A korábban megismert diffraktogram 

alapján a titán és a magnézium esetében is látható, hogy a megfigyelt alakváltozások a terhelés 

növekedésével egyre jelentősebbek. (A reflexiós csúcsok intenzitása csökkent.) 

Következtetésképpen megállapítható, hogy mindkét vizsgált fémszerkezeti anyag esetében a 

növekvő terhelés állandósult változást hozott létre a felületközeli rétegben. Mindkét fém esetében 

megtaláljuk a szemcseméret csökkenést. Addig, amíg a titán esetében a csúcsok szabályos 

csökkenést mutatnak, a magnézium esetében vannak eltérések. Előfordul, hogy a nagyobb 

terhelésnél a csúcsintenzitás úgy, mint a félérték szélesség magasabb tartományba kerül (59. ábra 

(1,0,3) sík). Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a kopadékként levált részecskék  alatti, kevéssé 

alakváltozott rétegről a visszaverődés közel azonos a kezdeti, kis terhelésű rétegével.  

 

Következésképpen elmondható, hogy a magnézium esetében a legnagyobb és a közepes 

terhelésű vizsgálatok között részecskeleválással kell számolnunk (a felület alakváltozóképessége 

kimerült), a levált lemezek alatti szerkezet alakváltozása még nem történt meg, így a reflexió az itt 

található kristálytani síkokról nagyobb intenzitást mutat. Így tehát amíg a titánnál az 

alakváltozóképesség nem merült ki és a csúcsintenzitások monoton csökkenést mutatnak, addig a 

magnéziumnál az alakváltozóképesség kimerülésével némely csúcsintenzitás értéke kisebb 

terhelésnél akár nagyobb is lehet. 
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57. ábra A titán Shell próbatest kopásnyomának teljes röntgendiffrakciós vizsgálata 
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58. ábra A magnézium Shell próbatest kopásnyomának röntgendiffrakciós vizsgálata (Ө=20°-40°) 
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59. ábra A magnézium Shell próbatestek kopásnyomainak röntgendiffrakciós vizsgálatai (Ө=56°-70°) 
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4.5.4 Termofeszültség mérések 

 

A Shell próbatestek termofeszültség mérései alapján kijelenthetjük (60. ábra), hogy mind a 

titán, mind a magnézium esetében a diszlokációsűrűség megváltozott.  

 

A termofeszültség vizsgálatok összehasonlításából leolvashatjuk, hogy egymáshoz képest a 

termofeszültség egyenesek a diagramon lefelé tolódtak el, a legnagyobb terhelésű mérésnél 

ugyanúgy, mint a csúszva koptató vizsgálatnál, el is fordultak. A párhuzamos eltolódás a felület 

keménységváltozásában érhető tetten, az egyenesek elfordulása a szemcseméret változást mutatja, 

ami a röntgendiffrakciós vizsgálatokkal összhangban van. Ez utóbbi a Shell vizsgálatnál már 

kevésbé jelentős. 

 

 

 

60. ábra Titán és magnézium Shell próbatestek termofeszültség mérései 

 

A diszlokációsűrűség változása a bevitt alakváltozásnak köszönhető és a termofeszültség 

mérés ezt a diszlokációsűrűség-változást a vizsgált próbatest ellenállásváltozásán keresztül „látja”. 
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További lehetőség, de ezen értekezés kereteit meghaladja, a mérés során mért áram helyének és 

mélységének meghatározása a felület alatt, amely pontosan behatárolhatóvá teheti a vizsgált 

réteget. 

 

4.5.5 Mikrokeménység mérések és benyomódásvizsgálatok 

 

A mikrokeménység- és benyomódás vizsgálatok szükségesek ahhoz (61. ábra), hogy 

kimutassuk a felületi réteg keménységének változását (növekedését), mely az alakításból 

származik. A benyomódásvizsgálatokkal kapott hiszterézis a felületi alakváltozóképesség 

„tartalékát” szemlélteti. Minél nagyobb a hiszterézis, annál inkább képes képlékeny alakváltozásra 

a felület. A kisebb hiszterézis kisebb alakváltozóképességet feltételez.  

 

A 61. ábrán ábrán látható benyomódásvizsgálatok diagramjait elemezve arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a titán és a magnézium is alakítási keményedést szenvedtek a 

koptatóvizsgálatok során. A titán kisebb hiszterézissel rendelkezik a benyomódás vizsgálat 

diagramján, mint a magnézium, a rugalmas alakváltozási tartaléka tehát jóval több. A titán a 

terhelés növekedésével nem mutat jelentős hiszterézis változást, míg a magnézium eltérései a 

terhelés függvényében jól kivehetők. Ez is azt támasztja alá, hogy a magnézium 

alakváltozóképessége – jelen esetben a járulékos hidrosztatikus nyomáskomponens esetében is – 

erősen korlátozott.  

 

A mikrokeménység vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a titán esetében a különböző 

terhelések mellett végrehajtott kísérletek okoznak ugyan felkeményedést, ám a gördülő csúszás 

hatása egyáltalán nem olyan jelentős, mint a súrlódás hatása a titán esetében. A keménységmérés 

elején erős szórással itt is megfigyelhető az Indentation Size Effect jelenség, így ezt a szakaszt nem 

számítva is látható, hogy a titán próbatestek mikrokeménysége nem növekszik jelentős mértékben.  

 

A SEM képek alapján azonban látható (56. ábra), hogy a titán felülete kifáradást csak a 

legnagyobb terhelés mellett mutat, azt is csak nyomokban. Ebből arra következtethetünk, hogy a 

gördülő csúszás hatása a titánnál mérsékeltebb, a feszültségi állapot hidrosztatikus 

nyomáskomponense a titán felületét egyrészt megóvja, másrészt a fém kiváló alakváltozási 

tulajdonságai  . Továbbá a gördülés mellett bekövetkező keményedés, melyet a csúszás okoz – 

mivel a szlip mértéke kicsi – csupán a felület igen vékony, felső rétegében okoz felkeményedést és 

szerkezeti változást, amely képi eszközökkel nehezen kimutatható, benyomódásvizsgálattal viszont 

megállapítható, hogy titánnál és magnéziumnál egyaránt 200-300 nm-es mélységig zajlik le a 

folyamat. 

 

A magnézium esetében azt a jelenséget tapasztaljuk, ami a titánnál a szárazsúrlódás mellett 

volt látható. Mélységben a magnézium próbatestek felkeményedést mutatnak, a mikrokeménység 

mérés eredményei mutatják, hogy az eredeti és a felkeményedett felület mérési eredményei 

egymástól közel azonos távolságra futó görbéken helyezkednek el. A magnéziumnál tehát a 

gördülő csúszás esetében a felületközeli réteg a mérésben felkeményedést mutat. Az érintkezés a 

jellegéből adódó kellően protektív, a magnézium felületközeli rétege a benyomódásvizsgálatokból 

kiolvasható módon is keményebb lett. A SEM felvételeken látható (56. ábra), hogy a 

kopásnyomban delaminálódás következik be, amely felületi kifáradásra utal.  

 

A magnézium tehát gördülő súrlódás hatására úgy alakváltozott, mint a titán 

csúszósúrlódádsos igénybevétel hatására. 
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Titán Magnézium 

  

  
  

61. ábra A titán és a magnézium gördülés melletti kopásnyomainak mikrokeménység- és benyomódás vizsgálatai 

 

A titán és a magnézium keménységvizsgálatait anyagonként egy diagramban ábrázolva 

áttekintő képet kapunk a gördülő súrlódási folyamat okozta hatásokról mindkét fém esetében (61. 

ábra). 

A titán kopási felületének keménységváltozása a mért benyomódási mélységekben kis 

mértékű felkeményedés mutat 200-300nm mélységben (de ez gyakorlatilag elhanyagolható) az 

eredeti felülethez képest a gördülősúrlódás hatására. Ezzel összhangban vannak a 

benyomódásvizsgálatok is.  

 

A magnézium felülete – ellentétben a csúszósúrlódásnál tapasztalt azonnali letöredezéssel 

szemben – felkeményedést mutat 200-300 nm-es mélységben, az eredeti felület 

mikrokeménységének 2-2,5-szörösét éri el a mért keménység maximuma.  

 

Összességében a titánnál a gördülő súrlódás hatása mérsékeltebb, a magnéziumnál viszont 

ez a mérsékelt hatás volt szükséges ahhoz, hogy az egyébként kevésbé képlékenyen alakítható fém 

alakítási keményedést mutasson és viselkedése azonosságot mutasson a titán csúszó súrlódás 

melletti felkeményedésével. 

4.6 A tisztán csúszó súrlódó vizsgálatok és a csúszva gördülő Shell vizsgálatok 

összehasonlítása 

 

A két mérés összehasonlítását egy rövid összegzéssel kezdeném az eddigiekre vonatkozóan.  

 

Méréseket végeztünk csúszó és csúszva gördülő koptatóvizsgálatok során titán és 

magnézium anyagok esetében.  
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A csúszó koptatóvizsgálatoknál a magnézium törékenyen, míg a titán képlékenyen 

viselkedett.  

 

A magnézium esetében nem figyelhető meg felkeményedés a felület alatti réteg esetében, ez 

a delaminációt, a koptatott réteg lemorzsolódását magyarázza. A  magnézium már az első 

ciklusban megkezdi a harmadiktest emisszióját, gyakorlatilag alakváltozás nélkül törik.  

 

A titán esetében a felület közelében lévő réteg erős alakváltozást szenved el és 

felkeményedést mutat, ezt támasztja alá a benyomódás vizsgálat és a mikrokeménység mérés is. A 

nagy igénybevétellel szemben a titán jól „védekezik”, a magnézium ezzel szemben eltörik. 

Következtetéseink alapján a két fém alakváltozóképessége az adott feszültségi állapotban 

aktiválható csúszási rendszerek számától függ nagymértékben.  

 

 A csúszva gördülő vizsgálatok során a magnézium felkeményedést mutatott. A 

gördülősúrlódás jellegéből adódóan és a hidrosztatikus nyomáskomponens protektív hatását 

figyelembe véve kijelenthető, hogy a magnézium úgy viselkedett a Shell-vizsgálat során, mint a 

titán a csúszó súrlódás során. Ezt igazolják a benyomódás- és mikrokeménység vizsgálatok, 

valamint a termofeszültség mérések is. A titán alakváltozóképessége további jelentős tartalékokkal 

rendelkezik még Shell vizsgálatok során.  

4.6.1 Termofeszültség mérések összehasonlítása 

 
Magnézium Titán 

  

  
  

62. ábra Összehasonlító ábra a titán és a magnézium termofeszültség méréseihez 

 

 



 

76 

A termofeszültség vizsgálatok függvényeiből a 62. ábrán  látható, hogy a PEDEBA 

mérések a magnézium esetében jelentősebb bevitt rácsszerkezeti változást, deformációt 

eredményeztek, mint a titán esetében. A magnézium felületközeli rétege azonban levált, 

letöredezett. alakváltozóképessége a súrlódásvizsgálat során gyorsan kimerült. A titán PEDEBA 

mérései kisebb mértékű rácsszerkezeti változást okoznak a próbatestben, mint az a magnézium 

esetében volt látható és ezt a termofeszültség mérések egyenesei is igazolják. 

 

A Shell mérések a magnézium esetében kedvezőbb igénybevételt mutatnak a csúszáshoz 

képest, a magnézium felkeményedik. A titán esetében az erősebb igénybevétel sem okoz 

felkeményedést gördülés esetében. Ennek ellenére a titán termofeszültség méréséből látható, hogy 

a harmadik, legnagyobb terhelés mellett adja a fém a legnagyobb deformációt, mutatja a 

legnagyobb rácsszerkezeti igénybevételt, mely a mérés sajátosságaiból következhet (mérési pont, 

lokális deformáció). 

4.6.2 Röntgendiffrakciós vizsgálatok összehasonlítása 
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63. ábra A titán és magnézium kopásnyomok szerkezetének röntgendiffrakciós összehasonlítása csúszás és gördülés 

esetében 
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A röntgendiffrakciós vizsgálatokban kiválasztva két, a felületközeli rétegben azonos hatást 

kiváltó csúszó és gördülővizsgálatot, összehasonlíthatjuk a titán és a magnézium rácsszerkezeti 

változásait. Mindkét fém esetében az 63. ábrából megállapítható, hogy a megjelölt csúszási 

síkokban az intenzitások a PEDEBA vizsgálatnál lecsökkentek. A csúcsok félértékszélessége 

megnőtt, tehát a PEDEBA vizsgálatok során a vizsgált felületközeli réteg erősebb maradandó 

(állandósult) alakváltozást szenvedett. A Shell vizsgálat gördülő csúszása mindkét fém esetében 

kedvezőbb feszültségi állapotot jelentett, mint a tiszta csúszósúrlódásos igénybevétel. 

4.6.3 Keménységvizsgálatok összehasonlítása 

 

Titán Magnézium 

  
  

  
64. ábra Gördülő és csúszó súrlódás melletti mikrokeménység mérések alakulása titán és magnézium kopásnyomban 

 

A 64. ábra alapján összehasonlítva a gördülés és a csúszás hatását látható, hogy az 

alapanyaghoz képest a legnagyobb keménységváltozást a csúszósúrlódás igénybevétele okozza. A 

gördülésben a tendencia mindkét fém esetében megmaradt, a terhelés növekedésével a 

keménységnövekedés tetten érhető, de nem annyira markáns, mint a csúszó súrlódás esetében az 

látható.  

Csúszásnál a 200-300 nm mélységig titán felkeményedik, de alakváltozóképessége nem 

merül ki. Csúszásnál a magnézium felkeményedik és az alakváltozóképességében kimerült 

felületközeli réteg letöredezik, leválik. A magnézium mikrokeménység görbéi 400 nm-es 

mélységben az eredeti felületével futnak össze. 

A gördülő súrlódás hatása kedvezőbb feltételeket jelentett még azonos, felület alatti 

képlékeny alakváltozást okozó tartományba eső terhelési tényező megválasztása esetében is. A 

titán gördülés mellett gyakorlatilag elhanyagolható keményedés mutat. Emellett megállapítható, 

hogy a magnézium gördülés mellett úgy viselkedett, mint a titán csúszó súrlódásos igénybevétel 

hatására, felülete felkeményedést mutat 200-400 nm mélységben. 
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4.6.4 A titán különleges alakváltozóképessége – párhuzam a nagysebsségű alakításvizsgálat, a 

csúszósúrlódás és a gördülő súrlódás hatása között 

 

 Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy az anyagvizsgálatok, valamint koptatóvizsgálatok között 

lehetséges-e párhuzamot találni. Korábbi feltételezéseim szerint, a három állapotjelző (a 

hőmérséklet, a feszültségi állapot hidrosztatikus nyomáskomponense, valamint az alakváltzoási 

sebesség) együttesen, de más-más arányban befolyásolják a súrlódási folyamatokat.  

 

 A hőmérséklet hatása és szerepe az alakváltozásban régót ismert. A hidrosztatikus nyomás 

protektív hatását az aktuális feszültségi állapotban már ismertettük, de a nagysebességű 

alakításvizsgálat szerepe eddig függőben maradt. Az anyaválasztás – és a későbbi tesztek során – a 

titán rendkívüli alakváltozóképessége arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagysebességű 

alakításvizsgálatok, valamint a felületen – mind tisztán csúszó, mind gördülő súrlódás esetén 

lejátszódó mechanikai igénybevételek között kristálytani szempontból azonos hatás, kinematikai 

szempontból pedig összehasonlításra alapot szolgáltató sebességi kapcsolat van. Az egymáson 

elmozduló-elnyíródó érdességcsúcsok, a mikrogeometriai érintkezés és a határalakváltozóképesség 

elérése csúszó és csúszva gördülő súrlódás esetén, mikroszkopikus léptékben azonos lehet a 

makroszkopikus léptékben a törési határalakváltozásig (a gátlógyűrű alkalmazásának korábbi ötlete 

ez volt) nagy sebességgel alakított titán próbatestével. A feltételezés bizonyításához csupán a 

röntgendiffrakciós vizsgálat adhat bizonyítékot, mivel mind a keménységmérés, mind a 

benyomódásvizsgálat pontszerű mintavételezés, jelen esetben pedig „statisztikai” adatra van 

szükségünk a kopásnyomból és a nagysebességű alakításvizsgálatnak alávetett próbatest 

metszetfelületéről. Ennek megfelelően a három röntgendiffrakciós vizsgálatot egy diagramban 

összevetve (65. ábra), kiemelve az aktív csúszósíkokat a következőket tapasztaltjuk: 

 

1. A diagramokból kiolvasható, hogy a három vizsgálatnál a csúcsintenzitások a Shell mérés 

esetében a legnagyobbak, tehát a legkisebb deformációt itt szenvedte el a próbatest. Ezt 

támasztja alá a kisebb félértékszélesség is emellett. A PEDEBA és a nagysebességű 

alakításvizsgálat is határalakváltozásig (törésig) alakította a próbatestet, a hatásuk közel 

azonos a röntgendiffrakciós diagramokon, ebből következően a csúcsintenzitások és a 

félértékszélességek azonosságából hasonló szemcse és rácsszerkezetre következtethetünk, 

így a két alakítás, igénybevétel feltételezhetően ugyanazt a hatást váltotta ki. 
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65. ábra A titán Hopkinson, Shell és PEDEBA vizsgálatainak röntgendiffrakciós összehasonlítása 
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2. A titán tehát nagysebességű alakításvizsgálat során tömbi szerkezetében, makroszkopikus 

léptékben olyan alakváltozást szenvedett el, mint a felületi rétege mikroszkopikus 

léptékben, csúszó súrlódásos igénybevétel során. Továbbá feltételezhetjük, hogy a 

nagysebességű alakítás, amely az érdességcsúcsok elcsúszása egymáson mikroszkopikus 

léptékben – az aktuális feszültségi állapot korábbiakban bemutatott protektív hidrosztatikus 

nyomáskomponensének hatását ellensúlyozza. Látható tehát, hogy – mint a természetben 

oly sok helyen – a makroszkopikus és mikroszkopikus léptékekben lejátszódó folyamatok 

azonos hatásra vezethetők vissza. 

 

A fenti összehasonlítás a magnézium esetében nem szolgáltat eredményt, tekintettel arra, hogy 

a magnézium a Hopkinson-rudas vizsgálat során azonnal eltörött, annak töretében a 

röntgendiffrakciós vizsgálat felkeményedésre, szemcseszerkezet-változásra utaló eredményt nem 

mutatott ki.  

5. Az eredmények összefoglalása, új eredmények, tézisek 

5.1. Az eredmények összefoglalása 

 

Jelen értekezés tárgya polykristályos nagytisztaságú titán és magnézium átmeneti és 

állandósult felületi és felületközeli folyamatainak vizsgálata. A két fémet főként az űrkutatás és a 

repülőgépipar használja. Mindkét fém hexagonális rácsszerkezetű. 

 

A titán hexagonális rácsszerkezete kompaktabb a magnéziuménál. Ez az összetettség a fém 

elektronszerkezetében és a két fém rácsparamétereiben is tükröződik, ez utóbbi felelős az 

alakváltozóképességét. A titán esetében hatból hat csúszási rendszer aktív alakváltozás során, míg 

a magnéziumnál csupán négy rendszer aktív a hatból, szobahőmérsékleten és normál légköri 

nyomáson, ezzel magyarázható a titán kivételes alakváltozóképessége. 

A kristályrács tanulmányozásából megállapítottam, hogy a titán szobahőmérsékleten 

képlékeny, míg a magnézium igen gyengén alakítható és nagyrészt ikresedéssel reagál, amit 

hirtelen törés követ. 

Nagysebességű alakításvizsgálattal tanulmányoztam a sebesség hatását az 

alakváltozóképességre, mely a magnéziumnál nagyrészt a törékeny viselkedésben nyilvánul meg.  

Járulékos hidrosztatikus nyomás melletti vizsgálatok segítségével meghatároztam a két fém 

Bogatov-féle határalakváltozási felületét. A titán alakváltozóképessége jelentősen függ a 

feszültségi állapottól, de kevéssé függ a hidrosztatikus nyomáskomponenstől. A járulékos 

hidrosztatikus nyomás melletti vizsgálatokat összevetve a nagysebességű alakításvizsgálattal a 

polikristályos titán nagy sebességen jelentős képlékeny alakváltozást szenved úgy, mint a 

magnézium hidrosztatikus nyomás alatt, a statikus szakítóvizsgálatban. A hőmérséklet 

alakváltozóképességére gyakorolt hatása a két fém esetében abban nyilvánul meg, hogy a 

hőmérséklet növelésével az alakítási ellenállásuk lecsökken. 

A vizsgált próbatesteket, mint tribológiai rendszerelemeket, egyirányú, ciklikus 

koptatóvizsgálatokkal és Shell négygolyós berendezésen végzett csúszva gördülő igénybevételt 

modellező vizsgálatokkal elemeztem. A két fém kopási igénybevétellel szemben mutatott válasza 

nagyon eltérő. Mindkét fém esetében végeztem fénymikroszkópos, pásztázó elektronmikroszkópos 

felületvizsgálatot, majd ezeket kiegészítettem mikrokeméység méréssel és benyomódásvizsgálattal, 

valamint röntgendiffrakciós és termofeszültség mérésekkel is. Ezek után a csúszás és a gördülés 

hatását külön, majd azokat egymással összehasonlítva tanulmányoztam.  
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Tisztán csúszó igénybevétel hatására a titán és acél elempárok esetében először az acél felső 

próbatesten megjelenik egy vékony transzfer titánréteg, ami később a titán elempárral reagálva 

titán-titán tribológiai elempárt alkot. A kopásnyom abrazív jelleget mutat, nyomokban 

visszahegedés figyelhető meg, de a kopásnyom keskeny, a titán jól ellenáll. Ennek megfelelően a 

harmadik test képződése is nagyon csekély. Nagy keménységű elempár mellett és nagy felületi 

Hertz-feszültség esetében a titán felülete feláldozása nélkül, kis kopadék-emisszió mellett képes 

tömbi anyagszerkezetét megvédeni, köszönhetően az  állapotjelzők vizsgálata során megismert 

különlegesen jó alakváltozóképességének. Felülete felkeményedik, szemcsemérete lecsökken, és 

alakváltozóképessége is csak a legnagyobb terhelés hatására merül ki, kis terhelés hatására 

átmeneti változások zajlanak le a felületközeli rétegében. 

Tisztán csúszó igénybevétel mellett a magnézium ellenálló képessége csekély, felületéből 

már az első ciklus során megindul a harmadiktest képződés, alakíthatósága tehát összefüggést 

mutat a korábbi vizsgálatok során meghatározott anyagtörvénnyel, melyek alapján a magnézium a 

titánhoz hasonló hexagonális szerkezete ellenére rideg. A visszahegedés nem figyelhető meg, ez 

nagyrészt a rendkívül gyors felületi újraoxidációnak is köszönhető, melynek során összefüggő, 

erős oxidréteg borítja néhány másodperc alatt a fémfelületet, amely a további reakciókat gátolja. A 

magnézium nem képes felületének feláldozása nélkül tömbi anyagszerkezetét megóvni, felületének 

letöredezése is csupán időben tolja el a szerkezeti meghibásodást, az elhasználódást, az állandósult 

változás jellemzi 

A két anyaggal Shell négygolyós vizsgálóberendezésen csúszva gördülő 

súrlódásvizsgálatokat is végeztem. A titánnál csúszva gördülés mellett azt tapasztaltuk, hogy a 

felülete gyakorlatilag elhanyagolható mértékben keményedik fel és alakváltozik, mint csúszó 

súrlódás esetében, ezért a gördülő csúszó igénybevétel kedvezőbb feszültségi állapottal bír a 

csúszáshoz képest. A felület egy vékony rétegben felkeményedést mutat és a legnagyobb válaszott 

terhelési tényező mellett a kísérlet végére le is töredezik egy nagyon vékony réteg. Ebből arra a 

következtetésre jutottunk, hogy titán esetében is elérhető az alakváltozóképesség kimerülése 

gördülő csúszás mellett is, azonban ehhez jelentősen meg kell növelni a terhelést.  

A magnézium csúszva gördülő vizsgálatánál jobban ellenáll az igénybevételnek, mint tiszta 

csúszás esetében. A magnézium nagyobb felületi felkeményedést mutat, de alakváltozóképessége 

ugyanakkor elmarad a titánéhoz képest. A magnézium felülete kisebb terhelések hatására is mutat 

már felületi kifáradást, valamint felkeményedést, tehát a feszültségi állapot hidrosztatikus 

nyomáskomponense – összhangban az hidrosztatikus nyomás melletti alakításvizsgálatokkal – 

kellő mértékben növeli a fém határalakváltozó képességét, így a magnézium gördülő csúszással 

szemben mutatott viselkedése hasonló a titán tiszta csúszással szemben mutatott viselkedéséhez. 

Végezetül röntgendiffrakciós mérések segítségével összevetettük a titán nagysebességű 

alakításvizsgálata során a próbatestben bekövetkezett kristálytani változásokat a kopási felületben 

tapasztalható kristálytani váltotzásokkal és azt tapasztaltuk, hogy a kétféle alakváltozás sok 

hasonlóságot mutat, ezért a kopási folyamat során feltételezhető, hogy a nagysebességű alakítás 

hatása a csúszósúrlódási folyamatban is megtalálható. 
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5.2.  Új eredmények, tézisek 

 

 

 

1. tézis: 

 

A magnézium és titán súrlódó felületek felületközeli rétegének átmeneti (kristályszintű, 

reverzibilis) és állandósult (képlékeny alakváltozás következtében kialakuló) változásai közötti 

átmenetet a felületközeli réteg lokális és aktuális feszültségi állapota, valamint a feszültségi 

állapottól függő alakváltozóképessége határozza meg. (a tézishez kapcsolódó publikációk: [S2], 

[S6])  

  

 

2. tézis: 
 

Benyomódás és röntgendiffrakciós vizsgálatokkal kimutattuk, hogy csúszó súrlódás esetében 

jelentősebb a súrlódó felület felületközeli rétegében kialakult képlékeny alakváltozás mértéke, mint 

gördülő súrlódás esetén. (A tézishez kapcsolódó publikáció: [S6]) 

 

  

3. tézis: 

 

A súrlódásvizsgálatok eredményei összhangban vannak a járulékos hidrosztatikus nyomás alatt 

végzett alakíthatósági vizsgálatok eredményeként kapott törési határalakváltozásokkal: 

  

   3/a. A mikrokeménység és a röntgendiffrakciós mérések eredményei igazolják, hogy a 

termodinamikai egyensúlyi állapotában csak korlátozott alakváltozóképességgel rendelkező 

magnézium törési határalakváltozása a feszültségi állapot hidrosztatikus komponensének hatására 

megnő. Csúszó súrlódás során a magnézium felületközeli rétegének keményedése a 

részecskeleválás miatt csak kis mélységben (0,1...0,3 μm) mutatható ki, gördülő súrlódás esetén a 

~0,5 μm vastag felületközeli réteg keményedésének mértéke 2...2,5-szörös. 

  

   3/b. A mikrokeménység és a röntgendiffrakciós mérések eredményei igazolják, hogy a 

termodinamikai egyensúlyi állapotában nagy alakváltozóképességű titán esetében a feszültségi 

állapot hidrosztatikus komponensének hatása az alakváltozóképesség növekedésére elhanyagolható 

mértékű. Csúszó súrlódás esetén a felületközeli réteg alakváltozása jelentős (mintegy háromszoros) 

keményedéssel jár együtt, míg gördülő súrlódás esetén az alakváltozásból adódó kristály-

deformáció nem okoz keményedést.  

 

(A tézishez kapcsolódó publikációk: [S1], [S2], [S4], [S6]) 

  

 

 

4. tézis: 

 

A röntgendiffrakciós vizsgálatok kimutatták a titán tömbi anyagában a nagysebességű 

alakíthatósági vizsgálat során kialakult szemcse- és rácsszerkezeti változások és a titán 

felületközeli rétegének a csúszó súrlódási igénybevétel hatására kialakult állandósult 

változásai közötti hasonlóságot. (A tézishez kapcsolódó publikációk: [S2],[S3]) 
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6. Az eredmények ipari jelentősége, alkalmazhatósága, 

továbblépési lehetőségek 
 

 

A disszertációban közölt tudományos eredmények és a mérési, kiértékelési rendszer 

részleteiben, vagy egészében tovább használható az ipar különböző területein, különös tekintettel a 

modern autó és repülőgépipar, valamint az űrkutatás területére.   

 

A felvázolt mérési és vizsgálati rendszer, valamint tribológiai modellezés átfogó képet ad 

egy választott tribológiai modell elemeinek (a vizsgált anyagok állapotjelzők által módosított 

szakítógörbéi), a működési paramétereinek valamint a tribológiai rendszer tribometriai, fizikai és 

kémiai jellemzőinek meghatározása szempontjából végzett vizsgálati lehetőségekről. A bemutatott 

vizsgálati és kiértékelési módszer más fémes anyagok esetében is felhasználható.  

 

6.1. Polgári alkalmazhatóság, katonai és hadiipari alkalmazhatóság, valamint 

továbblépési lehetőségek 

 

A doktori mérések során használt anyagok, a titán és a magnézium az űrkutatásban és a 

repülésben széles körben használt fémszerkezeti anyagok, amelyeknek felhasználása hadiipari 

jelentőséggel bír.  

 

Az eredmények polgári alkalmazhatósága orvostechnikai (precíziós eszközök gyártása), 

értve ez alatt a különböző protézisek, ízületi implantátumok készítéséhez szükséges vizsgálatok 

elvégzését, valamint űrkutatási lehetőségeket rejthet magában, mint például nagy szilárdságú 

könnyűfémek és ötvözeteik alkalmazása kenés nélküli tribológiai rendszerek esetében (világűr). 

Mindkét szempontból egy jó kopásállóságú, megbízható tribológiai rendszer adaptációja igen 

fontos, ezek közül is kiemelve a vizsgált anyagoknál: 

 

 A magnézium kopás- és anyagszerkezeti vizsgálatai segítséget nyújthatnak 

magnézium ötvözetek, lemezek súrlódással szemben mutatott (pld. szegecskötések) 

viselkedésének jobb megértésére, repedésterjedésre vonatkozóan.  

 

 A titán és ötvözetei különösen védőlemezek, nagy igénybevételű helyeken 

alkalmazott burkolatok esetében kell, hogy hirtelen behatásokat, ütközést, lövedék 

becsapódást elviseljenek. Ennek tanulmányozására ad lehetőséget a Hopkinson 

rudas vizsgálat, amely katonai kísérletek elvégzésére is alkalmas, de emellett a 

kísérletek Taylor teszttel és Síkfelületbe történő lövedék-becsapódásos vizsgálattal 

is kiegészíthetők (ISL de Saint-Louis, Impact Choc-Plan). 

 

A termofeszültség mérések esetében további lehetőség annak vizsgálata, hogy a mért áram 

a felületi réteg alatt milyen mélységben fut, így a termofeszültség egyértelműen köthető lesz a 

felületközeli réteghez.  

 

Az értekezésben bemutatott vizsgálati lehetőségeken túl további felületvizsgálati módszerek 

vehetők igénybe a topográfia jobb megismerése céljából, úgy, mint az AFM vizsgálat, vagy más, 

nagyfelbontású mikroszkópi képalkotó eszközök, amelyek az ún. alagútmikroszkópok családjába 

tartoznak. Ezekkel a berendezésekkel lehetőség nyílik atomi szintű kapcsolatok feltárására is, az 

eddiginél még pontosabb képet adva a felület rácsszerkezetéről akár e két fém esetében is, melyek 

minden bizonnyal az elkövetkező évtizedek járműgyártásában kiemelkedő szerepet fognak 

betölteni egyedülálló mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságaik révén. 



 

84 

Irodalomjegyzék 
 

[1] Horst Czichos: Tribology a system approach to the science and technology f friction,  

      lubrication and wear. 

[2] Kragelski: Friction and wear, Butterworths, London, 1965. 

[3] Bowden és Tabor: The Friction and Lubrication of Solids, Clarendon Press, Oxford, 1964. 

[4] M. Godet: Surface and shape effects in the measurement of friction forces, Wear, 28 (1974)  

     115. 

[5] O. Reynolds: On rolling friction, Phil. Trans. Roy. Soc., London, 116 (1876) 155. 

[6] H.L. Heathcote.: The ball bearing, Proc. Instn. Automotive Engrs., 15 (1921) 1569 

[7] D. Tabor, The mechanism of rolling friction, II, the elastic range, Proc. Roy. Soc., London, A  

      229, 1955. 

[8] D. Tabor: The mechanism of rolling friction, Phil. Mag., 43. 1952. 

[9] K.R. Eldredge, D. Tabor, The mechanism of rolling friction, Proc. Roy. Soc., London, A229 

      1955. 

[10] A.W. Crook: Simulated gear-tooth contacts: some experiments upon their lubrication and   

        subsurface deformations, Proc. Conf. Lubr. Wear, I, Mech. Eng., 1957. 

[11] G.M. Hamilton: Plastic flow in rollers loaded above the yield point, Proc. Inst. Mech. Engrs, 

        177 1963. 

[12] Bollók, P. -Kozma, M.: Fém felületek változása súrlódási folyamatok alatt, Gép, LV. 

         évfolyam, 2004. 

[13] Palásti, K. B. – Czifra, A. – Váradi, K.: Change of surface microtopography in wear         

        process, OGET 2003 11th International Conference in Mechanical Engineering, 

        Kolozsvár, 8–11 May 2003. 

[14] Eleőd, A. - Baillet, L. – Berthier, Y. – Törköly, T.: Deformability of the near surface 

  layer of the first body. Tribology Series, 41, Editor: D. Dowson, Tribological Research 

  and Design for Engineering Systems, Elsevier, 2003. 

[15] Johnson, K. L.: Contact mechanics and the wear of metals, Wear 190 1995. 

[16]  Ziaja, Gy.: Alakváltozási folyamatok határállapotai. Akadémiai doktori értekezés, 

   Budapest, 1994. 

[17] Bogatov, A. A. - Mizhirickij, O. I. - Sirminsev, V. F. - Aksenov, J. A.: Fizika metallov i 

        metallovedenie, 45 1978. 

[18] Jianbin Luo, Yuanzhong Hu, and Shizhu Wen: Phisics and chemistry of micro- and  

        Nanotribology, ASTM International 100 Barr Harbor Drive PO Box C700 West  

        Conshohocken. 

[19] Prohászka, J. : A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai, Budapest, 2001, Műegyetemi  

        Kiadó 

[20] Colombié, M. et coll.: Matériaux Industriels, Matériaux Métalliques, DUNOD, Paris 2000. 

[21] Mathis, K.: Deformációs mechanizmusok magnézium alapú könnyűfém ötvözetekben,   

        Doktori értekezés, , ELTE Általános Fizika Tanszék, Budapest, 2004 

[22] Giber, J. és szerzőtársai.: Szilárdtestek felületfizikája, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

 1987. 

[23] Lenard, J. G.: The effect of process parameters on the coefficient of friction during cold, 

flat rolling of metals, Second World Tribology Congress, September 3-7, (2001), Vienna 

[24] Green, A. P.: The plastic yielding of metal junctions due to combined shear and pressure, 

 J. Mech. Phys. Solids 2 1954. 

[25] Green, A. P.: Friction between unlubricated metals: a theoretical analysis of the junction 

model, Proc. R. Soc. Lond. A 228 .1955. 

[26] Olson, H.: Control Systems with Friction. Department of Automatic Control, Lund 

 Institute of Technology. Lund, 1996. 

[27] Bertóti, I. – Marosi, Gy. –Tóth, A.: Válogatott fejezetek a műszaki felülettudományból, 

Doktori tanfolyam, Budapest,  1998. 



 

85 

[28] Palásti-Kovács, B. – Horváth, S. – Kovács, P.: Műszaki felületek értékelésének 

fejlesztése a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, Jubileumi Tudományos Ülésszak, BDMF, 

Budapest, 1999. 

[29] Eleőd, A. – Pálinkás, T. – Devecz, J.: Érintkező felületek analizálásának kísérleti és 

numerikus módszerei. Jubileumi Tudományos Ülésszak, BDMF, Budapest, 1999. 

[30] Eleőd, A. – Berthier, Y. – Baillet, L. – Törköly, T.: Transient and stationary changes of 

the mechanical proporties of the first body governed by the hydrostatic pressure 

component of the local stress state during dry friction. Tribology Series, 43, Editor: D. 

Dowson, Transient Processes in Tribology, Elsevier, 2004. 

[31] Johnson, K.L.: Contact Mechanics, Cambridge University Press, 1985. 

[32] Wuttke, W.: Tribophysik, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1986. 

[33] Thumser, R.- Bergmann, J. W. – Vormwald, M.: Residual stress fields and fatigue 

 analysis of autofrettaged parts. Int. J. Pres. Ves. & Piping 79 2002. 

[34] Eleőd, A. – Ziaja, Gy. - Balogh, T. – Baillet, l. – Clair, D. – Berthier, Y.: 

Characterisation of the TTS and numerical modelling of the particle-detachment. 

Advances in Mechanical Behaviour, Plasticity and Damage (Editors: D. Miannaay, P. 

Costa, D. Francois, A. Pineau), Proceedings of EUROMAT 2000, 7-9 November 2000, 

Elsevier, Amsterdam-Lausanne-New York-Oxford- Shannon-Singapore-Tokyo, Vol 1. 

[35] Wong, S. K. – Kapoor, A. – Williams, J. A.: Shakedown limits on coated and engineered 

surfaces, Wear 203/204 1997. 

[36] Ponter, A. R. S. – Hearle, A. D. – Johnson, K. L.: Application of the kinematical 

shakedown theorem to rolling and sliding point contact, J. Mech. Phys. Solids 33 1985. 

[37] Godet, M.:Third-bodies in tribology. Wear, 136 1990. 

[38] Godet, M. – Play, D.: Third-body formation and elimination on carbon-fibre/epoxy 

 composite, Proc. 1st Eur. Space Tribology Symp, Frascati, April 1975, European Space 

 Agency, Paris. 

[39] Berthier, Y.: Background on friction and wear, in Lemaitre Handbook of Materials 

Behavior Models, Academic Press, 2001. 

[40] Eleőd, A.: Numerical modelling of particle detachment, World Tribology Congress (8-12 

September 1997., Abstract of papers published by Mechanical Engineering Publications 

Limited for the Institution of Mechanical Engineers, Bury ST Edmunts and London 

[41] Rabinovicz, E.: Friction and wear of materials, John Wiley & Sons, New York, 1995. 

[42] Suh, P.: Tribophysics, Prentice Hall, New York, 1986. 

[43] Godet, M. – Berthier, Y. – Lancaster, J. – Vincent, L.: Wear modelling: how far can we 

get with first princeple? , in Ludema K.C. and Bayer R.G.G. (eds.), Tribological 

Modelling for Mechanical Designers, ASTM, Philadelphia, PA, 1991. 

[44] Terheci, M.: Wear by surface fatigue on a new foundation. Part II. particle detachment 

 mechanisms and quantitative aspects, Wear 218 1998. 

[45] Hsu, S. M. – Shen, M. C. – Ruff, A. W.: Wear prediction for metals, Tribology 

 International Vol. 30 No. 5 1997. 

[46] Polizsin, P.I. - Gün, G. JA.- Galkin, A.M. : Szoprotivlenyje plaszticseszkoj 

       deformaciij metallov i szplavov, Moscou, Metallurgia 1976. 

[47] J.L. Derep: Microstructure transformation induced by adiabatic shearing in armour steel,  

        Etablissement Technique Central de l’Armement, 1986. 

[48] A. Kapoor, K.L. Johnson: Effect of changes in contact geometry on shakedown of surfaces in    

        rolling/sliding contact, Cambridge University Engineering Department, Trumpington Street,     

        Cambridge CB2 1PZ, U.K., 1992. 

[49] Kunert: Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwesens 

[50] M. Sate”, P. M. Anderson and D. A. Rigney: Rolling-sliding behavior of rail steels, Materials  

        Science and Engineering, The Ohio State University, 1993. 

[51] J. F. Archard:  J. Appl. Phys., 24 1953. 

[52] P. Suh: The delamination theory of wear, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge,     

        1973. 



 

86 

[53] M. Godet: The third body approach: A mechanical view of wear, LAMCOS, INSA de Lyon,  

        1984. 

[54] Y. Berthier, L. Vincent, M. Godet: Velocity Accommodation in fretting, LAMCOS, INSA de  

        Lyon, 1988. 

[55] Lovas A., Szabó A.: The role of surface and bulk structure int he thermopower 

        characterization of perlitic carbon steels, Intl. Journal of Applied Mechanics and Engineering,   

        2010. 

[56] Balogh, T.: Érintkező felületek száraz súrlódásakor lejátszódó folyamatok numerikus és  

        kísérleti vizsgálata, Doktori értekezés, Budapest, 2007. 

[57] Dowson, D.: History of tribology, Longman Group Limited, London, 1979, ISBN 0-582-   

        44766-4. 

[58] Archard, J. F.: Contact and rubbing of flat surfaces, Journal of Appled Physics, 1953. 

[59] Kapoor, A. – Franklin, F. J.: Tribological layers and the wear of ductile materials, Wear 

        (2000) 

[60] Gillemot, L.: Anyagszerkezettan es anyagvizsgalat, Tankonyvkiado, Budapest, 1967. 

[61] Beilby, G.: Aggregation and Flow of Solids, Macmillan (London) (1921), pp 256 

[62] Kármán, Th.: Festigkeitsversuche unter allseitigen Druck, Zeitschrift VDI, 1911, 55, pp.  

        1749-1757 

[63] Bridgman, P. W.: The physics of high pressure, London, (1931). 

[64] Bowden, F. P. – Tabor, D.: Reibung und Schmierung fester Korper, Springer Verlag, 

       Berlin-Heidelberg-Gottingen, (1959). 

[65] Archard, J. F.: Contact and rubbing of flat surfaces, Journal of Appled Physics, (1953), 

        vol. 24, pp. 981-988. 

[66] F.W. Carter: Ont he action of a locomotive driving wheel, Proc. Roy. Soc., London, A 112  

        (1926.) 151. 

[67] H. Poritsky, Stresses and deflections of cylindrical bodies in contact with application to  

        contact of gears and of locomotive wheel, Trans. ASME, J. Appl. Mech., 72 (1950) 191. 

[68] L. Föppl.: Die strenge Lösung für die rollende Reibung, München, 1947. 

[69] D.H. Buckley, R.L. Johnson.: The influence of crystal structure and some properties of  

        hexagonal metals on friction and adhesion, Wear, 11 (1968.) 

[70] N. Gane, P.F. Pfaelzer, D. Tabor.: Adhesion between clean surfaces at light loads, Proc. Roy.  

        Soc., London, A 340 (1974) 495. 

[71] Johnson, K.L.: Contact Mechanics, Cambridge University Press, 1985. 

[72] M. Godet.: Surface and shape effects int he measurement of friction forces, Wear, 28 (1974)  

        115. 

[73] R. Stribeck.: Kugellager für beliebige Belastungen, VDI-Zeitschrift, (1901) 

[74] J.F. Archard.: Elastic deformation and the laws of friction, Proc. Roy. Soc., London, A243  

        (1957.) 

[75] D.H. Buckley.: The influence of the atomic nature of crystalline materials on friction, Trans.     

        ASLE, 11 (1968). 

[76] Jiang, N. - Zhen, B.P. Xu.: Study on control limits of secundary stress strength in pressure 

        vessels. Int. J. Pres. Ves. & Piping 76 (1999) pp. 711-714. 

[77] Thumser, R.- Bergmann, J. W. – Vormwald, M.: Residual stress fields and fatigue 

        analysis of autofrettaged parts. Int. J. Pres. Ves. & Piping 79 (2002) pp. 113-117. 

[78] Gubicza, J., Ribárik, G., Goren-Muginstein, G.R., Rosen, A.R., Ungár, T.: The density and the  

        character of dislocations in cubic and hexagonal polycrystals determined by X-ray diffraction,  

        Mater. Sci. Eng. A309-310 (2001), pp. 60-63. 

[79] Eleőd, A., Törköly, T., Ziaja, Gy., Sajó, I.: Deformability of High Purity Polycrystalline  

        Magnesium Under Superimposed Hydrostatic Pressure. Penninger, A. – Kulmann, L. – Vörös,  

        G.: GÉPÉSZET 2004, Proceedings of the Fourth Conference on Mechanical Engineering,  

        Budapest, Hungary, 2003, ISBN 963 214 748 0, Vol.1, pp. 52-56. 

[80] Dr. Prohászka János.: Bevezetés az anyagtudományba I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 



 

87 

Saját publikációk és hivatkozások jegyzéke 
 

[S1] Juhász, G. - Eleőd, A.: Surface layer's transitional and permanent changes in case of  

        lubricated and dry friction, Gépészet 2008, Budapest, 29-30. May 2008, G-2008-B-15 

 

[S2] Eleőd A., Berthier Y., Lach E., Törköly T., Juhász G.: Friction-induced structural     

        modifications of Mg and Ti surfaces. Tribology International, Elsevier, 42 (2009) 

 

[S3] Juhász G., Eleőd A.: Tribologically transformed structure: over the engineer's aspect.  

        VIENNANO, Bécs, Ausztria, 2009.03.18-2009.03.20. 

 

[S4] Juhász G., Juhász A., Eleőd A.: Súrlódó felületek vizsgálata  

        keménységméréssel. GÉP LX:(10-11) pp. 61-64. (2009) 

 

[S5] Szabó A., Bán K., Juhász G., Novák L., Lovas A.: A complex study f surface faigue in carbon  

        steels caused by rolling conact and sliding friction. 18
th

 int. Conference of Applied Physics of  

        Condensed Matter, Jun 20-22, (2012) Strbske Pleso, Slovakia 

 

[S6] Juhász, G. Eleőd, A.: A felületközeli réteg szerkezeti változásai csúszó és gördülő súrlódás  

        esetén, publikálásra elfogadva a GÉP 2013/6. sz. részére. (2013) 

 

 

Az [S2] –re 2013. szeptemberéig kapott hivatkozások száma: 5 db 

 

A hivatkozó publikációk bontásban: 

 

 Folyóiratcikk [F]: 4db. 

 Konferenciaközlemény [K]: 1db. 

 

 

[F1] Descartes S., Busquet M., Berthier Y.: An attempt to produce ex situ TTS to understand their  

         mechanical formation conditions – The case f an ultra high purity iron. Wear 271. (9-10)    

         1833-1841. (2011) 

 

[F2] Deleuze C., Fabre A., Barrallier L., Molinas O.: Forging and shot-peening contribution on  

         residual stresses for a textured biphasic titanium alloy. Material Science Forum 681: 284-289.  

         (2011) 

 

[F3] Deleuze C, Barralier L., Fabre A., Molinas O., Esberard C.: Microstructure characterisation f  

         biphasic titanium alloy Ti-10V-2Fe-3Al and effects induced by heterogeneities on X-ray  

         diffraction peak’s broadening. Material Science and Technology 27: (10) 1574-1581. (2011) 

 

[F4] Descartes S., Desrayaud C., Rauch E F.: Inhomogeneous microstructural evolution of pure  

         iron during high pressure torsion. Materials Science and Engineering A 528: (10-11) 3666- 

         3675 (2011) 

 

[K1] Deleuze C., Fabre A., Barrallier L., Molinas O.: Forging and milling contribution on residual  

         stresses for a textured biphasic titanium alloy. International conference on advances in  

         materials and processing technologies, PTS one and two, AIP Conference Proceedings 1315.,  

         pp. 1041-1046. (2010) 

 



 

88 

Köszönetnyilvánítás 
 

 

Jelen doktori értekezés megírásában kiemelt köszönetemet szeretném nyilvánítani a hosszú 

évek munkájában mind emberként, mind oktatóként számomra példát mutató, a nehézségeken 

átsegítő konzulensemnek, Dr. Eleőd Andrásnak, akinek bizalma és segítsége, valamint útmutatásai 

nélkül nem lett volna lehetőségem a disszertációm sikeres elkészítésére.  

 

Köszönetemet szeretném nyilvánítani a családomnak, akik a tanulmányaim során 

mindvégig támogató segítséget adtak számomra és ösztönöztek doktori éveim során is. 

 

Szeretném megköszönni a régi Z-702 doktoranduszi szobából az összes volt és jelenlegi 

munkatársamnak, doktorandusz társamnak a vidám, fiatalos légkört, amit együtt teremtettünk, és 

ami nagyban elősegítette a sikeres doktori tanulmányainkat. 

 

Külön kiemelve szeretném megköszönni elévülhetetlen segítségét doktori méréseim 

elkészítésében Dr. Madarász Jánosnak a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és 

Analitikai Kémia Tanszék docensének a röntgendiffrakciós vizsgálatokban nyújtott segítségéért,  

 

Törköly Tamásnak a BME Gépészmérnöki Kar Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

doktorjelöltjének a hidrosztatikus nyomás mellett végzett vizsgálatok végrehajtásában és 

kiértékelésében nyújtott segítségéért,  

 

Dr. Szabó Péter Jánosnak a BME Gépészmérnöki Kar Anyagtudomány és Technológia 

Tanszék docensének a pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok elvégzéséért,   

 

Szabó Attilának a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gépjárművek és Járműgyártás 

Tanszék doktorjelöltjének a termofeszültség és mikrokeménység mérésekben nyújtott segítségéért.  

 

Ide kapcsolódva szeretnék köszönetet mondani azoknak a francia és német kollégáknak, 

név szerint Dr. Yves Berthier-nek, Dr. Erchardt Lach-nak, Dr. Élodie Barraud-nak, Dr. Aurélien 

Saulot-nak, Axel Bohmann-nak és Claude Godot-nak, akik a külföldi méréseim elvégzésében 

nyújtottak segítséget Saint-Louis-ban és Lyonban. 

 

Köszönetemet szeretném nyilvánítani továbbá a BME Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék munkatársainak, akikkel 

doktori tanulmányaim során a közös órák megtartásában, gyakorlatokon, előadásokon 

dolgozhattam és szakmai megalapozottságukat, valamint emberi hozzáállásukat iránymutatásként 

magammal vihettem az egyetem falain kívülre is. 
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