
 
 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 
 

 

 

 

JÁRMŰIPARI TITÁN ÉS MAGNÉZIUM FELÜLETI 

RÉTEGEK ÁTMENETI ÉS ÁLLANDÓSULT VÁLTOZÁSAI 

SZÁRAZ SÚRLÓDÁS ESETÉN 

 

Ph.D. TÉZISFÜZET 

 

 

 

Írta: 

Juhász Gábor 

okleveles gépészmérnök 

 

 

Tudományos vezető: 

Dr. Eleőd András 

egyetemi tanár 

az MTA doktora 

 

Budapest 

2013 



Juhász Gábor, 2013                                                                                                      Tézisfüzet 

 2 

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 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. 

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 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. 

 

2. Célkitűzés 
 

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

befolyásolják elsődlegesen. Az értekezés elkészítésében célkitűzésként a következőket 

határoztam meg: 

 

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. 
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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. 

 

3. Az alkalmazott kutatási módszer 
   

Nagytisztaságú titán és magnézium anyagok anyagvizsgálatát és súrlódásvizsgálatát 

végeztem el a következők szerint: 

 

o Alakíthatósági vizsgálatokat végeztem a felhasznált fémek mechanikai 

tulajdonságainak jellemzésére: 

 

1. Nagy alakítási sebességű vizsgálatokkal (Hopkinson-rudas 

vizsgálóberendezéssel) 

2. Járulékos hidrosztatikus nyomás alatt végzett vizsgálatokkal. 

3. A hőmérséklet hatásának figyelembe vételével (szakirodalomból). 

 

o Súrlódásvizsgálatokat végeztem golyó-síkfelület tribológiai rendszer 

vizsgálatára a fenti anyagok felhasználásával: 

 

1. Golyó-síklap közötti csúszó súrlódás során. 

2. Golyó és kúpfelület (sík) közötti csúszva gördülő súrlódás során. 

 

o A kopásnyom felületközeli rétegének szerkezetvizsgálatait a metallográfiában 

és a vegyészetben, fizikában használt eszközök segítségével végeztem el.  

 

Ezek a következők voltak: 

 

1. Mikrokeménység mérések. 

2. Röntgen-diffrakciós vizsgálatok. 

3. Termofeszültség mérések. 

4. Makroszkopikus és mikroszkopikus felületvizsgálatok (optikai és pásztázó 

elektronmikroszkóppal). 

 

 Méréseimet járulékos hidrosztatikus nyomás alatt végzett szakító és zömítő 

vizsgálathoz készített próbatestekkel, nagysebességű alakításvizsgálat során hengeres zömítő 

próbatestekkel, kis elmozdulású kisciklusú koptatóvizsgálataimat erre a célra fejlesztett és 

épített súrlódásvizsgáló berendezéseken síklapú próbatestekkel, Shell vizsgálataimat pedig 

négygolyós vizsgálóberendezésen kúpos próbatestekkel végeztem el. Minden vizsgálat a 

választott anyagok felületközeli rétegének határalakváltozó képességére irányult, a 

határalakváltozó képesség kimerülésének körülményeinek feltárására készült. 

 

4. A kutatás előzményei 

 
 Doktori munkám tudományos alapjai és megírása 2006/2007 tanévben francia 

nyelven írt, „Átmeneti és állandósult változások száraz súrlódás esetén” 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 
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Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis 

Tanszékének mérési laboratóriumában hajtottam végre. Külföldi méréseimet az  INSA de 

Lyon LaMCoS tribológiai laboratóriumában és az ISL (Institut de Recherche de Saint-Louis) 

francia-német katonai kutatóközpontban hajtottam végre Lyonban és Bázelben. 

 

A súrlódásvizsgálati paraméterek számítása során az 1. ábra alapján meghatároztam 

azt a gördülésben és csúszásban alkalmazható terhelési tényezőt, amelynek hatására a 

felületközeli rétegben képlékeny alakváltozás következik be. Ez a halmozódó képlékeny 

alakváltozás vezet a felületközeli réteg felkeményedéséhez, szerkezeti átalakulásához és 

letöredezéséhez. 

 

 
1. 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 

 

5. Vizsgálati módszerek 
 

5.1 Anyagvizsgálatok  

 

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. 

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

szakirodalomból) 

5.1.1 Nagysebességű alakításvizsgálatok 

 

Nagyobb alakváltozási sebességek esetében (10-20 m/s), a különböző tesztek 

(Hopkinson-rudas vizsgálat, Taylor-teszt), úgy, mint a rövid ideig tartó ütközésvizsgálatok az 

anyagok nagy alakváltozási sebesség melletti viselkedésének megismerésére szolgálnak. 
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Nagy alakváltozási sebesség mellett az anyagok törési határfeszültsége jelentősen 

megnövekszik, a tömbi anyagban pedig a normál alakítási sebességekhez képest jelentős hő 

akkumulálódik. Ezrét előfordul, hogy a tömbi anyag szemcseszerkezet változást szenved el.  

5.1.2 Járulékos hidrosztatikus nyomás mellett végzett alakításvizsgálatok 

Az alakíthatósági görbe, amely a fémek rugalmas-képlékeny alakváltozóképességét 

írja le, változik az állapotjelzők függvényében. A járulékos hidrosztatikus nyomáskomponens 

a fémek határalakváltozó képességét növeli meg, tehát a határmegnyúlás adott feszültség 

mellett nagyobb lesz. 

A járulékos hidrosztatikus nyomás értékét mérésről mérésre változtatjuk, a lenti 

táblázat adatainak megfelelően, így különböző értékek mellett vizsgálhatjuk a választott 

anyagok maximális alakváltozóképességét. 

 

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

200 25 

400 50 

600 75 

800 100 

 2. táblázat Az alkalmazott hidrosztatikus nyomás értékei 

 

5.1.3 Hőmérséklet hatása az alakíthatóságra (figyelembe vétele a hivatkozott 

szakirodalomból) 

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

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

javítja, mivel az alakítási ellenállást a növekvő hőmérséklet csökkenti.  

 

5.2 Súrlódásvizsgálatok 

 

A titán és magnézium anyagokkal csúszó és gördülő súrlódásvizsgálatokat végeztem, 

melyeknek vizsgálati paramétereit a 3. táblázat foglalja össze. 

 
 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 

3. táblázat A csúszó és gördülő súrlódásvizsgálatok Hertz feszültségértékei és a terhelési tényezők 

összefoglalása 
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5.2.1 Csúszó súrlódást modellező vizsgálatok 

 

A 3. táblázat szerinti paraméterekkel vizsgáltam golyó-sík felület érintkezése során 

fellépő súrlódási folyamatokat, a kopás megindulásáig, három különböző terhelés mellett. A 

vizsgálatokat követően a próbatesteket fénymikroszkópos, transzmissziós 

elektronmikroszkópos, mikrokeménység- és benyomódásvizsgálatnak, valamint 

röntgendiffrakciós és termofeszültség méréseknek vetettem alá, vizsgálva az adott anyag 

viselkedését, valamint a kopásnyomok felületközeli rétegében lejátszódott tribológiai 

folyamatokat, mint a felkeményedés, vagy a szemcseszerkezet-változás. Az eredményeket 

egymással, majd a gördülő súrlódás eredményeivel vetettem össze.  

 

5.2.2 Gördülő súrlódást modellező vizsgálatok 

 

A 3. táblázat szerinti paraméterekkel vizsgáltam golyó-sík felület érintkezése során 

fellépő gördülősúrlódási folyamatokat, a kopás megindulásáig, három különböző terhelés 

mellett. A vizsgálatokat követően a próbatesteket fénymikroszkópos, transzmissziós 

elektronmikroszkópos, mikrokeménység- és benyomódásvizsgálatnak, valamint 

röntgendiffrakciós és termofeszültség méréseknek vetettem alá, vizsgálva az adott anyag 

viselkedését, valamint a kopásnyomok felületközeli rétegében lejátszódott tribológiai 

folyamatokat, mint a felkeményedés, vagy a szemcseszerkezet-változás. Az eredményeket 

egymással, majd a csúszó súrlódás azonos eredményeivel vetettem össze. 

 

5.2.3 A csúszó súrlódás és a gördülő súrlódás összehasonlítása 

 

 A két súrlódásvizsgálat során kapott eredményeket az eltérő feszültségi állapot és 

igénybevétel hatására lezajlott változásokat a fénymikroszkópos, a transzmissziós 

elektronmikroszkópos, a mikrokeménység és benyomódásvizsgálat, valamint a 

röntgendiffrakciós és a termofeszültség mérések alapján összehasonlítottam, kiemelve a 

felületközeli réteg alakváltozásait és szemcseszerkezetének változását. 

 

6. Új tudományos eredmények 

6.1 Az anyagvizsgálatok eredményei 

 

  
a) A magnézium nagysebességű alakításvizsgálata b) A titán nagysebességű alakításvizsgálata 
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c) A titán járulékos hidrosztatikus nyomás mellett 

felvett szakítógörbéje 

d) A titán járulékos hidrosztatikus nyomás mellett 

felvett szakítógörbéje 

  

e) A titán Bogatov-féle határalakváltozási jellegfelülete 
f) A magnézium Bogatov-féle határalakváltozási 

jellegfelülete 

  

g) A titán szakítógörbéjének változása a hőmérséklet 

hatására 

g) A magnézium szakítógörbéjének változása a 

hőmérséklet hatására 

4. táblázat Az anyagvizsgálati mérések összefoglalása 

Nagysebességű alakításvizsgálattal meghatároztuk a titán és a magnézium 

szakítógörbéjét és vizsgáltuk az alakváltozási sebesség hatását. A titán alakítási 

határfeszültsége és határalakváltozása is jelentősen megnőtt a nagysebességű alakítás során a 

kiindulási anyagéhoz képest.  

A magnézium határfeszültsége és határalakváltozása is erős növekedést mutat a 

kiindulási anyagéhoz képest. A magnézium törékeny, míg a titán képlékenyebb.  
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A titán esetében a nagysebességű alakításvizsgálat adiabatikus nyírást eredményez a 

próbatestben.  

A hidrosztatikus alakításvizsgálat során a titán és a magnézium határalakváltozása is 

megnövekedett A magnézium határalakváltózó képességének növekedése magas járulékos 

hidrosztatikus nyomás esetén 50-60%-os, ami igen nagy eltérés a kiindulási, atmoszférikus 

nyomáson megadott értékhez képest. A titán határalaváltozóképessége is növekszik, de 

mértéke a magnéziuménál kisebb. Mindkét fém esetében a törési határfeszültség értéke nem 

növekedett jelentős mértékben. Megfigyelhető, hogy a polikristályos titán nagy sebességen 

úgy törik, mint a magnézium hidrosztatikus nyomás alatt, a statikus szakítóvizsgálatban.  

Az alakítási hőmérséklet hatására mind a titán, mind a magnézium folyáshatára 

lecsökken, képlékenységük és így alakíthatóságuk javul.  

6.2 A súrlódásvizsgálatok eredményei 

 

6.2.1. Csúszó súrlódásvizsgálatokból levonható következtetések 

Tisztán csúszó igénybevétel mellett a magnézium ellenálló képessége csekély, 

felületéből már az első ciklus során megindul a harmadik test képződés, alakíthatósága tehát 

összefüggést mutat a korábbi vizsgálatok során meghatározott folyásgörbével, melyek alapján 

a magnézium a titánhoz hasonló hexagonális szerkezete ellenére kisebb határalakváltozást 

képes elviselni. 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 kopási 

felületének felkeményedése csúszó súrlódás hatására nem számottevő, de a benyomódás és 

mikrokeménység vizsgálatok, valamint a röntgendiffrakció kimutatja a szemcseméret-

csökkenést és a felületi réteg alakváltozóképességének kimerülését. 

 

A titán tiszta csúszó súrlódás hatására jobban ellenáll az igénybevételnek, a 

felületközeli rétege felkeményedést mutat, alakváltozóképességének kimerülése a legnagyobb 

igénybevétel mellett következik be. A titán mikrokeménység és benyomódásvizsgálatai, 

valamint röntgendiffrakciós és termofeszültség is igazolják a felületközeli réteg 

mikroszemcsés átalakulását, felkeményedését. 

 

  

a) titán kopásnyom metszete b) magnézium kopásnyom metszete 
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c) a titán kopásnyom SEM képe d) a magnézium kopásnyom SEM képe 

 

A normál és a tangenciális erő hányadosa (Ti)
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A normál és a tangenciális erő hányadosa (Mg)
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Számított súrlódási együttható, Ti Számított súrlódási együttható, Mg 

  
Benyomódásvizsgálatok, Ti Benyomódásvizsgálatok, Mg 

  
Keménységmérés, Ti Keménységmérés, Mg 
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Röntgendiffrakciós mérések, Ti Röntgendiffrakciós mérések, Mg 

  
Termofeszültség mérések, Ti Termofeszültség mérések, Mg 

 

5. táblázat A titán és a magnéziumcsúszó súrlódásának kiértékelése 

 

6.2.2. Gördülő súrlódásvizsgálatokból levonható következtetések 

A két anyagot alávetettem Shell négygolyós vizsgálóberendezésen csúszva gördülő 

súrlódásvizsgálatnak is. A titánnál csúszva gördülés mellett azt tapasztaltam, hogy a felülete 

kisebb mértékben keményedik fel és alakváltozik, mint csúszó súrlódás esetében, ezért a 

gördülő csúszó igénybevétel kedvezőbb feszültségi állapotot képvisel a csúszáshoz képest. A 

felület egy vékony rétegben felkeményedést mutat és a legnagyobb választott terhelési 

tényező mellett a kísérlet végére le is töredezik. Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

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 mutat felületi felkeményedést, alakváltozóképessége 

elmarad a titánéhoz képest, ám a csúszó súrlódás során mutatott viselkedésével ellentétben itt 

a felületén kimutatható a szemcseméret csökkenés és a felkeményedés folyamata. A 

magnézium gördülő csúszással szemben mutatott viselkedése hasonló a titán tiszta csúszással 

szemben mutatott viselkedéséhez. 

  
A titán felületén található gördülési nyom ( pHertz= 2222 

MPa) 

A magnézium felületén található gördülési nyom (pHertz= 

898 MPa) 
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A nyom alatti alakváltozott zóna ( pHertz= 2222 MPa) A magnézium gördülési nyom metszete (pHertz= 898 

MPa) 

  
Felületi kifáradás nyoma a titán próbatesten ( pHertz= 

2222 MPa) 

Kopásnyomok a magnézium felületén 

(pHertz= 898 MPa) 

  
Benyomódásvizsgálatok, Ti Benyomódásvizsgálatok, Mg 

  
Keménységmérés, Ti Keménységmérés, Mg 
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Röntgendiffrakciós mérések, Ti Röntgendiffrakciós mérések, Mg 

  
Termofeszültség mérések, Ti Termofeszültség mérések, Mg 

 

6. táblázat A titán és a magnézium gördülő súrlódásvizsgálatának kiértékelése 

 
6.2.3 A gördülő súrlódás és a csúszó súrlódás eredményeinek összehasonlítása 

 
Az 5. és 6. táblázatok alapján összehasonlítva a gördülés és a csúszás hatását látható, 

hogy az alapanyaghoz képest a legnagyobb keménységváltozást a csúszó súrlódás 

igénybevétele okozza. A gördülésben a tendencia megmaradt, a terhelés növekedésével a 

keménységnövekedés tetten érhető, de nem annyira markáns, mint a csúszó súrlódásból kapott 

eredmény esetében.  

 

A titán kopásnyoma a magnéziumhoz képest nagyobb keménységváltozást mutat 

csúszás esetében, azonban gördülésnél a felkeményedése elhanyagolható. Ezzel ellentétben a 

magnézium gördülés mellett mutat felkeményedést, míg tiszta csúszásban a felülete 

letöredezik. A magnézium alakváltozóképessége mindkét esetben elmarad a titánéhoz képest. 

 

Összességében kiejelenthető, hogy a gördülés hatása kedvezőbb feltételeket jelentett 

még azonos, felület alatti képlékeny alakváltozást okozó tartományba eső terhelési tényező 

megválasztása esetében is. A csúszó súrlódás során jelentősebb a képlékeny alaváltozások 

mértéke a felületközeli rétegben, mint gördülés esetében. A titán esetében a feszültségi állapot 

hidrosztatikus nyomáskomponense kevésbé növeli a fém határalakváltozó képességét, mint a 

magnézium esetében. Felkeményedés és a felületközeli rétegben szemcseszerkezet változás a 

csúszó súrlódás hatása mellett mikrokeménység méréssel, röntgendiffrakcióval és 

termofeszültség méréssel kimutathatóan nagyobb mértékű, mint a gördülés mellett. 

 

 Emellett megállapítható, hogy a magnézium gördülés mellett úgy viselkedett, mint a 

titán csúszó súrlódásos igénybevétel hatására. 
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7. Az új tudományos eredményekből megfogalmazható 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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