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Jelölések
a – a vezetılécek közötti vájat szélessége [mm]
A – érintkezési felület [mm2]
Ac – tribokémiai kopásállandó
aív, - felület ívének sugara [mm]
At – tényleges érintkezési felület [m2]
b – a próbatest felülete és a vezetıléc tengelye közötti távolság [mm]
C – csapágy támasztó erı [N]
d - kikopott gömbsüveg átmérıje [mm]
dk - koptatókúp magassága [mm]
e - kopásnyom-átmérı [mm]
F - gömbsüveg felszíne [m2]
Fs – a koptatógolyó és a próbatest között fellépı súrlódási erı [N]
Ft – az elmozdulás érzékelı tapintó ereje [N]
f – meghajtó tengely fordulatszáma [1/s]
fab –keménység korrekciós tényezı
G – súlyerı [N]
Gg – győrő súlyereje [N]
H – keménység [HB]
HV-keménység [HV]
h – kopási kráter (gömbsüveg mélysége) [µm]
K - próbatest kopási tényezıje [m3/(Nm)]
Kab – abráziós kopás kopási tényezıje [m3/(Nm)]
Kad – adhéziós kopás kopási tényezıje [m3/(Nm)]
Kc – tribokémiai kopás kopási tényezıje [m3/(Nm)]
KIC – törési szívósság [N/mm3/2]
m – a koptatógolyó tömege [kg]
mk – kikopott tömeg [g]
n – érintkezési pontok száma
N – súrlódási ciklusszám fáradásos kopásnál
Nc – normál erı [N]
pf – felületi nyomás [N/m2]
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r – horony sugara [mm]
R – koptatógolyó sugara [mm]
Ra – átlagos felületi érdesség [µm]
S – kopási úthossz [m]
Sa, Sb – súrlódási erı a vezetıléc és a koptatógolyó közötti érintkezési pontokból [N]
Sc – súrlódáso erı a C támasztási pontban [N]
t – kopási idı [s]
T – abszolút hımérséklet [K]
T1,T2 – támasztó erı vektorok a vezetı léc és koptató golyó között [N]
Ta, Tb – támasztóerık a vezetıléc élén [N]
Tc – támasztóerı a kopó felülettıl a koptatógolyó hatásával [N]
V – kopási térfogat [m3]
α – szög az x-y sík és a T1 ill. T2 között [º]
β – szög a vízszintes tengelyek és T1 ill. T2 támasztóerık között [º]
∆Dx – képlékeny alakváltozás [µm]
∆h – lekopott réteg vastagsága [µm]
∆Ve – egységnyi kopási úthosszon kikopott anyagmennyiség [kg/m]
Θ - Kúp alakú koptatódarab kúpszöge [rad]
µ ,µ1 ,µ2, µ3, µ12 – súrlódási tényezık [-]
µC– súrlódási tényezı a csapágy és a koptatógolyó érintkezésénél [-]
τ - hımérséklet [˚C]
υ – súrlódási sebesség [m/s]
φ – szög a próbatest és a vízszintes sík között [º]
ω – szögsebesség [1/s]
ωx, ωy, ωz – szögsebesség komponensek [1/s]
M – fékezı nyomaték [Nm]
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1. Bevezetés
A tribológia a súrlódás, a kopás és a kenés tudománya. A súrlódás és a kopás energia- és
tömegveszteséggel járó bonyolult folyamat, aminek következménye a szilárd test felületének
folyamatos anyagvesztesége. A kiváltó ok a testtel kontaktusban lévı és azon súrlódó szilárd,
cseppfolyós vagy légnemő közeg mechanikai, ill. kémiai hatása. A hatásmechanizmusoktól
függıen abrazív, adhéziós, fáradásos vagy tribokémiai kopási formák léphetnek fel. A
különbözı jellegő folyamatok egyenként vagy egyidejőleg is elıfordulhatnak. A kopás
jellegét és mértékét a triborendszer elemei, ill. azok hatásai (1.1. ábra) határozzák meg.

1.1. ábra
A triborendszer elemei és azok hatásai [22]
Amint az 1.1 ábrából is kitőnik, a kopás csökkentésének, ill. a kopási folyamat lassításának
nemcsak anyagválasztási, hanem szerkezeti, technológiai és üzemeltetési lehetıségei vannak.
A kopás folyamatának vizsgálatakor tekintettel kell lenni:
a) az anyagválasztási szempontokra:
− nagy keménységő és rugalmassági modulusú anyagok alkalmazása,
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b) a konstrukciós szempontokra:
− elmozduló felületek közé idegen részecskék bejutását megakadályozó, de megfelelı
kenést szavatoló szerkezeti kialakítás,
− a felületi mechanikai terhelés és az azzal összefüggı melegedés éppen szükséges
mértéken való maximalizálása, esetenként gyorsan cserélhetı és olcsó kopó betétek
alkalmazása;
c) a technológiai szempontokra:
− optimális (sem túl nagy, sem túl kicsi) felületi érdesség és hullámosság kialakítása,
− az adott feladatra elınyös felületkezelési eljárások alkalmazása;
d) az üzemeltetési szempontokra:
− felesleges üresjáratok, rezgések csökkentése, melegedés elkerülése,
− hőtés-kenés folyamatos biztosítása, kenıanyag elıírás szerinti cseréje.
A triborendszert tehát a kopó test (minta), a koptató anyag (ellendarab) és a közöttük
elhelyezkedı közeg (köztes anyag) alkotja. Az utóbbi lehet kenıanyag a súrlódás és kopás
mérséklése céljából, de lehet abrazív vagy korrózív közeg is, mely ellenkezıleg, a kopás
növekedése irányában hat. Külsı tényezıként a fajlagos felületi nyomás, a relatív elmozdulás
sebessége és úthossza a legfontosabb paraméterek. Az ilyen rendszerek annyira bonyolultak,
hogy a tribológiát multidiszciplináris tudományágnak szokás tekinteni, melyben több mérnöki
szakterület; a mechanika, a fizika, a kémia, a matematika, a metallurgia és anyagtudomány
együttesen jelenik meg [50].
Általánosan elfogadott nézet szerint az anyagok kopásállóságát azok keménységével hozzák
összefüggésbe, azonban acélok esetében az azonos keménységő, de eltérı hıkezelési állapotú
(különbözı szövetszerkezető) darabok eltérı kopásállóságúak lehetnek.

1.1. A dolgozat célkitőzése
A dolgozat célkitőzése a szövetszerkezet kopásállóságra gyakorolt hatásának összehasonlító
vizsgálata néhány szerkezeti acél esetében. A gépelemek, szerkezeti elemek, szerszámok stb.
kopása rendkívül bonyolult, sok tényezıtıl (1.2. ábra) függı folyamat, az összehasonlító
elemzés azonban csak néhány alapvetı paraméter hatásának vizsgálatára terjeszthetı ki. A
vizsgálatok és kísérletek tervezéséhez kiindulásképpen mindenképpen szükséges a
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szakirodalmi eredmények áttekintése és kritikai elemzése, mindenek elıtt a kísérleti
modellvizsgálatok és a kopást befolyásoló tényezık vonatkozásában.

Érintkezı anyagpár
jellemzıi:
Keménység
Szövetszerkezet
Kémiai jellemzık
Fizikai jellemzık

Kopási folyamat technikai
paraméterei:
Fajlagos felületi nyomás
Igénybevétel sebessége
Hımérséklet viszonyok

Kopási
folyamat

Kopási folyamat során
létrejövı változások:
Anyagszerkezet
Geometria

Környezeti viszonyok:
Kenéstechnika
Korrozív és egyéb hatások

1.2. ábra
A kopási folyamatot befolyásoló tényezık
A szakirodalmi információk áttekintését és értékelését követıen, a korábbi tapasztalatok
felhasználásával történt a kísérleti anyag (hıkezelt acélminıségek), a kísérleti berendezés,
valamint a modell és a módszer megválasztása [50].
A kutatómunka célja szerkezeti acélok - közelebbrıl az ötvözetlen és a gyengén ötvözött
hipoeutektoidos acélok – eltérı szövetszerkezete és a száraz súrlódási folyamatokban mutatott
kopásállóság közötti összefüggések feltárása, elemzése volt. A szakirodalomi eredményeket
áttekintve döntıen három fontos következtetés adódott, ezek a kísérleti módszer és stratégia
kidolgozásakor meghatározó fontosságúnak bizonyultak:
A) A szövetszerkezet hatásának minısítésére irányuló kopásvizsgálatoknál kenıanyag
alkalmazása nem kívánatos. A kenıanyag jelenléte megnehezíti, sıt az esetek zömében
lehetetlenné teszi a szövetszerkezet hatásának objektív értékelését, (ugyanis a kenıanyag és a
szövetszerkezet hatását nem lehet különválasztani az eredmények értékelésekor).
B) Csak olyan koptatóberendezés és kísérleti módszer jöhet számításba, amelynek
alkalmazása nem eredményezi a vizsgált (koptatott) próbatest eredeti, kiindulási
mikroszerkezetének megváltozását, azaz a szövetszerkezet átalakulását. Ebbıl adódó fontos
felismerés, hogy a kopásvizsgálatokhoz kis terhelıerı, és rövid kopási úthossz választása a
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célszerő, ugyanis ily módon elkerülhetı a próbatest súrlódási hı okozta nem kívánatos
felmelegedése,

és

ezáltal

a

mikroszerkezeti

átalakulások

(például

megeresztıdés)

végbemenetele.
C) A szakirodalomból ismert, hagyományos koptatóberendezések és vizsgálati módszerek
többsége alkalmatlan arra, hogy alkalmazásukkal a szövetszerkezetnek a kopási folyamatra
kifejtett hatását eredményesen elemezhessük. Ennek oka döntıen az, hogy a vizsgálatok túl
hosszú idıtartamúak, ill. túlságosan nagy a próbatestek hıterhelése. Ezért szükségesnek
véltük egy olyan saját konstrukciójú kísérleti kopásvizsgáló berendezés tervezését és
megépítését, amely lehetıséget teremt a fent említett negatív jelenségek kiküszöbölésére és a
kopási folyamat objektív körülmények közötti elemzésére.
Vizsgálataim alapvetıen a következı feladatok megoldására irányultak:
1. Új konstrukciós elven mőködı koptatóberendezés tervezése és fejlesztése.
2. Kinetikai modell és szimulációs eljárás kidolgozása a kopásvizsgálatokhoz.
3. Kísérletek végzése három különbözı összetételő és szövetszerkezető szerkezeti
acéllal, minıségenként 8-8 hıkezeltségi állapotra.
4. A vizsgálatok eredményeibıl következtetések levonása a szövetszerkezet, a
keménység, ill. a kopásállóság kapcsolatára vonatkozóan.
Az értekezés elsı részében a szakirodalom kritikai elemzését végzem el, kitérve a lokális
kopás-vizsgálat technikai lehetıségeire, az alkalmazott módszerekre, ezek elınyeinek és
hátrányainak értékelésére, majd bemutatom az általam fejlesztett, lokális kopásvizsgálatra
alkalmas berendezést, részletezve a fejlesztés egyes lépéseit.
Ezt követıen ismertetem a vizsgálat céljára kiválasztott acélminıségeket (ezek kémiai,
fizikai, anyagszerkezeti jellemzıit), ezek célszerő hıkezelését és a hıkezelés hatására
bekövetkezı tulajdonság-változásokat. Végül bemutatom a kopásvizsgálatok eredményeit, és
az eredményekbıl levont következtetéseket.
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2. Szakirodalmi áttekintés

2.1. A tribológia történetének néhány jelentıs szakasza
A tribológia nagy múltra visszatekintı tudományág, elnevezése a görög „tribos” (kopás) és a
„logos” (tudomány) szavakból ered. A tribológia tehát a kopás tudománya, általánosan
fogalmazva a súrlódás, a kopás és a kenés tudománya. Meg kell elöljáróban jegyezni, hogy a
súrlódás nem feltétlenül káros jelenség, például a jármővek kerekei és az út között igen
fontos. Ha nem létezne súrlódás, az emberek sem tudnának járni. Az ısember is ezért volt
képes tüzet gyújtani több ezer évvel ezelıtt, egy kis száraz fadarab másikhoz dörzsölésével,
mert a súrlódás által hıt fejlesztett. [1].
Az emberiség történetében az olasz Leonardo da Vinci (1452-1519) volt az elsı, aki
meghatározta a súrlódási erıt és a kopási tényezıt. Számos rajzi és írásos emlék bizonyítja
ilyen irányú munkásságát. Da Vincit követıen - a technika fejlıdésével – sok olyan találmány
és kísérlet látott napvilágot, melyek Leonardo munkájára épültek. A 17. században az angol
Robert Hooke (1635-1703) az „Anyagok ellenállása” címő mővében a gördülı kopás és a
szilárd anyagok alakváltozásának összefüggéseit tárgyalta. A rugalmas alakváltozásra
megfogalmazott törvénye a mai napig érvényes.
Nagy elırelépést a svájci matematikus Leonard Euler (1707-1783) munkássága jelentett, aki
elméleti munkáiban kidolgozott egy analitikus kopás-meghatározó módszert. Külön
választotta egymástól a statikus és dinamikus kopást, összefüggéseket ismert fel a felületi
érdesség és a kopás között. Az ipari forradalom leginkább ismert tribológusa a francia Charles
Augustin Coulomb (1736-1806) volt, aki munkásságáért elnyerte a Francia Akadémia elsı
díját. Coulomb mai napig érvényesnek tekintett törvényei:
− Az érintkezı felületek között fellépı Fs súrlódási erı nagyságát tekintve egyenesen
arányos a felületre merıleges Nc kényszererıvel, iránya pedig ellentétes az elmozdulással.
Fs = µ·Nc,

(2.1)

ahol a µ együtthatót súrlódási tényezınek nevezik.
− A súrlódási erı független az érintkezési felület nagyságától, vagyis egy adott tömbanyag
mindig ugyanakkora ellenállást fog kifejteni az elmozdításával szemben, bármelyik oldala
is érintkezzen az ellentesttel. Ez érvényes még akkor is, ha az adott tömb oldalai
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különbözı méretőek – természetesen csak úgy, ha a különbözı oldalak azonos
struktúrával és érdességgel rendelkeznek – mivel az összeszorító erı minden esetben
azonos lesz.
− A súrlódási erı független az elmozdítás sebességétıl. Egy adott tömbanyag elhúzására
mindig azonos erıt kell fordítani, függetlenül az elmozdítás sebességétıl.

2.2. A különbözı kopástípusok áttekintése
Az irodalmakban általában négy jellemzı kopástípust különböztetnek meg. A kopási
folyamatok alapját ezek a kopásmódok képezik. Gyakorlati értelemben általában ezen kopási
módok kombinációja fordul elı [2,56].

2.2.1. Abrazív kopás
A keményebb felület kiálló csúcsai elmozduláskor mélyedéseket, barázdákat, karcolásokat
hoznak létre a lágyabb felületben (2.1. ábra), mikroforgácsok leválasztásával, vagy a két
súrlódó felület közé viszonylag apró szemcséjő, kemény, csiszoló hatású szennyezıanyag
kerül.

2.1. ábra
Abrazív kopás [106]
A következmény: karcolás és ennek eredményeként létrejövı durva felület (2.2. ábra). Az
ilyen kopási folyamatot hasznosítják is az ún. abrazív megmunkálási eljárásoknál, mint pl.
köszörülés, csiszolás.
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2.2. ábra
A kopási folyamatban részvevı felületek 0,45 % széntartalmú acél vizsgálata után [9]

2.3. ábra
Tipikus abrazív kopási modell kúpos geometriájú koptató darabbal [9]
A 2.3. ábrán feltételezett modell alapján a lehetséges kopási térfogat V, meghatározható S
kopási út, a dk koptató kúp magassága és a θ kúpszög alapján a következı összefüggés szerint
[9]:
2

V = d k ⋅ tan Θ ⋅ S

(2.2)

Az érintkezési felület a következıképpen határozható meg a 2.3. ábra szerint: ½ π(dk·tanθ)2
Mivel a normál felületi nyomás a képlékeny alakváltozás során közel azonos a koptatott darab
keménységével H, eszerint [9]:

N
1
2
π(d k ⋅ tan Θ ) = c
2
H

(2.3)
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Tehát a (2.2 ) és (2.3) összefüggések alapján a kopási térfogat:

V=

NS
2
⋅ c
π ⋅ tan Θ H

(2.4)

Az összefüggés általános alakban, ahol az állandókat Kab kopási tényezı tartalmazza:

V = K ab ⋅

N cS
H

(2.5)

Ezen összefüggés szerint a kopási térfogatot a felületi normál erı, a kopási út, valamint a
koptatott próbatest keménysége határozza meg. Az összefüggésben szereplı Kab állandó a
kopási tényezı értéke abrazív kopásra vonatkozóan. A fémek abrazív kopására (Rabinovitz)
meghatározott Kab kopási tényezı értéke 10-4…10-1 között változik az érintkezési, valamint az
anyagtulajdonságoktól függıen [9].

2.2.2. Adhéziós kopás
Ez a hegedéses kopásnak is nevezett folyamat egymással súrlódó - viszonylag kis sebességgel
elmozduló - testek esetén, nagy felületi nyomás hatására, elsısorban fémes anyagok között,
folyadékkenés vagy oxidhártya hiányában jön létre. A súrlódó testek felületei elınytelen
kenési és kontaktviszonyok között, vagy szárazfutás esetén szoros, tapadó kötést alakítanak ki
[10]. Ez különösen hasonló anyagösszetételő vagy nagy tapadási hajlamú felületek esetén
léphet fel. Maga az adhézió a súrlódó felületek határrétegében fellépı tapadó kötés, amely a
testek egymáson való elmozdulásakor elnyíródik és következményeként a felületrıl
anyagrészek szakadnak ki (2.4. ábra).

2.4. ábra
Adhéziós kopás [106]
14

Ez a hidegen vagy melegen (kisebb vagy nagyobb hımérsékleten) bekövetkezı kopás
viszonylag lokalizált, a felület egyes részein intenzív, máshol alig tapasztalható. A
következmény hidegfelkenıdés, ledörzsölıdés, lyukak, berágódás, élrátétképzıdés és
szerszámtörés lehet. Az adhéziós kopás mértékének meghatározása a következık szerint
történhet.
Ha a súrlódási folyamat során az érintkezési pontok n száma állandó és feltéve, hogy a felület
ívének sugara aív, és a súrlódás utáni távolság 2aív, akkor a félgömb térfogata 2πaív3/3. Ezen
feltételezések alapján, S kopási úton a kikopott anyag mennyisége:

2
S
V = n π3
3 2a ív

(2.6)

A normál felületi nyomás a képlékeny alakváltozásnál közel egyenlı a koptatott anyag H
keménységével az n érintkezési pontból adódó nπa2 érintkezési felületen.

nπ 2 =

Nc
H

(2.7)

A (2.6) és (2.7) összefüggések alapján a kikopott anyagmennyiség az Nc normál erı, valamint
S kopási út esetén:

V=

1 N cS
3 H

(2.8)

A (2.8) összefüggés szerint az adhéziós kopással létrejövı kikopott anyagmennyiség a normál
erı és a kopási út függvénye. A kopási folyamatot azonban még számos tényezı
befolyásolhatja: a felületi érdesség, valamint az ebbıl adódó érintkezı felület nagysága és
egyéb tényezık. Általánosan - az összes változót figyelembe véve - módosíthatjuk egy Kad
tényezıvel a (2.8) összefüggést, és ekkor a kikopott anyag mennyisége a következıképpen
írható fel:

V = K ad

N cS
H

(2.9)

ahol Kad a kopási tényezı adhéziós kopásra, ami alapja a kopási térfogat meghatározásának. A
fizikai érvényessége a Kad-nek a képlékeny érintkezés területére jellemzı és erısen függ az
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anyagtulajdonságoktól és a geometriától. A fémek adhéziós kopására jellemzı Kad (Archard)
kopási tényezı 10-7…10-2 közé esik, mely nem feltétlenül állandó érték [9].

2.2.3. Fáradásos kopás
A váltakozó (ciklikus) terhelés hatására a felületi réteg kifárad, mikrorepedések keletkeznek
benne, amelyek növekedése a réteg lepattogzását, gödrösödését, pittingesedését, vagy a réteg
felbomlását okozza (2.5. ábra).

2.5. ábra
Fáradásos kopás [106]
Kialakulását elısegíti a felület alatt (annak közelében) ébredı, felülettel párhuzamos
váltakozó nyíró feszültség, pl. gördülı súrlódással mőködı alkatrészeken. Az ismétlıdı
mechanikus váltakozó igénybevétel repedések képzıdéséhez és a meglévı repedések
kiszélesedéséhez vezethet az igénybevett felület alatt, mely ezáltal tönkre is megy. A
következmény kereszt- és fésős repedés, bemélyedések (pitting) és szürkefoltosság
(micropitting) - különösen instacionárius igénybevétel esetén -, valamint szerszámtörés lehet.
Mivel ismétlıdı igénybevételek hatására jön létre ez a kopási folyamat, tekinthetjük
nagyciklusú fáradás egy esetének (2.6. ábra), ahol a kritikus ismétlıdések száma N.
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2.6. ábra
Az alakváltozás a súrlódási ciklusok számának függvényében [9]

2.2.4. Tribokémiai kopás
A tribológiai (súrlódó-koptató) igénybevétellel egyidejőleg kémiai reakció is felléphet az
alap- és az ellentest között, a köztes anyag vagy a környezet hatására [11]. Bizonyos
esetekben a kenıanyag bomlástermékei és/vagy adalékanyagai támadják meg az egymáson
elmozduló felületeket (2.7. ábra).

2.7. ábra
Tribokémiai kopás [106]
Más esetben a kis amplitúdójú alternáló (rezgı) mozgás hatására, oxigén vagy más
reakcióképes gáz jelenlétében jön létre, ha az érintkezı felületek közül legalább az egyik
fémes. Gyakran tapasztalható ez a kopási forma zsugorkötéssel, csavarokkal, ékekkel,
csapszegekkel összekötött, illesztett rezgı elemeknél.
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Tehát a tribológiai súrlódás kontakt kémiai reakciót okoz. A reakciótermékek befolyásolják a
felület tribológiai folyamatait, pl. megszorulhatnak a kis tőréshatárral rendelkezı
alkatrészpárok. A forgácsolás során a tribokémiai kopást a diffúzió okozza. A növekvı
hımérséklettel az általános tribokémiai kopás is nı, aminek gyakori oka az oxidáció [96]. Az
oxidációs kopás leginkább a fémekre jellemzı. Erre a kopástípusra az abrazív, valamint az
adhéziós kopás állandójának meghatározásához hasonlóan megadható egy Kc érték [9].

2.3. Az anyagok kopásállóságának minısítése
A kopás jellegét és mértékét a triborendszer valamennyi résztvevıje befolyásolja, ezért egy
anyag kopásállósága önmagában nem jellemezhetı, csak etalon anyaghoz képest relatív
kopásállóság meghatározásáról lehet szó, illetve a különbözı anyagok kopási mérték szerinti
sorba állítására nyílik lehetıség [23-26]. Szigorú feltétel azonban, hogy egy triborendszeren
belül csak az összes többi paraméter állandó értéken tartása mellett lehet szó
összehasonlításról. Ez egyben azt is jelenti, hogy az anyagok kopásállósága csak kisebb
részben anyagtulajdonság, nagyrészt a triborendszertıl és az üzemeltetési paraméterektıl
függ. Tehát a kopásállóság nem az anyag fizikai tulajdonsága, hanem a károsodással
szembeni viselkedés a triborendszer paramétereinek függvénye is. Különbözı rendszerekben
az anyagok relatív kopásállósági sorrendje is különbözhet egymástól. Ugyanez vonatkozik
egy-egy anyag különbözı hıkezelési állapotára, ill. azzal összefüggı szövetszerkezetére is
[60,47].

2.3.1. Kopásvizsgálatok szerkezeteken, részegységeken, modelleken és
próbatesteken
A kopás káros hatása a berendezések élettartamát jelentısen meghatározó tényezı. A fárasztó
vizsgálatokhoz hasonlóan a kopás elırehaladása is nyomon követhetı különbözı szintő
vizsgálatokkal, a komplex szerkezet üzemi körülmények közötti vizsgálatától kezdve a
próbatesteken végzett modellvizsgálatokig (2.8. ábra). A többlépcsıs egyszerősítés minden
lépcsıje változtat valamit a megfigyelt triborendszeren, ezért alig képzelhetı el olyan
próbatest-modellkoptatás, mely kellı pontossággal modellezné az üzemi viszonyokat.
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2.8. ábra
Kopásvizsgálatok szintjei [101]
A modellvizsgálatokból így nem vonhatók le egyértelmő következtetések az anyagok üzemi
viselkedésére nézve. A próbatesteken végzett fárasztóvizsgálatokkal meghatározott kifáradási
határ sem alkalmas méretezés alapcéljára. A próbatest-fárasztások eredményei - fıleg
összehasonlító jelleggel - mégis hasznos támpontot adnak a tervezık számára.
A kopás folyamata jóval bonyolultabb a fáradásos mechanizmusnál, így a koptató modell
próbatest vizsgálatok eredményei még nehezebben alkalmazhatók közvetlenül a gyakorlatban.
[103,105] Ennek ellenére a próbatest vizsgálatok alapján tisztázhatók a fıbb befolyásoló
paraméterek hatásai, és az anyagjellemzık szerepe a különbözı kopási mechanizmusokban.
Ilyen rendszert mutat be a szakirodalmi adatok alapján a 2.1. táblázat.

19

2.1. táblázat
Anyagjellemzık hatása a kopásmechanizmusokra [10]
Kritikus
anyagjellemzı

Kopástípusok
Abrazív

Erózió

Kavitációs

Korrózió

Fretting

Adhezív

Olvadás

Fáradás

Keménység

•

•

∗

∗

∗

•

∗

∗

Szívósság

∗

•

•

∗

∗

∗

∗

•

Kifáradás

•

•

•

∗

•

∗

∗

•

∗

v

∗

•

•1

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

•

•

∗

•

∗

∗

X2

∗

•

∗

∗

∗

∗

∗

•

∗

•

∗

∗

állóság
Vegyszerállóság
Magas
olvadáspont
Heterogén
mikroszerkezet
Nem fémes
jellemzı

• Fontos

1 Fretting, fémeknél levegın

∗ Mellékes

2 Homogén szövetszerkezet esetén nincs elektrokémiai korrózió

x kedvezıtlen
A táblázatban szereplı további kopástípusok pl. az eróziós kopás.
Fıleg szilárd részecskéket is tartalmazó folyékony és gáznemő közegek áramlásakor
keletkezik. A közeg és a szilárd test felületének ütközése idézi elı a kopást. Amikor az
ütközés szöge kicsi, a kopási folyamat hasonló, az abrazív kopási folyamathoz, amikor az
ütközés szöge merıleges a felületre, az anyag képlékeny alakváltozást szenved, vagy rideg
anyagok esetében a felületbıl részecskék törnek ki [19,76,117].
Általában a kavitációs kopás a folyadékokban keletkezı turbulens áramlásból vagy a
vibrációból származó nyomáscsökkenésbıl keletkezik, de a folyadékok forrásakor keletkezı
buborékok is elıidézhetik. A szilárd test közelében szétrobbanó buborékok által keltett
nyomáscsökkenés hatása hasonló a folyadékok által okozott eróziós kopáshoz, kifáradási
folyamat következtében a felület helyi sérülését idézi elı [117].
A fretting az érintkezı szilárd felületek roncsolódási folyamata, mely kismértékő oszcillálómozgás hatására bekövetkezı mikroszkopikus csúszások, képlékeny alakváltozások és felületi
kifáradások eredményeként megy végbe. A vibrációs rezgéseket gyakran kíséri fretting
jellegő kopás [117].
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Az anyagjellemzık hatása az egyedi igénybevételi esetek egy részében kvalitatív módon is
leírható.
2.4. Lokális kopásvizsgálati módszerek
Golyó-sík elvő tribométerek típusai (fixgolyós, forgógolyós, bolygógolyós tribométerek)
A tribológiai igénybevételek modellezése során különbözı elven mőködı berendezéseket
alkalmaznak [3,7,8,18,20,43,97-100]. A kopási folyamatban résztvevı anyagpár geometriája
lehet sík-sík, henger-henger, gömb-sík stb. A golyó-sík elvő tribométerek különbözı típusait
széles körben alkalmazzák [77,78]. Ebben az esetben a koptatógolyó lehet kényszerrel
meghajtott kötött pályán mozgó, vagy szabadon mozgó. A koptatógolyó a koptatott darab
síkját lokálisan, tehát kráteresen, vagy körpályán tóruszosan koptatja.

2.4.1. Fixgolyós tribométerek
A koptatógolyót ebben az esetben rögzítik, majd kör pályán mozgatják [12]. A golyó csak a
koptatási folyamat kezdetén gömb geometriájú, mert a kopási folyamat során maga is kopik,
tehát a gömb „csúcsából” egy gömbsüvegnyi lekopik. Ezt követıen már nem is igazán
beszélhetünk gömb-sík elvrıl, hiszen a két érintkezı felület a gömb kopása miatt sík-sík
érintkezésre módosul. A koptatógolyó, valamint a koptatott tárcsa felületének érdessége
egyaránt jelentısen megváltozik a kopási folyamat során.

2.9. ábra
Fixgolyós tribométer [11,12]
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A vizsgálat (2.9. ábra) során a koptatógolyót fix helyzetben rögzítik, ami a tárcsán körpályát ír
le. A kopási folyamat során a gömb-sík érintkezés csak a vizsgálat kezdetén valósul meg,
mert a golyó maga is kopik, így az érintkezı felület a golyót tekintve egyre nagyobb lesz. A
tárcsa felületén egyre mélyülı és szélesedı kopási árok jön létre (2.10. ábra).

Kopási árok

2.10. ábra
Golyó-tárcsa érintkezési elvő berendezés [11,12]

2.4.2. Forgógolyós tribométerek
A forgógolyós tribométerek esetén a gömb-sík elv a kopási folyamat során is értelmezhetı,
hiszen a koptatógolyó egy fıköre mentén érintkezik a koptatott felülettel. Meg kell jegyezni
azonban, hogy a koptatógolyó felületi érdessége jelentısen megváltozik a kopási folyamat
során. A kopás eredményeként létrejövı kráter a koptatógolyó gömb geometriájának
deformálódása miatt törvényszerően torzult geometriájú lesz, vagyis a kikopott kráter
síkmetszetei nem feltétlenül kör, hanem torzult kör, pl. ellipszis alakúak lesznek.
Egy hagyományos abrazív kráterkoptató berendezést mutat a 2.11. ábra. A forgógolyót
vezetıtengely fogja meg, amely átadja a forgási sebességet. A próbatest az erıkarhoz van
rögzítve, mely a forgó golyóval szembeni terhelést adja. A kopás mértéke a próbatesten
kialakult kráter méretének mérésével határozható meg.
Mivel a kopási folyamat vizsgálatát számos bizonytalansági tényezı nehezíti, a 2.11. ábrán
ismertetett berendezést módosították a 2.12. ábra szerint [93], melynek eredményeként a
koptatógolyó behatolásának mélysége mérhetı. A golyó geometriája a kopási folyamat során
azonban ugyanúgy megváltozik, mint a 2.11. ábra szerinti elrendezéső mérés során.
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2.11. ábra
Abrazív kráterkoptató berendezés [13,14,15,16]
A 2.12. ábra mutatja be ezt a száraz módosított berendezést. A berendezés alkalmazható
abrazív szuszpenzió becsepegtetésével ill. anélkül, száraz súrlódás esetén. A súrlódásmérı
elem a próbatest és az erıkar között van. A fellépı súrlódási erı mérésére nyúlásmérı
bélyegeket használnak. Az elmozdulás vagyis a kráter mélysége kapacitív érzékelıvel
követhetı. A kopás mértékének mérése folyamatos a vizsgálat teljes ideje alatt.

2.12. ábra
Módosított, száraz súrlódásos kráterkoptató berendezés [93]
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A 2.13. ábrán bemutatott ábrán a koptatógolyó azonos tengelyő hajtótengelyek közé van
befogva, a meghajtást villamos motor biztosítja. A próbatest a függıleges terhelıkarra
rögzítve helyezkedik el, a golyóval szembeni beállított terhelés pedig egy vízszintes tengelyen
keresztül hat.

2.13. ábra
Koptató berendezés elvi ábrája [17,95]
Az érintkezı felületekre desztillált vízbıl és szilícium-karbid részecskékbıl készített abrazív
szuszpenziót csepegtetnek, a 2.14. ábrán látható módon.

2.14. ábra
Az abrazív szuszpenzió adagolás módja [17,95]
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2.4.3. Szabadgolyós tribométerek
A 2.15. ábra szabadgolyós berendezést mutat be, melynél egy 30 mm átmérıjő golyót két
tengely hajt meg. A próbatest a közvetlenül a koptatógolyó függıleges tengelyére
merılegesen elhelyezett, ill. beállított súlyterhelés csapjához van rögzítve, mely pontosan a
koptatógolyó felett van. A próbatest felülete rányomódik a golyó csúcsára, az alkalmazott
terhelés 0,5 N-tól 5 N-ig terjed. Ez a vizsgálati módszer a golyó forgási sebességét illetıen
bizonytalansággal rendelkezik, mert hiányzik a direkt behajtás. A hengerpárral történı
meghajtás esetén a koptatógolyóra a fordulatszám átadásakor csúszás léphet fel, ezért a kopási
út számítása hibával járhat.

2.15. ábra
Szabadgolyó két tengelyes meghajtással [18,93]
A következı szabadgolyós elrendezést a 2.16. ábra mutatja. A golyót egy tengely hornyainak
érintkezı élein keresztül hajtják meg. Mivel a golyó nem rendelkezik direkt hajtással, a golyó
forgássebessége bizonytalan (csúszási jelenség léphet fel). A golyó kényszerének biztosítására
a behajtó tengelyen gumi elemeket alkalmaznak. A normál erı a próbatestre helyezett golyó
tömegébıl adódik, mely a próbatest síkszögének módosításával változtatható. A normálerı
bizonytalanságának az oka, hogy megváltozik a súrlódás a próbatest és a golyó között, a
golyó pillanatnyi állapotának megfelelıen. A kereskedelemben kapható berendezések
esetében ezt a hibalehetıséget úgy csökkentik, hogy a próbatest tartósíkja alá beépített
erımérı cellával mérik a valós terhelést. Végül megjegyezhetjük, hogy a szokásos
vizsgálógolyók esetében a legnagyobb alkalmazható normálerı is igen kicsi (kb. 0,4 N).
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2.16. ábra
Golyós kráterkoptató berendezés elvi ábrája [2,19,20]

2.17. ábra
Golyós kráterkoptató berendezés képe [20,110]

2.5. A kopási folyamat kinetikáját befolyásoló tényezık
A kopási folyamatot számos tényezı befolyásolhatja. Maga a berendezés olyan rezgéseket,
illetve hibákat okozhat (normálerı változás, csúszás, torzult kopásnyom), melyek a mérés
kiértékelését nehézkessé teszik. Fontos megjegyezni, hogy nagyon sok berendezés nem teszi
lehetıvé a mérések reprodukálhatóságát, hiszen olyan nagyszámú befolyásoló tényezıt
kellene figyelembe venni, melyet modellkísérletek esetében nincs mód megtenni.
A koptatóhatásnak kitett alkatrész, avagy a koptatóvizsgálat alatt álló minta anyagának kopási
folyamatot, ill. a kopásállóságot befolyásoló jellemzıit [87,88,94]- acélok esetére - a 2.18.
ábra tekinti át.
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Szilárdság
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KOPÁS
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Szövetszerkezet

Termikus
Instabilitás

Mátrixanyag

Második fázis

Kristályhibák

Precipitátumok

Karbidok

Zárványok

2.18. ábra
Kopási folyamatot, ill. kopásállóságot befolyásoló jellemzık [22,26,27]
A kopás mértékét elsısorban a kopási folyamat során leváló anyagmennyiséggel
jellemezhetjük. A folyamatok összetettsége és bonyolultsága miatt a kísérleti tribológiai
vizsgálatok mind a kutatás, mind a fejlesztés, mind a gyakorlati alkalmazás területén
elengedhetetlenek.
A kopást meghatározó, ill. a kopásvizsgálatokat befolyásoló legfontosabb tényezıket a 2.2.
táblázat foglalja össze.
2.2. táblázat Kopást befolyásoló tényezık
Igénybevétel

Súrlódó anyagok

Kenıanyag

- Súrlódás

- Mechanikai tulajdonságok
- Fizikai tulajdonságok

- Folyékony

- Terhelés
- Hıhatás

- Kémiai tulajdonságok

- Szilárd
- Gáz

- Feszültségállapot

- Kenıanyag hiánya

A következıkben áttekintjük a legfontosabb befolyásoló tényezıket.
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2.5.1. A felületi összetétel és szerkezet hatása
A fémes anyagok - jelen esetben acélok - tulajdonságait kémiai összetételük és
szövetszerkezetük határozza meg. Mivel a kopás a darab felületén megy végbe, különös
jelentısége

van

a

felület

geometriájának,

összetételének

és

anyagszerkezetének

[35,36,73,74,82].
A felület geometriája (2.19. ábra) fıleg a megmunkálás technológiájától függ. A felületi
finomság vizsgálatához megfelelı - pl. interferencia vagy letapogatás segítségével dolgozó
berendezések - állnak rendelkezésre, a felület jellemzésére szabványosított mérıszámok
szolgálnak. Ami a felületi rétegek összetételét és szerkezetét illeti, ezek lényegesen
különböznek a darab térfogatára jellemzı összetételtıl és szerkezettıl.

2.19. ábra
Felületi topográfia [101]
A felületen található egy - a megmunkálásból eredıen – a 2.20 ábra szerinti erısen
képlékenyen alakított réteg, amiben porozitások, mikrorepedések és besajtolt oxidok lehetnek
[45,51]. Ezt a réteget követi egy a környezeti atmoszférával reagálva kialakult réteg, mely
fémeknél elsısorban oxidokból, de idınként szulfidokból, sıt karbonátokból álló zóna lehet.
E felett egy adszorpciós zóna keletkezik, melyben a környezeti gázok atomjai vagy molekulái
adszorbeálódhatnak. Ezek is befolyásolják a mechanikai, kémiai és elektrokémiai
tulajdonságokat. A legkülsı réteg környezeti szennyezık megtapadásából alakul ki.
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V.
IV.
III.

szennyezıdött réteg
adszorpciós réteg
reagáló réteg

II.

hibás vagy megmunkált réteg

I.

alapszövet

2.20. ábra
A fém felületi rétegeinek keresztmetszete [101,102]
A felület geometriájának és szerkezetének, valamint összetételének döntı befolyása van a
kopás kezdeti szakaszára [79,80]. A késıbbiekben figyelembe kell venni, hogy maga a
koptatás is alakítja a felületi geometriát és szerkezetet ami önmagában is igen összetett. Ez
nemcsak a koptatott mintára vonatkozik, de a koptató ellendarabra is [33,34,37].
Ilyen a szempontból gyökeresen különbözı eredmények várhatók a megújuló és a nem
megújuló felületekkel végzett koptatások esetén. Például golyóval végzett gördülı koptatás
esetén más eredmény várható, ha a golyó egy pályán fut, vagy ha bolygó mozgást végez. Az
utóbbi eset nyilván kedvezıbb és jobban reprodukálható eredményekhez vezet, mert az
ellendarab felületének koptatás közbeni megváltozása elhanyagolható befolyású.
A felület geometriájának vizsgálata és mérıszámokkal való jellemzése megoldottnak
tekinthetı. A felületi rétegnek a hely függvényében változó összetételérıl és szerkezetérıl és
így a tulajdonságairól nehéz informálódni. Ezekhez a vizsgálatokhoz a legmodernebb és
legköltségesebb fémtani eszközök szükségesek. Ma már atomi méretek nagyságrendjéig
vizsgálható a felületek környezete. Az összehasonlító vizsgálatoknál arra törekszünk, hogy a
vizsgálandó minták és ellendarabok elıkészítése megegyezzen, az azonos szerkezető és
összetételő felületi rétegek biztosítása érdekében. Továbbá elınyben részesítendık azok az
eljárások, melyeknél az ellendarab megújuló felülettel koptatja a mintát.
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2.5.2. A keménység hatása
Az összes anyagjellemzı közül a keménység van a legszorosabb korrelációban a
kopásállósággal [75,83,85]. Az összefüggés azonban nem egyértelmő és azt sok tényezı
befolyásolja [28-31]. A 2.21. és a 2.22 ábra mutatja az acélok relatív kopásállóságának
alakulását - az armco (nagy tisztaságú) vashoz viszonyítva - a keménység függvényében.
Azonos fajlagos terheléssel, de különbözı abrazív szemcsével végzett vizsgálatok
eredményei. A 2.21. ábra az Al2O3 szemcsékkel, míg a 2.22. ábra az SiO2 szemcsékkel végzet
vizsgálatok eredményeit mutatja be.

2.21. ábra
Acélok relatív kopásállósága a keménység függvényében [101]
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2.22. ábra
Acélok relatív kopásállósága a keménység függvényében [101]
Az ábrák alapján a következık állapíthatók meg:
− A keménység és kopásállóság közötti összefüggés korántsem egyértelmő, mert pl. a 200
HV keménységő Hadfield acél és a 800 HV keménységő formaacél (süllyesztékacél)
azonos relatív kopásállóságot mutat.
− A kopásállóságot a karbidok (kemény fázisok) típusa és mennyisége erısebben
befolyásolja, mint a keménység. Míg a karbidképzıket nem tartalmazó anyagok között a
relatív kopásállóság csak 1-5 között változik, addig a karbidképzıkkel ötvözve 3-150
közötti érték érhetı el.
A 2.23. ábra acélokon kívül néhány könnyő- és színesfém abrazív kopásállóságát mutatja a
keménység függvényében.
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2.23. ábra
Fémek abrazív kopásállósága a keménység függvényében [9]
Abrazív kopási mechanizmus esetében az anyagleválásnak három jellegzetes módja van:
− mikroforgácsleválasztás,
− mikrovágás (nyírás),
− mikrorepedések okozta kitöredezés.
Azt, hogy a három mechanizmus közül melyik kerül elıtérbe egy triborendszeren belül, a
fajlagos terhelés és a sebesség szabja meg. A keménység és a kopásállóság összefüggését a
három mechanizmustól függıen a 2.24. ábra mutatja be:
− Mikroforgácsolás esetén a kopásállóság a keménység (a szilárdság) függvényében igen
intenzíven növekszik.
− Mikronyírás esetén ez a növekedés mérsékeltebb.
− Mikrorepedéses anyagleválás esetén pedig a keménység növekedésével a kopásállóság
csökken.
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2.24. ábra
A keménység és a kopásállóság összefüggése az anyagleválási mód függvényében [101]
Gyakorlati esetekben e mechanizmusok kombinációja fordul elı. Ezt figyelembe véve az elvi
ábra három különbözı szakaszt különbözetet meg:
− az I. szakaszban lágy anyagoknál a mikroforgácsolás dominálhat;
− a II. szakaszban egyre inkább a mikronyírás kerül elıtérbe;
− a III. szakaszban a mikrorepedés a meghatározó.
Az eredı görbe úgy alakul, hogy a kopásállóság a keménység függvényében maximumos
görbe szerint változik. A harmadik mechanizmus katasztrofális kopásokhoz vezet, ezt a
gyakorlatban ki kell zárni. Az ezt megelızı szakaszban a kopási mechanizmust fab tényezıvel
jellemzik, mely az anyagleválasztásban a nyírás/forgácsolás arányát jelöli. Ez a koptatott
felület elektronmikroszkópos vizsgálatával határozható meg. Mivel koptatás során a darab
felülete képlékeny deformációval keményedik, a kopásállóságot tulajdonképpen nem a darab
eredeti keménységének függvényében, hanem a koptatott darab tényleges keménységének és
a kopási mechanizmust jellemzı fab tényezınek a függvényében kellene vizsgálni [101].
A 2.25. a) ábra az eredeti keménység függvényében rangsorolja a relatív kopásállóságot. A
2.25. b) ábra viszont a felület tényleges keménységének és az fab tényezınek a függvényében
vizsgálja azt. Az fab tényezıvel korrigált tényleges keménység függvényében a kopásállóság
lineárisan növekszik. A tényleges keménységet a kopási karc alján mérik speciális HV
eljárással, igen kis terheléssel.
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2.25.a) ábra
Kopásállósági rangsor az eredeti keménység függvényében [101]

2.25. b) ábra
Kopásállósági rangsor a korrigált keménység függvényében [101]
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2.5.3. A szilárdság, a szívósság és az alakítási keményedés hatása
acélok esetén
A keménységhez hasonlóan a szilárdság esetében sem az anyag bizonylatolt eredeti
folyáshatára, ill. egyezményes folyáshatára a meghatározó, hanem a koptatott zónában az
alakítási keményedés hatására létrejövı helyi szilárdság. Ez a szilárdságnövekedés az anyagra
jellemzı alakítási keményedési görbe meredekségétıl és a létrejövı alakítás mértékétıl függ.
Minél nagyobb ez az alakítási szilárdság, annál kopásállóbbnak minısül az anyag az adott
triborendszeren belül.
A létrejövı szilárdságnövekedésnek azonban határt szab a szívósság. Minél kisebb ugyanis a
KIc törési szívósság értéke, annál hamarabb felváltja a mikroforgács, ill. mikronyírás
mechanizmusát a mikrorepedésekkel történı anyagleválás. Ez viszont azt jelenti, hogy
növekvı KIc mellett kemény anyagoknál a kopásállóság növekvı tendenciát mutat. Azonban
pusztán a KIc értéke sem meghatározó, mert növekedése általában keménység- és szilárdságcsökkenéssel jár. A kopásállóság növekedése tehát csak nagy szilárdság és keménység
melletti KIc növekedés esetén várható.

2.5.4. A mechanikai és a termikus instabilitás, továbbá a hıvezetı
képesség hatása
Mechanikai instabilitáson két eltérı folyamatot értenek. Az egyik az alakváltozás homogén,
ill. inhomogén eloszlása a szövetben, a másik pedig az alakítás aktiválta szerkezetváltozás. Az
alakváltozás homogénnek tekinthetı, ha az a rendelkezésre álló csúszási síkokon nagyjából
egyenletesen oszlik el. Ezzel szemben inhomogén az alakváltozás, ha kevés csúszási síkra
korlátozódik, vagyis a lehetséges síkok többsége passzív állapotban marad. Ezt a durva
szemcsenagyság, ill. a különbözı blokkoló mechanizmusok okozhatják. Ilyenek a sugárzás
okozta károsodások, precipitátumok egyenetlen eloszlása stb. Az inhomogén alakváltozás
ridegedéssel, KIc csökkenéssel, tehát általában kisebb kopásállósággal jár, mivel a kopási
alakváltozás hamarabb éri el a mikrorepedést okozó mértéket. Az alakítás aktiválta
szerkezetváltozás erısen ötvözött ausztenites Cr-Ni, acélokra jellemzı. Az alakítás hatására
ausztenit-martenzit átalakulás mehet végbe, s ez magyarázza az ausztenites acélok, különösen
az ausztenites Mn acélok (Hadfield acélok) kiemelkedı kopásállóságát.
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A termikus instabilitást a hımérséklet-növekedéssel járó szerkezetváltozás jelenti. Az
egyensúlyi szövetszerkezetek stabilnak tekinthetık, a nem egyensúlyi szövetek (martenzit,
bénit, szferoidit, finomlemezes perlit) különbözı hımérsékleteken bomlani kezdenek,
keménységükbıl, szilárdságukból veszítenek. Ha a koptatás lokális hımérséklete eléri a
szövetre jellemzı kritikus hımérsékletet, a kopási zónában hımérséklet és idıfüggı
szerkezet- és tulajdonságváltozás következik be. Ezért a szövetszerkezetek kritikus bomlási
hımérsékletei erıteljesen befolyásolják a kopásállóságot. Minél kisebb ez a hımérséklet,
annál inkább számításba kell venni a termikus instabilitásból adódó hatást.

2.5.5. A szövetszerkezet hatása
Acélok esetében felületen középpontos (lapcentrált) köbös ausztenites, ill. térben középpontos
(tércentrált) köbös mátrixról beszélhetünk. Utóbbi az egyensúlyi és nem egyensúlyi ferritperlites, nem egyensúlyi perlites, bénites, vagy szferoidites szövetelemekre lehet jellemzı.
Tágabb értelemben nézve ezek a szövetelemek alkotják a mátrix, ill. bázis szövetet. Az acélok
tulajdonságait döntıen a bázisszövet határozza meg, beleértve annak képlékeny hidegalakított
állapotát is. Módosító hatásként szólni kell a bázisszövetben található zárványokról és a
metallurgiai folyamatoktól, valamint az alakító eljárásoktól és hıkezelésektıl függı
karbideloszlás hatásáról is.
A bázisszövet hatása
Egy adott acél keménysége az egyensúlyi állapotától való eltérésének függvényében nı.
Sorrendben a ferrit-perlites, perlites, bénites, martenzites állapot többnyire növekvı
keménységet eredményez. Az egyensúlyi állapot felé mutató megeresztés viszont csökkenti a
keménységet, elsısorban a megeresztési idı és hımérséklet függvényében vizsgálva.
Ha elsı közelítésben a kopásállóságot a keménység függvényének tekintjük, akkor a
kopásállósági sorrend megegyezik a keménységi sorrenddel. Számos acélnál azonban (pl.
nemesíthetı króm-vanádium acéloknál) a felsı bénit lágyabb, mint a finom perlit [55,57].
Ezekben az esetekben a Jominy-görbén is megfigyelhetı, hogy a felsı bénit helyén relatív
keménység minimum alakul ki. A különbözıképpen megeresztett szövetek azonos
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keménységőek lehetnek a bénites, ill. perlites állapotban, de szerkezetük, és így valószínőleg
a kopásállóságuk is erısen különbözı.
További lényeges tényezı, hogy a folyamatos lehőléső darabban a perlit lemezvastagsága így a ferrit fázis lehetséges alakítási úthossza - erısen változik. Ez a perliten belül az alakítás
inhomogenitását jelenti. Folyamatos lehőtésnél a perlit-bénit-martenzites szövet együttesen
fordul elı. Egyenletes lemezvastagságú perlit ill. egyenletes karbidmérető bénit csak
izotermás átalakítással állítható elı, ami ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokban csak
kisebb mérető daraboknál lehetséges.
Adott kémiai összetételő acélok különbözı hıkezelési állapotaikban, de azonos keménység
mellett is eltérı keményedési hajlammal (folyásgörbe-meredekséggel), hıvezetı képességgel
(λ) és szívóssággal (KIc) rendelkezhetnek, így kopásállóságuk is eltérı lehet.
Továbbá nehézséget okoz a kopásállósági adatok megítélésében, hogy a publikációk a
szferoidizált szövet esetében általában nem rögzítik, hogy a megeresztés elıtti állapotban
milyen volt a szövet perlit-bénit-martenzit-maradék ausztenit aránya. A megeresztés ugyanis
legritkább esetben történik tisztán martenzites szövetbıl. Az említett szövetek különbözı
aránya esetén is produkálható azonos keménységőre megeresztett szerkezet. Martenzites
állapotú minta koptatásánál különös jelentısége lehet a maradék ausztenit-tartalomnak. A
maradék ausztenit tartalom növekedésének többirányú hatása van, egyrészt csökkenti a
keménységet, másrészt lehetıvé teszi a szövet nagyobb mértékő lokális képlékeny alakítását.
Az elıbbi hatás csökkenti, utóbbi pedig növeli a kopásállóságot.
A leírt sok ellentétes hatás és zavaró tényezı miatt, valamint annak következtében, hogy
egyes szerzık különbözı triborendszerben vizsgálódnak, nem alakult ki egységes nézet a
bázisszövetek relatív kopásállóságának sorrendjére nézve. Sok szerzı a szferoiditet tartja
elınyösebbnek a perlittel szemben, mások éppen fordítva, a lemezes perlitet tartják
ellenállóbbnak, több esetben nemcsak a szferoidites, de a bénites állapottal szemben is. A
leírtakból világosan látszik, hogy a relatív kopásállóság területén még bıven van tisztázni
való és igen kívánatos lenne ehhez megfelelı hatékonyságú és megbízhatóságú lokális
koptatási módszert bevezetni.
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A zárványok hatása
Zárvány nélküli acél nem állítható elı, noha az acél tisztítása, tisztasága terén a metallurgia
fejlesztése igen eredményes. A zárványmentességre való törekvéssel párhuzamosan a tudatos
zárványtervezés (inclusion tailoring) tudományága alakult ki. Olyan metallurgiai eljárásokat
alkalmaznak, hogy a zárványok összetétele, morfológiája és eloszlása a legkevésbé káros,
esetleg hasznos is lehessen. Kenı hatású zárványok a kopásállóság szempontjából is
hasznosak lehetnek. Rideg zárványok (pl. Al2O3) kifejezetten károsak, mennyiségük
növekedésével két ok miatt is romlik a kopásállóság. Egyrészt a zárványokból kiindulva
könnyebben képzıdnek mikrorepedések, másrészt a kipergı zárványok abrazív koptató
szemcsékként fognak szerepet játszani.
Különösen jelentıs hatású a zárványok hıtágulási együtthatója. Ha ez jelentısen eltér az
alapanyagétól, a kopás során fellépı melegedés jelentıs lokális feszültségeket kelthet. Pl.
golyóscsapágyacélok pittingesedése erısen visszaszorítható, ha olyan komplex oxi-szulfid
zárványokat hoznak létre, melyeknél az oxidokat szulfidburok veszi körül. A zárványok eredı
hıtágulási együtthatója közelíti az alapanyagét.
A felsorolt speciális esetekben a zárványosság hatását nyilván figyelembe kell venni.
Napjainkban azonban a tömegacélok zárványossága is erısen korlátozott és nem mutat igen
nagy eltéréseket, így a zárványosság figyelembevétele többnyire mellızhetı.
A karbidok hatása
Az ötvözetlen és csak mangánnal ötvözött acélokban vas-, és mangán-karbidok fordulnak elı.
A karbidfázisban a vas és a mangán aránya közel egyezı az acél vas-mangán arányával. A
karbidképzıkkel (Cr, Mo, V, W) ötvözött acélokban a vas-karbidnál keményebb, fıleg
komplex ötvözıkarbidok képzıdnek. Ezek nemcsak keményebbek, de diszperzebb
eloszlásúak a vaskarbidnál. Ezeknek az acéloknak általában a szilárdsága és a szívóssága is
növekedhet az azonos karbontartalmú ötvözetlen acélokhoz képest, ill. azonos szilárdság
kisebb karbontartalom mellett is megvalósítható.
Ha a szövet nemcsak a perlitben, bénitben ill. szferoiditban tartalmaz karbidokat, hanem a
nagyobb karbontartalmú acélokban szekunder, esetleg ledeburitos karbid is található, úgy
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ezek szemcsenagysága és -eloszlása erısen befolyásolja a tulajdonságokat (karbidsorosság,
karbidhálósság). Az egyenletes eloszlás és finomság megfelelı metallurgiai, alakítási és
hıkezelési technológiákkal érhetı el. További finomításra adnak lehetıséget a porkohászati
szerszám- és gyorsacél-elıállítási módszerek.
A leírtak alapján azt a nézetet, hogy a keménység egyértelmően meghatározza

a

kopásállóságot fenntartással kell kezelni, ezért a többi anyagjellemzı hatásának elemzése is
szükséges.
You Wang és társai munkájuk során [62,63,64] két különbözı acél kopási tulajdonságait
vizsgálták a szövetszerkezet és a keménység függvényében. A vizsgálatokhoz pin on ring
(henger-sík) elvő berendezést alkalmaztak. A vizsgált acélok jellemzı kémiai összetételét a
2.3. táblázat tartalmazza.
2.3. táblázat
Az összehasonlító vizsgálat acéljainak kémiai összetétele [63]
C%

Fe%

Cr%

Mn%

Si%

S

P

A

0,79

98,28

0,022

0,32

0,23

0,01

0,019

B

1,01

96,89

1,5

0,3

0,25

0,02

0,027

A két acéltípus jellemzıen a karbon és krómtartalomban különbözik egymástól. Az A jelő egy
eutektoidos ötvözetlen, míg a B jelő, egy króm ötvözéső hipereutektoidos acél.
A

fenti

acéloknál

hıkezeléssel

a

következı

szövetszerkezeteket

hozták

létre:

martenzit+karbid, szferoidit, martenzit, bénit, lemezes perlit. A hıkezelések eredményeként
kapott próbatestek szövetszerkezetét, keménységét valamint a meghatározott kopási
tényezıket a 2.4. táblázat tartalmazza.
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2.4. táblázat
A próbatestek szövetszerkezete, keménysége és kopási tényezıje [63]
A próbatest

Szövetszerkezet

Keménység

Kopási tényezı

HV

(m3/Nm)

kódja
A03

Szferoidit

212

2,4 10-14

A08

Lemezes perlit

221

6·10-15

A10

Bénit

339

4,8·10-15

A11

Megeresztett martenzit

668

2·10-15

B01

Szferoidit

228

1,82·10-14

B04

Lemezes perlit

337

9,6·10-15

B06

Alsó bénit

599

1,85·10-14

B11

Martenzit+karbid+maradék

772

1,1·10-14

ausztenit
A vizsgálatok eredményeként közel azonos keménység esetén a következı kopásállósági
sorrendet állapították meg: legkopásállóbb a lemezes perlit, majd sorrendben a bénit,
martenzit, szferoidit, martenzit+karbid.
Meg kell állapítani, hogy az eredmények nem jellemzik karakterisztikusan az egyes
szövetszerkezetek eltérı kopási tulajdonságait. Az alkalmazott kísérleti körülmények között
(normál erı: 20-140 N, koptatási sebesség 0,6-2,4m/s) igen jelentıs a hıfejlıdés, a szerzı
szerint a felületi hımérséklet több száz ˚C lehetett. Ez mindenképpen az alapszövet szerkezeti
változását eredményezi.

2.5.6. Vizsgálati berendezések, mérési módszerek
A

kopási

folyamat

vizsgálatára

modellkísérleteket

szokás

végezni.

Ezeknél

a

modellkísérleteknél különbözı geometriájú és mozgású párokat alkalmaznak a gyakorlatban.
A saját modellkísérletek tervezését megelızıen célszerő a szakirodalomból ismert
elrendezéseket áttekinteni, elemezni. [81] A modellvizsgálatokban legelterjedtebb próbatest
elrendezések a 2.26. ábrán láthatók.
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2.26. ábra
Modellkísérleteknél használt párok és mozgásviszonyok [4]
A felsorolt elrendezések eredményeként különbözı mérető kopásnyom keletkezik. Mivel egy
alkatrész felületén egymástól néhány milliméteres távolságon belül is különbözhetnek a
kopásállósági tulajdonságok, ezért a lokális, pontszerő kopásvizsgálatnak kiemelkedı
jelentısége van. A lokális kopásvizsgálati módszerrel egy alkatrész felületének kopástérképét
is el lehet készíteni.
Minden vizsgálat során lényeges, hogy milyen berendezést alkalmazunk, ugyanis a kísérletek
során maga a berendezés is befolyásolja a kísérlet eredményeit.
Mivel a kopási folyamatot jellemzı kopási tényezıt a kikopott térfogat, a kopási út valamint a
terhelı normál erı felhasználásával számítjuk ki, elengedhetetlen ezeknek a paramétereknek a
pontos ismerete.
A kopásvizsgálatok során igen lényeges, hogy a kikopott térfogatot minél pontosabban tudjuk
meghatározni. Ezért fontos ismerni a modellkísérlet során alkalmazott súrlódó testek
geometriáját és mozgásviszonyait. A kopási folyamatot igen jelentıs számú tényezı
befolyásolja. Egy kísérlet során minél nagyobb ezeknek a tényezıknek a száma, a kísérletek
annál kevésbé reprodukálhatóak.
Az irodalomból ismert golyó-sík kráterkoptató berendezések [84,91,92] esetében például
bizonytalanságot okozhat, hogy a kikopott kráter valóban gömbsüveg geometriájú vagy sem.
Abban az esetben, ha a kráter fıköre nem kör, hanem ellipszis alakú, akkor a kopási térfogat
meghatározásánál is csak közelítı eredményt kaphatunk.
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A vizsgálat során a normál erı pontos mérése, vagy beállítása is alapvetı fontosságú.
Bizonyos berendezéseknél a normál erıt a súrlódási tényezı változása befolyásolja.
A kopási út meghatározása azoknál a gömb-sík kráterkoptató berendezéseknél, amelyeknél
fixen befogott golyóval koptatunk, közel pontosan számítható. Ezeknél a berendezéseknél a
koptatógolyó fordulatszámából és a gömb (koptatógolyó) átmérıjébıl pontosan számítható,
feltéve, hogy a koptatógolyó átmérıje nem változik.
Nem fix golyóval koptató berendezéseknél a kopási út meghatározása az úgynevezett „slip”
(csúszás) jelenség miatt okozhat pontatlanságot.

2.5.7. A felületi érdesség szerepe
A szilárd testek mikroszkópikus topográfiája - a 0,1…100 µm-es tartományban - a gyártási
folyamattól függı és „hegyes-völgyes” profilt mutat [28]. Gyakran a felületi topográfiát
egyszerően kétdimenziós felületi metszettel jellemezzük (2.28. ábra), ebbıl a felületi érdesség
leírására leggyakrabban használt két adat, Ra átlagos felületi érdesség és az Rz egyenetlenségmagasság meghatározható.

2.27. ábra
Két felület kapcsolati metszetének sematikus ábrája statikus és súrlódó esetben [101]
Az érdességbıl adódó valós kapcsolódó felületek jelentısen befolyásolhatják a fajlagos erıt
(felületek közötti nyomást). Jelentıs különbség tapasztalható a kisebb és a nagyobb átlagos
érdességő felületek fajlagos erıi között, ami az egész kopási folyamat (2.28 ábra) meghatározó
tényezıje.
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alakváltozás

folyás és mikrohegedés

lenyíródás

2.28. ábra
Erı- és felületi érdesség változások a kopási folyamat során [6]

Kenés
A kenés feladata a súrlódó felületek szétválasztása, a súrlódás csökkentése. A súrlódásnak
három jellemzı állapotát különböztetjük meg:
- Tiszta folyadéksúrlódás, amikor a súrlódó felületeket teljes mértékben elválasztja a
kenıanyag réteg és a súrlódás a kenıanyag belsejében játszódik le.
- Vegyes súrlódás, amikor a kenıanyag réteg nem folytonos, egyes helyeken szilárd
test érintkezés alakul ki és a súrlódás részben a kenıanyag belsejében, részben a
szilárd érintkezı felületeken alakul ki.
- Határsúrlódás, amikor a szilárd testek kenıanyaggal borított felületei közvetlenül
érintkeznek és a súrlódás csak ezeken a szilárd érintkezı felületeken alakul ki [4].
Kenıanyagot általában a kopási folyamat csökkentésére vagy elkerülésének érdekében
alkalmazzák.
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Abrazív szuszpenzió
A kráterkoptató berendezésekkel végzett vizsgálatok esetén a kopási folyamat gyorsítása
érdekében gyakran alkalmaznak abrazív szuszpenziót. Az abrazív szuszpenzió jelenléte
megváltoztatja a kísérlet körülményeit, a kopási folyamatban részvevı koptató és a koptatott
alkatrészek tulajdonságai nem figyelhetıek meg karakterisztikusan. A vizsgálat eredménye az
alkalmazott abrazív szuszpenzió minıségétıl és mennyiségétıl erıteljesen függ [7,8,66].
Összehasonlító vizsgálatok esetében a szuszpenzió minısége, adagolása így konstans értéken
tartandó.

2.5.8. A hımérséklet szerepe
A koptatóvizsgálatok a terheléstıl, a felületi érdességtıl, a súrlódás egyéb körülményeitıl, de
különösen a vizsgálat idıtartamától függıen jelentıs hıhatással járnak, ami egyrészt az
összehasonlító vizsgálatok eredményeit, a kopási mechanizmus jellegét jelentısen
befolyásolhatja, módosíthatja, sıt egyes esetekben akár lokális melegalakításhoz, vagy akár
helyi olvadáshoz is vezethet [62,63,64,108,109]. Éppen ezért van létjogosultsága a rövid
idejő, több paraméter állandóságára épülı vizsgálatoknak, hogy a kiértékelés szempontjából
kedvezıtlen változásoknak minimális legyen az esélye. A rövid idejő vizsgálatok esetében a
hımérséklet állandónak, vagy legalábbis - pl. az acélok szempontjából -szerkezetváltozást
nem okozó mértékben változónak tekinthetı.

2.5.9. A mintavétel szerepe
Homogén minták adott hıkezelési állapotban kerülnek vizsgálatra. Korántsem biztos azonban,
hogy ezek a minták jól modellezik a valós viszonyokat. Vegyünk például egy konkrét esetet, a
vasútikerék-abroncs pereme a kanyarban száraz súrlódással érintkezik a sínnel, a nagymértékő
súrlódást éles hang is jelzi. Vajon milyen minta reprezentálja a sín anyagát és milyen a
kerékabroncs peremének anyagát? Ha mód van rá, mintát lehet venni mindkét elembıl. Ha
azonban csak a megfelelı összetételő anyagok állnak rendelkezésre és elı kell állítani azt a
hıkezelési állapotot, ami az üzemi állapotot jellemzi, már nehézségek adódnak. A vasúti
kerékabroncs nemesített ugyan, de összetételénél és nagy méreténél fogva az olajedzésnél
martenzit elvétve keletkezik, végsı szövete bénit és finom perlit keveréke megeresztett
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állapotban. A sín anyagának reprodukálása sem könnyő, különösen akkor, ha a kanyar belsı
ívét még indukciósan is edzették.
Mivel az üzemi viszonyokat jól modellezı homogén minták elıállítása problémát jelent, sok
esetben célszerő gradiens mentén változó heterogén minták alkalmazása. Hıkezezelési
szempontból ilyen gradiens próbatest lehet az általánosan ismert a Jominy-próba, melynek
hossza mentén a szövet folyamatosan változik az edzett állapottól a normalizáltig. Az edzett
Jominy-próbatest valamely pontja pl. megeresztett állapotban éppen a vasúti kerékabroncs
hıkezelési állapotát reprezentálhatja. Ha a kopásállóságot a Jominy-próba hossza mentén
vizsgáljuk értékes információk nyerhetık egy széles hıkezeltségi tartományra vonatkozóan.
A Jominy-próbához hasonlóan a hossza mentén eltérı mértékben alakított, vagy változó
paraméterekkel indukciósan edzett heterogén gradiens jellegő próbákat is elı lehet állítani. A
heterogén minták kopásállóságának vizsgálata elvileg két módon lehetséges:
− A minták teljes hosszában azonos koptatást végzünk, és a kopás mértékét a hely
függvényében határozzuk meg, pl. eredetileg létrehozott Vickers keménységi lenyomatok
méretcsökkenésének ellenırzésével [6,41].
− A heterogén mintákat szeleteljük, és a szeleteken lokális koptatóvizsgálatokat végzünk.
Az eredményekbıl összeállítható a kopásállóság vizsgálata a hely, vagyis a szövetszerkezet
függvényében.

A

vizsgálatokhoz

megfelelı

reprodukálási

biztonsággal

mőködı

kopásvizsgáló berendezés fejlesztése szükséges.

2.6. A rendelkezésre álló kutatási eredmények összefoglalása,
értékelése, kritikai észrevételek
Az irodalom tanulmányozása alapján megállapítottam, hogy a kopási folyamat során igen
nagyszámú hatást kell figyelembe venni. A gyakorlatban alkalmazott koptató berendezésekkel
szemben számos kritikai észrevételt tehetünk, melyek zömében azzal kapcsolatosak, hogy a
kísérleti paraméterek nem tarthatók állandó értéken, a vizsgálat során.
A kopási folyamatban igen jelentıs szerepet játszó felületi érdesség például a
szakirodalomban ismertetett berendezések esetében a vizsgálat ideje során állandóan változik.
Azoknál a berendezéseknél, amelyeknél abrazív szuszpenziót alkalmaznak, a szuszpenzió
adagolása valamint összetétele jelentısen befolyásolhatja a vizsgálatok eredményeit. Emellett
a kráterkoptató berendezéseknél, számolni kell a koptatógolyó geometriájának változásával,
valamint a kopási folyamat eredményeként létrejövı kráter alakjának torzulásával [67-71].
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A száraz koptatásra alkalmazott berendezések esetében az irodalmi hivatkozások szerint is
jelentıs hıfejlıdéssel kell számolni. Ez acélok koptatása során befolyásolhatja a folyamatot,
mert már kis hımérsékleten is lejátszódhatnak olyan szövetszerkezeti változások, melyek a
vizsgált próbatest tulajdonságait megváltoztathatják. Megállapítottuk, hogy ezért törekedni
kell a hıfejlıdés elkerülésére, ami minél kisebb vizsgálati ciklus és terhelés megválasztásával
érhetı el.

2.6.1. Nem lokális módszerek elınyei és hátrányai
A nem lokális módszerekkel a felület általános kopásáról nyerhetı információ [20]. Az
elrendezési viszonyoktól függıen - nagyobb érintkezési felületek mentén - a fajlagos terhelés nem
egyenletes. Különösen instabil a koptatás kezdeti szakasza, amikor a felületnek csak egyes
pontjain jön létre az érintkezés (bekopás szakasza).

A pin-on-disk elrendezésnél a tárcsa forgásirányába esı felfutó és lefutó oldalak mentén is
változik a terhelés, így a kopás mértéke is. Igényesebb vizsgálatoknál ezért - az automatikusan
mőködı metallográfiai csiszolatkészítı berendezésekhez hasonlóan - a koptatott csapot is
forgatják kényszerhajtással. Precíz beállítás és mőködtetés mellett sem hozható létre olyan
állapot, ill. elrendezés, melynél ne változna a vizsgált felület mentén a kopás mértéke. A
tömegveszteség kiértékelésénél mindenképpen csak átlagérték állapítható meg. A lokális
kopások értéke ezeken a próbatesteken is kimutatható pl. a vizsgálat elıtt elhelyezett Vickers
keménységnyomok utólagos vizsgálatával. Ez a módszer egyben ellenırzı eljárás is lehet
képet adva arról, hogy az adott elrendezés esetén mennyire inhomogén a kopás mértéke.
A nem lokális módszerek elınyei, ill. hátrányai attól függenek, hogy mit és milyen célból
akarunk vizsgálni. Pl. ha a hagyományos vasúti féktuskók kopását kívánjuk modellezni,
mindenképpen nagy érintkezési felülető eljárást kell alkalmazni. A hagyományos féktuskó
ugyanis növelt foszfortartalmú szürkeöntvény, melynek szövete ternér eutektikus steadit hálót
tartalmaz. Erıteljes vasúti fékezésnél nem kerülhetı el a tuskó felületének felizzása. Steadit
háló híján a felület önedzıdéssel martenzitessé alakulna, emiatt pedig a következı fékezés
már veszítene hatékonyságából. A steadithálós öntvény felizzása esetén - a steadit igen
alacsony olvadáspontja miatt - a háló megolvad és a felületrıl eutektikus cellaméretnek
megfelelı részek válnak le, ami éjszaka jól látható szikraesıt eredményez. A szándékosan
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elıállított nagy „áldozati” kopás viszont megújítja a felületet, így a következı fékezés is
hatékony lesz. Ez a folyamat lokális koptatóvizsgálattal nem modellezhetı.
Ha azonban helyi lokális kopást akarunk tanulmányozni, pl. egy adott szövetszerkezet
kopásállóságát, vagy gradiens módszerrel elıállított próbatesteken kívánjuk a kopásállóság
változását meghatározni, akkor ehhez a nagy érintkezési felülető eljárások nem vagy csak
kevéssé alkalmasak.

2.6.2. Lokális vizsgálatok elınyei és hátrányai
A lokális koptatóeljárásoknál pontszerően érintkezı próbatesteket vizsgálnak (golyó-golyó,
sík-golyó, henger-golyó stb.). Az eljárások nagy elınye, hogy a kopásállóság lokális
vizsgálatát teszik lehetıvé, ugyanakkor számos hátránnyal is számolni kell. A vizsgálatok
kezdetén a beállított terhelés okozta rugalmas deformáció miatt az érintkezési pont folttá
szélesedik ugyan, de a fajlagos terhelés így is extrém nagy. A koptatás elırehaladásával az
érintkezési felület megnı, tehát a koptatás folyamatosan csökkenı fajlagos terhelés mellett
megy végbe. Ha a gördülı elemek nem kényszerhajtottak, akkor a bizonytalan slip miatt a
súrlódó úthossz számítása is pontatlan. A felsoroltak miatt az alkalmazni kívánt lokális
koptatóeljárást alapos elemzésnek kell alávetni és az eljárást úgy célszerő kifejleszteni, hogy
minél több hibáját, ill. bizonytalanságát ki lehessen küszöbölni. Az elemzés ugyanakkor
lehetıséget ad a berendezés felépítésébıl és mőködési módjából adódó mérési hibák
becslésére.
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3. Saját kutatási eredményeim ismertetése
3.1. Alapvetı kutatási célkitőzések (új berendezés építésének
szükségessége, ennek indoklása)
A golyó-sík érintkezésen alapuló kopás-vizsgálati eljárásokat egyszerőségük miatt széles
körben alkalmazzák. Elınyük, hogy a kopási folyamat lokálisan vizsgálható, a folyamat során
a kopás elırehaladottságának mértéke – a kísérlet idıszakos megszakításával vagy a
krátermélység folyamatos mérésével– jól nyomon követhetı [8,20,72,86,90].
A 2. fejezetben bemutatott eljárások azonban számos bizonytalanságot foglalnak magukban.
Ezek közül a következık a legfontosabbak:
1. koptató felületi érdességének változása
2. normál erı változhat,
3. kopási kráter geometria,
4. kopási úthossz, csúszás,
5. lokális melegedés hatása a szövetszerkezetre
A vizsgált berendezések egyike sem felelt meg a saját célkitőzéseim teljesítéséhez szükséges
vizsgálatok elvégzésére, fıként a lokális hıfeljıdés okozta szövetszerkezet változás miatt.
Ezért egy olyan berendezés tervezése és építése mellett döntöttem, mellyel a felsorolt
tényezık hatása kiküszöbölhetık vagy azok állandó értéken tarthatók.

3.1.1. Felületi érdesség szerepének értékelését célzó vizsgálatok
A kopási folyamat során a felületi érdesség hatásának jellemzésére a következı mérési és
számítási sorozatokat végeztem. E munka célja, annak megállapítása volt, hogy a lokális
golyós koptatás eredménye a kráternyom átmérıje (melybıl a kikopott térfogat
megállapítható) milyen mértékben függ a minta felületi minıségétıl, vagyis a lokális kráteres
koptatás alkalmazásához milye felületi minıségő minták alkalmazása szükséges. E kérdésnek
különös jelentısége van a rövid idejő vizsgálatok esetében hiszen ezekben az esetekben a
koptatógolyó behatolási mélysége így a kráterátmérı is igen csekély.
Különbözı felületi érdességő mintákat állítottam elı hagyományos metallográfiai
csiszolatkészítési módszerekkel. A minták esetén meghatároztam a felület profilját, melyek a
következı adatokkal jellemezhetık (3.1. táblázat.).
48

3.1. táblázat

A minták felületi érdességei
1. csoport.
2. csoport:
köszörült
polírozott felület
felület

Ra [µ
µm]

1,021

0,02

3. csoport:
elméleti
sík felület

Koptató
golyó
felülete

0

0,11

Az 1. csoport esetében a felületet csiszolóvászonnal készítettük elı. A 2. csoport
megmunkálását különbözı finomsági fokozatú - 220, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000 csiszoló papírokkal végeztük, majd a végsı polírozáshoz Al2O3 szuszpenziót használtunk. A
következıkben ismertetett számításokkal modelleztem, hogy mi történik, ha a z Ra=0,11 µm
felületi érdességő koptató golyó behatol a 3.1. táblázat szerinti felületi minıségő mintákba.
Arra kerestem a választ, hogy a felületi érdességek hogyan befolyásolják a kráternyom
átmérıjét.
A számítások során feltételeztem, hogy a kopási nyom, gömbsüvegfelület. Ennek a
gömbsüvegnek mérhetı az átmérıje, az átmérıbıl pedig kiszámolható a kikopott anyag
mennyisége. A felületi érdesség függ a felület megmunkálásának technológiájától. A 3.1. ábra
a felületi profilokat mutatja közös diagramban, a három különbözı felületi minıségre.

3.1. ábra
Különbözı felületek érdesség profiljai [61]
Tételezzük fel, hogy a koptatógolyó behatol a 3.1. ábrán bemutatott felületekbe. A látszólagos
kráternyom mérete a felület és a koptatott golyó profiljának ismeretében számítással
meghatározható.
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A kráter mérhetı látszólagos átmérıje erıteljesen függ a felületi érdességtıl, ezt illusztrálja a
3.2. ábra. Az ábrán látható látszólagos kráterátmérık elméleti adatok, ezeket a valós profil
mérési adatai és geometriai feltételek alapján számítottam ki.

3.2. ábra
Látszólagos kráterátmérık a különbözı érdességő felületeken [61]

3.3. ábra
Érintkezı felületek különbözı felületi érdességek esetében [61]
A valós kapcsolódó felületek (3.3. ábra) és a fajlagos erı (felületek közötti nyomás, 3.4. ábra) is
számolhatóak a kopási folyamat jellemzıiként. Jelentıs különbség vehetı észre a polírozott és a
köszörült felületek fajlagos erıi között, ez az egész kopási folyamatot alapvetıen befolyásolja.
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3.4. ábra
A felületi nyomás és a koptató golyó helyzetének kapcsolata [61]
Összefoglalva megállapítható, hogy a felületi érdesség igen lényeges összetevıje a kopási
viselkedésnek a lokális kráterkoptatás esetében. A felületi érdesség módosíthatja az
eredményeket, mert a kopási nyom mért átmérıje függ a felületi érdességtıl. Mindezek
alapján leszögezhetı, hogy a koptatási kísérletekhez minden esetben polírozott felülető minta
alkalmazása szükséges. Különös jelentısége van ennek abban az esetben, ha a kopási nyom
méretének meghatározása a kísérlet megszakításával kerül sor (nem folyamatos krátermélység
mérés esetén).

3.1.2. Szabadgolyós kráterkoptató berendezés elemzése
A szabadgolyós kráterkoptató berendezés széles körben alkalmazott. A kikopott
anyagmennyiséget a kopási kráter átmérıjébıl számítják. A kísérletek során a normál erıt a
próbatest alatt elhelyezett erımérı cella segítségével lehet mérni. A golyó bizonyos mértékő
csúszással rendelkezik ezért a kopási úthossz nem egyértelmően meghatározott.
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Erımérı
cella

Próbatest

Koptató
golyó
Behajtó tengely
3.5. ábra
Publikációban ismertetett készülék megépített rekonstrukciós modellje [2,8,42,49,89]
Nyugvó állapotban a terhelést a golyó súlyereje és a golyónak a beállítási szögektıl függı
beékelıdése biztosítja. Meghajtott állapotban az érintkezési felületeken létrejövı súrlódási
erık a golyót a beékelıdésbıl kiemelni igyekeznek, vagyis a súrlódási erı visszahat a
normális irányú erı nagyságára. Meghajtott állapotban tehát a terhelıerı nagysága a súrlódási
együttható által determinált.
A vizsgálat kezdetén a golyó-sík érintkezés környezetében a fajlagos felületi igénybevétel
igen nagy. A meghajtott golyó gömbsüveg alakú kopási nyomot hoz létre, ennek geometriai
adataiból becsülhetı a kopás mértéke, amelyet a gömbsüveg térfogatával arányos
tömegveszteséggel szokás jellemezni. A kopás folyamán a gömbsüveg mentén érintkezı
felület nagysága fokozatosan növekszik. Ebbıl adódik, hogy a kopás az idı függvényében
csökkenı fajlagos felületi terhelés mellett megy végbe.
A koptató golyó egyensúlya nyugalmi állapotban és a normál erı számítása
A 3.6. ábrán láthatók a kísérleti berendezésre és körülményekre vonatkozó legfontosabb
geometriai adatok:
- „a” jelöli a meghajtó hajtó tengely horonyszélességét,
- r a tengely sugarát, R a koptató golyó sugarát,
- ϕ a próbatest felületének a vízszintes síkkal bezárt szögét,
- b pedig a próbatest felületének és a hajtó tengely középvonalának a távolságát.
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3.6. ábra
A golyó és a hajtótengely elrendezése nyugalmi állapotban [42,52,53].
Az egyes erıket vektorok reprezentálják: G az m tömegő golyó által létesített súlyerı, N a
próbatest síkfelületét merılegesen terhelı erı, T1 és T2 pedig a hajtótengely és a golyó között
ébredı támasztó erık. A T1 és T2 támasztóerık középsíkkal bezárt szöge α, a támasztóerık
síkjának a vízszintes koordinátatengellyel bezárt szöge β. A geometriai viszonyok alapján az
N terhelıerı, a T1 és T2 támasztóerık N, T1 és T2 nagyságát - azaz a vektorok abszolút értékét
- a következı megfontolások alapján határozhatjuk meg:

Egyrészt a geometriai adatok alapján könnyen igazolhatók az alábbi összefüggések:

(

)

b = R + r + R 2 − a 2 sin(ϕ − β)

(3.1)


b−R
β = ϕ − arcsin
2
2
r+ R −a

(3.2)

a
α = arcsin  
r






(3.3)

Másrészt nyugalmi állapotra érvényes az erık egyensúlyára vonatkozó, vektor-egyenlet
formájában megfogalmazott

T1 + Τ 2 + G + N = 0

(3.4)
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összefüggés. Ebben az egyes erıket és komponenseiket az alábbi formulák reprezentálják:

N = (− N sin ϕ,− N cos ϕ,0)
G = (0,− m ⋅ g,0)

(3.5)

(3.6)

T1 = (T cos α cos β, T cos α sin β,−T sin α)

(3.7)

T2 = (T cos α cos β, T cos α sin β, T sin α)

(3.8)

A fenti képletekben N a próbatest felületére merılegesen ható erı, T pedig a tengelyrıl a
golyó felületére ható támasztó erı. Az egyensúlyi egyenletbıl az erık x, y és z irányú
komponenseire rendre az alábbi összefüggések adódnak:
2T cos α cos β − N sin ϕ = 0

(3.9)

N cos ϕ − m ⋅ g + 2T cos α sin β = 0

(3.10)

T sin α − T sin α = 0

(3.11)

A elsı két egyenlet alapján a próbatest felületén ható erı N nagyságára az

N cos ϕ − m ⋅ g +

N sin ϕ
sin β = 0
cos β

(3.12)

összefüggést kapjuk, amibıl meghatározható a próbatest felületére merılegesen ható erı N
nagysága:

N=

m⋅g
cos ϕ + sin ϕtgβ

(3.13)

Megállapítható, hogy nyugalmi állapotban (amikor is µ=0) a koptató normál erı nagysága
arányos a golyó m tömegével.
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A koptató golyó egyensúlya meghajtott állapotban és a normál erı számítása
Feltételeztük, hogy a kopásvizsgálat folyamán (azaz meghajtott állapotban) a hajtótengely
hornyának élein µ1, ill. µ2 a súrlódási együttható, továbbá a golyó és a próbatest érintkezési
tartományában µ3>0 a súrlódási együttható. Ez esetben az N koptató normál erı N nagysága
az alábbi megfontolások, alapján számítható (lásd. 3.7. ábra).

3.7. ábra
A golyó és a hajtótengely elrendezése meghajtott állapotban [42,52].
Jelölje Ta, Tb a meghajtó tengely élein ébredı támasztó erıket, Tc pedig a koptatott felületrıl a
golyóra ható támasztó erıt. A támasztó erıkhöz súrlódási erık rendelhetık. Jelölje Sa, Sb a
meghajtó tengely és a golyó érintkezési pontjaiban ható súrlódási erıket, Sc pedig az N
normál erı támadáspontjában (a golyó és a próbatest között) ébredı súrlódási erıt. Az Sa, Sb
súrlódási erık nagysága rendre Sa=T·µ1 illetve Sb=T·µ2. Továbbiakban feltételezzük, hogy a
µ1 és µ2 súrlódási együtthatók a szimmetrikus terhelési viszonyok miatt azonos nagyságúak,
nevezetesen µ1=µ2=µ12. Ebbıl szükségképpen adódik, hogy Sa= Sb=T·µ12. A fenti
meggondolások alapján az erık egyensúlyára felírható a
G + Ta + Tb + Tc = 0

(3.14)

összefüggés. Az M = (Mx, My, Mz) nyomatéki vektorra hasonlóképpen érvényes az M=0
alakú egyensúlyi egyenlet. A nyomatéki vektor két elsı komponense zérus, azaz Mx=My=0. A
harmadik komponensre azonban az
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M z = Rµ 3 N − 2S c R 2 − a 2 = 0

(3.15)

összefüggés adódik, ahol T a korábban definiált T1 és T2 támasztó erıkkel, N az ismeretlen N
normál erı nagyságával, Sc pedig az Sc súrlódási erıvel azonos. A fenti összefüggések
felhasználásával a
2T cos α cos β − 2S c sin β − N sin ϕ + µ 3 N cos ϕ = 0

(3.16)

− mg + 2T cos α sin β + 2S c cos β + N cos ϕ + µ 3 N sin ϕ = 0

(3.17)

egyenletek adódnak eredményül. Figyelembe véve, hogy Sc a (3.15) egyenletbıl kifejezhetı,

Sc =

Rµ 3
2 R2 − a2

N=

µ3
N
2 cos α

(3.18)

ekkor a (3.16) és a (3.18) egyenletek felhasználásával a

µ3
sin β + sin ϕ − µ 3 cos ϕ
cos
α
2T cos α =
N
cos β

(3.19)

összefüggéshez jutunk. Végül is a (3.17) formula alapján a normál erı N nagyságára az

N=

mg
µ cos β
C sin β + 3
+ cos ϕ + µ 3 sin ϕ
cos α

(3.20)

egyenletet kapjuk, ahol

µ3
sin β + sin ϕ − µ 3 cos ϕ
C = cos α
cos β

(3.21)
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definíció szerint. Az elvégzett számítások alapján arra következtethetünk, hogy a normál erı
nagysága függ a µ3 súrlódási tényezı mindenkori értékétıl. Ez a nemkívánatos körülmény
azzal jár, hogy a kísérletek folyamán mindenképpen számolni kell a normál erı esetleges
változásával, ingadozásával.
Nyugvó állapotban a terhelést a golyó súlyereje és a golyónak a beállítási szögektıl függı
beékelıdése biztosítja. Meghajtott állapotban az érintkezési felületeken létrejövı súrlódó erık
a golyót a beékelıdésbıl kiemelni igyekeznek. Meghajtott állapotban tehát a terhelıerı a
súrlódási együttható által determinált.
A vizsgálat kezdetén a golyó-sík érintkezés környezetében a fajlagos felületi igénybevétel
igen nagy. A meghajtott golyó gömbsüveg alakú kopási nyomot hoz létre, ennek geometriai
adataiból becsülhetı a kopás mértéke, amelyet a gömbsüveg térfogatával arányos
tömegveszteséggel szokás jellemezni. A kopás folyamán a gömbsüveg mentén érintkezı
felület fokozatosan növekszik, ebbıl adódik, hogy a kopás az idı függvényében csökkenı
fajlagos felületi terhelés mellett megy végbe.
Mivel az irodalomban találtunk utalásokat a berendezés néhány bizonytalanságára, saját
ellenırzı kísérleteket végeztünk.
A koptatási kísérleteket a 3.7. ábrán bemutatott koptató berendezéssel végeztük. A
vizsgálatokhoz az erımérıre felfogott Ø10x3 (mm) mérető próbatesteket használtuk. A
koptatást Ø20 mm, 100Cr6 anyagú golyóval végeztük Az erıjelet 10 N méréshatárú
nyúlásmérı bélyeges erımérı rendszerrel regisztráltuk az idı függvényében.

3.7. ábra Koptatási elrendezés [2,8,58,99]
A kísérletek eredményei az elızetes számításokat igazolták. Száraz zsírtalanított állapotban a
golyó meghajtása bizonytalan. A golyó akadozva forog igen erısen változó slip mellett.
Ennek következtében a terhelıerı is ingadozó (3.8. ábra). Kenıanyag (olaj) vagy abrazív
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emulzió (gyémántpaszta vagy alumínium-oxid) alkalmazása esetén a terhelıerı szintén
jelentıs ingadozást mutat (3.9. ábra).

3.8. A normál erı változása az idı függvényében [42].

3.9. ábra A regisztrált normál erı
változása kenıanyagcsepp hatására

A 3.8.ábra zsírtalanított felületen végzett száraz koptatás esetén regisztrált normál erıt mutatja
az idı függvényében. A normál erı az idı függvényében csökken, ami azt jelenti, hogy a
súrlódási tényezı növekszik a kísérlet során a koptatás elırehaladásával.
A vízszintes egyenes az F=0 erı bázisvonala. A normál erı egy csepp kenıanyag hatására
ugrásszerően nı. Megállapítható tehát, hogy ha a súrlódási tényezı csökken akkor a (3.20)
összefüggés szerint a normál erı növekszik.
A

mérési

bizonytalanságok

egy

másik

kráterkoptató

berendezés

tervezését,

ill.

alkalmazhatóságának vizsgálatát tették szükségessé.

3.1.3. Forgógolyós kráterkoptató berendezés elemzése
Mivel a szabadgolyós kráterkoptató berendezés elemzése során számos bizonytalansági
tényezıt azonosítottunk, következı lépésként a forgógolyós berendezés vizsgálatát végeztük
el.
Ebben az esetben nincs „slip” jelenség, mivel a golyónak a fordulatszámot határozott
kényszerrel adjuk át, valamint a normál erı is beállítható úgy, hogy azt a súrlódási tényezı
változása nem befolyásolja. A megépített berendezés elvi vázlata a 3.10. ábrán látható.
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3.10.ábra
Forgógolyós koptató berendezés [42,44]
Az új berendezés jellegzetessége, hogy a golyót kényszerhajtással forgatjuk meg, így a
koptatási úthossz pontosan számítható. A módszer hátránya az, hogy a golyó nem végez
bolygó mozgást, így a koptatás egyetlen érintkezı övezetre korlátozódik.
Az elrendezés specialitása, hogy a normál erı átadásához rugócsuklós mérıkart alkalmaztunk,
így a minta elmozdulása csak függıleges irányban engedélyezett.
A koptató erıt súlyterhelés biztosítja, kiegyenlített csuklós tartón keresztül, így az Nc normál
erı nagyságát kizárólag a golyó tömege (súlyerı) határozza meg. Ha ezt a torzulást
elhanyagoljuk, akkor a kikopott gömbsüveg (3.11. és 3.12. ábra) térfogatából a szokásos
módon számítható a kopási tömegveszteség.

3.11. ábra
Torzult gömbsüveg geometriájú kopásnyom
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A vizsgálatok során azonban tapasztaltam, hogy a koptató golyó felülete és geometriája a
folyamat során erıteljesen változik. A koptató golyó felületi érdessége a koptató fıkörön
jelentısen durvul, a koptató fıkör átmérıje megváltozott. A kikoptatott kráter csak közelítıen
volt gömbsüveg geometriájú.
0,1mm

3.12. ábra
Kopásnyom a próbatest felületén (scanning elektronmikroszkópos felvétel 25kV)
A kikopott gömbsüveg mélysége h, a koptató golyó sugara R, a kikopott kráter átmérıje e:

e
h = R − R2 − 
2

2

(3.22)

A kopási térfogat [m3]:
V=

h⋅ π  3 2
2 
 e +h 
6 4


(3.23)

A kopási úthossz S [m], ahol f fordulatszám (1/s), t pedig a kopási idı (s):
S = f⋅2R⋅π⋅t

(3.24)

A kopási tényezı [m3/Nm], ahol Nc a normál erı (N):

K=

V
S⋅ N c

(3.25)
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3.13.ábra
A golyón képzıdött kopásnyom (0,1 mm)
A 3.13. ábrán a forgó golyó felületén képzıdött kopásnyom látható. A kopási nyom
szélessége 0,1 mm.

3.2. Új típusú, bolygógolyós tribométer
A szakirodalomi eredményeket áttekintve és értékelve arra következtettem, hogy a kutatási
célkitőzés megvalósításához és a tervezett vizsgálatokhoz olyan speciális kísérleti módszer és
koptató berendezés fejlesztése szükséges, mely az alızı fejezetekben elemzett hiányosságokat
kiküszöböli és, amelynek alkalmazása nem eredményezi a vizsgált (koptatott) próbatest
eredeti,

kiindulási

mikroszerkezetének

megváltozását,

azaz

a

szövetszerkezetének

átalakulását. A saját tervezéső kísérleti kopásvizsgáló berendezés alkalmazásával a nem
kívánatos jelenségek (intenzív hıképzıdés) kiküszöbölhetık, az eredmények értékelését
zavaró tényezık hatása megfelelı módon eliminálható.

3.2.1. A berendezés felépítése és mőködése
Kísérleteimhez egy speciális, alapvetıen lokális kopási folyamatok vizsgálatára hivatott új
típusú berendezést konstruáltam, amely a mikrokráteres kopásvizsgálatokhoz használatos ún.
golyós tribométernek egy módosított, továbbfejlesztett változata. Az új berendezés
kialakításából adódik, hogy lehetıséget nyújt a kopásmélység folyamatos (on line) mérésére,
másrészt

– mivel a golyó nem kényszerpályán mozog, hanem sztochasztikus jellegő
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bolyongást végez -, a golyófelületen a kopás egyenletesen oszlik meg, így a golyó megırzi
gömbalakját.
Az újonnan fejlesztett, golyó-sík rendszerő tribométer konstrukciós felépítését a 3.14 ábra
szemlélteti, fényképe a 3.15 ábrán látható. A próbatest 10 mm átmérıjő és 1 mm vastagságú
henger, a kopás a hengert határoló kör alakú síkfelületen megy végbe, a koptatást végzı elem
egy D=2R=20 mm átmérıjő gömb. Ennek anyaga hagyományos 100Cr6 golyóscsapágyacél,
amelynek keménysége edzést és megeresztés eredményeként 62 HRC .
A golyó átlagos felületi érdessége Ra = 0.11 µm volt. A normális irányú terhelı erı NC=0.86
N konstans nagyságú, ez egyrészt az 50 g tömegő győrő súlyerejébıl, másrészt az
elmozdulás-mérı tapintófejének 0.36 N nagyságú mérı terhelésébıl adódik. A behajtó
tengely fordulatszáma f = 1481 [1/min] konstans volt, ami megfelel a behajtó tengely ωx =
155 [rad/s] szögsebességének.

Elmozdulásmérı tapintója
Rugócsukló próbatest
tartó lapja

Támasztó csapágy

3.14. ábra
A saját tervezéső és építéső lokális koptató berendezés elvi ábrája [52,54,56,58]
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Elmozdulásmérı tapintója

Súlyterhelés

Támasztó csapágy
Koptató golyó

3.15.ábra
Saját építéső bolygó golyós berendezés képe [59]
A tapasztalatok szerint a fordulatszám biztonsággal átadható a golyónak a kúpos behajtással
ill. az alkalmazott csapágytámasz segítségével. A normál erı a függıleges terhelés, valamint a
célszerően kialakított mőszerkaros megfogás (3.16. ábra) miatt állandó. A próbatesten
bekövetkezı kopás és súrlódási tényezı változás a terhelést nem változtatja meg.

3.16. ábra
Állandó normál erı biztosítására alkalmazott mőszerkar
A még terheletlen állapotban lévı karos mechanizmust úgy helyezzük el, hogy a rugós
csuklópont közel vízszintes laprugója és a próbatest golyóval érintkezı felülete egy
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hatásvonalba essen. A terhelést ezután rögzítjük a próbatest tálcán. A továbbfejlesztett
készülékkel - azonos feltételek esetén - elvégzett vizsgálatok eredményei elfogadható
szórással reprodukálhatóak voltak, az erre vonatkozó méréseket a késıbbiekben részletezem.
A rugócsukló olyan kialakítású, mely csak függıleges irányú elmozdulást tesz lehetıvé,
kizárva ezzel bármilyen nyomatéki hatást. A koptató golyó helyzetét a meghajtó tengely belsı
kúpja, és a támasztócsapágy határozza meg. A támasztó csapágy helyzete igen fontos a golyó
mozgásának biztosítása szempontjából. Ezt követıen részletezzük a 3.17.ábrán a koptató
golyó, támasztó csapágy valamint a terhelést átadó rugócsukló egymáshoz helyzetét mutatja.

3.17.ábra
Lokális koptató berendezés oldalnézete
A golyó a koptatás során bolygó mozgásra kényszerül, ennek igazolása az alább részletezett
gondolatmeneten alapul:
A csapágy és a koptató golyó érintkezési pontja C,
C helyvektora:

r0c = R⋅ {cosβ⋅ i − sinβ⋅ j + 0 ⋅ k}

(3.26)

A támasztócsapágy szögsebesség vektora:

ωc = ωc {− cos γ ⋅ sin ⋅ β ⋅ i − cos γ ⋅ cos β⋅ j − sin γ ⋅ k}

(3.27)

B helyvektora:

r0 b = (R + r ){− cos β ⋅ i + sin β ⋅ j + 0 ⋅ k}

(3.28)

r bc = r{− cosβ ⋅ i + sin β ⋅ j + 0 ⋅ k}

(3.29)
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C érintkezési pont sebessége a támasztócsapágyon:

i
j
k
v cc = ωc × rbc = − cos β sin β − cos γ cos β sin γ ⋅ r ⋅ ωc =
− cos β

sin β

0
(3.30)

= r ⋅ ωc {− sin β ⋅ sin γ ⋅ i − cos β ⋅ sin γ ⋅ j − cos γ ⋅ k}
C érintkezési pont sebessége a golyón:

v cg 0

i
j
k
 0
i

= ω × r0 c = 1
0
0 ⋅ R ⋅ω = R ⋅ω⋅  0
j
− sin β k
cos β − sin β 0






(3.31)

A két sebességvektor γ szöget zár be egymással:

3.18.ábra
A koptatóberendezés elölnézete
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A csapágy gördülési irányban igen kis ellenállású, így felveszi a hajtott golyó vetületi
sebességét. A csapágy kerületi sebessége eszerint:
(3.32)

∆V = R ⋅ ω x ⋅ sin β ⋅ cos γ
Azaz:

v cg ⋅ v cc
v cc

 − sin β ⋅ sin γ 

= R ⋅ ω x ⋅ (0 ⋅ i + 0 ⋅ j − sin β ⋅ k ) ⋅ − cos β ⋅ sin γ  = R ⋅ ω x ⋅ sin β ⋅ cos γ


 − cos γ 
(3.33)

A csapágy szögsebessége:
R
ωc = ⋅ ω x ⋅ sin β ⋅ cos γ
r

(3.34)

A keresztirányú sebességkülönbség:
(3.35)

R ⋅ ω x ⋅ sin β ⋅ cos γ

nagyságú és vagy csúszással egyenlítıdik ki, vagy ha jó a tapadás a golyó és a
támasztócsapágy között, akkor a golyót kényszeríti járulékos forgásra, amelynek tengelye
merıleges a hajtótengelyre (ωz≠0, ωy≠0). Ez persze a golyót támasztó fészekgyőrőn csúszást
jelent, amely a beállításból számíthatóan igen csekély, de nem engedi kialakulni az állandó
koptatópályát.
Ha β=9˚ valamint γ=5˚ akkor
(3.36)

ω z = −ω x ⋅ sin β ⋅ cos γ ⋅ sin γ
Behelyettesítést követıen adódik:

(3.37)

ω z = −0,0135 ⋅ ω x
Továbbá

(3.38)

ω y = −ω x ⋅ tgβ ⋅ sin 2 γ
ezért végeredményként kapjuk:

(3.39)

ω y = −0,0012 ⋅ ω x
Csúszásmentes legördülésnél:

v cc = v cg1
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v cg1

(3.40)


ωz ⋅ sin β ⋅ i



= ω × r0c = R ⋅ ω x
ωy
ωz = R ⋅ 
ωz ⋅ cos β ⋅ j



cos β − sin β 0
− ωz ⋅ sin β − ω y ⋅ cos β ⋅ k 
i

j

k

melybıl a következı skalár egyenletek adódnak:

R ⋅ ωz ⋅ sin β = r ⋅ ωc ⋅ (− sin β ⋅ sin γ )

(3.41)

R ⋅ ω z ⋅ cos β = r ⋅ ωc ⋅ (− cos β ⋅ sin γ )

(3.42)

Ebbıl:

r
⋅ ωc ⋅ sin γ =
R
= − R ⋅ ω ⋅ sin β − R ⋅ ω y ⋅ cos β = − r ⋅ ωc ⋅ (− cos γ ) + R ⋅ ω x ⋅ sin β

ωz = −

(3.43)

Ebbıl:
(3.44)

ω y = −ω x ⋅ tgβ ⋅ sin 2 γ

Koptató golyó erı és nyomaték egyensúlyát az alábbi összefüggések alapján vehetjük
figyelembe:
A kúpos fészek megtámasztást a statikailag határozottá tétel érdekében három egymással
120˚-ra elhelyezett támasszal helyettesítjük:

3.19. ábra
A helyettesítı golyó támaszerık
A nyugalmi állapot egyensúlya:
Erıegyensúly : T + T + T + G + C = 0
1
2
3

(3.45)
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Nyomaték egyensúly: ∑ M = 0
mert mindhárom erı a középponton megy keresztül

(3.46)

T1 = T1 {cos α⋅ i − sin α ⋅ j + 0 ⋅ k}

(3.47)

T2 = T2 {cos α⋅ i − sin α ⋅ sin 30 o ⋅ j + sin α ⋅ cos 30 o ⋅ k}

(3.48)

T3 = T3 {cos α⋅ i − sin α ⋅ sin 30 o ⋅ j − sin α ⋅ cos 30 o ⋅ k }

(3.49)

G = −(G g + G 0 + Ft ) ⋅ j

(3.50)

Ahol: G0=m·g golyó súlyerejének nagysága
Gg=50·g a győrő súlyerejének nagysága
Ft=0,36 N az elmozdulás érzékelı tapintóerejének nagysága
(3.51)

C = C {− cos β⋅ i + sin β ⋅ j + 0 ⋅ k}

Skalár egyenletek:
X irány: (T + T + T ) ⋅ cos α − C ⋅ cos β = 0
1
2
3

(3.52)

Y irány:

(3.53)

1
− T1 ⋅ sin α + (T2 + T3 )(sin α ) − G − m ⋅ g + C ⋅ sin β = 0
2
Z irány:
3
(T2 − T3 ) ⋅ sin α ⋅ = 0
2
Ebbıl: T = T
2

(3.54)
(3.55)

3

A beállításaink alapján a (3.45-3.55) összefüggések szerint:
Ha:
α=45˚ ;

Gg+Ft=0,86 N ;

β=9˚ ;

G0=m·g=0,33 N ;

Cmin=1,3 ;

2
= C ⋅ cos 9 o
2

(3.56)

T1 = 2 ⋅ C ⋅ cos 9 o − 2 ⋅ T2

(3.57)

(T1 + 2 ⋅ T2 ) ⋅
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− T1 ⋅

(3.58)

2
2 1
+ 2 ⋅ T2 ⋅
⋅ − 1,19 + C ⋅ sin 9 o = 0
2
2 2

(3.59)

2
⋅ (T2 − T1 ) − 1,19 + C ⋅ sin 9 o = 0
2
T1 behelyettesítése után:

2
⋅ T2 − C ⋅ cos 9 o + 2 ⋅ T2 − 1,19 + C ⋅ sin 9 o = 0
2
Melybıl a C kifejezhetı: T = C cos 9 o − sin 9 o + 1,19
2,3

(

)

(3.60)
(3.61)

A tényleges erıt a támasztó rugó összenyomódásából számítottuk ki.
C=4,1 [N]
Ebbıl a

[

T2,3 = 4,1(cos 9 o − sin 9 o ) + 1,19

] 32 = 2,17[N ]

T1 = 2 ⋅ 4,1 ⋅ cos 9 o − 2 ⋅ T2 = 1,39[N]

(3.62)
(3.63)

A súrlódási erık nyomatékjátéka:
Hajtónyomaték: µ ⋅ (T + T + T ) ⋅ R ⋅ sin α = 6,07[Nmm]
1
2
3

(3.64)

Ahol µ=0,15 becsült érték, ebbıl a
Súrlódóerı a koptatott folton:

S = µ ⋅ G = 0,15 ⋅ 0,86 = 0,129[N ]

(3.65)

Fékezı nyomaték:

M xs = R ⋅ S = 1,29[Nmm] << 6,07[Nmm]

(3.66)

ez nem képes a fészekben megmozdítani a golyót
Súrlódó erı a csapágy támasztópontján keresztirányban

µ ⋅ C = 0,15 ⋅ 4,1 = 0,615[N ]

(3.67)

Golyót ωz; ωy-ra kényszerítı nyomaték (kibillentı)
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Fc ⋅ µ ⋅ R = M c = 0,615 ⋅ 10 = 6,15[Nmm]

(3.68)

Ez a nyomaték, már összemérhetı a támaszok nyomaték-teherbírásával, ami:

M = µ ⋅ (T1 + T2 + T3 ) ⋅ R = 8,586[Nmm]

(3.69)

Ha a csapágytámasz érintkezési pontjában a surlódási tényezı µC ≥ 0,21, ez µ =0,15
fészeksúrlódás mellett, a csapágy érintkezési pont sebessége csúszásmentesen átadódik a
golyóra, így a golyó nemcsak a hajtótengelytıl kap forgást, hanem arra keresztirányban is
fordul, ezáltal a golyó bolyongani kezd és a koptatópálya folyamatosan megújul.
Tehát ha a támasztócsapágy oldalirányú relatív mozgást nem enged meg (µC nagy) ez
módosítja a fıtengely által diktált szögsebességvektort. Ez a koptatópályát letéríti a
golyóközépen és érintkezési középponton átmenı fıtengelyre merıleges pályasíkról. Ha a µ2
súrlódás ingadozik, a pályaeltérés véletlenszerően befedi a gömb felületét, a golyó bolyong.
Ezáltal a koptatópálya folyamatosan „megújul”, friss koptatófelület érintkezik a koptatott
folttal, így a mérések szórása is várhatóan csökken. A feltételezést a igazolták a stroboszkópos
vizsgálatok, valamint festékfolttal jelöltük és a folt mozgását figyeltük. A (3.37, 3.39.)
egyenletek szerint az alkalmazott beállításnál β=9˚, γ=5˚ a koptató golyó bolygó mozgását
elméletileg és kísérletekkel is sikerült bizonyítani.
A új típusú kopás vizsgálati módszer és tribométer legfontosabb jellemzıi a következıkben
foglalható össze:
- A golyó-sík rendszerő tribométerrel végzett vizsgálat során a golyó sztochasztikus jellegő
bolyongást végez, amelyet a súrlódási erı befolyásol oly módon, hogy ennek véletlenszerő
többtengelyő változásai véletlenszerő forgásokat is eredményeznek.
- A bolygó mozgás elınye, hogy automatikusan megújuló, alakhibáktól mentes koptató
felületet kapunk, a golyó felületén a kopás egyenletesen oszlik meg, a felületi érdesség a hely
függvényében állandónak tekinthetı.
- Az egyenletes kopáseloszlás következménye, hogy golyó megırzi eredeti gömbalakját.
Ezért geometriailag egyértelmően definiált gömbsüveg térfogatával azonos a kopási térfogat,
amelynek számítása visszavezethetı az on-line módon, folyamatosan mért kopásmélység
meghatározására.
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- A (3.37-3.39) egyenletekbıl adódik, hogy a beható tengely szögsebességének a kereszt
irányú forgások szögsebességei a 0,001-0,01 –részére tehetık
3.2.2 Hıtechnikai folyamatok elemzése
A különbözı anyagú és szövetszerkezető minták kopási vizsgálata során lényeges, hogy a
minta hımérséklete a vizsgálat során lényegesen ne változzon. Ha a minta hımérséklete a
kráter környezetében lényegesen nı, akkor a kiinduló állapot és a hımérséklet függvényében
szövetszerkezeti változások (megeresztıdés, lágyulás, allotróp átalakulás) történhetnek. Mivel
a doktori munka éppen a szövetszerkezet és a kopási tulajdonságok közötti kapcsolat
felderítését célozza, így e kérdésnek ebben az esetben különös jelentısége van.
A koptatáskor jelentkezı hıfejlıdés mértékének és a mintában kialakuló hımérsékletmezı
becsléséhez mérési módszerek (termoelemes, infrakamerás technikák) valamint többnyire
véges-elem alapú szoftverek alkalmazásán alapuló szimulációs eljárások egyaránt
használatosak [111-115].
A hıfejlıdés, illetve annak hatása szempontjából különbséget szokás tenni az érintkezı
felületeken lezajló, valamint a kráter környezete és a minta egészében bekövetkezı
folyamatok között. E témakörrel kapcsolatos problémák megoldására számos modell és
szimulációs algoritmus ismert a szakirodalomból [111-115]
A következıkben ismertetett elemzésnek nem célja az érintkezı felületpárokon kialakuló
termikus folyamatok „mikro” szintő modellezése illetve szimulációja, bár kétségtelen, hogy
ezek a kopás mechanizmusában szerepet játszanak. Alapvetıen arra törekedtünk, hogy
viszonylag egyszerő számításokkal igazoljuk, hogy a bolygó-golyós kopásvizsgálat folyamán
a kráter környezetének olyan mérvő felmelegedésével nem kell számolni, amely a mintában a
vizsgálatok eredményeit érdemben befolyásoló mikroszerkezeti változásokat idézne elı.
A kopás-vizsgálati paraméterek megválasztásakor eleve abból indultunk ki, hogy minél
kisebb a terhelés és minél rövidebb a vizsgálati idı, annál kisebb hıfejlıdés várható.
Nyilvánvaló, hogy a minta geometriájának, tömegének, hıkapacitásának és hıvezetı
képességének is illeszkednie kell a vizsgálati paraméterekhez.
A vizsgálati paraméterek (terhelés, szögsebesség, golyóátmérı) megválasztása megfelelınek
tőnt abban a tekintetben, hogy kísérlek során egyetlen esetben sem tapasztaltunk melegedésre
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utaló jeleket a golyón és a mintán. A kráter közvetlen környezetében végzett mikrokeménység
vizsgálatok eredményeibıl ugyancsak arra következtettünk, hogy a minta anyagban
lágyulására utaló keménységcsökkenés nem tapasztalható.
Mindazonáltal szükségesnek tartottuk egy olyan szimuláción alapuló elemzés elvégzését,
melynek révén a kráter környezetében, illetve a minta egészében a hımérséklet eloszlás (a
kialakuló instacioner hımérsékletmezı) megbecsülhetı.
A szimulációhoz a COMSOL Multiphysics véges elemes szoftver hıtani modulját
alkalmaztuk. A modellezett minta hengeres alakú volt, (10 mm átmérıjő és 1 mm
vastagságú), amely geometriáját tekintve pontosan megfelelt a valóságos mintának. A
választott hıtechnikai jellemzık a következık voltak:
Hıvezetı képesség: 44, 5 W/(mK)
Sőrőség: 7850 kg/m3
Fajhı: 475 J/(kgK)
Kezdeti hımérséklet: 20 ˚C
A modell-feltételezések szerint a henger alakú minta felülete 20 ˚C-os levegıvel érintkezik, a
hıátadási együttható értéke 25 W/(m2K). Ez alól egyedüli kivétel a minta egyik körlapjának
középponti tartománya, amelyre vonatkozóan a koptatásból generált hıhatás szimulációja
végett egy 0,5 mm-es átmérıjő körfelületen 660000 W/m2 nagyságú belépı hıfluxust
alkalmaztunk (3.20 ábra). Ez a hıfluxus megfelel a vizsgálati paraméterek (súrlódási erı,
súrlódási út) alapján becsült hıterhelésnek.
A fenti paraméterekkel 1000 s-ig, vagyis várhatóan már az állandósult állapot eléréséig
végeztünk számításokat. A szimuláció eredményeként meghatározott felületi hımérséklet
eloszlás látható a 3.21 ábrán.
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3.20 ábra
A minta geometriája és a hıfluxusnak kitett felület

3.21. ábra
Felületi hımérséklet eloszlás 100 s után
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3.22. ábra
Felületi hımérséklet változása az átmérı mentén a koptatás kezdetétıl számított különbözı
idıpontokban
A 3.22 ábra a minta felületén egy átmérı mentén kialakuló hımérséklet eloszlásokat mutatja
különbözı idıpontokban (0, 10, 20,……90, 100, 200,…900, 1000 s elteltével).
A számításokból arra következtethetünk, és ezt 3.22 ábra is jól szemlélteti, hogy az
állandósult állapot 200 másodperc elteltével már megvalósul, ezután már nem változik
lényegesen a hımérséklet eloszlás. A számítások szerint ekkor a kráter környezetében 52 ˚C a
becsült hımérséklet, a minta egészére pedig egy átlagos 47-48 ˚C körüli hımérséklet
jellemzı.
A szimuláció eredményeit összegezve tehát kijelenthetı, hogy - a mérési tapasztalatokkal
egybevágóan – a kráter környezetében és a minta egészében a koptatási folyamat során
bekövetkezı hımérséklet-növekedés nem haladja meg a 60˚C-ot, vagyis szövetszerkezeti
változás (átalakulás) a minta anyagában a vizsgálat során nem várható.
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3.3. Kopási folyamat kinetikájának modellezése bolygógolyós
tribométerrel végzett mérésekre támaszkodva
3.3.1. Bevezetés
A kopáson alapuló kumulatív károsodási folyamatok elırehaladásának fenomenológiai
leírására a szakirodalomban elterjedten alkalmazzák az Archard-féle kinetikai egyenletet. A
következıkben az Archard-modellnek egy lehetséges kiterjesztését ismertetjük, amely
elsıdlegesen bolygó-golyós készülékkel detektált kráteres kopási folyamat leírására hivatott.
Ennek sajátossága, hogy a modell alapját képezı új típusú differenciálegyenlet az Archardféle differenciálegyenlettel azonos eredményre vezet, ha a külsı modellparaméterek (terhelés,
fordulatszám, stb.) konstans értékőek, azaz a folyamat során nem változnak. A javasolt új
típusú kopás-kinetikai modell gyakorlati alkalmazását mérési eredményekre támaszkodva,
valamint számítógépes szimulációs vizsgálatok eredményeivel demonstráljuk.

3.3.2. A tradicionális Archard-féle kopás-kinetikai modell átalakítása
A kopási folyamat elırehaladásának matematikai leírásához az esetek zömében az Archardféle egyenletet [40,46,48] szokás alkalmazni, amelynek általános alakja:
V = KN C S

(3.70)

Az (3.70) egyenletben V a kopás eredményeként adódó térfogat (m3), S az ún. kopási úthossz,
(m), NC a koptatott felületre merıleges erıkomponens (erı normális) nagysága (N), K pozitív
konstans, az ún. kopási tényezı (m3/(Nm)).
A bolygó-golyós készülékkel detektált kráteres kopási folyamat során képzıdı h mélységő
gömbszelet jellegzetes geometriai adatai: a gömbszelet felszínének F nagysága, és a
gömbszelet V térfogata, amely a kopási térfogattal azonos.
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3.23.ábra
A K(h) változása a kopási mélység függvényében
Az 3.23.a ábrán feltüntetett vázlat alapján az R sugarú gömbhöz tartozó gömbsüveg F felszíne
és V térfogata a h paraméter függvényében az alábbi ismert formulákkal számíthatók:

F = π ( 4 Rh − h 2 )

(3.71)

πh 2
V=
(3R − h )
3

(3.72)

és

Itt jegyezzük meg, hogy konstans Nc terhelıerı feltételezése esetén a pf felületi nyomás,
amely a

pf =

NC
NC
=
F (4Rh − h 2 )π

(3.73)
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összefüggéssel számítható, mindvégig drasztikusan csökken a kopási folyamat során,
különösképpen annak kezdetén. Ebbıl adódik, hogy nem lehet biztonsággal állítani, hogy az
Archard-féle kinetika függvény, ill. modell alkalmas (illetve egyáltalán adaptálható) a bolygógolyós kopási folyamat leírására. A (3.73) egyenletbıl az is kitőnik, hogy a t=0 kezdeti
idıpontban a felületi nyomás elvileg végtelen nagy, következésképp a kopás-vizsgálat
„indulási” stádiumában, azaz a kopási folyamat kezdeti szakaszában bizonyos mértékő zajjal
mindenképp számolni kell (3.23. ábra), ez óhatatlanul méréstechnikai problémákat jelent.
Vizsgálataink megkezdésekor eleve abból a munkahipotézisbıl indultunk ki, hogy az Archard
egyenlet alkalmas a bolygógolyós kopási folyamatok számszerő leírására, és ezt
megkíséreltük elméleti megfontolások és kísérletek alapján is igazolni.
Felhasználva a (3.72) formulát, az Archard-egyenlet felírható az alábbi alakban:

V=

πh 2
(3R − h ) = KN C S
3

(3.74)

A bolygó-golyós vizsgálat során szokásos módon az S kopási úthossz az idı függvényében
az

S = 2 πR ⋅ f ⋅ t

(3.75)

összefüggéssel jellemezhetı, ahol t az idı (s), f a meghajtó tengely fordulatszáma (1/s), és
2πR pedig az R sugarú golyó fıkörének kerülete. A fenti képletet az (3.73) egyenletbe
helyettesítve, egyszerősítést követıen a

h 2 (3R − h ) = 6R ⋅ K ⋅ N C ⋅ f ⋅ t

(3.76)

alakú kopás-kinetikai egyenletet kapjuk. Ezen egyenlet egyértelmő függvénykapcsolatot
reprezentál a mérés eredményként meghatározott adott t idıpontokhoz tartozó h kopási
mélységek adatpárjai között. Segítségével konstans terhelıerı (Nc), konstans fordulatszám (f)
esetén az ugyancsak konstansnak feltételezett K kopási tényezı elvileg becsülhetı. (Kérdéses,
hogy a kopási tényezı valójában mennyiben tekinthetı konstansnak, ugyanis K értékét
befolyásolhatja egyrészt a h kopásmélység függvényében lokálisan változó anyagszerkezet,
másrészt K függhet a kopási folyamat sebességét befolyásoló egyéb „külsı” paramétertıl is,
így például a hımérséklettıl.)
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Fontos megjegyezni, hogy a (3.76) egyenlet egyszerősített alakra hosszható, ha tekintetbe
vesszük hogy h értéke közel 4 nagyságrenddel kisebb mint R értéke. (Gyakorlatban R=10 mm
= 10000 µm és h maximális értéke kisebb mint 10 µm). Ezen meggondolás alapján a (3.76)
egyenletbıl levezethetı a

3 Rh 2 = 6 R ⋅ K⋅ N ⋅ f ⋅ t
C

(3.77)

„egyszerősített” formula, amely végsı soron a

h = C⋅ t = 2 KN C f ⋅ t

(3.78)

alakú kinetika függvényhez vezet.
A fenti egyenlet (amelynek érdekessége, hogy már független az R golyóátmérıtıl),
közvetlenül felhasználható arra, hogy a mért (ti, hi=h(ti) i=1,2,…) idı - kopási mélység
adatpárok ismeretében a legkisebb négyzetek módszerével megbecsüljük a C= 2KN C f
együtthatót és ebbıl a

K=

C2
2 ⋅ NC ⋅ f

(3.79)

formulával számítsuk a K kopási tényezıt.

3.3.3. Általánosított kopás-kinetikai modell és differenciálegyenlet
Az elızıkben ismertetett (3.76), valamint (3.78) képletekkel reprezentált kopási kinetika
függvények hátrányos tulajdonsága, hogy kizárólag olyan esetekben használhatók, amikor a
folyamat elırehaladását befolyásoló paraméterek (terhelés, fordulatszám) és a K
kopástényezı értéke konstans.
Abból a célból, hogy a kopás kinetikai leírását (elırehaladását) egyszerre több, az idı
valamint hely függvényében is változó paraméter figyelembe vételével valósíthassuk meg, a
(3.76) kinetika egyenletre alapozott kopási modellt általánosítottuk. Az általánosítás alapjául
egy új típusú kopás-kinetikai differenciálegyenlet szolgál, amelynek származtatását az alábbi
gondolatmenet szerint végeztük.
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Kiindulásul képezzük a (3.76) kinetika függvény idı- szerint deriváltját. Ekkor eredményül a

6 Rh

dh
dh
− 3h2
= 6 R ⋅ K⋅ N C ⋅ f
dt
dt

(3.80)

differenciálegyenlet adódik. Ebbıl - feltételezve, hogy K, NC és f paraméterek nem egyszerő
numerikus konstansok, hanem a h helykoordináta és az idı függvényei – rendezést követıen a

K(h) ⋅ N C (t, h) ⋅ f(t, h)
dh
= 2R
dt
h(2 R − h)

(3.81)

általánosított kopás-kinetikai differenciálegyenletet kapjuk.
Ez egy közönséges, elsırendő differenciálegyenlet, amelynek a h(t=0) = 0 kezdeti értékre
vonatkozó megoldása szolgáltatja az h=h(t) általánosított kinetika függvényt. A fentebbi
gondolatmenetbıl már következik, hogy a (3.81) differenciálegyenlet megoldása konstans K,
NC és f

függvények esetében megegyezik a (3.76) egyenlettel reprezentált kinetika-

függvénnyel.

3.3.4. Az általánosított kopás-kinetikai differenciálegyenlet néhány
speciális változata
A (3.81) kinetikai differenciálegyenlet más formában is felírható. Bizonyos ésszerő
feltételezések mellett egyszerőbb alakra transzformálható, ami megkönnyíti a megoldás
elıállítását.
Feltételezve, hogy a h kopási mélység mintegy 4 nagyságrenddel kisebb, mint az R
golyóátmérı,

alkalmazható az 2R-h≈2R közelítés, és ezt felhasználva a (3.82)

differenciálegyenlet az alábbi alakra egyszerősíthetı:

dh K (h ) ⋅ N C ( t , h ) ⋅ f ( t , h )
=
dt
h

(3.82)

A fenti egyenlet érdekes sajátossága, hogy független az R golyóátmérıtıl.
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A (3.82) egyenlet alkalmas átalakításával lehetıség nyílik arra is, hogy a kopási folyamat
elırehaladását ne az idı, hanem a kopási út függvényében elemezzük. A (3.74) összefüggés
szerint az idı az S kopási út lineáris függvénye, következésképpen

t=

S
2πR ⋅ f

(3.83)

és ebbıl konstans f fordulatszám esetében
dt
1
=
dS 2πR ⋅ f

(3.84)

adódik. A (3.83) és (3.84) képletek felhasználásával a (3.82) kinetikai differenciálegyenlet a
K (h ) ⋅ N C (S, h )
dh dh dt K (h ) ⋅ N C (S, h ) ⋅ f
1
=
=
=
dS dt dS
h
2πR ⋅ f
2 Rπ ⋅ h

(3.85)

alakra egyszerősödik. Hangsúlyozni kell, hogy a (3.85) kinetikai differenciálegyenlet
kizárólag azon esetekben alkalmazható, amikor az f fordulatszám konstans. A (3.85) egyenlet
speciális esete a [40] közleményben részletesen is vizsgált általános károsodási kinetikai
differenciálegyenletnek, amennyiben a h kopásmélységet tekintjük a károsodás számszerő
mértékének.
Amennyiben f és K is konstans függvény, és az NC terhelı erı pedig csak az S kopási út
függvénye, a (3.84) differenciálegyenlet h=h(S) megoldását a

S

h (S) =

K
N C (S)dS
Rπ ∫0

(3.86)

összefüggés reprezentálja.
A kopási kinetika függvény egyszerő módon származtatható a (3.72) differenciálegyenlet
megoldásaként abban a különleges esetben is, amikor az NC terhelı erı és az f fordulatszám
egyaránt konstans, viszont a K kopási tényezı a helykoordináta (azaz a kopásmélység)
függvényében szisztematikusan változik. A 3.23. a-d ábrák a K kopási tényezınek a h
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helykoordináta függvényében való változását szemléltetik, négy speciális elvi esetben: 1)
amikor a K konstans függvény, azaz a mikroszerkezet elvben homogénnak tekinthetı (3.23.a.
ábra), 2) amikor a K ugrásszerően megnövekszik adott hB mélység elérését követıen, azaz a
felületen kopásálló bevonat található (3.23.b. ábra), 3) amikor a K monoton folytonos
függvény szerint növekszik a felülettıl mért távolság függvényében (3.23.c. ábra), végül, 4)
amikor a K monoton folytonos függvény szerint csökken a felülettıl mért távolság
függvényében (3.23.d. ábra).
Amennyiben K a kopásmélység függvényében változik, a (3.81) kinetikai differenciálegyenlet
integrálása a

h

h

∫ K(h) dh = N

C

⋅f ⋅t

(3.87)

0

összefüggéshez vezet, amelybıl a t=t(h) inverz függvény meghatározása egyszerő integrálásra
vezethetı vissza. Példaként tekintsük azt a gyakorlati esetet (3.23.b. ábra), amelynek
jellegzetessége, hogy a próbatest felületét kopásálló bevonattal látják el, és eredményként egy
hB vastagságú kemény réteg kerül az alapanyagra. Jelölje KB a bevonat kopási tényezıjét és
KS pedig a „lágyabb” alapanyag (szubsztrátum) kopási tényezıjét. Könnyen belátható, hogy
ekkor a (3.86) differenciálegyenlet megoldására



t=
 1

 2 N C f

h2
2K B N C f

ha 0 ≤ h ≤ h B
(3.88)

h
h −h

+
KS
 KB
2
B

2

2
B


 ha


h > hB

adódik. Ezt az esetet szemlélteti a 3.23.b. ábra diagramja, amelyen megfigyelhetı a K kopási
tényezı ugrásszerő növekedése a hB bevonatmélység átlépésénél.
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3.4. Kísérletek különbözı összetételő és szövetszerkezető
acélokkal
Vizsgálataink során különbözı hıkezelési állapotú acélokat vizsgáltam. Felismerhetı, hogy a
keménység és a kopásállóság nem kapcsolható össze egyértelmően, mert elıfordult, hogy a
nagyobb keménységő acél kisebb kopásállóságot mutatott. Erre a megfigyelésre az
irodalomban is találtunk utalásokat. Ezért három különbözı, a gépészeti gyakorlatban
széleskörben alkalmazott acélminıséget választottunk vizsgálatainkhoz. Ezeket egy adott
hıkezelési terv szerint hıkezeltük, figyeltünk arra, hogy a különbözı anyagminıségek esetén
közel azonos szövetszerkezeteket hozzunk létre, majd vizsgáltuk a lokális kopást az egyes
darabokon.

3.4.1. A vizsgált acélok típusai és alkalmazott hıkezelési eljárások
Három különbözı acéltípust választottam a kísérletekhez: 16CrMo5 (1), C45 (2), 41CrS4 (3).
Az elsı (1) anyag kis karbontartalmú, betétben edzhetı acél, a második (2) és harmadik (3)
nemesíthetı acél, közel azonos karbontartalommal, azonban eltérı ötvözı tartalommal.
Az

anyagok

kiválasztásánál

figyelembe

vettük,

hogy

a

hıkezelésükkel

milyen

szövetszerkezető próbatesteket kaphatunk [32,38,39]. Egyensúlyi állapotban mindhárom
anyag ferrit-perlites szövetszerkezető, de eltérı keménységő a ferrit-perlit eltérı aránya miatt.
Mindhárom acél esetében hıkezeléssel létrehozható bénites, martenzites és szferoidites
szövetszerkezet is [104]. Így az egyes daraboknál azonos kémiai összetételen belül is
összehasonlíthatjuk a különbözı szövetszerkezető állapotban, illetve a különbözı kémiai
összetételő, de közel azonos szövetszerkezető daraboknál a kopási tulajdonságokat.
3.2. táblázat
A próbatestek a szállítási bizonylat szerinti kémiai összetétele
Anyagjel

C%

Si%

Mn%

P%

S%

Cr%

Mo%

Ni%

16CrMo5

0,16

0.2

0,95

0,015

0,016

1,15

0,25

0,2

C45

0,43

0,23

0,53

0,012

0,012

0,28

0,07

0,14

41CrS

0,42

0,26

0,75

0,012

0,029

1,12

-

-

Hıkezelés
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A vizsgálatokhoz Ø12mm * 1 mm vastagságú próbatesteket készítettünk. Melyeknek a
megfelelı szövetszerkezetét és keménységét hıkezeléssel alakítottuk ki.
A hıkezelés során az ausztenitesítést kamrás laborkemencében végeztük, ennek
hımérsékletét az irodalom alapján [107] választottuk meg. Az ausztenitesítés utáni izotermás
hőtést alumíniumfürdıben vagy ólomfürdıben, az edzést vízben végeztük. A megfelelı
izoterma kiválasztása a 3.24-3.26. ábra izotermás átalakulási diagram adatai alapján történt.
Azoknál a próbatesteknél, amelyeknél szferoidit létrehozása volt a cél, a megeresztést
alumíniumfürdıben, kamrás laborkemencében végeztük.

3.24.ábra
Izotermás hőtési diagram 16CrMo5 [107]
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3.25. ábra
Izotermás hőtési diagram C45 anyagra [107]

3.26. ábra
Izotermás hőtési diagram 41CrS4 anyagra [107]
A hıkezelések paramétereit és eredményeit a 3.3. táblázatban foglaltam össze.
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16CrMo5

Anyag
sorszám:
1
1
1
1
1
1
1
1
C45
Anyag
sorszám:
2
2
2
2
2
2
2
2
41CrS4
Anyag
sorszám:
3
3
3
3
3
3
3
3

Próbatest Keménység: Ausztenitesítési Ausztenitesítési Izotermás Hıntartási
HőtıMegeresztési Hıntartási Megeresztısorszám:
[HV]
hım.: [°C]
idı: [perc]
hőtés [°C] idı: [perc]
közeg:
hım.: [°C]
idı: [perc]
közeg:
Szövetszerkezet:
0
203
ferrit-perlit
1
171
870
10
700
180
alumínium
ferrit-perlit
7
182
870
10
640
10
ólom
ferrit-perlit
2
201
870
10
580
60
ólom
ferrit-perlit
3
240
870
10
410
2
ólom
bénit
4
425
870
10
20
1
víz
martenzit
5
240
870
10
20
1
víz
690
60
alumínium
szferoidit
6
348
870
10
20
1
víz
470
60
ólom
szferoidit
Próbatest Keménység: Ausztenitesítési Ausztenitesítési Izotermás Hıntartási
HőtıMegeresztési Hıntartási Megeresztısorszám:
[HV]
hım.: [°C]
idı: [perc]
hőtés [°C] idı: [perc]
közeg:
hım.: [°C]
idı: [perc]
közeg:
Szövetszerkezet:
0
206
ferrit-perlit
1
185
870
10
700
180
alumínium
ferrit-perlit
7
230
850
10
620
1
ólom
ferrit-perlit
2
262
870
10
530
1
ólom
ferrit-perlit
3
340
870
10
410
2
ólom
bénit
4
720
850
10
20
1
víz
martenzit
5
239
850
10
20
1
víz
690
60
alumínium
szferoidit
6
362
850
10
20
1
víz
470
60
ólom
szferoidit
Próbatest Keménység: Ausztenitesítési Ausztenitesítési Izotermás Hıntartási
HőtıMegeresztési Hıntartási Megeresztısorszám:
[HV]
hım.: [°C]
idı: [perc]
hőtés [°C] idı: [perc]
közeg:
hım.: [°C]
idı: [perc]
közeg:
Szövetszerkezet:
0
224
ferrit-perlit
1
223
870
10
700
180
alumínium
ferrit-perlit
7
250
870
10
640
10
ólom
ferrit-perlit
2
286
870
10
580
60
ólom
ferrit-perlit
3
366
870
10
410
10
ólom
bénit
4
680
850
10
20
1
víz
martenzit
5
277
850
10
20
1
víz
690
60
alumínium
szferoidit
6
396
850
10
20
1
víz
470
60
ólom
szferoidit
3.3. táblázat
Az elvégzett hıkezelések körülményei és eredményei
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3.4.2. A hıkezelt próbatestek mikroszkópos és keménységi vizsgálata
Keménységmérés
A keménységméréshez Vickers keménységmérési eljárást választottuk, mert ez az eljárás
mind a keményebb mind a lágyabb anyagok keménységének meghatározására alkalmas. A
beállított terhelıerı 300 [N] volt.
A próbatestek keménység értékeit a 3.3. táblázat foglalja össze, de azokat a 3.27-3.28.
ábrákon is feltüntettem.

Metallográfiai elıkészítés
A mintákat a mikroszkópi csiszolatkészítésnek megfelelı módon készítettük elı. A nedves
csiszolást követıen polírozást polírozó korongon (Al2O3-H2O)-al végeztük, majd a
szövetszerkezet vizsgálatához marószerként Nital 3%-ot alkalmaztunk.

Metallográfiai felvételek
A minták szöveti vizsgálatát Reichert fémmikroszkóppal végeztük. A szövetszerkezetekrıl
minden esetben fényképfelvételek készültek. Fényképezıgép beállítás: 3072 x 2304 pixel,
ManuálisFókusz = 25 cm, Zoom = Total
Képábrázolás: 1500 x 1125 pixel, 125 pixel/cm
9x13 cm mérető képen N = 20 x Nobj. (Nobj = 45), N = 900x-os a nagyítás.
A vizsgálatok eredményeit a 3.27-3.28 ábrák mutatják be.
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3.27. ábra
A kopásvizsgálatokhoz alkalmazott próbatestek szövetképei és keménységértékei
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3.28. ábra
A kopásvizsgálatokhoz alkalmazott próbatestek szövetképei és keménységértékei
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3.4.3. Kopásvizsgálatok mérési eredményei
A kopásvizsgálat primer mérési eredménye a kopási kráter mélységét reprezentáló adatsor az
idı függvényében, következésképpen egy adatsor az (idıpont, kopási krátermélység)
adatpárok idı szerint rendezett véges halmaza. Összesen mintegy 200 adatsor felvételére
került sor. Az adatgyőjtést a kopási folyamat megindítása elıtt mintegy 3-10 másodperccel
kezdtük el, és általában 200-300 s elérésekor fejeztük be. Az egyedi kopási adatfeldolgozását
kereskedelmi szoftverekkel végeztük.
Egy tipikus mérési sorozat primer mérési eredményeit mutatja a 3.29. ábra.

3.29. ábra
Kopásmélység a kopási idı függvényében
A mérési eredmények feldolgozása és értelmezése szempontjából az adatsoroknak két
szakaszával külön kell foglalkoznunk.
Az egyik, kiemelt figyelmet érdemlı rész a kopási folyamat legeleje. A 3.30. ábra kinagyítva
tartalmazza a 3.29. ábrán látható adatsorok adatait az elsı másodpercekre vonatkozóan.
Megfigyelhetı, hogy a koptatási folyamat kezdetekor, vagyis a golyó forgásának
megindulásakor minden esetben egy tranziens jelenség lép fel, amely a folyamat (kopási
rendszer) nulla pontjának max. 4-5 µm eltolódásához vezet.
Ez a jelenség megítélésünk és tapasztalataink szerint több okra vezethetı vissza: az egyik
legfontosabb az, hogy a golyó ekkor veszi fel végleges helyzetét a pozícióját is meghatározó
meghajtó fészekben. A kísérletek során ugyanis minden esetben új golyót használtunk a
koptatáshoz, vagyis a meghajtó fészek és a támasztó csapágy által definiált pozícióba
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illesztettük a golyót. A nulla-pont eltolódás tehát alapvetıen következménye annak, hogy
minden koptatáshoz új golyót alkalmaztunk.

3.30. ábra
Kopásmélység a kopási idı függvényében
A 3.27. ábrán a körrel személtetett pontok jelzik a koptató golyó megindulását, és azt követı
tranziens jelenség kezdetét, a négyszög jelek pedig a tranziens szakasz befejezıdése után
induló kopás kezdetét demonstrálják.
A mérési technikából és elrendezésbıl eredıen is adódik egy bizonytalanság a kopás kezdeti
szakaszában. Ha pontszerő az érintkezés a golyó és próbatest között, akkor elsı pillanatban a
fajlagos felületi nyomás elvileg végtelen nagy. Nyilvánvaló, hogy gyakorlati esetben nem
teljesen pontszerő az érintkezés, a felületi nyomás kezdeti értéke rendkívül nagy, amint ezt a
3.31. ábra is szemlélteti. A felületi nyomás a kopási út, illetve idı függvényében igen gyorsan
csökken, az adott elrendezésben egy átlagos kopási tényezıt feltételezve fél sec után már nem
haladja meg a 400 MPa-t, 1 s esetén 200 MPa, 10 s-nél 20 MPa, 20 s-nél 10 MPa, 100 s-nál
pedig mintegy 2 MPa körüli értékő.
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3.31. ábra
A felületi nyomás változása a kopási idı függvényében
Az említett bizonytalansági tényezık kiküszöbölése végett, a mérések értékelésekor a
négyszögekkel (3.30. ábra) jelzett adatpontoktól vettük figyelembe az adatpárokat, vagyis a
kezdeti, tranziens folyamat megbízhatatlan adatait nem vontuk be a kiértékelésbe. Az ilyen
okból kihagyott idıtartam sehol nem haladta meg a 0,4 s-ot.
Mindebbıl az következik, hogy a kopási folyamat kezdeti pontja, amikor is a fajlagos felületi
nyomás még igen nagy, a mérési adatsorból közvetlenül nem határozható meg. Mint azt már
említettük, a kopási tényezı meghatározására rövid idejő vizsgálatokat célszerő végezni, így a
folyamat kezdetének kijelölése kiemelkedı fontosságú.
A rögzített primer adatsor értékelés szempontjából kritikus másik része az adatpárok utolsó
harmada. Általános megfigyelésünk, hogy a kopási folyamat 180-200 s környékén
bizonytalanná válik, feltehetıen azért, mert ebben a szakaszban már igen kis mértékő a
felületi nyomás. Tekintettel arra, hogy ezen végsı folyamat-szakaszban rögzített adatok már
nem tekinthetık megbízhatónak, ezért egyedi elbírálás alapján 180 s elérését követıen ezen
„bizonytalan” adatokat ugyancsak elhagytuk, azaz töröltük az adatmezıbıl.
Mindezeket figyelembe véve a mérési adatsorok kiértékelésére olyan matematikai módszert
kellett kidolgozni, amely lehetıvé teszi egyrészt a 3.3. fejezetben értelmezett kopási tényezı
korrekt meghatározását, másrészt lehetıséget ad a mérési eredmények birtokában a kopás
kezdeti szakaszában lezajló folyamatok leírására, elırejelzésére.
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3.4.4. Mérési eredmények feldolgozása
A mérési eredmények feldolgozása - összhangban a 3.4.3. fejezetben ismertetett
szempontokkal -, a 3.3. fejezetben részletezett matematikai modell alkalmazásával történt. A
primer mérési eredményeket egyedileg értékelve kiválasztottuk azt az adattartományt, amely
már sem a kezdeti tranziens, sem a végsı „zajos” részfolyamat adatait nem tartalmazta. Az ily
módon elızetes „megszőrt adatsor” elsı eleméhez rendeltük a 0 idıpontot és a 0 elmozdulást.

Ezt követıen a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva egyenest illesztettünk a (h, t )
koordinátarendszerben felvitt adatpárokra. Az illesztett egyenes az említett okoknál fogva
nyilván nem megy át az origón, jóllehet meredeksége a kopási folyamat egészére jellemzı.
Az illesztett egyenes konstans tagjának ismeretében – az egyenes párhuzamos eltolásával - az
adatpárokon korrekciót hajtottunk végre, amelynek eredményeként elérhetı volt, hogy az
eltolt egyenes áthaladjon az origón. Ezzel a módszerrel a kopási folyamat kezdetére
tapasztalataink szerint megbízható becslés adható. Itt jegyezzük meg, hogy a h- irányú
korrekciót reprezentáló eltolás minden esetben a 0,1-0,4 µm-es tartományba esett.
A következı ábrákon példaként bemutatjuk egy adatsor feldolgozásának menetét. A 3.29.
ábra együttesen mutatja a primer mérési eredményt, valamint a kezdeti tranzienstıl és a 180sot követı adatoktól „megtisztított” és 0 idıhöz rendelt adatsort. A 3.30. ábra ezen adatsort,
illetve az erre illesztett egyenest mutatja a (h, t ) koordinátarendszerben. A 3.31. ábrán már a
korrekció eredménye látható, vagyis az eltolt egyenes már átmegy az origón. A h irányú
korrekció ebben az esetben 0,2440 µm volt. Végezetül a két utolsó ábra a már korrigált h
értékkel adódó közelítéseket mutatja. A 3.32. ábra az idı függvényében a kopás mélység
változását, a 3.32. ábra pedig a kikopott térfogat idı szerinti változását szemlélteti, ez utóbbi
görbe a kopás-kinetikai modell szerinti lineáris kapcsolatot demonstrálja. Megjegyzendı,
hogy a kopási útra vonatkoztatva a mérési adatokat hasonló diagramokat kapunk, ugyanis az
idı a kopási úttal lineáris kapcsolatban áll, mivel a fordulatszám állandó.
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3.32.ábra
A primer és a tranziens nélküli adatsor

3.33. ábra
A mérési adatsor és az illesztett egyenes

3.34. ábra
A mérési adatsor és az illesztett egyenes korrekció után
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3.35. ábra
A kopási idı és a h kapcsolata

3.36. ábra
A kopási idı és a kikopott térfogat kapcsolata
A kopási tényezı a számítási eredményekbıl közvetlenül becsülhetı, meghatározásához a
korábban ismertetett (3.79) összefüggés szolgált alapul. Jelen esetben a kopási tényezı 9,81E16 m2/N-ra adódott, a lineáris regresszió korrelációs együtthatója pedig 0,951006.
A kísérleti tapasztalatok azt igazolták, hogy a kezdeti tranziens jelenség után van egy rövid,
igen megbízható mérési adattartomány, ez az összes esetet figyelembe véve ennek idıbeli
felsı határa 20-25 s. Ezt az idıtartamot nem célszerő túllépni, mert ezután mindinkább nı az
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adatok zajérzékenysége, csökken az értékelés megbízhatósága. Ez a jelenség 3.32.-3.33.
ábrákon is jól nyomon követhetı.
Általános megfigyelésünk, hogy a kopási folyamatot befolyásoló paraméterek az idı teltével
egyre

instabilabbakká

válnak,

ezért

minél

rövidebb

a

mérés

idıtartama,

annál

megbízhatóbbak a mérési eredmények. Ugyanakkor természetesen elegendı adat is szükséges
a mérések megbízható kiértékeléséhez. Az a körülmény, hogy a vizsgálati idı növekedésével
csökken a megbízhatóság, megint csak azzal hozható összefüggésbe, hogy a golyó és a próba
közötti fajlagos felületi nyomás csökken, így az egész mérési rendszer is érzékenyebbé válik a
hibaforrásokra.
Ez a felismerés vezetett arra, hogy a teljes mérési adatsorok kiértékelése mellett
meghatározzuk egy állandó, viszonylag kis mérési idıtartamra vonatkozó kopási tényezı
értékét is. Az elızetes számítások alapján az idıtartamot 20 s-ban jelöltük meg, ezen idı
lényegesen nagyobb, mint a kezdeti tranziens idıtartama, viszont elegendıen kicsi a
lecsökkent felületi nyomás okozta zavarok kiszőréséhez. Adott idı alatt a különbözı kopási
tényezıjő anyagokban eltérıen változik a felületi nyomás az idı függvényében, így a 20 s
mérési idıtartam kijelölését elsısorban a lágyabb szövetszerkezető próbatestekkel végzett
kopás vizsgálatok tapasztalatai indokolták. Nagyobb keménységő anyagoknál, mint pl. a 3.35.
ábrán látható bénites szerkezető acélnál nagyobb vizsgálati idı választása lenne indokolt, (az
ábra alapján kb. 80 s). A 20 s választását tehát a vizsgálatba bevont lágyabb állapotú acélok
nagy kopási tényezıi (pl. 700 oC-os izotermás lágyítás, 690 oC-os megeresztés) indokolták.
3.4.5. A mérési eredmények megbízhatóságának elemzése
A kopási tényezı becslésekor, amint azt a szakirodalmi források is tanúsítják, az alapadatok
és az ezek alapján becsült paraméterek jelentıs mértékő szórásával kell számolni [68,116].
Ezért minden új vizsgálati módszer bevezetésekor és gyakorlati felhasználásakor célszerő
elızetesen tájékozódni arról, hogy a mérési alapadatok (ezek száma, mérési bizonytalansága)
milyen mértékben befolyásolják egy becsült paraméter - jelen esetben a kopási tényezı szórását.
Gee és munkatársai [116] nemzetközi együttmőködés keretében 14 laboratóriumban
párhuzamosan,

egymástól

függetlenül

végeztek

forgó-golyós

tribométerrel

kráteres

kopásvizsgálatokat. A mérési eredmények összehasonlíthatósága, reprodukálhatóságának
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analízise végett a vizsgálatokhoz azonos típusú koptató berendezést, azonos módon elıállított,
bevonatolt szubsztrátumot, és azonos típusú abrazív szuszpenziót használtak. A kapott
eredményekre meglehetısen nagy, mintegy 20-40 % közötti relatív szórás volt a jellemzı.
Ami az eltéréseket, azaz minimális és maximális adatokat illeti, volt olyan laboratórium ahol a
kopási tényezıre 4.0 x10-14 m2/N, és volt olyan, ahol 9.0 x10-14 m2/N adódott eredményül. A
szakirodalomból tehát arra következtehetünk, hogy a 20% relatív szórás már meglehetısen jó
küszöbértéknek tekinthetı, de ennél nagyobb 25-40 % relatív szórás is elfogadható
(megengedhetı), amennyiben a kopási tényezı átlag-értékei között szignifikáns eltérés még
kellı biztonsággal kimutatható [68,116].
A vizsgált acélok eltérı hıkezeltségi állapotára jellemzı kopási tényezı megbízhatóságának
illetve reprodukálhatóságának minısítése a 20 s idıtartamú párhuzamos mérések
adatelemzésével történt az alább vázolt gondolatmenet alapján. Mindhárom anyagminıség
esetében az eltérı hıkezeltségi állapotok szerint legalább 7 párhuzamos mérést végeztünk. Az
összetartozó idı-kopásmélység adatpárok alapján a legkisebb négyzetek módszerével
becsültük a (3.78) kopás-kinetikai függvény C paraméterét. Ily módon C értékére hét
különbözı (Cm,1, Cm,2,

Cm,7) alapadatot adatot kaptunk. Ezt követıen kiszámoltuk ezek CA

átlagát, majd a 7 mérési sorozat CA átlagától leginkább eltérı adatot figyelmen kívül hagytuk.
A megmaradt öt (C1, C,2,

C5) együtthatóból a (3.79) képlettel számítottuk a megfelelı Kj

(j=1,2,…5) kopási tényezık értékét.
A szórás-elemzéshez becsültük az öt Kj (j=1,2,…5) kopási tényezı KA átlagértékét, σ szórását

5

∑ (K
σ=

j

− KA )

j=1

4

valamint σR = 100σ/KA relatív százalékos szórását.
A szóráselemzésre vonatkozó, fenti összefüggésekkel számított adatokat a három vizsgálat
acélminıségre a 3.4. táblázat összesíti.
3.4. táblázat
Kopási tényezık átlaga, szórása és relatív szórása különbözı módon hıkezelt három
acélminıségre vonatkozóan
Anyagminıség, állapot

Átlag, KA

Szórás, σ

Rel. Szórás, σR
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2

2

m /N

m /N

%

16CrMo5
-15

6,04•10

-15

1,26•10

11 Izot. 700 C˚, F+P

4,95•10

17 Izot. 640 C˚, F+P

5,44•10

20,32

-16

14,88

-16

15,32

-16

21,18

-15

19,93

-15

44,44

-15

37,27

-15

35,33

-16

20,05

-16

14,25

-16

17,45

-16

12,60

-16

19,91

-15

2,85•10

1,92•10

15 Edz, meger 690 C˚, SZF

23,11

-16

-15

13 Izot. 410 C˚, B

18 Edz, meger 560 C˚, SZF

-15

6,07•10

2,99•10

16 Edz, meger 470 C˚, SZF

12,21

-15

12 Izot. 580 C˚, F+P
14 Edzés, víz M

-16

-15

1,63•10

-15

2,94•10

-15

5,13•10

2,49•10
6,23•10
1,02•10

-15

3,44•10

-15

3,06•10

7,73•10

C45
21 Izot. 700 C˚, F+P
27 Izot. 620 C˚, F+P
22 Izot. 530 C˚, F+P
23 Izot. 410 C˚, B
24 Edzés, víz M
26 Edz, meger 470 C˚, SZF

8,20•10

-15

4,43•10

-15

3,12•10

-16

8,66•10

-16

8,33•10

-15

4,03•10

1,57•10
6,25•10
1,23•10
1,45•10
5,08•10

-15

8,89•10

-15

28 Edz, meger 560 C˚, SZF

4,46•10

25 Edz, meger 690 C˚, SZF

4,94•10

1,22•10

24,76

31 Izot. 700 C˚, F+P

6,01•10-15

1,28•10-15

21,29

37 Izot. 640 C˚, F+P

4,08•10-15

8,18•10-16

20,05

32 Izot. 580 C˚, F+P

3,03•10-15

6,83•10-16

22,50

33 Izot. 410 C˚, B

9,33•10-16

1,05•10-16

11,29

34 Edzés, víz M

6,34•10-16

1,22•10-16

19,31

36 Edz, meger 470 C˚, SZF

3,11•10-15

6,76•10-16

21,72

38 Edz, meger 560 C˚, SZF

4,29•10-15

9,86•10-16

22,98

35 Edz, meger 690 C˚, SZF

6,39•10-15

1,94•10-15

30,35

41CrS4
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Kopási tényezı átlaga és szórása,1e-16 m2/N
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3.37 ábra
Kopási tényezık átlaga és szórása a 16CrMo5 acélra vonatkozóan
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3.38 ábra
Kopási tényezık átlaga és szórása a C45 acélra vonatkozóan
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Kopási tényezı átlaga és szórása,1e-16 m2/N
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3.39 ábra
Kopási tényezık átlaga és szórása a 41CrS4 acélra vonatkozóan
A 3.4. táblázat adatait (átlag és szórásértékeket) 3.37-3.39. ábrák diagramjai grafikus
formában szemléltetik, megkönnyítve az eredmények összevetését.
Kitőnik, hogy a relatív szórás értéke alapvetıen 10 és 30 % között változnak, ennél nagyobb
érték három adódik (35, 37, 44%). Ennek ellenére arra következtethetünk, hogy a kopási
tényezık átlagértékében tapasztalt eltérések megbízhatóan kimutathatók, az eltérı
szövetszerkezet hatása a kopási tényezı változására jól felismerhetı.
A táblázat adatai alapján készültek a 3.37-3.39. ábrák diagramjai, melyek a kopási tényezı
átlaga, szórása és relatív szórása közötti kapcsolatot hivatottak demonstrálni.
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Kopási tényezõ szórása, 1e-16 m2/N
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3.40 ábra
A kopási tényezı szórása az átlagérték függvényében
A 3.40. ábrából egyértelmően kitőnik az a tendencia, hogy a szórás növekszik a kopási
tényezı átlagértékének növekedésével, vagyis az eredmények megbízhatósága a kopási

Kopási tényezõ relatív szórása, 1e-16 m2/N

tényezı növekedésével egyre csökken.
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Kopási tényezõ átlaga, 1e-16 m2/N

3.41 ábra
A kopási tényezı relatív szórása az átlagérték függvényében
Lényegében ugyanezt a felismerést tükrözi a fenti 3.41. ábra diagramja is, bár ez esetben az
átlag és a relatív szórás közötti kapcsolat kevésbé szorosnak ítélhetı.
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3.4.6. Mérési eredmények ismertetése
Az ismertetett számításokat minden egyes kopási vizsgálatra elvégeztük, majd az azonos
anyagú és hıkezeltségő próbatestekre vonatkozó egyedi mérési eredményeket átlagoltuk. A
20 s-ra vonatkozó kopási tényezıt, a teljes folyamatra vonatkozó kopási tényezıt, valamint a
keménységi eredményeket a 3.5. táblázat tartalmazza.
3.5.táblázat
A próbatestek hıkezekési állapota, keménysége, kopási tényezıje

Állapot

HV

11 Izot. 700 C°, F+P
17 Izot. 640 C°, F+P
12 Izot. 580 C°, F+P
13 Izot. 410 C°, B
14 Edzés, víz M
16 Edz, meger 470 C°, SZF
18 Edz, meger 560 C°, SZF
15 Edz, meger 690 C°, SZF

171
182
201
240
425
348
275
240

Állapot

HV

21 Izot. 700 C°, F+P
27 Izot. 620 C°, F+P
22 Izot. 530 C°, F+P
23 Izot. 410 C°, B
24 Edzés, víz M
26 Edz, meger 470 C°, SZF
28 Edz, meger 560 C°, SZF
25 Edz, meger 690 C°, SZF

185
230
262
340
720
362
270
239

Állapot

HV

31 Izot. 700 C°, F+P
37 Izot. 640 C°, F+P
32 Izot. 580 C°, F+P
33 Izot. 410 C°, B
34 Edzés, víz M
36 Edz, meger 470 C°, SZF
38 Edz, meger 560 C°, SZF
35 Edz, meger 690 C°, SZF

223
250
286
366
650
396
340
277

16CrMo5 acél
Kop.tény. 20 s (·10-16)
m2/N
49,48
54,36
29,88
19,18
16,28
29,41
52,55
77,30
C45 acél
Kop.tény. 20 s (·10-16)
m2/N
82,01
44,35
31,80
8,66
8,33
40,32
44,65
49,39
41CrS4 acél
Kop.tény. (·10-16) m2/N
60,08
40,79
30,35
9,33
6,34
31,25
42,89
63,85

Kop.tény. tot. (·10-16)
m2/N
11,00
18,70
15,25
16,21
13,11
16,00
27,54
32,40
Kop.tény. tot. (·10-16)
m2/N
63,40
21,48
19,69
7,10
1,96
15,66
19,97
28,57
Kop.tény. tot. (·10-16)
m2/N
24,33
12,92
9,77
7,17
3,56
14,99
14,25
15,54
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A 3.5. táblázat adataiból megállapítható, hogy a rövid idıtartamra (20 s) meghatározott kopási
tényezı minden esetben meghaladja a teljes, átlagosan 180 s koptatási idıtartamra érvényes
tényezı értékét. Hosszabb idıtartamra vonatkozó mérés esetén tehát kisebb kopási tényezı
adódik, mint ugyanazon kísérleten belül a rövidebb idıtartamra korlátozott vizsgálat
eredményeként. Az eltérés a korábban már ismertetett hatásokkal magyarázható. Ebbıl
kiindulva a 20 s idıtartamra érvényes vizsgálati eredményeket tekintettük mérvadónak a
megbízhatóság szempontjából. Ezért a további elemzéseket csak 20 s idıtartamra érvényes
vizsgálati eredményekre értékelésére korlátoztuk.
A táblázat értékei áttekinthetıbbé válnak, ha az eredményeket acéltípusonként ábrázoljuk. A
3.42-3.44. ábrákon - a három vizsgált acélra vonatkozóan - a 20 s-os kopási tényezı és a
hozzá tartozó keménység változását tüntettük fel az eltérı hıkezeltségi állapotok
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függvényében.

Kop.tény. 20 sec
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3.42. ábra
16CrMo5 jelő acél
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3.43. ábra
C45 jelő anyag
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41CrS4 jelő acél
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A kopási tényezı a keménységi értékkel ellentétesen változik, ami megfelel az acélok
keménysége és kopásállósága közötti, régóta ismert összefüggésnek.
A szövetszerkezet hatásának megítéléséhez a kopási tényezıt a keménység függvényében
célszerő ábrázolni a következık gondolatmenet alapján.
a.) Induljunk ki az acél ausztenites állapotából és ebbıl az ausztenites állapotból hozzunk létre
egyre keményebb és keményebb szövetszerkezetet izotermás hıkezelések (izotermás
átalakulások) eredményként. Nyilvánvaló, hogy minél alacsonyabb az ausztenit izotermás
átalakulási hımérséklete, annál keményebb lesz a szövet. Sorrendben az 1-es, 7-es 2-es
állapotok követik egymást, mindhárom esetben jellemzıen ferrit-perlites a szövetszerkezet.
Egészítsük ki ezt a kísérlet-sorozatot a bénites átalakulást eredményezı izotermás
hıkezeléssel. Ezt követıen tovább folytatva a hıkezelési kísérleteket, eljutunk az edzéshez,
mellyel a legkeményebb szövetszerkezet hozható létre. Bár a martenzit nem izotermás
átalakulás eredménye, a lehőtési hımérséklet csökkenı sorozata tekintetében illeszkedik az
izotermás kísérletek koncepciójához.
b.) Ezek után induljunk el „visszafelé”, megfordítva az elıbb alkalmazott stratégiák: legyen
most a martenzites a kiinduló szövetszerkezet, és rendezzük sorba a növekvı izotermás
hımérsékleteken kezelt mintákat a keménység szerint. A keménység a növekvı megeresztési
hımérséklettel csökken, a jellemzı szövetszerkezet a megeresztett martenzit, a szferoidit lesz.
Ha a kopási eredményeket a keménység függvényében ábrázoljuk, akkor az a.) szerint és b.)
szerint végzett kísérletek eredményét grafikusan két görbeszakasszal reprezentálhatjuk. Ha a
két görbe illeszkedik egymásra, akkor kijelenthetı, hogy a kopásállóság nem függ a
szövetszerkezettıl, hiszen ekkor az azonos keménységő minták azonos kopásállóságot
mutatnak, függetlenül attól, hogy izotermás hőtéssel vagy izotermás hevítéssel jött-e létre a
szövet. Ha azonban a két görbeszakasz nem fedi egymást, akkor a kopásállóságban tapasztalt
eltérést döntıen az eltérı szövetszerkezetnek kell tulajdonítani.
A következı diagramok, amelyek a keménység és kopásállóság kapcsolatát szemléltetik
3.42.-3.44. ábrák a fenti gondolatmenet szerinti elrendezésben készültek. A négyzetekkel
jelölt mérési eredmények az izotermás hőtéssel létrejövı szövet tulajdonságait reprezentálják,
így a szövetszerkezet a csökkenı hımérséklet szerint változva, ferrit-perlites, majd bénites,
végsı esetben pedig martenzites lesz. A háromszögekkel jelzett mérési eredmények a
növekvı hımérséklető megeresztés eredményeként adódó szövetszerkezetekre utalnak.
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Valamennyi esetben a két görbeszakasz egyetlen közös pontban találkozik, amely a
martenzites szövetszerkezetet képviseli.
Ausztenitesítés + izotermás átalakulás
Edzés + megeresztés

Kopási tényezõ 20 sec., 1e-16 m2/N
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3.45. ábra
A keméynség kopási tényezı kapcsolat a 16CrMo5 anyag különbözı hıkezeltségi
állapotaiban
Ausztenitesítés + izotermás átalakulás
Edzés + megeresztés
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Kopási tényezõ 20 sec., 1e-16 m2/N

80

FP

C45

70
60

SZF

50

SZF

FP

40

SZF

FP

30
20

B

10

M

0
150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

Keménység, HV

3.46. ábra
A keménység kopási tényezı kapcsolat a C45 anyag különbözı hıkezeltségi állapotaiban
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Kopási tényezõ 20 sec., 1e-16 m2/N
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3.47. ábra
A keménység kopási tényezı kapcsolat a 41CrS4 anyag különbözı hıkezeltségi állapotaiban
Mindhárom acélra vonatkozóan megfigyelhetı, hogy a két, közös pontban találkozó
görbeszakasz nem fedi egymást, sıt közöttük szisztematikus eltérés állapítható meg: a
megeresztéssel létrehozott szövetszerkezet – azonos keménység esetén - minden esetben
nagyobb kopási tényezıvel jellemezhetı, mint az izotermás hőtés során létrejövı
szövetszerkezet. Az ábrák diagramjai tehát azt bizonyítják, hogy a keménység mellett a
szövetszerkezetnek is kiemelkedı szerepe van a kopásállóság szempontjából, vagyis nem
mindegy, hogy a görbe melyik „ágán” jutunk el az adott keménységértékig. A szövetszerkezet
viszont adott anyagminıség esetén a hıkezelés által determinált, vagyis az ábrák lényegi
információtartalma az, hogy a kopásállóság szempontjából nemcsak a keménységnek, hanem
az ahhoz a keménységhez vezetı „útnak” (az alkalmazott hıkezelési technológiának) is döntı
jelentısége van.
A bemutatott diagramok egyéb értékes információt is tartalmaznak. Megfigyelhetı, hogy
amíg a krómmal ötvözött két hipereutektoidos acél görbepárja szinte „párhuzamosan” halad,
addig az ötvözetlen C45 acél esetében a görbe „önmagába” tér vissza. E jelenséget kvantitatív
módon értékelve megállapítható, hogy a krómmal ötvözött acélok esetében a szferoidites és a
ferrit-perlites, illetve bénites szerkezetre jellemzı kopási tényezık hányadosa közel állandó (2
és 3 közötti érték), addig az ötvözetlen C45 acélra nézve ez az arány a keménység
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függvényében változik, 220 HV közelében a két különbözı hıkezelési eljárással létrehozott
szerkezet keménysége és kopásállósága is közel azonos. Ebbıl arra következtethetünk, hogy a

Kopási tényezõ 20 sec., 1e-16 m2/N

krómötvözés a keménység – kopásállóság összefüggés jellegét is megváltoztatja.
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3.48. ábra
A három vizsgált acél keménység kopási tényezı diagramja egy koordináta rendszerben
A keménység – kopási tényezı koordinátarendszerben a három acél által leírt „hiszterézis”
terület egymáshoz való viszonya is hordoz információkat. A 3.45. ábra meggyızıen
szemlélteti a krómötvözéső, (lényegében csak a karbontartalomban eltérı) 16CrMo5 és
41CrS4 acélok által lefedett terület pozíciójában mutatkozó különbséget. A karbontartalom
csökkenése a fenti diagramban a „hiszterézis” területet balra és fölfelé mozdította el. Az
azonos karbontartalmú, (lényegében csak a krómtartalomban különbözı) C45 és 41CrS4 acél
„izotermás hőtési ága” jó közelítéssel egybe esik, a „megeresztési ágak” helyzete viszont
egymástól erıteljesen különbözik.
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4. Összefoglalás
Mint ismeretes, a fémötvözetek súrlódási és kopási tulajdonságai szoros összefüggést
(korrelációt) mutatnak a kémiai összetétellel és keménységgel, ugyanakkor jelentıs
mértékben függnek az anyag mikroszerkezetétıl is.
Az értekezésemben ismertetett kutatómunka célja szerkezeti acélok – elsıdlegesen az
ötvözetlen és a gyengén ötvözött hipoeutektoidos acélok – eltérı szövetszerkezete és a szárazsúrlódási folyamatokban mutatott kopásállóság közötti összefüggések feltárása, elemzése
volt. A szakirodalmi eredményeket áttekintve és értékelve arra következtettem, hogy a
tervezett vizsgálatokhoz kizárólag olyan speciális koptató berendezés és kísérleti módszer
jöhet számításba, amelynek alkalmazása nem eredményezi a vizsgált (koptatott) próbatest
eredeti, kiindulási mikroszerkezetének megváltozását, azaz a szövetszerkezetének
átalakulását. Ezért szükségesnek bizonyult egy saját konstrukciójú kísérleti kopásvizsgáló
berendezés megépítése, amelynek alkalmazásával a nem kívánatos jelenségek (intenzív
hıképzıdés) kiküszöbölhetık, az eredmények értékelését zavaró tényezık hatása megfelelı
módon eliminálható.
Kísérleteimhez egy speciális, alapvetıen lokális kopási folyamatok vizsgálatára hivatott új
típusú berendezést konstruáltam, amely a mikrokráteres kopásvizsgálatokhoz használatos ún.
golyós tribométernek egy módosított, továbbfejlesztett változata. Az új berendezés
kialakításából adódik, hogy lehetıséget nyújt a kopásmélység folyamatos (on line) mérésére,
másrészt – mivel a golyó nem kényszerpályán mozog, hanem sztochasztikus jellegő
bolyongást végez -, a golyófelületen a kopás egyenletesen oszlik meg, így a golyó megırzi
gömbalakját.
A szövetszerkezet hatásának minısítésére irányuló kopásvizsgálatokat kenıanyag
alkalmazása nélkül végeztem három különbözı összetételő, és különbözı szövetszerkezető
hipoeutektoidos szerkezeti acéllal. Az alkalmazott hıkezelés eredményeként különbözı
szövetszerkezető (ferrit-perlites, bénites, martenzites, szferoiditos típusú) próbatesteket
gyártottam, a szövetszerkezetet keménységméréssel és mikroszkópos vizsgálatokkal
minısítettem.
Kopás-kinetikai modellt dolgoztam ki a különbözı módon hıkezelt próbatestekkel folytatott
kopásvizsgálatok eredményeinek értékeléséhez. Megmutattam, hogy az Archard-modell
célszerő módosításával, ill. újraértelmezésével a bolygó-golyós rendszerő készülékkel mért
kopásmélységnek (amely a kráteres kopás számszerő jellemzıje) idı függvényében történı
változása leírható egy speciális differenciálegyenlettel. Igazoltam, hogy azon speciális
esetben, amikor is a modellparaméterek (terhelés, fordulatszám, kopási tényezı) értéke
konstans, a kopás-kinetikai differenciálegyenlet megoldása zárt alakban elıállítható. A
megoldásfüggvényre h(t) = CK·t1/2 alakú összefüggés adódik, azaz a h kopásmélység a t idı
négyzetgyökével arányos, ahol a CK konstans a mikroszerkezet hatását jellemzı K kopási
tényezı függvénye.
A kopás vizsgálatok eredményeit és a mikroszerkezet hatását összefüggéseiben értékelve az
alábbi következtetések adódtak:
A) Leginkább kopásálló az acél akkor, ha szövetszerkezetét egyetlen, nagy keménységő fázis,
azaz kizárólag martenzit alkotja (eltekintve a kis mennyiségő maradék ausztenittıl).
B) Mindhárom vizsgált acélra egyértelmően a martenzites mikroszerkezet mutatta a legjobb
kopásállóságot (a K kopási tényezıt tekintve a kopásállóság kritériumául).
C) A kétfázisú (bénites, ferrit-perlites és szferoiditos) szövetszerkezetet a kopásállóság
tekintetében összehasonlítva és értékelve: a csökkenı kopásállóság sorrendje szerint a bénites
szövetszerkezet, majd a hıkezelési paraméterektıl függıen (izotermás átalakulás
hımérséklet, megeresztési hımérséklet) a ferrit-perlites, végül a szferoidites szerkezet
következik.
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Új tudományos eredmények
1.Tézis
Új elvi megfontolásokra alapozott kopásvizsgálati eljárást dolgoztam ki, amelynek
sajátosságai a következık:
1.a. A golyó-sík rendszerő tribométerrel végzett vizsgálat során a golyó sztochasztikus jellegő
bolyongást végez, amelyet a súrlódási erı befolyásol oly módon, hogy ennek véletlenszerő
többtengelyő változásai véletlenszerő forgásokat is eredményeznek. A súrlódási úthosszban
ez nem jelent változást, mert a behajtó tengely szögsebességének a kereszt irányú forgások
szögsebességei mindössze 0,001-0,01 –részére tehetık.
1.b. A bolygó mozgás elınye, hogy automatikusan megújuló, alakhibáktól mentes koptató
felületet kapunk, a golyó felületén a kopás egyenletesen oszlik meg, a felületi érdesség a hely
függvényében állandónak tekinthetı.
1.c. Az egyenletes kopáseloszlás következménye, hogy golyó megırzi eredeti gömbalakját.
Ezért a geometriailag egyértelmően definiált gömbsüveg térfogatával azonos a kopási
térfogat, amelynek számítása visszavezethetı az on-line módon, folyamatosan mért
kopásmélység meghatározására.
2. Tézis
Megvizsgáltam a kopási folyamatok kvantitatív jellemzésére elterjedten használatos ún.
Archard-modell kiterjesztésének lehetıségét a lokális bolygó-golyós kráteres kopás
folyamatának kinetikai leírására. Megmutattam, hogy az Archard-modell célszerő
módosításával, ill. újraértelmezésével a bolygó-golyós rendszerő készülékkel mért h kopási
mélységnek (amely a kráteres kopás számszerő jellemzıje) az idı függvényében történı
változása leírható a következı differenciálegyenlettel.
dh K (h ) ⋅ N C ( t , h ) ⋅ f ( t , h )
=
dt
h

ahol h a kopási mélység, t az idı, K a kopási tényezı, NC a normális irányú erı-komponens, f
a fordulatszám. Megállapítható, hogy a kopásmélység növekedési sebessége elvileg független
a D golyóátmérıtıl. Ez egyenes következménye annak, hogy a D=20 mm golyóátmérı négy
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nagyságrenddel (azaz 104 –szeresével) nagyobb, mint a mérhetı maximális (hmax =10 µm)
kopásmélység.
3. Tézis
Az új típusú kopás-kinetikai differenciálegyenlet sajátossága, hogy paraméterei (terhelés,
fordulatszám, kopási tényezı) nem szükségképpen konstans értékőek, hanem a t idı és a h
kopásmélység alkalmasan választott függvényei is lehetnek.
3.a. Igazoltam, hogy azon speciális esetben, amikor is a modellparaméterek (terhelés,
fordulatszám, kopási tényezı) értéke konstans, a kopás-kinetikai differenciálegyenlet
megoldása zárt alakban elıállítható, és a megoldásfüggvényre h(t) = CK·t1/2 alakú összefüggés
adódik.

3.b. Amennyiben a modell-paraméterek konstansok, akkor C K = 2KN C f , ahol K a kopási
tényezı a vizsgált acél kémiai összetételének és a mikroszerkezetének függvénye. A CK
konstans a mérési adatok – azaz az összetartozó idı-kopásmélység (t,h) adatpárok felhasználásával a legkisebb négyzetek módszerével becsülhetı, és CK ismeretében a kopási
tényezı számítható.
4. Tézis
A kifejlesztett új típusú kopás-vizsgálati eljárás és kopás-kinetikai modell gyakorlati
alkalmazhatóságát háromféle hipoeutektoidos, különbözı szövetszerkezető acéllal folytatott
kopási vizsgálatok eredményeire támaszkodva demonstráltam. Összhangban a korábbi
szakirodalmi adatokkal és tapasztalatokkal, igazoltam, hogy a kopási tényezı szoros
összefüggést mutat az acél keménységével, de valójában ez a kapcsolat alapvetıen a
mikroszerkezet által determinált.
4.a. Megállapítottam, hogy leginkább kopásálló az acél akkor, ha szövetszerkezetét egyetlen,
nagy keménységő fázis, azaz kizárólag martenzit alkotja (eltekintve a kis mennyiségő
maradék ausztenittıl). Mindhárom vizsgált acélra egyértelmően a martenzites mikroszerkezet
mutatta a legjobb kopásállóságot (a K kopási tényezıt tekintve a kopásállóság kritériumául).
4.b. A martenzites szövet kopássállóságától némileg elmarad a bénites szövet kopásállósága,
de a kettı között szignifikáns különbség nem mutatható ki.
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4.c. Megállapítottam, hogy közel azonos keménység mellett a szferoiditos szövet kopási
tényezıje (KSZF) mintegy 2-3 –szor nagyobb, mint a bénites szövet kopási tényezıje (KB ),
azaz azonos keménység mellett a bénites szerkezet lényegesen jobb kopásállósággal
jellemezhetı, mint a szferoidites szövetszerkezet (1-3. ábrák).
Ausztenitesítés + izotermás átalakulás
Edzés + megeresztés
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1. ábra A keménység kopási tényezı kapcsolat a 16CrMo5 anyag különbözı hıkezeltségi
állapotaiban
Ausztenitesítés + izotermás átalakulás
Edzés + megeresztés
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2.ábra A keménység kopási tényezı kapcsolat a C45 anyag különbözı hıkezeltségi
állapotaiban
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Kopási tényezõ 20 sec., 1e-16 m2/N
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3. ábra A keménység kopási tényezı kapcsolat a 41CrS4 anyag különbözı hıkezeltségi
állapotaiban
4.d. A vizsgálati eredményekbıl azt a megállapítást vontam le, hogy a kétfázisú szövetelemek
(bénites, ferrit-perlites és szferoiditos) közül csökkenı kopásállóság sorrendje szerint: a
bénites szövetszerkezet, majd a hıkezelési paraméterektıl függıen (izotermás átalakulás
hımérséklet, megeresztési hımérséklet) a ferrit-perlites, végül a szferoidites szerkezet
következik.
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New scientific results
1st Theses
Based on new theoretical considerations a wear testing method has been worked out, which
has the following advantages:
1.a. During the experiment with the ball-cratering tribometer the ball has stochastic movement
affected by the friction force such way that the multiaxial variation of that force leads to
random turnings of the ball.
This movement does no influence significantly the length of friction because of the crosswise
angular speed is about 0.001-0.01 parts of the angle speed of the driving shaft.
1.b. The advantage of the stochastic movement of the ball is that an automatically renewed,
shape defect free surface can be obtained, the wear uniformly distributed on the whole surface
of the ball and the surface roughness has spatial homogeneity.
1.c. The result of the uniform wear distribution of the ball surface is that the ball original
spherical geometry can be kept. Hence the volume of the wear scar of the test sample is
equivalent with the geometrically explicitly defined calotte volume. This volume can be
calculated continuously as a function of the time because the depth of the wear scar is being
monitored during the experiment.
2nd Theses
It has been shown that by modifying and reviewing the Arcard-model, the time dependence of
the wear depth h, measured by the ball-cratering tribometer, can be described by the following
ordinary differential equation.

dh K (h ) ⋅ N C ( t , h ) ⋅ f ( t , h )
=
dt
h

(1)

where, h is the wear depth, t is the time, K is the wear coefficient, NC is the normal force, f is
the rotary speed. It can be shown that the velocity increase of the wear depth is theoretically
independent from the D ball radius. The consequence of that is the ball radius is four order
(104 times) higher than the maximal wear depth (hmax =10 µm).
3rd Theses
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The speciality of the new wear kinetic model is the process parameters (load, angular speed,
wear coefficient) are not necessarily constant. These can be applicably selected functions of
the t time and the h wear depth.
3.a. It has been verified that if the process parameters (load, angular speed, wear coefficient)
are constant, the solution of the kinetic differential equation (1) could be expressed in the
following closed form: h(t) = CK·t1/2 where h is the wear depth, t is the time and CK is a
microstructure-dependent constant.
3.b. In those cases when the process parameters are constant the CK can be expressed in the
following form: C K = 2KN C f , where the wear coefficient K is the function of the chemical
composition and the microstructure of the examined steel. CK can be estimated by the
traditional least-square fitting technique using the time-wear (t, h) data pairs. If the CK is
known the wear coefficient can be calculated.
4th Theses
The practical usage of the new type of wear testing equipment and the new wear kinetic
model were demonstrated by the help of the experimental results of three kinds of
hypoeutectoid structural steels and different microstructures.
Conformably with the pervious literatures and experiences it has been found that the wear
coefficient shows strong correlations with the hardness of the steel but this correlation is
basically determined by the microstructure.
4. a. The steels investigated have the highest wear resistant if the microstructure consists of
only one hard martensitic phase (apart from the remaining austenite). The martensitic
microstructure showed the highest wear resistance in all cases of the three studied steels
(taking into account that the wear resistance is characterized by the wear coefficient K
determined from experiments).
4.b. The wear resistance of the bainitic steel is slightly less than that of the martensitic
structure but there is no significant different between them.
4.c. It was found that despite of the same hardness the (KSZF) wear coefficient of the
spheroidite about 2 or 3 times more than the (KB) wear coefficient of the bainite i.e in case of
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same hardness the bainitic structure shows much better wear resistance than the bainitic
structure (Fig. 1-3.).

Fig.1. Hardness and the wear coefficient of 16CrMo5 steel with different microstructure

Fig.2. Hardness and the wear coefficient of C45 steel with different microstructure
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Fig.3. Hardness and the wear coefficient of 41CrS4 steel with different microstructure
4.d. In case of microstructures consisting of two different phases (ferrite-pearlite, bainite, and
spheroidite) the wear resistance decreases in the following order: bainite, ferrite-pearlite
(depending on the heat treatment parameters), and spheroidite.
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