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1. Bevezetés 

A műszaki polimerek és kompozitjaik kedvező súrlódási és kopási tulajdonságaik révén egyre 

nagyobb teret hódítanak a gépészetben, az autó- és repülőgép-iparban, az élelmiszeriparban, 

valamint olyan speciális területeken, mint pl. a telektronika (telekommunikációs elektronika és 

félvezetőgyártás) vagy az orvosbiológia, fontos tehát, hogy megismerjük a polimerek szerkezeti 

anyagként való felhasználásának határait. 

A polimereket gyakran használják egymáson csúszó elemek (csapágyak, fogaskerekek, tömítések, 

stb.) készítésére, mert olyan tulajdonságaik vannak, amelyekkel a fémek és a kerámiák nem 

rendelkeznek. Fém ellendarabon történő csúszás esetén kopásuk viszonylag kicsi, anyagköltségük és 

gyártási költségük alacsony. A megfelelő kopásálló anyag megválasztásakor figyelemmel kell lenni a 

teljes funkcionális hatékonyságra és a működési környezetre, amelyben az alkatrész üzemelni fog. 

Nem csak az anyag kopási tulajdonságait kell megfontolni, hanem az egyéb jellemzőket is, hiszen 

gyakran kompromisszumok kötésére kényszerülünk az ideális mechanikai vagy kémiai tulajdonságok 

és a kopásállóság között. Például fékbetét anyagoknál a fékezésre fordított energia hőenergiává 

történő alakulása (illetve ennek hatására bekövetkező melegedés) miatt kell engedményeket tennünk 

a kopásállósággal szemben – a kopásállóság csökkentése esetén megfelelőn változik a súrlódási 

tényező és nő a terhelhetőség. 

A fent említett példa kapcsán érezhető, hogy polimer-acél csúszó párok alkalmazása illetve 

megválasztása esetén körültekintően kell eljárni a kopás és hőmérsékleti hatások szempontjából, 

amihez támpontot nyújthatnak a kísérleti vizsgálatok, a modern számítógépes eszközök, illetve a 

„numerikus tribológia” eszközei. 

Polimerek kopási viselkedését leggyakrabban kísérleti eszközökkel vizsgálják a kutatók. A tribológiai 

viselkedés modellezése és numerikus szimulációja csak az utóbbi tíz évben kezdett kibontakozni, a 

számítástechnikai eszközök (hardver és szoftver) megfelelő fejlődésével. A szakirodalom szerint is 

csak kevés ilyen munka készült, amelyek a tribológiai viselkedés egy-egy aspektusára korlátozódnak, 

pl. az érintkezési, kopási vagy hőtani szempontok szerint készültek. Ma még nincs átfogó, minden 

szempontot figyelembe vevő (1.1. ábra) modell. Egy évtizede még makro modellek készültek, de a 

technika mai fejlettségi szintjén már a szálerősítéses polimer anyagok terhelés alatti viselkedésének 

mikro szintű, a szálelválás hatását is figyelembe vevő számítógépes modellezése is megoldott, sőt a 

neurális hálózatokat is megpróbálják bevetni a kopási térfogat megbecslésének céljából. Az első, 

kopás numerikus szimulációjához kapcsolódó úttörő munkák a lineárisan viselkedő tartományt az 

Archard-féle kopási egyenlettel modellezték. A további kutatások célja a gyors és pontos kopás 

szimulációs algoritmus kidolgozása volt időlépéses technika, geometriai módosítás és változó 

időlépés alkalmazásával; valamint olyan anizotrop numerikus érintkezési algoritmus kidolgozása, 

amely alkalmas akár a „rétegbevonatos” típusú problémák vizsgálatára valós felületek érintkezése 

esetén. 
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1.1. ábra A polimerek kopási viselkedésének összetettsége 

Egymáson csúszó testek esetében a súrlódás hatására hő keletkezik, ami a rendszer hőtani és 

geometriai jellemzőinek megfelelően fog hőmérsékletemelkedést eredményezni az alkatrészekben. Az 

érintkezési hőmérséklet modellezése és a kontakt hőellenállás sajátosságainak feltérképezése 

céljából az elmúlt fél évszázadban több kutató foglalkozott a hőpartícióval és a hőmérséklet 

eloszlással, illetve áttekintették és kategorizálták a kontakt hőellenállás mellett megvalósuló, hőátvitelt 

befolyásoló tényezőket. 

1.1. A kutatómunka célja, a vizsgált főbb kérdések 

A jelen dolgozat célja, hogy a korábbi munkákkal szemben még több tényezőt figyelembe vevő modell 

készüljön a polimer-acél csúszó párok hőtani és kopási viselkedésének szimulációjára. A dolgozatban 

a kopást, mint „makro szintű anyagleválást” tekintem, nem vizsgálom a kopási mechanizmusokat, 

illetve azok modellezésének lehetőségét. A numerikus eredmények igazolására és a numerikus 

modellek peremfeltételeinek és egyes bemeneti paramétereinek megadásához kísérleti méréseket 

végeztem. 

A numerikus és kísérleti vizsgálatok elvégzésén keresztül az alábbi kérdésekre kívántam választ 

kapni: 

• Milyen numerikus algoritmusokkal modellezhető a hőfejlődés száraz csúszósúrlódás esetén? 

• Milyen hőfejlődési és hőátviteli folyamatok következnek be a Pin-on-Disc kopásvizsgáló 

berendezésben? 

• Hogyan vehető figyelembe a polimer anyag kúszási viselkedése az érintkezési feladat 

megoldásánál? 

• Hogyan modellezhető integráltan az érintkezés - kopás - kúszás - hőfejlődés folyamata? 

• Hogyan alkalmazható a kidolgozott kapcsolt modellezési technika a fém-polimer hibrid 

csapágyak (FPHCS) kopási viselkedésének megismerésére? 
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Az értekezés első részében a vonatkozó szakirodalmat ismertetem, amely többek között a tribológiai 

kísérleti vizsgálatokra, a polimerek súrlódására és kopására, valamint a tribológiai viselkedés 

numerikus modellezésére tér ki. 

A következő fejezetekben az általam vizsgált polimer anyagot (PEEK) illetve annak alkalmazási 

lehetőségeit, majd az elvégzett – anyagvizsgálati és tribológiai – kísérleti eljárásokat és azok 

körülményeit mutatom be. 

A disszertáció modellezési részének első felében a PEEK-acél csúszó pár közötti, csúszósúrlódás 

hatására kialakuló, hőfejlődést vizsgálom különböző terhelési szinteken. A hőfejlődés a felületek 

közötti tönkremeneteli és kopási folyamatokat jelentősen befolyásolhatja, hiszen magasabb 

hőmérsékleten az anyagjellemzők eltérőek a szobahőmérsékletitől. Az előbbiek megvalósítása 

érdekében a hőfejlődési és hőátviteli folyamatokat tártam fel a Pin-on-Disc kopásvizsgáló 

berendezésben. Végeselemes technikával meghatároztam a hőpartíciót, ami a rendszer igényes 

hőtani szimulációját tette lehetővé, elősegítve ezzel a további modellezéseket. 

A modellezési rész második felében az általam kidolgozott növekményes érintkezési-kopási-kúszási 

algoritmust mutatom be, amely alkalmas a hőfejlődés figyelembevételével polimer-acél csúszó 

alkatrészek esetén a kopási folyamat modellezésére. Az algoritmus figyelembe veszi az időfüggő 

anyagjellemzők mellett a hőmérséklet befolyásoló hatását (geometriára, anyagjellemzőkre) is. A Pin-

on-Disc berendezésen végzett mérések alapján kopási szimulációs végeselemes modelleket 

készítettem a PEEK pin és az acél tárcsa érintkezésének vizsgálatára. Ezen végeselemes modellek 

kontrolljaként „kopás mélység” méréseket, illetve mikroszkópos felvételeket készítettünk a kopott 

felületről a folyamat jobb megismeréséhez. Mind szobahőmérsékleti, mind szabályozott hőmérsékleti 

körülmények (a tárcsa 150°C-ra volt előfűtve) között végeztem méréseket és ezekre szimulációs 

modelleket készítettem. 

A modellezési rész utolsó szakaszában az első illetve második részben kidolgozott és ismertetett 

modellezési eljárásokat és algoritmust – általánosíthatóságuk igazolására – fém-polimer hibrid 

csapágy (FPHCS) esetében a kopási és hőtani viselkedés szimulációjára alkalmaztam. 

1.2. Vizsgálati módszerek 

A polimer-fém párok csúszósúrlódása során bekövetkező érintkezési, hőtani és kopási folyamat 

összetett numerikus vizsgálata végeselemes modellek és szimulációs algoritmus kifejlesztését 

igényelte. A modellek felépítéséhez és a kapcsolódó számítások elvégzéséhez a COSMOS/M 2.85 

végeselemes programrendszer „thermal”, „static” és „nonlinear” moduljait használtam. Érintkezési és 

kopási-hőtani összetett numerikus algoritmust, illetve modellt készítettem a valós polimer alkatrészek 

kopás hatására létrejövő geometriai alak megváltozásának modellezésére a viszkoelasztikus 

sajátosságok figyelembe vételével. Az algoritmus kidolgozásának alapját a Pin-on-Disc berendezésen 

végzett kopási és hőtani mérések adják. A kidolgozott algoritmust és végeselemes modelleket fém-

polimer hibrid csapágy kopási viselkedésének megismerésére alkalmaztam. 
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A numerikus szimulációk kísérleti igazolására a Pin-on-Disc rendszerben (1.2a. ábra) 

hőmérsékletméréseket, valamint a PEEK-acél csúszó pár vizsgálatára kopási kísérleteket végeztem. 

A PEEK kúszási jellemzőinek meghatározására különböző hőmérsékleten kúszási mérések, illetve a 

rugalmassági modulusz hőmérsékletfüggésének vizsgálatára dinamikus termomechanikai analízis 

szolgáltak. A fém-polimer hibrid csapágy (FPHCS) vizsgálatára kopási kísérleteket és 

hőmérsékletméréseket végeztem (1.2b. ábra). A kísérleti mérések elvégzésére a Kaiserslauterni 

Műszaki Egyetem Kompozit Anyagok Intézetében került sor. 

(a) (b)

1.2. ábra A (a) Pin-on-Disc és a (b) FPHCS vizsgáló berendezés 

A kopott felület vizsgálatához fénymikroszkópot, illetve felületi érdesség mérést használtunk. A felületi 

érdesség mérésére a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Karán került 

sor. 
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2. A vonatkozó szakirodalom áttekintése és kritikai 
elemzése 

A polimer anyagokat feldolgozás-technikai szempontból két csoportba sorolhatjuk: hőre lágyuló és 

hőre keményedő anyagokat különböztetünk meg. Mindkét csoport alkalmazási területe igen széles. 

A hőre lágyuló súrlódó polimer alkatrészek kiválasztásánál és méretezésénél általánosan elfogadott 

kritérium a terhelés-sebesség (pv) szorzat, hiszen a csapágynyomás, a csúszási sebesség és a 

súrlódási tényező szorzata arányos a csúszás során fejlődő hő mennyiségével. A polimerek 

hővezetési tényezője több mint százszor kisebb lehet az acélénál, ezért a súrlódási hő elvezetése 

elsődleges probléma. A súrlódás során keletkezett hő kilágyíthatja a polimer felszínét és ez a kopás 

drasztikus növekedéséhez vezethet. Ez a hatás szigorúan korlátozza azt a csúszási sebességet és 

terhelési szintet, amelyen a polimerek még használhatóak. A hőtágulásuk is közel tízszer nagyobb, 

mint az acélé, ezért az acél tengellyel használatos polimer csapágyak hézagát nagyobbra kell 

választani, mint fém csapágyak esetén [PeWi80]. 

A hőre keményedő polimereket magas hőmérsékleten üzemelő alkatrészekhez használják, illetve ahol 

nagy modulusz és relatív kemény polimer anyag szükséges. 

Általánosságban elmondható, hogy a polimerek gyakran használt anyagok terhelés átadásra is, habár 

a terhelés átadás eltérő a „klasszikus” fém-fém kapcsolatokhoz képest, hiszen a műanyagok esetében 

a terhelhetőség kisebb, és a rosszabb hővezetési jellemzők miatt a súrlódási hő következtében 

magasabb helyi üzemi hőmérséklet alakulhat ki. Ebből következik tehát, hogy az adott feladatnak 

megfelelő polimer kiválasztása más szempontokat igényel. 

2.1. Kísérleti tribológiai vizsgálatok 

A kísérleti tribológiai vizsgálatok célja a súrlódási és kopási folyamatok tanulmányozása. A súrlódási, 

kopási, kenési jelenségek összetettsége és bonyolult modellezhetősége megköveteli a tribológiai 

vizsgálatok elvégzését nem csupán a kutatás, hanem a fejlesztés és a gyakorlati alkalmazás területén 

is. 

A tribológiai vizsgálatoknak a következő céljai lehetnek Bushan szerint [Bu01]: 

• anyagok minősítése egy létező szerkezethez, 

• anyagkiválasztás egy új konstrukcióhoz, 

• egy anyag kopási, súrlódási jellemzőinek, viselkedésének feltárása, 

• súrlódás, kopási jelenségek tanulmányozása. 

A tribológia vizsgálatoknak általában hat szintjét különböztetjük meg [Zu87] (2.1. ábra). A fejlesztők a 

tervezési folyamat során rendszerint végigjárják az egyes szinteket. Az alsóbb szintű vizsgálatoktól 

felfelé haladva egyre pontosabban modellezhető a valóság, ugyanakkor a folyamatok egyre 
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bonyolultabbá válnak, a kézbentartásuk egyre nehezebb, megismételhetőségük romlik. A vizsgálat 

idő- és költségigénye is alulról felfelé nő. A vizsgálatok egymásra épülnek, a próbatest modell 

vizsgálatok képezik az első lépcsőt. A modellen különböző paraméterek változtatásával több 

vizsgálatot végeznek el, majd a legkedvezőbb eredményt mutató környezeti és rendszerparaméterek 

(kenőanyag, kapcsolódó felületek anyaga, felületek minősége, stb.) megtartásával, egy szinttel feljebb 

lépnek.  

 
2.1. ábra Tribológiai vizsgálatok osztályozása [Zu87] 

A súrlódási és kopási vizsgálatokat célszerű a 2.1. ábra szerinti értelmezésben a 6. szinten végezni, 

mivel leggyakrabban sík-, henger-, kúp- vagy gömbfelületek vizsgálata szükséges a valós 

berendezésnek megfelelően, és az említett egyszerű alakú próbatestek nagy pontossággal 

legyárthatóak. Ez utóbbi szempont pedig jelentősen növeli a tribológiai vizsgálat pontosságát és 

reprodukálhatóságát is. 

A modellvizsgálatokban legelterjedtebben használatos próbatest elrendezések a 2.2. ábrán láthatóak. 

Friedrich szerint [Fr97] a kopási vizsgálat típusának megválasztása a „tribotechnikai rendszeren” 

alapul (2.3. ábra), vagyis a vizsgálni kívánt gép, illetve szerkezeti egység sajátosságaitól függ. 

Polimer-fém kapcsolat esetén háromféle kísérleti konfiguráció használatos leggyakrabban: a Pin-on-

Disc (rúd/síktárcsa), a Block-on-Ring (hasáb/tárcsa) és a Block-on-Block (hasáb/hasáb) elrendezés. 

Az első két vizsgálati technika olyan esetekben alkalmazandó, amikor a polimer komponens egy és 

ugyanazon nyomvonalon csúszik az acél ellendarabon. A harmadik eljárás a polimer alkatrész fém 

ellendarabon történő oszcillációs (kis amplitúdójú) mozgása esetén használatos. A kiválasztott 

kísérleti eljárás meghatározza a tribológiai rendszer alapszerkezetének elemeit, melyek információt 

szolgáltathatnak a kialakult kopási mechanizmusról és az anyagveszteségről (kopási tényező). 
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2.2. ábra A tribológiai modellvizsgálatokban leggyakrabban használt próbatest párok 

(a) síktárcsa/rúd, (b) tárcsa/hasáb, (c) körgyűrű/körgyűrű, (d) négy golyó, (e) hasáb/hasáb, (f) 

hengeres/szegmens, (g) henger/prizma, (h) tárcsa/tárcsa, (j) keresztezett hasábok, (k) keresztezett 

hengerek [Ko94] 

 

2.3. ábra A „tribotechnikai rendszertől” a tribológiai rendszerek alapelemeiig [Fr97] 

2.2. Polimer-acél csúszó párok súrlódási viselkedése 

A súrlódás olyan elmozdulást, illetve mozgást akadályozó hatás, amely a terhelés alatt elmozdulási 

kényszernek kitett szilárd testek érintkezési felületén keletkezik. A jelenség vizsgálata nem új keletű 

(Leonardo, Amonton, Coulomb), de okainak magyarázatára csak a XX. században születtek 

elfogadható elméletek. 
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A szilárd testek felületén – függetlenül attól, hogy milyen finomfelületi megmunkáláson (pl. polírozás, 

stb.) estek át – nagyszámú érdességi csúcs található. Érintkezés és súrlódás során ezek a felületi 

érdességi csúcsok kerülnek kölcsönhatásba az ellenfelület érdességi csúcsaival. Bowden és Tabor 

[BoTa54] szavaival: „két felületet egymásra tenni leginkább olyan, mintha Svájcot fejjel lefelé 

rátennénk Ausztriára – a közvetlen kapcsolat területe kicsi lesz” (2.4. ábra). Elméletük szerint a 

testeket összeszorító erő hatására az érintkező felületen képlékeny alakváltozás alakul ki, a 

keményebb érdességi csúcsok benyomódnak a lágyabb ellenfelületbe, és a valós érintkezési 

tartományon a két test összeheged. A súrlódási ellenállást részben az összehegedt csúcsok nyírási 

ellenállása, részben pedig a lágyabb anyagba benyomódott érdességi csúcsok által képzett barázda 

alakítási ellenállása okozza. 

 
2.4. ábra Két felület érintkezése, „mintha Svájcot fejjel lefelé rátennénk Ausztriára” 

Kragelszkij elmélete szerint a súrlódási ellenállást a felületek mechanikus kölcsönhatása, valamint a 

molekuláris erők okozzák. A két hatás eredményeként különböző felületi változások alakulnak ki a 

terhelés növelésével: rugalmas barázda képzés, képlékeny barázda képzés, barázda kiforgácsolás, a 

felületi réteg adhéziója, az alapanyag adhéziója [Ko84]. 

A súrlódás kutatásának újabb eredményei, többek között a fenti, klasszikusnak tekinthető elméletekre 

alapozva, sokkal több tényező hatását igyekeznek figyelembe venni Kozma [Ko84] összefoglalása 

szerint. Számos vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a súrlódási erő függ a terheléstől, a csúszási 

sebességtől, a tényleges érintkezési felület nagyságától, a sűrűségtől, a keménységtől, a felületi 

érdességtől, a felületi energiától, az alakváltozási energiától, az alakváltozás térfogatától, a 

hőmérséklettől, a környező közeg tulajdonságaitól és a kísérleti rendszer sajátosságaitól. Ezek a 

paraméterek pedig a súrlódási tényezőt befolyásoló, egymástól független adhéziót, felületi energiát és 

deformációs energiát jellemzik. 

Hutchings [Hu92] áttekintése szerint a polimerek súrlódása, alapvetően két hatásnak tudható be. Az 

egyik a deformációs hányad, ami magába foglalja a lokális érintkezési tartomány körüli igen nagy 

térfogatban disszipálódott energiát, míg a másik az adhéziós hányad, ami a csúszó párok érintkezési 

felületéről eredeztethető. Ludema és Tabor a súrlódás deformációs komponensét úgy szimulálta, hogy 

egy kemény golyót gördítettek a polimer felületén, miközben a felületek közötti adhéziót megfelelő 

kenéssel radikálisan csökkentették, hogy az elhanyagolható legyen. Ennek megfelelően a gördülési 

ellenállás a golyó alatti polimer anyagban elnyelődött energiából keletkezik, ami közvetlen eredménye 

az anyag viszkoelasztikus válaszának. Miközben a golyó előre gördül, az útjában lévő anyag 

erőteljesen deformálódik, ezzel egy időben a mögötte lévő fokozatosan visszanyeri eredeti, terheletlen 

alakját. Viszkoelasztikus anyagban az elnyelt energia hővé alakul egy ilyen „deformálódás-

tehermentesítés” ciklus alatt, a súrlódási erő pedig egyenlő lesz az egységnyi megtett útra vonatkozó 

disszipált energiával. A kísérletek tanúsága szerint a súrlódó erő deformációs hányada arányos a 
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polimer anyag tárolási moduluszával (E’) és a veszteség tényezővel (tan δ), amelynek értéke a 

terhelési frekvenciától és a hőmérséklettől függően változik. 

 Fdef ∼(tan δ)⋅E’-1/3 (2.1) 

A 2.5. ábrán látható görbecsúcsok egyértelműen megfeleltethetőek a polimer molekulák jellegzetes 

energia-abszorpciós mozgásainak a hőmérséklet függvényében, vagyis bizonyítják a súrlódó erő 

deformációs komponensének hőmérsékletfüggését. 

 
2.5. ábra A súrlódó erő deformációs komponensének hőmérsékletfüggése [Hu92] 

Az adhézióból eredő polimer súrlódás az összehegedt érdességi csúcsok elnyíródásából adódik, 

amely folyamat viszont sokkal inkább magában az érdességi csúcsban jön létre, mint az érintkezési 

felületen. Ennek elsődleges oka a polimerek esetében a gyenge kötésekben keresendő (hidrogén 

kötések és van der Waals erők), amelyek szintén felelősek a polimer láncok közötti kohézióért az 

anyagban [Hu92]. 

A súrlódási folyamat jellemzésére a súrlódási tényező (µ) használatos, ami a két test egymáson való 

mozgatásához szükséges erő (Fs) és az őket összeszorító erő (Fn) hányadosa. 

 
n

s
F
F

=µ  (2.2) 

A gyakorlatban a súrlódási tényező értéke igen széles határok között változik. A mérnöki 

alkalmazások esetében a súrlódási tényező értéke polimer-polimer csúszó párok, illetve polimer-fém, 

polimer-kerámia párosításoknál a µ=0,1÷0,5 tartományban fekszik, bár ettől eltérő értékek is 

lehetségesek (vákuumban egymáson csúszó azonos fémek között elérheti a µ=10 értéket is). 

A súrlódási tényezőt igen egyszerű definiálni a (2.2) egyenlet szerint, annak tudományos alapokon 

nyugvó megértése számos megfontolást igényel. Blau [Bl01] munkájában kitér a nyugvó és csúszó 

súrlódási tényező mérésére, tárgyalja használhatóságukat, illetve azokat a tényezőket (pl. érintkező 

testek geometriája, kenőanyag jellemzői, mozgás sajátosságai, hőmérséklet, terhelés, stb.), amelyek 

befolyásolják a súrlódási viselkedést. Felhívja a figyelmet arra, hogy a súrlódási tényező 
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rendszerfüggő, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Blau szerint fontos a súrlódás vizsgálatakor, 

hogy ne csak a súrlódási erő (vagy súrlódási tényező) átlagos értéke legyen megadva eredményként, 

hanem fordítsunk figyelmet a súrlódó erő időfüggőségére és állandóságára az érintkezési feltételek 

tartományán, hiszen például gépjármű fékek tervezésekor a megbízhatóság érdekében legfontosabb 

a súrlódási tényező állandósága a működési feltételek széles tartományán. 

Rymuza [Ry95] szakít a súrlódási tényező hagyományos értelmezésével, és energetikai alapon 

magyarázza a súrlódás jelenségét. Szerinte a tribológiai rendszerek nyitott rendszerek. A súrlódás 

olyan folyamat, amely a külső mechanikai energiát belső folyamatokra fordítandó energiává alakítja. A 

súrlódási energia hőenergiává és súrlódó anyagban illetve a kopadékban tárolt energiává alakul. 

Ennek a két energiának az aránya összetett függvénye a terhelésnek, csúszási sebességnek és a 

súrlódás paramétereinek (súrlódó anyagpár jellemzői, környezet, zavaró hatások, stb.). A folyamat 

pedig összetett mivolta miatt valószínűleg nem formalizálható, és emiatt továbbra is nagyon fontosnak 

tartja a megfelelően körültekintő és pontos kísérleti vizsgálatokat, amelyek a jelenség megértésének 

alapját adják. 

 

A polimer anyagok súrlódási viselkedését alapvetően az adhézió és a deformáció jellemzi, de polimer-

polimer, illetve polimer-fém súrlódó párok esetében a súrlódási folyamatok elemzését a fémek 

súrlódása kapcsán említett hatótényezők mellett (pl. terhelés, keménység, felületi érdesség, stb.) 

összetettebbé teszi a folyamatok és az anyag idő- illetve hőmérsékletfüggősége. 

2.3. Csúszósúrlódó testek közötti hőfejlődés, hőpartíció 

Egymáson csúszó testek esetében a súrlódás hatására hő keletkezik az érintkezési felületen, ami a 

rendszer hőtani és geometriai jellemzőinek megfelelően fog hőmérsékletemelkedést eredményezni az 

alkatrészekben. 

A legtöbb esetben használt egyszerű érintkezési hőmérséklet számítás a Blok-féle klasszikus 

modellen alapszik [Bl37, Bl63] ami az érintkezési hőmérsékleti problémát végtelen féltér esetére 

értelmezi, egyetlen koncentrált hőforrást véve figyelembe. Valójában az érintkező testek véges 

kiterjedésűek, és nem csak egyetlen érintkezési zóna jön létre, hanem számos mikroszkopikus méretű 

érintkezési „folt” alakul ki a névleges érintkezési tartományon belül, melyek a valós érintkezési 

tartományt alkotják. 

Többszörös érintkezés esetén az érintkező érdességi csúcsokon megjelenő helyi hőfokvillanások 

(∆Thelyi) mellett egy másik, névleges felületi hőmérséklet növekmény (∆Tnévleges) is megjelenik. Ez a 

hőmérséklet növekmény az egész névleges érintkezési tartományon kifejti hatását. Csúszóérintkezés 

esetén több érintkezési folt is kialakul a névleges érintkezési tartományon, amely érintkezési foltokon 

magas villanási hőmérsékletek jelennek meg, ahogy azt Quinn és Winer is tapasztalta [QuWi85]. 

Folyamatos csúszást feltételezve ezek a forró foltok a névleges érintkezési tartomány különböző 

helyein jelennek meg igen rövid időre, és a teljes névleges érintkezési tartomány hőmérsékletére 

(Tnévleges) hatással vannak. Emiatt az egymáson elcsúszó felületeken a testek alaphőmérsékleténél 
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(Talap) jól érzékelhetően magasabb hőmérséklet alakul ki. Ez a súrlódási hő hatására létrejövő 

névleges érintkezési hőmérséklet növekmény (∆Tnévleges) számottevő lehet szárazon csúszósúrlódó 

rendszerekben [TiKe93]. 

 (a) 

 

 (b) 

2.6. ábra (a) Hőáram az érintkezési felületen keresztül - külső hőforrás esetében, (b) hőáram az 

érintkezési felületen keresztül - az érintkezési felületen lévő hőforrás esetében [TiKe93] 

Tian és Kennedy összefoglaló jellegű munkájukban [TiKe93] ismertetik az érintkezési hőmérséklet 

modelljeit száraz súrlódási és határkenési állapotú csúszás esetére. Elméletük szerint a hő anyagon 

belüli áramlását „kis és nagy léptékű korlátozások” befolyásolják. A „nagy léptékű korlátozás” 

megfeleltethető az anyagon belüli hőmérséklet csökkenésnek a hővezetés következtében, míg a „kis 

léptékű korlátozás” az érdességi csúcsok szintjén következik be, és okoz hőmérsékletesést. Ez utóbbi 

gyakorlatilag a hőtanból ismert „kontakt hőellenállás” (thermal resistance) fogalmát testesíti meg. A 

szerzők a fentieknek megfelelően tehát két külön részre bontják a felületi hőmérséklet (Tfelületi) 

meghatározását. Az egyik lépésben a helyi, vagyis villanási hőmérséklet növekményt (∆Thelyi) 

határozzák meg a Blok-féle – végtelen féltérre alkalmazható – számítási modellel, a szomszédos hő 

foltok befolyásoló hatásának figyelembevételével. A másik lépésben a névleges érintkezési 

tartományon kialakuló hőmérsékletnövekményt (∆Tnévleges) számítják ki, ami álló hőforrás esetében azt 

jelenti, hogy a hőmennyiség a névleges érintkezési tartományon közvetítődik a véges méretű testbe; 

mozgó hőforrás esetében pedig a teljes hőmennyiséget szétosztják a csúszás alatt bejárt útszakaszra. 

Az összesített maximális felületi hőmérséklet (Tfelületi) a helyi- (∆Thelyi), a névleges 

hőmérsékletnövekmény (∆Tnévleges) és az alaphőmérséklet (Talap) összegzéséből adódik. Ennek 

értelmében az összesített felületi hőmérséklet: 

 helyinévlegesalapfelületi TTTT ∆+∆+= . (2.3) 

A valós érintkezési tartományon, mindkét test felületén meg kell egyeznie a felületi hőmérsékletnek 

(Tfelületi) és a súrlódási hő partíciójának is e feltételnek megfelelően kell alakulnia. Ezzel ellentétben a 
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két test névleges érintkezési hőmérséklete (Tnévleges=Talap+∆Tnévleges) nem feltétlenül azonos, ami a már 

említett hőmérsékletesést eredményezi a névleges érintkezési tartományon (2.6. ábra). Modelljeik 

helyességét mérésekkel igazolták, amelyek igen jó egyezést mutattak. 

A már említett kontakt hőellenállás (thermal resistance) sajátosságainak feltérképezése céljából az 

elmúlt fél évszázadban több kutató is kiterjedt vizsgálatokat végzett, hiszen akár a mikroelektronikai 

eszközök hűtéséről, akár több száz Celsius fokon üzemelő gépekről, vagy éppen igen alacsony 

hőmérsékleten működő űrkutatási berendezésekről legyen szó, a jelenség figyelembevétele a 

tervezésnél hőtani és szilárdságtani szempontból igen fontos. Az érintkező alkatrészek közötti 

ideálisan tökéletes hőátvitel (teljes névleges érintkezési tartományon keresztül megvalósuló 

hővezetés) nem jön létre, mert a felületek makro- és mikrogeometriai jellemzőinek következtében a 

hőátvitel a valós érintkezési tartományon létrejött hővezetésből, továbbá a felületek közötti rést kitöltő 

folyadék illetve gáz felé történő hőátadásból és azon keresztüli hővezetésből, illetve hősugárzásból 

tevődik össze. A megvalósuló hőellenállást az érintkezésben lévő testek jellemzői (hővezető 

képesség, felületi minőség, hullámosság és mechanikai tulajdonságok), az érintkezési nyomás, az 

átlagos hőmérséklet és a hőáramsűrűség, az érdességcsúcsok közötti hézagot kitöltő folyadék 

(folyékony, gáz vagy vákuum) és a felületi oxidréteg jelenléte befolyásolja [RoHa73]. 

Fletcher cikkében [Fl88] áttekinti és kategorizálja a kontakt hőellenállás mellett megvalósuló hőátvitelt 

befolyásoló tényezőket. Kitér az illeszkedő felületek és más felületi geometriák közötti hőellenállás 

elméleti, analitikus és numerikus tanulmányainak; a modern anyagok gyártástechnológiájának, 

mikroelektronikai és orvosbiológiai alkalmazásának; valamint a hőellenállás mérésének ismertetésére. 

Yovanovich – akinek nevéhez a kontakt hőellenállás kutatása kapcsán kétségkívül igen sok eredmény 

fűződik – összefüggéseket írt fel a „kontakt hőátvitelre” (contact conductance, – a kontakt hőellenállás 

reciproka), első „összenyomódás” esetén illeszkedő érdes felületekre [Yo81]. A dimenziótlan kontakt 

hőátvitel a relatív érintkezési nyomás, a felületi jellemzők, a vezetőképességek aránya és a bevezetett 

„folyadék paraméter” (a rést kitöltő gáz és a felület jellemzőitől függő érték) függvénye. A felírt 

összefüggések korábbi kísérleti vizsgálatain alapulnak. 

A hőpartíciót és a hőmérséklet eloszlását vizsgálta Komanduri és Hou [KoHo01]. Analitikus 

megoldásokat fejlesztettek ki a tribológiai csúszórendszerek érintkezési felületein keletkező súrlódási 

hő okozta hőmérsékletnövekmény meghatározására. Nagyon sok gyártási eljárás (főleg 

forgácsolások) és tribológiai alkalmazás (pl. csúszócsapágyak, fékek, tengelykapcsolók, stb.) 

modellvizsgálata esetében használható az az idealizált feltételezés, miszerint a hőpartíció egy 

„végtelen féltér jellegű” álló és egy mozgó alkatrész között jön létre. Megállapításaik szerint az álló és 

a mozgó részekben az állandósult hőtani állapot nem azonos idő alatt alakul ki, ezért a hőpartíció 

időben változó. A hőpartíció függ a mozgó test relatív csúszási sebességétől, az érintkezési tartomány 

méretétől és az érintkezésben lévő testek hőtani jellemzőitől. Ha az érintkezési tartományon belül – 

annak minden pontjában – egyenletes hőpartíciót feltételeztek, akkor vizsgálataik szerint, az 

érintkezési felületeken teljesen eltérő hőmérsékleti eredményeket kaptak. Arra a következtetésre 

jutottak, hogy az érintkezési tartományon „nem-egyenletes” hőpartíciót kell definiálni, ami időben 

változó is annak érdekében, hogy az érintkezési hőmérsékletek egyenlősége teljesüljön. A 
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funkcionális analízis segítségével felírt hőpartícióra és érintkezési hőmérséklet eloszlásra vonatkozó 

eredményeik jó összhangban vannak mind végeselemes, mind más kutatók analitikus eredményeivel. 

Roberts és Griffin [RoGr82] a polimerkompozit hasáb és acél tárcsa száraz csúszósúrlódásakor 

kialakuló hőterjedési folyamatokat vizsgálták. A hasáb hőmérsékletét infrakamera segítségével 

mérték. A hasábba áramló hő mennyiségét végeselemes technikával határozták meg síkbeli hőtani 

modell segítségével úgy, hogy az érintkezési tartományon a hőmérsékletet iteratív módon változtatták 

addig, amíg a modellben meghatározott és a mért hőmérséklet közötti különbség okozta hiba 10% alá 

nem csökkent. 

A forgó tárcsa és álló rúd közötti súrlódási hő eloszlásának vizsgálatát mutatja be a [YeUkCh96]. A 

szerzők analitikus megoldást írtak fel a függőleges hengeres rúd és a forgó tárcsa közötti hőpartíció 

meghatározására. A hővezetést éppúgy figyelembe vették a rúd hosszirányában és a tárcsa sugár 

irányában, mint a hőátadást a tárcsa és a rúd „szabad” felületein. A hővezetési feladatot az álló rúdra 

és a forgó tárcsára egyaránt megoldották, majd az érintkezési tartomány átlagos hőmérsékletének 

felírásával meghatározták a hőpartíciót. Vizsgálataik során a hangsúlyt a felületen történő hőátadásra 

és a geometria sajátosságaira helyezték. 

Gao és Lin [GaLi02] a tárcsafék melegedésének hőtani problémáját vizsgálták mozgó hőforrás 

modellezésével. A tárcsafék működő felületén kialakuló érintkezési hőmérséklet meghatározására 

analitikus modellt állítottak fel. A mozgó hőforrás hatását tranziens végeselemes technika 

segítségével is tanulmányozták. Megállapították, hogy a felületi hőmérséklet eloszlására és a 

maximális érintkezési hőmérsékletre a fék üzemelési karakterisztikája (a tárcsa forgási sebességének 

és az összeszorító erőnek a változása) jelentős befolyással van. Numerikus eredményeik jól tükrözik a 

mozgó hőforrás okozta hőmérsékleti ingadozást a tárcsa felszínén. 

A Pin-on-Disc rendszerben kialakuló hőmérséklet eloszlás vizsgálatára a szakirodalomban különféle 

analitikus modellek születtek. So [So96] megállapította, hogy a disc-be jutó hőmennyiség kiegészítve 

a pin-be jutó hőmennyiséggel gyakorlatilag megfelel a teljes hőmennyiségnek, ami a működő felületek 

között jön létre a súrlódás hatására. Egydimenziós hővezetési modellt használt a hőtani folyamatok 

jellemzésére a pin-ben, mért hőtani peremfeltételek segítségével. A továbbiakban azt is 

megállapította, hogy a villanási hőmérséklet (Thelyi) mindkét oldalon azonos az érintkezési tartomány 

fölött, míg az érintkezési tartomány névleges hőmérséklete (Tnévleges) eltérő. 

Ashby és társai [AsAbKo91] szerint mind a névleges hőmérsékletnek, mind a villanási hőmérsékletnek 

meg kell egyeznie. Ezért bevezettek egy ún. egyenértékű hossz paramétert mindkét testre (pin és 

disc, illetve környezetük), annak érdekében, hogy teljesüljön a fenti hővezetési feltétel. Az ily módon 

bevezetett „hosszúságok” a vizsgált hővezetés és hőátadás jellegétől függnek, illetve a hőtani 

anyagjellemzőktől. 

Wang és Rodkiewicz [WaRo94] számításaikban – Ashby és társainak megoldásához hasonlóan – 

szintén egyenértékű hosszt használtak, de a paraméterek számítása eltérő. Wang és Rodkiewicz 

figyelembe vette a csúszási sebességet és az érintkezési tartomány nagyságát is a Peclet-számok 
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meghatározásához, ami alapján el tudták dönteni, hogy az állandósult állapot, vagy a tranziens 

hővezetés írja e le pontosabban az adott szituációt. 

 

Hőtani modellezéseknél és vizsgálatoknál célszerű az érintkezési hőmérséklettel (Thelyi, Tnévleges, stb.) 

és a hőfejlődéssel kapcsolatos fogalmakat Tian és Kennedy munkáját követve értelmezni, hiszen ezek 

jól illeszkednek az érintkezési viszonyok vizsgálatának fogalomhasználatához. A szerkezeti elemek 

közötti hőátvitel modellezésének szempontjából Yovanovich munkássága különleges jelentőségű, 

mert a kontakt hőellenállás témakörében végzett kutatásainak alkalmazásával megbízhatóbb, illetve 

összetettebb hőtani modellek építhetők. A hőpartíció vizsgálata szintén kiemelt jelentőségű, hiszen 

annak Blok-féle, végtelen félterekre történő, értelmezése nem írja le a valóságos hőtani környezetet. A 

hőpartíciót és a hőmérséklet eloszlását több kutató vizsgálta fém-fém csúszópárok esetén a Pin-on-

Disc berendezésben, de csak analitikus modellek segítségével, melyek többnyire egydimenziós 

hővezetést és állandó anyagjellemzőket tételeztek fel az alkatrészek közötti ideális hőátvitel mellett. 

Saját munkámban olyan 3D-s ill. 2D-s tengelyszimmetrikus numerikus modelleket kívánok készíteni, 

amelyek a teljes hőtani környezetet magukba foglalják az összeszerelt alkatrészek közötti kontakt 

hőellenállás és a polimerekre jellemző hőmérsékletfüggő anyagtulajdonságok figyelembevételével. 

2.4. Polimer-acél csúszó párok kopási viselkedése 

Kopásnak nevezzük a tribológiai rendszerben lejátszódó azon folyamatokat, melyek eredményeként 

az érintkező felületekről kopadék válik le. Ez a kopadék visszatapadhat a felületekre, vagy a felületek 

között marad önálló részecskeként, esetleg eltávozik a tribológiai rendszerből. Mozgás esetén a 

súrlódásból származó igénybevételek idézik elő a kopást. Annak ellenére, hogy a kopás alapvetően 

súrlódás hatására jelenik meg, nincs általános érvényű törvényszerűség a kettő között [Ko94]. 

 
2.7. ábra Kopási veszteség a csúszási út függvényében 

A kopási folyamat két jól elkülönülő szakaszra bontható időbeli lefutás tekintetében. A bekopási 

szakaszt (I) az állandósult szakasz (II) követi (2.7. ábra). A bekopási szakaszt az időben változó kopás 

jellemzi. Ez a szakasz addig tart, amíg a vizsgált rendszerben be nem áll egy egyensúlyi állapot. 
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Normál esetben a szerkezeteket az állandósult szakaszban célszerű üzemeltetni, hiszen itt a kopás 

intenzitása állandó. 

A kopás okait, illetve fajtáit illetően többféle csoportosítás is létezik. Ezek közül a két leggyakoribb 

klasszikus osztályozás Zum Gahr és Kozma szerint [Zu87, Ko94]: 

• kopási okok (mechanizmusok) szerinti: adhézió, abrázió, felületi kifáradás, tribokémiai 

reakciók; 

• kopási fajták (típusok) szerinti: csúszó kopás, gördülő kopás, forgácsoló kopás, erózió, stb… 

Tabor [Ta77] a kopásformákat három csoportba sorolta: 

• adhéziós kopás (a kopási folyamatban a főszerepet az adhéziós folyamatok játsszák), 

• nem adhéziós kopás (az adhézió szerepe elhanyagolható, a kifáradási és abrazív hatások a 

fontosak), 

• vegyes kopási folyamat (egyszerre több kopási mechanizmus is fontos szerepet játszik, pl.: 

súrlódási korrózió, erózió, tribokémiai kopás, stb.). 

A kopási mechanizmusok osztályozása szempontjából, tekintettel a disszertáció témájára kiemelnék 

egy másik, a klasszikus megközelítésnél bővebb, illetve attól eltérő csoportosítást is. Ez véleményem 

szerint néhány pontjában jobban írja le az elmúlt évtized rohamos fejlődésének megfelelő (újabb, 

„fejlettebb” anyagok, különösen a műanyagok terén) kopási mechanizmusok általános csoportosítását. 

A Bayer [Ba02] által bevezetett nyolcféle kopási mechanizmus lehetővé teszi azok széles látószögű 

áttekintését: 

• adhéziós mechanizmus: olyan mechanizmus, amely során érdességi csúcsok tapadnak, 

illetve hegednek össze (a valós érintkezési tartományon), és a relatív elmozdulás hatására 

bekövetkező elnyíródás miatt rendszerint „anyagátvitel” jön létre; 

• deformációs mechanizmus egyszeres érintkezés hatására: alakváltozással és repedezéssel 

járó mechanizmus, ami kopást okozhat egyszeri érintkezés hatására, pl. forgácsolás, 

képlékeny deformáció („szántás”), rideg repedezés – csúszó mozgás esetén abrazív jelleggel; 

• deformációs mechanizmus ismétlődő érintkezés hatására: kopásként megjelenő ismétlődő 

érintkezés hatására kialakuló alakváltozás és repedezés, pl. fáradás, delamináció; 

• kémiai mechanizmus: a felületi oxidok vagy más vegyületek kialakulásához kapcsolódó kopási 

forma; 

• hőtani mechanizmus: a súrlódási hőfejlődés hatására bekövetkező hőmérséklet növekedés 

miatt közvetlenül kialakuló folyamatok, pl. a felületen megolvadt vagy kilágyuló anyag 

viszkózus folyadékként történő „leválása” a felületről, szublimáció vagy anyagpárolgás a 

létrejött magas hőmérséklet miatt, valamint hőfeszültség okozta felületi kifáradás, ami 

anyagveszteséghez vezet; 
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• tribofilm mechanizmusok: csúszósúrlódó felületek között, illetve azokon létrejövő 

kopadékréteggel kapcsolatos kopási folyamatok; ezeket a rétegeket „harmadik test” (third-

body) rétegnek is hívják, illetve „transzfer filmnek” (transfer film layer), amennyiben a felületen 

az ellendarab kopadéka képez réteget; főleg fém-polimer párok csúszósúrlódására jellemző; 

• elektromos kisülési mechanizmusok: olyan anyagveszteséggel járó mechanizmusok, melyek 

elektromos kisülés hatására jönnek létre; 

• atomi szintű mechanizmusok: egyes atomok felületek közötti vándorlásának hatására 

kialakuló kopási folyamatok, pl. érintkező ellenfelületbe bediffundáló anyag. 

Az elmúlt fél évszázad fémek kopási vizsgálatával kapcsolatos eredményeit foglalja össze Blau [Bl97], 

részletesen tárgyalva a különféle kopási fajtákat, illetve azokat a trendeket, amelyek a tribológiai 

kutatásokat jellemezték. Amíg a kutatások témája a kezdetekben a szilárdtest érintkezés 

mechanikájára, a valós érintkezésre és az érdességi csúcsok képlékeny jellemzésére koncentrált, 

addig az utóbbi időben egyre inkább a kísérleti és kutatási eszközök fejlődése kapott hangsúlyt, majd 

az 1990-es évektől a végeselemes eljárás vált a „tribo-mérnökség igáslovává”, előtérbe helyezve a 

különféle alkatrészek, tömítések és csapágyak feszültségi eloszlásának és hőmérsékleti profiljának 

előrejelzését. 

Williams összefoglalása [Wi99] kontinuum mechanikai szempontból közelíti meg a kopási viselkedést, 

illetve kitér az analitikus és a számítógépes technikák elemzésére, azt azonban ő is megállapította, 

hogy nincs egyszerű, vagy általános leírás a kopásra, ami minden körülmény esetén használható 

lenne. A kopás ugyan mérhető, de a csúszási paraméterek függvényében akár nagyságrendnyi 

különbség is megfigyelhető. A kopásnak nincs univerzális mechanizmusa és nincs egyértelmű 

összefüggés a kopási tényező és a súrlódási tényező értéke között, azonban a Lim és Ashby [LiAs87] 

által 1987-ben bevezetett kopási térképek útmutatóul szolgálhatnak az analitikus és számítási 

modellek, valamint a kísérleti megfigyelések között. A csúszósúrlódásra jellemző paraméterek 

(terhelés, sebesség) ismeretében és a megfelelő kopási térkép birtokában meghatározható a vizsgált 

paraméterekhez tartozó jellegzetes kopási mechanizmus. 

Erhard és Strickle [ErSt74] hőre lágyuló műanyagokról szóló könyvükben külön fejezetben taglalják a 

polimerekre jellemző kopási és súrlódási viselkedés sajátosságait. Összefoglalják a különféle kopási 

formákat és előidéző hatásokat, illetve részletesen foglalkoznak a befolyásoló tényezők hatásával, 

többek között csúszósúrlódás esetén a felületi érdesség, a felületi nyomás, a csúszási sebesség és a 

hőmérséklet hatásával. 

Viswanath és Bellow [ViBe95] dimenzióanalízissel tapasztalati polimer kopási egyenletet állítottak föl, 

amely magába foglalja a Pin-on-Disc berendezésen lekoptatott polimer anyagtérfogatot, a működési 

paramétereket, a polimer anyagjellemzőit és a felületi érdességet. A dimenziótlan kopási tényező 

meghatározására mind lineáris, mind nemlineáris kapcsolatot felírtak a kopadék térfogata és az egyéb 

változók között. Az általuk kifejlesztett polimer kopási egyenletek közül a nemlineáris egyenletek 

pontosabban írták le a kopási térfogat és a működési paraméterek közötti összefüggést. 
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A kopási folyamatok kapcsán összefoglalva elmondható – legyen szó akár polimerek, akár fémek 

kopásáról –, hogy nincs egyszerű, vagy általános leírás a kopásra, amely a körülmények 

összetettségét minden esetben figyelembe tudná venni. A kopásnak nincs univerzális mechanizmusa. 

A fentebb ismertetett általános mechanizmusok mérnöki alkalmazásokban való jelentősége 

természetesen változik a vizsgált folyamattól, illetve annak körülményeitől függően. A tapasztalatok 

szerint az általános gyakorlatban az adhézió és a deformáció, illetve a kémiai és tribofilm 

mechanizmusok jellemzik a legtöbb folyamatot. Nagy csúszási sebességek esetén a hőtani 

mechanizmusok kerülnek előtérbe, különösen polimerek esetében, azok „gyenge” hőtani jellemzői 

miatt. Olyan esetekben, amikor a magas hőmérséklet a sajátossága a folyamatnak, például fékek és 

forgácsoló szerszámok esetén, a hőtani és atomi szintű mechanizmusok is előtérbe kerülnek. 

 

A következő szakaszban a poli-éter-éterketon kopási vizsgálatával kapcsolatos, szakirodalomban 

fellelhető, eredményeket szeretném bemutatni és összefoglalni. 

]

Lu és Friedrich [LuFr95] Pin-On-Disc 

berendezésen száraz csúszási 

feltételek mellett vizsgálták acél 

tárcsán a különböző molekulasúlyú 

tiszta PEEK, a PEEK-PTFE keverék 

és a rövid szénszállal töltött PEEK 

kompozit súrlódási és kopási 

tulajdonságait. Megfigyelték, hogy 

tiszta PEEK esetében a fajlagos 

kopási tényező csökkent, ha nőtt a 

molekulatömeg (és ez a hatás 

nagyobb terhelés esetében 

jelentősebb volt). A terhelés nem lineárisa

kopási arány közel állandó, csak 4-8 MPa

(pv) viszonyt vizsgálva azt tapasztalták, h

kopási tényezőjére, mint a nyomás, és ez 

Továbbá megfigyelték, hogy a kopási tény

Korábban elterjedt volt, hogy minden po

meghatározható. Szerintük nem helytálló 

viselkedésétől függ. Eredményeikkel ös

ugyanolyan viselkedésű az anyag egy k

csúszási sebesség, illetve kis nyomás és

(pv) szorzat azonos). Tehát amennyiben

tényezővel, sokkal pontosabban szükség

Általánosságban elmondható viszont, ho

tényezője magasabb a terhelés növeked
2.8. ábra A PEEK kopási tényezőjének változása [LuFr95
n befolyásolta a kopási arányt, 1-4 MPa terhelés esetén a 

-os terhelés esetén tapasztalható növekedés (2.8. ábra). A 

ogy a csúszási sebesség hatása jóval jelentősebb a PEEK 

különösen igaz v=1 m/s-nál nagyobb sebességek esetében. 

ező konstans, ha a (pv) szorzat kisebb, mint 1 MPa·m·s-1. 

limernek van egy sajátságos (pv) értéke, ami kísérletileg 

az a megközelítés, hogy a (pv) szorzat az anyag hőtani 

szhangban tehát nem igaz az a megállapítás, hogy 

özepes (pv) szorzat mellett, ha azt nagy nyomás és kis 

 nagy csúszási sebesség okozza (annak ellenére, hogy a 

 az anyag „teljesítőképességére” akarunk utalni ezzel a 

es megadni a paraméter egyes összetevőinek értékét. 

gy a kisebb molekulatömegű PEEK változatok kopási 

ésével, de minden esetben megközelítőleg ws=5÷10·10-6 
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mm3/Nm között van. A kopási tényezővel ellentétben a súrlódási tényezőnek nincs jellegzetes trendje 

a molekulatömeg változása esetén. Hőmérséklet függvényében csekély a kopási tényező változása 

tiszta PEEK anyag esetében (2.9a. ábra). A súrlódási tényező értéke méréseik szerint 150°C-on volt a 

legmagasabb, egyébként viszonylag állandó (2.9b. ábra). Megjegyzendő a súrlódási tényezővel 

kapcsolatban, hogy mivel a polimerek felületi energiája legtöbb esetben független azok 

molekulatömegétől, így érthető, hogy a különböző molekulatömegű PEEK-ek esetén a súrlódási 

tényező nem változik jelentősen az általuk alkalmazott adhéziós csúszási feltételek mellett. 

(a) (b)

2.9. ábra A PEEK (a) fajlagos kopása és (b) súrlódási tényezője a hőmérséklet függvényében 

[LuFr95] 

 

 
2.10. ábra A PEEK kopási mechanizmusai [ZhLuFr97] 

A polimer kopadék fraktálgeometriai vizsgálata alapján következtettek Zhang és munkatársai 

[ZhLuFr97] a vizsgált PEEK minta kopási mechanizmusaira (2.10. ábra). Kísérleteiket Pin-on-Disc 

berendezésen végezték, és azt tapasztalták, hogy állandó csúszási sebesség mellett (v=1 m/s) az 
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érintkezési nyomás változásának ellenére a PEEK kopási folyamatai stabil karakterisztikát mutatnak. 

Az anyag kopására leginkább a mikro-forgácsolás, a képlékeny folyás és a fáradásos delamináció a 

jellemzőek. Azonos vizsgálati feltételek mellett a súrlódási tényező független volt a terhelés 

változásától. 

(a) (b)

2.11. ábra A PEEK fajlagos kopási tényezője (a) szobahőmérsékleten és (b) 150ºC-on [FlFrYu99] 

Flöck és társai [FlFrYu99] különböző típusú szálakkal erősített PEEK és a tiszta PEEK 450 súrlódását 

illetve kopását vizsgálták. Kísérleteiket Pin-on-Disc berendezésen végezték. A vizsgálatokat kétféle 

sebesség (v=1 m/s és 3 m/s) és terhelés (p=1 MPa és 3 MPa) mellett végezték el, mind 

szobahőmérsékleten, mind 150°C-on. A próbatest anyagául PEEK 450-et választottak, melynek 

mérete 4 mm x 4 mm x15 mm. A disc anyaga 100Cr6-os csapágyacél volt, keménysége HRC 58-63, 

felületi érdessége Ra=0,57 µm. A disc mérete ∅25 mm / ∅42 mm. Méréseik szerint p=1 MPa 

terhelésnél és v=1 m/s sebességnél a kopási tényező értéke szobahőmérsékleten 8·10-6 mm3/Nm volt 

tiszta PEEK esetében, szálerősítés hozzáadásával pedig drasztikusan csökkent (2.11a. ábra). A 

súrlódási tényező értéke hasonló jelleget mutatott. Méréseik szerint, értéke µ=0,4 szálerősítés nélküli 

esetben, a hozzáadott szál pedig lecsökkentette azt 20-30%-kal, száltartalomtól függően. A terhelési 

szintet növelve a fajlagos kopási tényező valamelyest nőtt, de ez nagyságrendileg elhanyagolható 

változás (10·10-6 mm3/Nm). Azt tapasztalták, hogy a hőmérséklet növekedésével a kopási tényező is 

nőtt ws=25·10-6 mm3/Nm (T=150°C, p=3MPa, v=1m/s) (2.11b. ábra). 

Hanchi és Eiss [HaEi97] rövid szénszál erősítésű PEEK kompozit kopási és súrlódási vizsgálatait 

végezték el, vizsgálva a hőmérséklet hatását a jellemzőkre. A mérésekhez felhasznált berendezés 

konfigurációja forgó polimer lemezzel érintkező álló acél golyó volt. A vizsgálataikhoz PEEK 380G 

típusú anyagot használtak. A hőmérséklet hatásának vizsgálatához a 20-250°C tartományban 

végezték a kísérleteket, melyeknél a terhelés F=15N, a csúszási sebesség v=0,15m/s volt. Azt 

tapasztalták az előzetes termomechanikai vizsgálatokkal, hogy a rövidszénszál erősítés hatására a 

PEEK üvegesedési hőmérséklete a Tg=148 °C-ról 159 °C-ra növekedett, és a komplex rugalmassági 

modulusz is nőtt. A kopási és súrlódási jellemzőkkel kapcsolatban megállapították, hogy méréseik 

szerint a tiszta PEEK esetében a súrlódási tényező értéke üvegesedési hőmérséklet alatt kb. µ=0,2, 

míg az üvegesedési hőmérséklet fölött rohamosan nő, közel a duplájára. A rövid szénszál erősítés 

hatására a jelenség az előzővel ellentétesen zajlik le, üvegesedési hőmérséklet fölött csökken 
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jelentősen a súrlódási tényező. Kopás tekintetében mindkét anyag hasonlóan viselkedik, az 

üvegesedési hőmérséklet fölött megnő a kopás mértéke. Azonban ezeket az eredményeket a 

berendezés felépítése miatt másként kell értékelni, mint az egyéb hivatkozásbelieket, mert itt az acél 

golyó polimer alaprétegbe való benyomódása más jellegű kopási folyamatot eredményez, mint 

fordított (polimer pin – acél tárcsa elrendezés) esetben. Az itt említett berendezésen fellép a 

viszkoelasztikus „szántás” jelensége, amely egyértelmű növekedést eredményez a vizsgált jellemzők 

értékeiben. 

Wang és társai [WaXuLiCh00] a PEEK 450-es különféle, SiC-dal és PTFE-nel töltött változatait 

vizsgálták kopási és súrlódási szempontból. Kopásvizsgáló berendezésükben a forgó acél tárcsa 

palástfelületét érintkeztették a hasáb alakú polimer próbatesttel. A töltőanyagok arányának 

módosítása mellett határozták meg az egyes tribológiai jellemzőket. A tiszta PEEK anyagra kapott 

eredményeik (ws=7,3·10-6 mm3/Nm, µ=0,38) igen jó egyezést mutatnak más kutatók fentebb említett 

megállapításaival. SiC hozzáadásával 4,4 térf.%-ig, a PEEK kopási- és súrlódási tényezőjének értéke 

a felére csökken, ami igen jelentős változás. A PTFE töltőanyagként való hozzáadása a PEEK-hez 

nem hoz ilyen egyértelmű változást, illetve van egy optimum összetétel (kb. 20 térf.%), aminél a 

kopási tényező értéke a legalacsonyabb és a súrlódási tényező is kicsi. Amennyiben a PTFE-t a már 

ideális összetételű SiC-PEEK-hez adagolják, akkor a PTFE ellenkező hatást vált ki, megnöveli a 

kopási és a súrlódási tényezőt is. Ezt a jelenséget egyébként Lu és Friedrich is megfigyelte [LuFr95]. 

A plazmagázos kezelés hatását vizsgálta Zhang és kutatócsoportja [ZhHäFrSoDo95] a PEEK és 

kompozitjainak segítségével. Kísérleteik során a PEEK 150P változatát alkalmazták. A kopásvizsgáló 

berendezés felépítését tekintve forgó acél tárcsa és annak nekiszorított 4 mm x 4 mm x 10 mm-es álló 

pin volt. A méréseket standard körülmények között (p=1 MPa, v=1 m/s, T=25°C) végezték. A 

felhasznált anyagok a tiszta PEEK 150P, PEEK/TF (politetrafluoretilén adalék) és PEEK/FC30- (PTFE 

adalék, grafit és rövid szénszál erősítés) voltak. Egyrészt ezeknek az anyagoknak a viselkedését 

kísérték figyelemmel, másrészt a fent említett anyagokat többféle módon plazmagázzal (argon) 

kezelték, és ezeken a módosított anyagokon megismételték méréseiket. Így természetesen a 

plazmagázos kezelés hatása is összehasonlíthatóvá és kielemezhetővé vált. Tribológiai kísérleteik azt 

mutatták, hogy a kopási és súrlódási tényező értékére leginkább a tiszta PEEK esetében volt hatással 

a plazmagázos kezelés. Az átlagos súrlódási tényező értéke (µ) a tiszta PEEK esetében 0,42-ről 0,23-

ra csökkent (PEEK/TF: 0,36 →0,18; PEEK/FC30: 0,28 →0,17), míg a kopási tényező átlagos értéke 

(ws) közel egy nagyságrendnyit esett, 17,3·10-6 mm3/Nm-ről 1,2·10-6 mm3/Nm-re. 

Az ellenfelület felületi érdességének hatását vizsgálta száraz csúszási esetben Elliot, Fisher és Clark 

[ElFiCl98]. A PEEK két változatát (450G és 100P), illetve a szénszál erősítésű APC2 kompozitot 

használták kísérleteikhez, melyek során azok fajlagos kopási tényezőjét és súrlódását az idő (kopási 

út) függvényében követték nyomon. Három pin-es Pin-on-Disc berendezést használtak. Minden 

esetben a csúszási sebesség v=0,18 m/s, a terhelés p=1 MPa volt. (Tapasztalatok szerint a 3-Pin-On-

Disc kopásvizsgáló gyakran más eredményt produkál, mint az „egyszeres” típus. Az „egy pin”-es 

berendezés sokkal inkább hajlamos a stick-slip jelenségre és kedvez a pin „sarokbenyomódást” 

szenvedett élének lekopása szempontjából.) Két különböző felületi érdességű acél (316 
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rozsdamentes acél) tárcsát használtak (Ra=0,30 µm, ill. Ra=0,02 µm). Azt tapasztalták, hogy a PEEK 

450G teljesen eltérően viselkedik a kisebb molekulasúlyú 100P-től. A 450G esetében a kopás szinte 

teljesen független a felületi érdességtől (ws=6·10-6 mm3/Nm). A súrlódási tényező szintén többé-

kevésbé független a felületi érdességtől, értéke µ=0,30÷0,35 között változott. Összegzésként tehát 

elmondható, hogy vizsgálataik szerint a PEEK 450G esetében mind a kopás, mind a súrlódás 

gyakorlatilag független a kiinduló felületi érdességtől. 

A felületi érdesség hatásának vizsgálata volt a célja Ramachandra és Ovaert [RaOv97] munkájának, 

akik szabályozott felületi topográfiájú ellendarabbal végezték kísérleteiket, hogy feltérképezzék a 

barázdák kopásra gyakorolt hatását, hogyan befolyásolja a tribológiai folyamatot a felületi érdességi 

barázdák mélysége, iránya és sűrűsége. Kísérleteiket álló acéltárcsás, „forgó” 3 pin-es Pin-on-Disc 

berendezésen végezték. Az ellendarab hatásának vizsgálatához felületedzett acél tárcsát (HRC 

60÷63, Ra=0,03µm) használtak a felületi érdességcsúcsok deformációjának minimalizálásához, illetve 

mert a keményebb ellenfelület alacsonyabb kopáshoz vezet. A pin anyaga PEEK 450G volt, a 

névleges terhelés p=0,19 MPa, csúszási sebesség v=0,5 m/s volt. Az ellenfelület szuperfiniselt, majd 

erre vittek fel szabályos barázdákat különböző irányítottsággal (sugár irányban, sugár iránnyal szöget 

bezáróan, koncentrikus körök formájában, illetve radiális és szöget bezáró keresztmintázat formában). 

Ily módon kívánták vizsgálni az irányítottság hatását. Eredményeikben megállapították, hogy nincs 

meghatározó összefüggés a barázdák szöge és a kopási arány között, illetve a barázdák távolsága 

között sem. Továbbá az általuk vizsgált (pv) szorzat esetén nem volt megfigyelhető koherens, stabil és 

egybefüggő transzferfilm a tárcsák felületén. Általánosságban a PEEK éppúgy lerakódott az árkokban, 

mint az árkok közötti platókon. 

 
2.12. ábra Kialakult PEEK transzfer film acél ellendarabon (Pin-on-Disc vizsgálat – Kompozit Anyagok 

Intézete, Kaiserslautern) 

Kemény ellenfelületen (pl. fémek) csúszó polimerek esetében sokszor megfigyelhető polimer transzfer 

film az ellenfelületen (2.12. ábra). A polimerek súrlódásában és kopásában fontos tényező a transzfer 

film kialakulása és annak sajátossága. Ha egyszer kialakul a transzfer film, akkor egyéb, másodlagos 

kölcsönhatás következik be a polimer és a hasonló anyagú réteg között, függetlenül az alapanyag 

(hordozó) összetételétől. A polimer további csúszása esetén folytatódhat a kopás, melynek során a 
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lekopott anyag részben a transzfer filmhez adódik, mivel a felületek közötti kötődés gyakran erősebb, 

mint magában a polimer anyagban, annak molekulái között. 

Erre mutatnak példát Flöck és Friedrich [FlFr98] hosszú szénszál erősítésű CF/PEEK kompozit 

esetében végzett kísérletei, mellyel a transzfer film réteg kialakulását vizsgálták. 

 

A poli-éter-éterketonnak különböző molekulasúlyú változatai vannak, amire a megnevezésbeli számok 

utalnak (pl. PEEK 100, 150, 380, 450). A molekulasúly növekedésével a fajlagos kopási tényező 

csökken és ez a hatás nagyobb terhelés esetében jelentősebb. Azonos (pv) szorzat esetén a „nagy” 

csúszási sebesség (v) és „kis” terhelés (p) intenzívebb kopást eredményez, mint a „kis” csúszási 

sebesség és „nagy” terhelés. Szobahőmérsékleten, standard vizsgálati körülmények között (p=1 MPa, 

v=1 m/s), Pin-on-Disc berendezésen mérve megközelítőleg ws=5÷10·10-6 mm3/Nm a PEEK fajlagos 

kopási tényezője. A hőmérséklet növekedés hatására a fajlagos kopási tényező értéke nő. Az átlagos 

felületi érdesség értékének változása nincs hatással a PEEK kopására a (pv)=0,2 MPa⋅m/s terhelési 

szinten. A PEEK kopására a mikro-forgácsolás, a képlékeny folyás és a fáradásos delamináció 

jellemző. Természetesen a különböző berendezéseken és eltérő vizsgálati feltételek mellett kapott 

eredmények nem hasonlíthatóak össze közvetlenül, de az ismertetett munkákon keresztül képet 

kaphatunk arról, hogy mely vizsgálható paraméterek (pl. terhelés, csúszási sebesség, hőmérséklet, 

ellendarab felületi érdessége) hogyan befolyásolják a PEEK kopási viselkedését. 

2.5. A kopási folyamatok (anyagleválás) modellezése 

A tribológiai viselkedés modellezése és numerikus szimulációja csak az utóbbi tíz évben kezdett 

kibontakozni, ahogyan a számítástechnikai eszközök (hardver és szoftver) is egyre fejlettebbek lettek. 

A szakirodalom jelenlegi állása szerint kevés ilyen munka készült, amelyek ráadásul csak a tribológiai 

viselkedés egy-egy aspektusára korlátozódnak, pl. az érintkezési, kopási vagy hőtani szempontok 

szerint készültek, de ma még nincs egyetlen átfogó, minden szempontot figyelembe vevő (1.1. ábra) 

modell sem. Ovaert még makro modelleket készített, de a technika mai fejlettségi szintjén akár a 

szálerősítéses polimer anyagok terhelés alatti viselkedésének mikro szintű, a szálelválás hatását is 

figyelembe vevő számítógépes modellezése [Go02] is megoldott, sőt egyes kutatók a neurális 

hálózatokat is bevetik a kopási térfogat előre jelzésének céljából [VeReFr00]. 

Polimer anyagok esetében a terhelés átadás és az érintkezési állapot modellezése a legegyszerűbb 

esetben a Hertz elmélet szerint történhet [He82], mivel a polimerek többsége általában lineárisan 

rugalmas, izotróp anyagként modellezhető kis terhelésnél és szobahőmérsékleti körülmények között. 

Amennyiben a terhelési szint vagy a vizsgálati hőmérséklet növekszik, akkor az időfüggő és 

hőmérsékletfüggő viselkedést, illetve kompozit anyagok esetében az anizotrópiát is figyelembe kell 

venni. 

Az utóbbi évtized rohamos fejlődést hozott a tribológiai témájú végeselemes szimulációk, az ún. 

„numerikus tribológia” területén. 
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Põdra és Andersson [PöAn99] úttörő munkát végzett a kopás numerikus szimulációjának terén. 

Munkáikban abból a feltételezésből indultak ki, hogy fém-fém csúszópárok esetén amennyiben az 

érintkezési hőmérséklet 700 °C felett van, akkor oxidációs kopás jellemzi a folyamatot, míg az alatt a 

kopási törvény lineárisan függ a terheléstől, és független a sebességtől. Ezt a lineárisan viselkedő 

tartományt az Archard-féle kopási egyenlettel lehet leírni. 

 
H
nF

K
s
V

= , (2.3) 

ahol V [mm3] a kopási térfogat, s [m] a csúszási út, K [-] a dimenziótlan kopási tényező, Fn [N] a 

normál erő, H [MPa] a keménység. Modelljeikben az ellendarabot végtelenül merevnek feltételezik. A 

kopás szimulációjának kiinduló adatai a modell geometriája, a terhelések, kényszerek és a kopási 

modell paraméterei, az anyagtulajdonságok mellett. A szimuláció az érintkezési feszültségek és az 

érintkezési tartomány meghatározása után a kopási tényező segítségével határozza meg a kopási 

mélység növekményt a lineáris kopási egyenlet alapján. A szimulációs lépések közötti túl nagy 

lépésköz a numerikus algoritmus divergenciáját okozhatja. Põdra és munkatársa ennek elkerülésére 

bevezettek egy időskálázási tényezőt, aminek segítségével megszabták azt, hogy az időlépések 

lehetnek változóak, de a kopási növekmény nem lehet nagyobb egy határértéknél. Ily módon értek el 

futási idő csökkentését, bár a nem állandó lépésköz miatt minden lépés előtt tesztfuttatást végeztek, 

hogy az adott időléptékkel megoldható-e a következő numerikus lépés. 

Öqvist [Öq01] munkájának célja egy gyors és pontos kopás szimulációs algoritmus kidolgozása volt 

időlépéses technika, geometriai módosítás és változó időlépés alkalmazásával. Munkája annyiban tér 

el Põdra és Andersson modelljeitől, hogy ő már kitér a kopási út meghatározására, illetve figyelembe 

veszi a rugalmas deformáció hatását az ellentesten is. Szintén a lineáris Archard-féle kopási 

törvényből indul ki és a szimuláció első lépéseként előkészíti a megfelelő geometriát a végeselemes 

analízishez. Ezt követően meghatározza a terhelést és elmozdulást az érintkező csomópontokban, 

majd ez alapján kiszámítja a teljes kopási mélységet (adott időlépéshez) az érintkezési tartomány 

csomópontjaiban. Összehasonlító elemzéshez kísérleteket is végeztek. Acél görgő oda-vissza 

mozgását szimulálták méréseikkel, illetve ezzel összhangban a numerikus modellekkel. A 

végeselemes analízishez síkbeli, síkalakváltozásos modelleket használtak. Az anyagmodell lineárisan 

rugalmas volt, mivel a terhelések nem okoztak folyáshatárnál nagyobb feszültséget. Számításaik nem 

vették figyelembe az érintkezési felület mikroszerkezetét, mint például a felületi érdesség vagy a 

felületi mintázat. Szintén elhanyagolták az érintkező felületeken létrejövő magasabb hőmérséklet 

anyagtulajdonságokat módosító, illetve a hőtágulás geometriát módosító hatását. A számítási idő 

minimalizálására „változó időlépést” vezetett be a szimulációs lépések között. Ez azonban topográfiai 

egyenetlenségekhez vezet, mivel a túl nagy kopási lépés néhány csomóponton túl nagy kopást 

eredményez, míg másokon alulról közelíti azt, majd a következő lépésben az alulról közelített 

csomópontokon lesz túlzott mértékű a kopás. A változó lépésköz eredményeként a végső kis lépések 

eltüntetik ezeket az egyenetlenségeket, és a kapott eredmény nem tér el a kis és konstans lépésekkel 

végzett szimulációtól. 
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Yan és munkatársai [YaOdBu02] számítógépes eljárás segítségével próbálták megbecsülni a forgó 

tárcsával érintkezésben lévő, félgömb végű pin csúszó kopását. Ez az elrendezés megfelel a 

tribológiai vizsgálatoknál széleskörűen alkalmazott Pin-on-Disc berendezésnek. Munkájuk célja az 

volt, hogy megértsék a pin és a disc érintkezésekor és csúszásakor a disc kopási nyomának közepén 

kialakuló, alapvetően síkalakváltozási tartomány kialakulását. A kopási tényező meghatározható 

ebben a síkalakváltozási tartományban az érintkezési feladat kétdimenziós megközelítésével, 

lecsökkentve így a háromdimenziós érintkezési analízis számítási idő igényét. Periodikus egységcella 

eljárást használtak a kopási tényező megbecslésére a középső, síkalakváltozási tartományban. A disc 

általános háromdimenziós kopása ezután meghatározható a kopási nyom 2D-s alakjából megfelelő 

konverziós tényező segítségével. A közelítő modelljeiket kísérleti úton is igazolták jó egyezéssel, Al-Si 

bevonatú disc-en és wolfram-karbid pin-en. 

Gu és Shillor [GuSh01] csatolt nemlineáris differenciál egyenletek segítségével írták le egy befogott 

rugalmas rúd csúszósúrlódási problémáját, melyben a kopási, alakváltozási és hőtani viselkedést 

vették figyelembe. A differenciál egyenleteket a végeselemes technikán alapuló saját fejlesztésű 

programmal oldották meg. A rúd tranziens hőmérséklet eloszlását egydimenziós feladatként kezelték. 

A kopás leírására az Archard-féle kopási törvényt használták. Kétféle esetet vizsgáltak: egyrészt azt a 

problémát, amikor a befogott rúd és a csúszó ellendarab távolsága nem változik meg, vagyis a 

súrlódási hő következtében kialakuló hőtágulás kontaktnyomás növekedéshez vezet, másrészt azt az 

esetet, amikor csúszkás befogás mellett a kontaktnyomás állandó. Munkájuk jó elméleti áttekintést 

nyújt a Pin-on-Disc rendszer alapelemei között (befogott rúd és csúszó tárcsa) lezajló mechanikai és 

hőtani folyamatok megértéséhez. 

Váradi és munkatársai [VáNéFrFl00] kompozit-acél csúszó párok esetére dolgoztak ki olyan anizotrop 

numerikus érintkezési algoritmust, amely alkalmas a „rétegbevonatos” típusú problémák vizsgálatára 

valós felületek érintkezése esetén. Végeselemes érintkezési vizsgálattal határozták meg az 

érintkezési paramétereket (valós érintkezési tartomány, kontaktnyomás, stb.). Az érintkezési 

hőmérséklet növekményt állandósult állapotban hőtani algoritmussal, míg „gyors” csúszási esetben 

végeselemes tranziens hőtani technikával határozták meg. Modelljeikben figyelembe vették a PEEK 

anyagú transzfer film (TFL) hatását is, ami különösen magasabb hőmérsékleten (150 °C) befolyásolja 

jelentősen az érintkezési paramétereket és az érintkezési hőmérsékletet. Azt tapasztalták, hogy TFL 

jelenlétében nőtt a valós érintkezési tartomány és csökkent az érintkezési nyomás maximális értéke, 

illetve az érintkezési hőmérséklet egyértelműen magasabbá vált. Számításaik szerint a TFL 

anyagának alacsony hővezetési tényezője miatt a transzfer film közel került az olvadásponthoz, az 

érintkezési tartomány kis környezetében meg is olvadt a vizsgált feltételek mellett. 

A kopás illetve kopadék leválás modellezésére Eleőd és munkatársai [ElDeBa00] dolgoztak ki 

végeselemes modelleket. Numerikus szimuláció segítségével meghatározták valós felületi topográfiájú 

test feszültségi és alakváltozási állapotát az érintkezési felületen. Ezen jellemzők ismeretében 

következtetni lehet a felület károsodási formájára, vagyis előre jelezhető a várható részecske leválási 

mechanizmus száraz csúszási esetben adott névleges terhelés esetén. Modelljük a kopás mennyiségi 
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modellezésre még nem volt alkalmas, de az eljárás segítségével lehetségessé válik a felületek 

megmunkálásának vagy a kopásálló bevonatok optimalizálása. 

Fémforgácsolás esetében vizsgálta Yen, Söhner, Lilly és Altan [YeSöLiAl04] a paraméterek 

(forgácsolási hőmérséklet, érintkezési nyomás és relatív csúszási sebesség) hatását a szerszám 

kopásra és a szerszám-forgács, illetve szerszám-munkadarab kapcsolatára. A szerszám kopási 

modelleket és a végeselemes technikát alkalmazták a forgácsolás során létrejövő szerszámkopás 

megbecslésére. A szénacél forgácsolásához használt bevonat nélküli keményfém szerszám 

kopásának meghatározásához az Usui-féle, adhéziós kopáson alapuló kopási modellt, és a DEFORM-

2D nevű kereskedelmi szoftvert használták. A már említett szerszámkopási modell figyelembe veszi a 

hőmérséklet hatását is állandósult hőtani állapot feltételezésével. A hőmérsékleti adatok és a 

kontaktnyomás segítségével határozták meg a kopás nagyságát a következő lépésben. Az új 

geometriát csomópont eltolásos módszerrel definiálták. 

McColl és munkatársai [McDiLe04] végeselemes alapú eljárást dolgoztak ki a fretting típusú kopás 

szimulációjára henger/sík érintkezésének esetére. A súrlódási és kopási tényező meghatározására 

kísérleteket végeztek kis amplitúdójú oszcilláló mozgást végző nitridált és nem-nitridált felületű acél 

próbatesteken. A módosított Archard-féle egyenleten alapuló numerikus szimulációt kereskedelmi 

végeselemes rendszer segítségével készítették el. A modell 2D-s, a síkalakváltozás feltevésein 

alapszik. A kopás növekményt a kopási ciklusoknak megfelelően határozták meg az érintkező 

felületek csomópontjaiban. A kontaktozást minden lépésben a geometria módosításával, az adott 

lépésre számított kopási növekménynek megfelelően, a csomóponti-koordináták „frissítésével” 

végezték. Számított eredményeik jó összhangban vannak a kísérleti adatokkal. A szimuláció 

stabilitásának problémájával ők is szembekerültek a számítási idő csökkentése érdekében végzett 

időlépés növelésekor. Azonban Pödra és Öquist munkájához hasonlóan ők is csak az általuk vizsgált 

feladatra érvényes kopási növekmény számszerű határértékét határozzák meg, amely az alkalmazott 

végeselemes rendszer kontaktozó algoritmusában már nem okoz instabilitást. Általános érvényű 

megfogalmazásával a probléma megoldásának az említett munkák egyike sem szolgál. 

Szerző Év Megjegyzés 

PöAn99 1999 2D, kopás (Archard), fém-fém, lin. rug. anyag 

ElDeBa00 2000 3D, valós felület, érintkezési állapot, rétegbevonatos, rug. képl. anyag 

VáNéFr00 2000 3D, valós felület, érintkezési és hőtani állapot, transzfer film 

Öq01 2001 2D, kopás (Archard), fém-fém 

YaOdBu02 2002 2D, kopás (konverziós faktorral 3D), fém-fém 

YeSöLiAl04 2004 2D, kopás (Usui) és állandósult hőtani áll., fém-fém, lin. rug. anyag 

McDiLe04 2004 2D, fretting típusú kopás (Archard), fém-fém, lin. rug. anyag 

Kónya 2004 2D, kopás, tranziens hőt. áll., polimer-fém, hőm. függő lin. viszkoel. anyag 

2.1. táblázat A kopás szimuláció terén végzett nemzetközi és hazai kutatások 
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A tribológiai viselkedés modellezésének és numerikus szimulációjának témájában kevés munka 

készült, melyek alapvetően a tribológiai viselkedés egy-egy aspektusára korlátozódnak (pl. az 

érintkezési, kopási vagy hőtani szempontok szerint készültek; lásd 2.1. táblázat). Ma még nincs 

átfogó, minden szempontot figyelembevevő makroszintű általános kopási modell. A kopási 

mechanizmusok, illetve az érintkezési tartományba belépő kopadék hatásának szimulációja (nano- 

vagy mikroszintű modellek) pedig egyáltalán nem megoldott. Az első, a kopás numerikus 

szimulációjához kapcsolódó úttörő munkák az Archard-féle lineáris kopási egyenletet használták fém-

fém csúszó párok esetén síkbeli végeselemes modellek felhasználásával. A további kutatások célja a 

gyors és pontos kopás szimulációs algoritmus kidolgozása volt időlépéses technika, geometria 

módosítás és változó időlépés alkalmazásával; valamint olyan anizotrop numerikus érintkezési 

algoritmus kidolgozása, amely alkalmas akár a „rétegbevonatos” típusú problémák vizsgálatára valós 

felületek érintkezése esetén. Kutatómunkám során olyan kopás szimulációs algoritmust kívánok 

kifejleszteni, amely síkbeli végeselemes modell segítségével, hőmérsékletfüggő, kúszási 

anyagtörvényt használ, és alkalmas az érintkezési hőfejlődés, valamint a hőtágulás 

figyelembevételével a kopás, mint anyagleválás modellezésére. 

2.6. Polimerek időfüggő viselkedése 

A polimerek időfüggő viselkedésének irodalma igen kiterjedt, a teljesség igénye nélkül néhány művön 

keresztül (Tschoegl [Ts89], Krischnamachari [Kr93], Whitney [WhMc90], Bodor és Vas [BoVa01], 

Marosfalvi [Ma87], stb.) szeretném röviden áttekinteni a viszkoelasztikus anyagok sajátosságait. 

2.6.1. A lineáris viszkoelasztikus elmélet 

A géptervezésben többnyire teherbírásra, vagy adott élettartamra kell méretezni a berendezéseket. Az 

utóbbi esetben különösen fontos szempont a polimerek időfüggő tulajdonságainak figyelembe vétele. 

Szerkezeti anyagként való felhasználásukat nehezíti, hogy tulajdonságaik érzékenyek a mechanikai 

igénybevétellel és a környezeti hatások változásával szemben; például mechanikai igénybevétel 

esetén már szobahőmérsékleten is jelentős időérzékenységet mutatnak. Az időtartamfüggő jellemzők 

azonban azt is jelentik, hogy a fémek méretezéséhez használt egyenletek a polimerek esetében 

általában nem használhatóak közvetlenül a teherviselő képesség vagy az alakváltozás 

meghatározására. 

Polimer anyag megfelelő feltételek melletti alakváltozása során valamennyi energia minden esetben 

tárolódhat, és ezt az energiatárolódást mindig bizonyos mértékű energia disszipáció kíséri. 

Jellegzetesen viszkoelasztikus anyagban a feszültség és az alakváltozás, illetve az alakváltozási 

sebesség közötti kapcsolat nem fejezhető ki anyagállandókkal, mint tisztán viszkózus, vagy tisztán 

elasztikus anyagok esetében. A viszkoelasztikus anyagok reológiai viselkedése időfüggő 

anyagjellemzőkkel írható le. 

Az elasztikus és viszkózus viselkedés együttes hatása és ezek időtől és hőmérséklettől való függése 

csak abban az esetben írható le egyszerűen, ha a leírást a lineáris viszkoelaszticitásra korlátozzuk. Ez 
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magában foglalja az alakváltozás csekély (0,1-1%) mértékét és az ennek megfelelő feszültséget 

[BoVa01]. 

Lineáris viszkoelaszticitásról akkor beszélünk, ha a rugalmas tulajdonságok a Hooke-törvényt, a 

viszkózus tulajdonságok pedig a newtoni folyástörvényt követik. Ez azonban csak a fent említett 

viszonylag kis terhelések tartományában igaz, ahol az anyag izokrónái (σ-ε görbék) lineárisak. 

A tisztán rugalmas és tisztán viszkózus lineáris viselkedés az alábbi egyenletekkel írható le [Ts89]: 

 εσ E=  (2.4) 

 dt
dεησ =

 (2.5) 

Amennyiben a fenti egyenletek segítségével akarjuk leírni a lineárisan viszkoelasztikus viselkedést, 

akkor ezt azok kombinációjával tehetjük meg. 

Menges szerint a lineáris viszkoelasztikus viselkedést három alapelv írja le [Me90]: 

• a Boltzmann-féle szuperpozíciós elv, 

• a korrespondencia elv, 

• és az idő – hőmérséklet hasonlósági elv. 

A lineárisan viszkoelasztikus viselkedés az alábbi - nemlineáris esetben nem tapasztalható - 

jellegzetességekben nyilvánul meg [BoVa01]: 

• a relaxációs modulusz és a kúszási érzékenység nem függ az ε0, illetve σ0 gerjesztési 

(terhelési) szintektől; 

• a különböző típusú gerjesztések mellett kapott válaszok egymásba átszámíthatók; 

• az izokrónák lineárisak; 

• a szakítógörbe és a relaxációs görbe, illetve a kúszásgörbe menete egymásból 

meghatározhatók. 

A nemlineáris viselkedést a kutatók - például a kúszás során a maradó alakváltozás leírását 

pontosbítandó - nemlineárisan viszkózus modellelemek alkalmazásával, illetve a lineáris 

viszkoelaszticitás alapegyenleteinek megfelelő általánosításával, vagy az ún. hasonlósági elvek, 

továbbá a polimer szerkezetét is figyelembe vevő elméletek alkalmazásával törekednek leírni 

[BoVa01]. 

2.6.2. Polimerek időfüggő viselkedése mechanikai terhelések esetén 

A polimer szerkezeti elemek terhelési időtartama adott esetben a több ezer órát is elérheti, illetve 

időben szakaszos jellegű is lehet, ezért fontos elemezni az időfüggő viselkedés jellegzetességeit, ami 

az alábbi módokon nyilvánul meg [KiMaMo85]: 

1. Kúszás (tartósfolyás), az igénybevételi feszültség állandó, σ= áll. 
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2. Feszültség relaxáció, az igénybevételi alakváltozás állandó, ε=áll. 

3. Visszaalakulás (rugalmas utóhatás), az igénybevételt követő tehermentesített állapotban 

az anyag viselkedése, σ=0 ill. ε=0 

4. Állandó ütemű feszültség növekedés, dσ/dt= áll. 

5. Állandó ütemű nyúlás növekedés, dε/dt= áll. 

A lineáris viszkoelasztikus anyagok alakváltozására jellemző viselkedést a mechanikai analóg 

modellek teszik szemléletessé, amelyek tetszőleges számú és módon összekapcsolt rugalmas és 

viszkózus elemből állnak. A rugalmas elemek a Hooke-törvényt, míg a viszkózus elemek a newtoni 

folyástörvényt követik. A modellek jól tükrözik a mechanikai viselkedés jellegzetességeit, 

szemléletessé teszik a differenciál egyenleteket. 

A reális polimer anyagok viszkoelasztikus viselkedését azonban a 4, vagy 5 paraméteres modell is 

csak minőségileg, azaz alakilag írja le, azonban mennyiségi szempontból általában csak durva 

közelítésnek tekinthető. A pontosabb közelítéshez vagy a modellelemek soros és párhuzamos 

kapcsolásának további kombinálásával bonyolult modellhálózatok előállítása, vagy pedig egyszerű, de 

különböző időállandójú modellekből összetett, általánosított modellek szerkesztése szükséges, mint 

például az általánosított Maxwell-modell. 

 

A polimer anyagok esetében a csúszósúrlódó folyamatok során kialakuló hőfejlődés miatt indokolt 

lehet az idő- és hőmérsékletfüggő anyagjellemzők figyelembevétele a modellezéseknél. A mechanikai 

terhelések hatására megnyilvánuló jellegzetességek, mint pl. a kúszás és feszültség relaxáció a 

lineáris viszkoelasztikus elmélet szerint jellemezhetőek a másik paramétereivel és fordítva, de a 

gyakorlati tapasztalat szerint [Ma87] pl. a kúszás mérések alapján nem határozhatóak meg a 

relaxációs modellt leíró paraméterek megfelelő pontossággal. 
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3. A vizsgált polimer anyag jellemzése és alkalmazása 

3.1. A PEEK általános jellemzése 

A hőállóság, a mechanikai tulajdonságok és kémiai stabilitás alapján megkülönböztethetőek az 

általános rendeltetésű és a nagy teljesítőképességű polimerek (3.1. ábra). A nagyteljesítményű 

műszaki műanyagok csoportjába azok a polimerek sorolhatóak, amelyek széles hőmérséklet 

tartományban igen jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek (statikus és kifáradási szilárdság, 

kúszásállóság, ütésállóság, kopásállóság). Az említett feltételeknek megfelelő egyik anyagcsoport a 

poli-éter-éterketon-ok csoportja, amelynek különleges jellemzője, hogy a polimer láncban lévő aromás 

gyűrűk, éter kötések és keton csoportok különféle variációival az üvegesedési és az olvadási 

hőmérséklet változtatható (3.2. ábra) 

Amorf Részben kristályos

Közönséges
műanyagok

PEEK

FP

LCPPPS

PBTP
PETP

PA

POM

RF-PP

PE-HDPE-LD

PE-UHMWPPSMA

PS

PMMAABS

m-PPO

PC

PAR PSU
PES PEI

PPSU

PAI

PI

PVC

SAN

Nagyteljesítményű
műszaki műanyagok

Általános
műszaki
műanyagok

 
3.1. ábra A műanyagok csoportosítása [AnFlKaKo97] 

 
3.2. ábra A különféle poli-éter-éterketon változatok olvadási és üvegesedési hőmérséklete az 

éter/keton arány függvényében [Fr97] 
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A PEEK az 1980-as években jelent meg [CzNaGa00] és széles körben elterjedt, mint a legnagyobb 

teljesítőképességű műszaki polimerek egyike. A poli-éter-éterketon részben kristályos hőre lágyuló 

polimer, ami lineáris aromás polimerláncból épül fel (3.3. ábra). 

 

3.3. ábra A poli-éter-éterketon molekuláris felépítése 

A PEEK, tulajdonságait tekintve, olyan helyen alkalmazható előnyösen, ahol szélsőséges az 

igénybevétel: alacsony, vagy igen magas a hőmérséklet, erős a vegyi hatás, intenzív a sugárzás, vagy 

különösen nagy a terhelés. 

Nagyon sok területen felhasználható, pl. a hagyományos gépgyártásban, a repüléstechnikában, 

nukleáris technikában, orvostechnikai alkalmazásokban és más fejlett műszaki területeken. 

Főbb jellemzői: 

- nagy mechanikai szilárdság és keménység, 

- magas alkalmazhatósági hőmérséklethatár (250-310°C), 

- nagy szilárdság magas hőmérsékleten is, 

- kiváló kopásállóság a legkülönbözőbb üzemi körülmények között, 

- nagyon nagy méretstabilitás és merevség magas hőmérsékleten is, 

- kiváló vegyi és hidrolízis állóság, 

- rendkívüli ellenállás radioaktív sugárzással szemben, 

- jó villamos szigetelő és kedvező dielektromos viselkedés, 

- öregedésállóság. 

Hátránya, hogy fröccsöntése csak igen magas hőmérsékleten lehetséges (kb. 400 °C) 

szerszámtemperálással (pl. 180 °C). Ennek ellenére sokan tartják a 20. század legsokoldalúbb, 

legkitűnőbb polimer szerkezeti anyagának, amire igen magas ára is utal (PEEK 60 USD/kg, PA-66 

3,30 USD/kg) [CzNaGa00]. 

3.2. Szilárdsági jellemzők 

Az alábbiakban bemutatandó 3.4.-3.8. ábrák az egyik gyártó – Victrex – termékkatalógusából 

származnak. Tájékoztató jelleggel szeretném őket bemutatni, hiszen a vizsgált polimer anyag 

feldolgozása során a technológiából adódóan változások következhetnek be a polimer 

anyagszerkezetében, amelyek hatással vannak az anyagtulajdonságokra. Azért ismertetném mégis a 

Victrex-től származó jellemző adatokat, mert a kísérleti részekben felhasznált próbatestek ettől a 

cégtől származó anyagból készültek. 
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3.4. ábra A PEEK alapú anyagok jellegzetes σ-ε görbéje [Victrex] 

A PEEK szilárdsági jellemzői meghaladják a legtöbb, mérnöki gyakorlatban használt hőre lágyuló 

polimer jellemzőit. A 3.4. ábrán különböző PEEK alapú anyagok σ-ε diagramja látható. Mindegyik 

görbe kezdeti szakasza megközelítőleg lineáris és definíció szerint megfeleltethető a rugalmassági 

modulusznak. A PEEK viszkoelasztikus természetéből adódóan a szakadási jellemzők értékeinek 

egész tartománya figyelhető meg különböző hőmérsékleten. 

A PEEK polimerek rendszerint olyan szerkezetekben használatosak, amelyek tartósan magas 

hőmérsékleten üzemelnek. A 3.5. ábrán látható a szakító szilárdság változása a hőmérséklet 

függvényében. 

 
3.5. ábra A PEEK szakító szilárdság-hőmérséklet görbéje [Victrex] 

A kúszás állandó feszültség mellett fellépő alakváltozás. A műszaki polimerek közül a PEEK 

kiemelkedik a kúszással szembeni ellenállásával: magas feszültségszintet képes elviselni a 

megnyúlás jelentős időbeli megváltozása nélkül. A 3.6. és 3.7. ábrák a PEEK 450G kúszási 

viselkedését mutatják: a fajlagos alakváltozás változását az idő és hőmérséklet függvényében. 
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3.6. ábra A PEEK 450G ε-t görbéje 23°C-on (1450 psi≅10 MPa) [Victrex] 

 
3.7. ábra A PEEK 450G ε-t görbéje 150°C-on (145 psi≅1 MPa) [Victrex] 

 
3.8. ábra Néhány nagy teljesítményű műszaki polimer „hőelhajlási hőmérséklete” (p=1,85 MPa) 

[Victrex] 
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A rövid idejű hőállóság jellemzésére szolgál a „hőelhajlási hőmérséklet” (Heat Distortion 

Temperature). Ez az a hőmérséklet, amelyen állandó feszültség terhelés mellett (1,82 MPa) a 

próbadarab meghatározott mértékben deformálódik (0,25 mm) (3.8. ábra). 

3.3. Alkalmazási példák 

A repülőgép- és gépjármű iparban a poli-éter-éterketon egyre elterjedtebben helyettesíti a fémes 

anyagokat magas hőmérsékletnek és erős kopásnak kitett alkalmazásokban, mint például 

fogaskerekek, csapágyperselyek, görgők és hajtásláncolati elemek. A PEEK könnyebb, és nagyobb a 

kopással illetve hőterheléssel szembeni ellenálló képessége, mint sok fémnek. A polimer magas tartós 

üzemi hőmérséklete és a vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képessége révén különösen alkalmas 

petrolkémiai kompresszorok, szivattyúk és szelepek készítésére. A telektronikai illetve 

mikroelektronikai iparban előszeretettel használják a PEEK különféle változatait szilícium 

lapkatárolónak. A következő részben szeretnék bemutatni néhány példát a PEEK rendkívül sokoldalú 

alkalmazhatóságára, különös tekintettel a tribológiai célú feladatokra. 

 
3.12. ábra Ford légkodícionáló tömítése 

 
3.13. ábra Danfoss szivattyú alkatrészei PEEK-ből 

A 3.9. ábrán látható csigakompresszor a Ford légkondicionálójának egysége. A kifejlesztett 

csigakompresszor tömítése PEEK alapú kompozit, amelynek esetében nagyon fontos a tartósság, 

merevség és kopásállóság a különböző nyomású kamrák közti szivárgás elkerülésére [w3rt]. 

A Danfoss szintén a Victrex® PEEK™ polimerjét választotta vízszivattyúiba [w3da]. A Danfoss víz-

hidraulikai rendszereinek legnagyobb felhasználási területe az élelmiszeripar, a tűzoltó berendezések, 

a nagynyomású tisztítók és a légkondicionáló rendszerek. A Danfoss Nessie® márkanevű 

szivattyúiban több csapágy, a beömlő tárcsa és a dugattyú gömbcsuklója is PEEK-ből készült (3.13. 

ábra). A poli-éter-éterketon kiválóan alkalmas igen jó kopásállósága, alacsony súrlódási tényezője és 

megfelelő a vegyi ellenállósága miatt a feladatra. 

A félvezetőgyártás több, mint száz lépésből áll, mialatt egyetlen lapkán az integrált áramkörök százai 

kerülnek kialakításra. Ezeknek a lépéseknek a pontossága megköveteli a folyamat teljes 

36 



automatizálását, emiatt a lapkákat ún. „lapkahordozó kosarakban” szállítják az egyes munkafázisok 

között (3.14.ábra). A modern szilíciumlapka gyártási és kezelési folyamatok növekvő igényeket 

támasztanak a szilíciumlapka tárolók méret- és alaktűréseivel szemben, hiszen a lapka pozíciójának a 

tárolóban megfelelőnek és megbízhatónak kell lennie. A kiválasztott PEEK kompozitnak megvan a 

szükséges méretstabilitása, kopással szembeni ellenállása – ez különösen fontos, hogy minimális 

legyen a kopadék képződés a lapkák kivételekor és behelyezésekor –, illetve a magas tartós 

alkalmazási hőmérséklete [w3en, w3wa]. 

 
3.14. ábra Szilíciumlapka tárolók PEEK betéttel 

 
3.15. ábra Fűnyíró motor hajtás PEEK csigahajtással 

A 3.15. ábrán látható hajtómű egy fűnyíró motorjának forgó mozgását alakítja át [w3al]. Az eredeti 

szerkezetben a csiga-csigakerék hajtás elemei fémből készültek porkohászati úton, amelyek drágák 

voltak. A csigát PEEK-ből, míg a csigakereket PA 4.6-ból tervezték újra. Az üzemi hőmérséklet, amit 

az alkatrészeknek ki kell bírniuk 85-95 °C. 

A PEEK polimereknek talán a legnagyobb igénybevételnek kitett autóipari alkalmazásai a hajtás 

átviteli rendszerbeli tömítő- és támasztógyűrű (3.16. ábra). Üzemelés közben ezek az alkatrészek 

általában olajba merülnek, az üzemi hőmérséklet -7 °C ÷ 140 °C között változik. A száraz és kent 

súrlódási állapotot egyaránt kibírják. Ilyen körülmények között az anyagnak feltétlenül meg kell őriznie 
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méretbeli és hőtani stabilitását, hogy a kenőanyag rendszeren belüli áramlása biztosított legyen. A 

nagy autóipari cégek egyre több alkalmazásban cserélik le a fém csúszó alkatrészeket PEEK-ből 

készültekre annak jobb kenés-nélküli tribológiai tulajdonságai és kisebb tömege miatt [w3hi, w3al]. 

  
3.16. ábra PEEK-ből készült támasztó gyűrűk gépjármű hajtásrendszerekhez 

A Glycodur több nagy németországi autóipari cégnek szállít lengéscsillapító csapágyakat. Ezek a 

csapágyhüvelyek (3.17. ábra) fémből készülnek, és polimer bélésűek a tribológiai jellemzők javítása 

és az alapanyag korróziójának elkerülése céljából. A csapágy élettartamának és minőségének 

javítása érdekében a gyártó cég PEEK 150P alapú kompozitot használ az említett gépjárműipari 

alkalmazáshoz. Mind a laboratóriumi, mind a valóságos üzemi kísérletek azt mutatták, hogy a csapágy 

élettartama átlagos 90 °C-os hőmérsékleten a gépjárművel megtett, közel 300 000 km útnak felel meg 

[w3gl, w3hi]. 

 
3.17. ábra PEEK bélésű csapágypersely lengéscsillapítókhoz 

Speciálisan keverőgépekhez tervezte a tömítések fejlesztésével foglalkozó Damar Inc. a CinchSeal® 

nevű tömítését [w3ci]. A nagysebességű keverő berendezésekben fellépő súrlódási hőfejlődéssel 

szembeni ellenálló képessége miatt a tömítő felület PEEK polimerből készült. A CinchSeal® olyan 

önmagában zárt egységet képező tömítés (3.18. ábra), amit úgy terveztek, hogy megakadályozza a 

feldolgozott por- illetve szemcseszerű közeg berendezésbe (hajtóműbe) való bejutását. A koncepció 

lényege, hogy a tömített felületet a tengely felszíne helyett a zárt tömítőegység nagyobb belső 

homlokfelületen alakítják ki, így elkerülik a mechanikai tömítéseknél fellépő tengelykopást a tömített 

felületen, másrészt a tömítettség az excentricitás és vibráció ellenére is fennáll. 
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3.18. ábra A Cinchseal® tömítés PEEK betéttel 
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4. Kísérleti vizsgálatok 

A kopás és általában a tribológiai folyamatok megismerése kísérleti vizsgálatokon alapszik. A 

dolgozatban található modellezésekhez, szimulációkhoz illetve azok helyességének igazolásához 

szintén kísérleti vizsgálatokra volt szükség. Ezek segítenek a modellek pontosításában és az igényes 

numerikus feladatok kidolgozásában, a peremfeltételek és kiindulási adatok valósághűbb leírásában. 

A Pin-on-Disc rendszerben lezajló hőfejlődési és hőátviteli folyamatok modellezéséhez a 

peremfeltételek meghatározására, és kontroll vizsgálatként, egy ilyen kopásmérő berendezésen 

termokamerával és termoelemekkel végeztem hőmérséklet méréseket. 

A valós kopási jelenség szimulációjához olyan kísérleti méréseket végeztem a Pin-on-Disc 

kopásvizsgáló berendezésen, amelyek nyomon követik a kopási és hőátviteli folyamatokat, valamint 

lézeres távolságmérés módszerével regisztrálják a próbatest meghajlását. Ez utóbbi adat ellenőrzésül 

szolgál a kopás és kúszás együttes modellezéséhez. 

A csúszósúrlódás során fejlődött hő mértékétől függően a vizsgált polimer anyag tulajdonságai 

módosulnak, az üvegesedési hőmérséklet környezetében jelentősen megváltoznak. Az 

anyagjellemzők változásának pontos megismerése érdekében különböző hőmérsékleten 

kúszásmérések és DMTA vizsgálatok készültek. 

A kísérleti vizsgálatok elvégzésére a Kaiserslauterni Műszaki Egyetemen (Németország), a Kompozit 

Anyagok Intézetében (IVW GmbH) került sor. 

4.1. Pin-on-Disc vizsgálat 

A Pin-on-Disc (rúd/síktárcsa) rendszer elterjedten használt eszköz a tribológia világában a kopás 

vizsgálatára. A berendezés többféle felépítésű és elrendezésű lehet a speciális igényeknek 

megfelelően. A dolgozatban a 4.1. ábra szerint a berendezésen a tárcsához (disc) kapcsolódó forgó 

ágyazáshoz tartozó alkatrészek csoportját a szemléletesség kedvéért „disc vagy tárcsa oldal”, míg a 

polimer próbatest (pin) és annak befogására illetve rögzítésére szolgáló alkatrészek csoportját „pin 

oldal” megnevezéssel jelölöm. Továbbá a „Pin-on-Disc”, „pin” (rúd) illetve „disc” (tárcsa) 

megnevezéseket azért használnám eredeti formájukban is, mert a kísérleti tribológiai gyakorlatban 

ezek az elnevezések hazánkban is elterjedtek, és nem zavarják a szöveg egyértelműségét. 

A méréseinkhez felhasznált berendezéstípust 4.1. ábra sematikus elrendezésben mutatja be. Az 

általunk vizsgált berendezésben a pin áll és a disc végzi a forgó mozgást. A rendszer vezérlő egysége 

szabályozza a fordulatszámon keresztül az elérni kívánt (kerületi) csúszási sebességet, illetve 

beállítható a vizsgálandó darabokat összeszorító terhelés is egy pneumatikus munkahenger 

segítségével. Mivel a kopási folyamat során keletkező hő melegíti a próbatestet, és a kopás jellemzői 

magasabb hőmérsékleten jelentősen megváltozhatnak, természetes, hogy ennek mérése fontos 

kívánalom lehet. A tárcsa fűtésével, illetve annak szabályozásával pedig jó közelítéssel 

modellezhetőek a magasabb hőmérsékletű üzemi feltételek is. Igazán jól kontrollált magas 

hőmérsékletű szimulációs feltételeket zárt hőkamrás berendezésen lehetne elérni. Sajnos erre nem 
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volt lehetőség, másrészről a zárt kamrás berendezés esetén a külső eszközökkel regisztrálni kívánt 

jellemzők mérésének lehetősége korlátozott. 

A létrehozott mérési elrendezés alkalmas különféle adatok rögzítésére, mint például a kopás miatti 

hosszváltozás mérésére induktív elmozdulás mérő segítségével. Mérhetőek a normál és súrlódó erő 

komponensek is erőmérő cellákon keresztül, vagy akár a hőmérséklet a disc alatt, valamint a 

próbatestben (pin) termoelemmel, illetve a rendszerben kialakult hőmérsékletmezőről is képet 

kaphatunk termokamerás felvételek segítségével. Ez utóbbi eszköz segítségünkre lehet abban, hogy 

átfogó képet kapjunk a mérés során kialakult hőmérsékleti viszonyokról, hatékonyan támogatva ez 

által a későbbi hőtani végeselemes modellezéshez szükséges peremfeltételek könnyebb 

meghatározását. A Pin-on-Disc rendszerben a – terhelések hatására kialakult – próbatest meghajlási 

viszonyok feltárásában segítségünkre volt a Doppler-elven működő lézer vibrométeres eljárás. 

A próbatest (pin) anyaga minden eseteben PEEK 450 (Victrex). A próbatest méretei 4 mm x 4 mm x 

12 mm, melyből a befogás utáni szabad hossz 8 mm. A próbatestek 4 mm vastagságú extrudált lapból 

lettek kivágva. Az ellendarabként használt tárcsa anyaga 100Cr6 jelű csapágyacél, méretei ∅80 mm x 

∅105 mm x 6 mm, felületi érdessége Ra=0,6 µm. Az egyéb vizsgálati paramétereket (sebesség, 

terhelés, üzemi hőmérséklet, stb.) az egyes fejezetekben ismertetem. 

Erőmérő szenzor

LVDT

Tengely

Acél tárcsa 
(100 Cr 6)
Próbatest
(PEEK)

Pneumatikus 
henger

Befogó

Vezérlés
- Sebesség
- Hőmérséklet
- Normál erő

Mérési adatok
- Kopás mélység
- Súrlódó erő
- Hőmérséklet
- Elhajlás

LDV

 
4.1. ábra A Pin-on-Disc rendszer sematikus felépítése 

 

41 



1
2

3

5a

5b

5c

5e
6

3

1

2

5d

4

5d

 

4.2. ábra A kopás, a hőmérséklet és a meghajlás mérés berendezései:1 - pin, 2 - pin befogó, 3 - disc, 

4 - induktív elmozdulásmérő (LVDT), 5a - termokamera, 5b - termokamera jelfeldolgozó egység, 5c - 

termokamera képernyő, 5d - termoelemek, 5e - termoelemek jelfeldolgozó egysége, 6 - lézer doppler 

vibrométer (LDV) 

4.1.1. Kopás mélység mérése 

A vizsgálat célja az anyagpár kopás mértékének meghatározása adott kísérleti feltételek mellett. Erre 

több módszer alkalmas. Az egyik legegyszerűbb a tömegcsökkenéses módszer, aminek lényege, 

hogy nagypontosságú mérleggel lemérik a próbatest tömegét a kísérlet előtt és után, és ebből a 

tömegcsökkenésből meghatározható a kopás értéke. A módszer hátránya, hogy csak az eltelt időre 

(útra) jellemző átlagos kopási értéket kapunk, arról nem lesz ismeretünk, hogy milyen volt a folyamat 

lefutása az eltelt idő alatt. Ennek a problémának az elkerülésére alkalmas a próbatest folyamatos 

hosszváltozásának a mérése, hiszen állandó keresztmetszet esetén a kopási térfogat arányos a pin 

próbatest rövidülésével. 

A mérésekhez felhasznált berendezésen a már említett induktív elmozdulás mérő a pin befogó és a 

berendezés kerete közé volt rögzítve (4.2. ábra – 4). 

Az induktív elmozdulás mérő (LVDT – Linear Variable Differential Transformer) részei az elsődleges 

tekercs, két másodlagos tekercs ellentétesen sorba kötve, illetve egy mozgatható vasmag. Ha 

42 



váltóáramú gerjesztő jel érkezik az elsődleges tekercsre, akkor feszültség indukálódik a két 

másodlagos tekercsben. Amennyiben a vasmag a sorba kötött másodlagos tekercsek középpontja 

fölött van – a gerjesztett feszültségek egyenlők és ellentétes polaritásúak – így a kimenő feszültség 

zérus. Az induktív elmozdulás mérő (LVDT) null pozíciója rendkívül stabil és nagy ismétlődési 

pontosságú. Ha a vasmag elmozdul a null pozícióból, az elektromágneses kiegyensúlyozatlanságot 

okoz. Ez a kiegyensúlyozatlanság eltérő feszültségkimenetet okoz a másodlagos tekercsekben, ami 

egyenesen arányos az elmozdulás nagyságával és irányával. 

4.1.2. Hőmérséklet mérése 

A termoelem (4.2. ábra – 5d) két különböző ellenállású fém kapcsolódási pontjában működtetett hő 

hatására keletkező áram mérésével határozza meg a hőmérséklet változását. Amennyiben a 

termoelem egyik csatlakozási pontjában eltérő a hőmérséklet a másiktól, áram jön létre, és a műszer 

hőmérsékletet jelez. Az áramerősség és a hőmérséklet közötti kapcsolat állandó. A termoelemet 

képező két különböző fém az egyik végén össze van kapcsolva („forró vég”) és ezt vezetjük be arra a 

helyre, vagy közegbe, amelynek a hőmérsékletét mérni kívánjuk. A „forró vég” kivételével a drótok 

fémesen nem érintkezhetnek. A vezetékpár szabadon hagyott végének („hideg vég”) távol kell lennie a 

hőforrástól. A „forró vég” melegítésekor létrejövő áram nagysága függ a forró és hideg végek 

hőmérséklet különbségétől. 

 
4.3. ábra A termokamera által rögzített „hő kép” (a kép közepén látható nagy világos tónusú terület a 

felmelegedett forgórészt mutatja) 

A termográfia infravörös képalkotó- és mérőkamerát (4.2. ábra – 5a) használ egy tetszőleges tárgy 

által kibocsátott hősugárzás megjelenítésére és mérésére. A látható fénytől eltérően az „infravörös 

világban” minden test, aminek hőmérséklete az abszolút nulla fölött van, hőt bocsát ki. Az infravörös 

termográf kamerák segítségével kép készíthető (4.3. ábra) a láthatatlan infravörös vagy „hő” 

sugárzásról ily módon megteremtve a pontos, „érintkezésmentes” hőmérsékletmérés lehetőségét. A 

technika széleskörű elterjedésének egyetlen korlátja, hogy nehézkes a mennyiségi jellegű értékek 

meghatározása a termogramok alapján. Az infrakamera által meghatározott hőmérséklet függ a 

kamera és a vizsgált tárgy távolságától és szögétől. Ebből kifolyólag a vizsgálatok függnek a 

megfigyelő pozíciójától, valamint a vizsgált tárgy felületi jellemzőitől és feketeségi fokától, vagyis a 

43 



termogramok összehasonlítása körültekintést igényel, bizonyos esetekben kizárólag minőségi jellegű 

lehet. 

4.1.3. A pin meghajlás mérése 

A mérések modellezésének ellenőrzése szempontjából fontos paraméternek találtuk a pin 

meghajlását is, ami alapvetően a csúszósúrlódás során kialakuló tangenciális erő következménye. Az 

említett meghajlás jellegű alakváltozás mérésére lézer vibrométert (LDV – Laser Doppler Vibrometer) 

használtunk (4.2. ábra - 6). A mérés sematikus elrendezése a 4.4. ábrán látható. Az LDV készülékből 

kibocsátott és visszaverődött lézersugár segítségével mérhető a pin meghajlása. 

 
4.4. ábra A meghajlásmérés elvi elrendezése 

A lézer vibrométer mérési elve a Doppler hatáson alapszik. Amikor a koherens (monokromatikus) 

lézersugár visszaverődik a rezgő céltárgyról, akkor a céltárgy sebességével arányos frekvencia 

eltolódás következik be a visszavert sugárban. Ha a céltárgy a fényforrás felé mozog, akkor a 

visszavert sugár frekvenciája megnő, ha távolodik, akkor a visszavert sugáron frekvencia csökkenés 

tapasztalható. Amennyiben a céltárgy rezeg, a visszavert sugár frekvencia modulált lesz, amit Doppler 

frekvenciának hívunk. A Doppler frekvencia közvetlenül arányos a céltárgy sebességével. Ennek 

megfelelően a Doppler frekvencia folyamatos mérése lehetővé teszi a céltárgy sebességének 

közvetlen mérését a fényforráshoz képest. A Doppler hatás éppúgy használható transzlációs (lineáris) 

rezgések mérésére alkalmas rendszerekben, mint torziós (szög) rezgések mérésére. 

A hagyományos, mechanikai rezgés-jelátalakítókkal szemben (gyorsulásmérő, nyúlásmérő bélyeg, 

stb.) a lézer vibrométernek megvan az az előnye az „érintkezés- és tömegmentességből” adódóan, 

hogy nagyobb a pontossága, és mechanikai „zavaró” hatásoktól mentes. 

4.2. Kúszás mérés (különböző hőmérsékleteken) 

A kúszás vizsgálatánál ugrásszerű feszültséggerjesztést alkalmazunk (4.5. ábra) melyre válaszként a 

vizsgált anyag megnyúlását tekintjük. A polimer anyagok a σ0 hirtelen feszültség ugrásra εr rugalmas 
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alakváltozással reagálnak, majd annak ellenére, hogy az ugrás után a feszültségterhelést állandó 

értéken tartjuk, nő az alakváltozás. Ez a kúszás jelensége, és a hozzátartozó fajlagos nyúlás-idő 

görbeszakaszt kúszási, vagy tartósfolyási görbének nevezzük (4.5. ábra). A próbatestet ugrásszerűen 

tehermentesítve, az alakváltozás egy része εr-nek megfelelően ugyancsak ugrásszerűen visszaalakul, 

majd fokozatosan csökken és egy meghatározott határértékhez (maradó alakváltozás – εm) tart. Ezt a 

tehermentesített állapothoz tartozó szakaszt a visszaalakulás görbéje írja le. 

 
4.5.ábra Termoplasztikus polimer kúszási viselkedése 

A PEEK anyag kúszási jellemzőinek meghatározásához méréseket végeztünk különböző 

hőmérsékleteken. 

A kúszási jellemzők meghatározásához fölhasznált próbatestek megegyeznek a szabványos szakító-

próbatestekkel [DIN 53455]. A próbatest alakja (DIN 53455 / Nr. 3) és jellemző geometriai méretei a 

4.6. ábrán láthatóak. 

 
4.6. ábra A kúszási próbatest méretei 

A próbatest keresztmetszete A0=4x10 mm2, a mérési hossz l0=50 mm. A megoszló terhelés nagysága 

minden esetben p=10 MPa volt. A terhelési szintet előzetes végeselemes számításokkal becsültem 

meg, amelyekből megállapítható volt, hogy a pin – kopási kísérleteimnél használt terhelés alatti – 

meghajlott alakját a feszültségeloszlás tekintetében jó közelítéssel jellemzi ez a középérték. A 

méréseket 20, 90, 120 és 150 °C-on végeztük. A próbatest anyaga PEEK 450G (Victrex), a 4.2. 

ábrának megfelelő szabványos alak fröccsöntéssel készült. A vizsgálatok időtartama t=10 h volt. (A 

teljes mérés során az adatok mintavételezése 1 másodpercenként történt). 
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A magasabb hőmérsékletű mérések elvégzésére is alkalmas kúszásmérő berendezés a 4.7. ábrán 

látható. A próbatest egy szabályozott hőmérsékletű fűtőkamrában volt befogva (4.8. ábra). A mérés 

során a berendezés regisztrálta a megnyúlás mértékét az idő függvényében. A mért adat segítségével 

meghatározható a fajlagos alakváltozás időbeli lefutása az adott hőmérsékleten. 

  
4.7. ábra A kúszásmérő berendezés   4.8. ábra A befogott próbatest 

4.3. Dinamikus termomechanikai vizsgálat 

A dinamikus termomechanikai analízis (DMTA) lehetővé teszi a komplex húzási modulusz (E*) és a 

veszteségtényező (tan δ) meghatározását. Ebből a célból 60 mm x 60 mm x 3 mm méretű próbatest 

készült (fröccsöntött), amely előre meghatározott hőmérsékletváltozás mellett szinuszos jellegű 

dinamikus húzóterhelésnek volt kitéve. A választott terhelés 60 N ± 30 N, a vizsgálati frekvencia f=10 

Hz. A választott hőmérséklet tartomány T= -140÷240 °C, a felfűtés sebessége 1 °C/min. A mérési 

adatok feldolgozása és tárolása elektronikus úton történt. A DMTA vizsgálatok alapján 

meghatározható a PEEK komplex húzási modulusza a hőmérséklet függvényében. 

4.4. A siklócsapágy vizsgáló berendezés 

A vizsgáló berendezést (4.9. ábra) a Kompozit Anyagok Intézetében (Kaiserslautern, Németország) 

fejlesztették ki a fém-polimer hibrid csapágyak tribológiai teljesítőképességének különböző feltételek 

melletti mérésére. A berendezés alkalmas hosszú idejű súrlódási-kopási tesztek kivitelezésére adott 

terhelés/sebesség feltételek mellett. A kísérletek során a hőmérséklet és a súrlódó erő mérésére van 

lehetőség. 

A tengely (1) és a csapágy (2) a terhelésátadó egységbe (3) van beépítve, amely acélsodronyokon (4) 

keresztül kapcsolódik a függesztett terheléshez. A terhelésátadó egység részei úgy vannak kialakítva, 

hogy biztosítsák a rendszer önbeállását. A tengely-csapágy-terhelésátadó egység alkotta rendszer 

csapágyazásakon (5) keresztül kapcsolódik az alapozáshoz (ld. 4.10. ábra). A meghajtó egység 
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szabályozza a fordulatszámon keresztül a sebességet. A hőmérsékletet a tengely végén 

termokamerával, valamint a FPHCS külső fémes felületén termoelemekkel a (7) jelű furatokon 

keresztül mértem. A hőtani modellezéshez szükséges peremfeltételek megadása miatt a forgórész 

csapágyazása előtt is mértem a hőmérsékletet kézi lézeres hőmérővel a 4.10. ábrán háromszöggel 

jelölt helyen. 

 
4.9. ábra A vizsgáló berendezés részei 

A berendezésbe befogható csapágypersely névleges átmérője 20 mm, a csapágypersely szélessége 

15 mm. Az ellendarab köszörült – a tengelyre felhúzható acél hüvely, a cserélhetőség miatt – anyaga 

100Cr6 csapágyacél, felületi érdessége Ra=0,6 µm. 

Az elvégzett mérések során a fajlagos nyomás (átmérőre vetített) p=1 MPa, a csúszási sebesség v=1 

m/s volt. 
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4.10. ábra A vizsgáló berendezés oldalnézete és a hőtani peremfeltétel mérésének helye 
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5. A Pin-on-Disc rendszer hőtani modellezése 

5.1. Bevezetés, a probléma megfogalmazása 

A csúszósúrlódási kísérlet során a vizsgált anyagpár felületei között keletkezett súrlódási hő addig 

növeli a részegységek, alkatrészek hőmérsékletét, amíg azok el nem érik az állandósult hőtani 

állapotot. Az érintkezési tartomány környezetében megnövekedett hőmérséklet hatással van a pin 

mechanikai és hőtani jellemzőire, valamint kopására, különösen polimer próbatestek esetében. 

 
5.1. ábra A kopásvizsgáló berendezés sematikus ábrája 

A Pin-on-Disc berendezés (5.1. ábra) – akárcsak a gépek általában – több különböző, egymáshoz 

csavarkötéssel rögzített alkatrészből áll. Az alkatrészek közötti hőátvitelt a kontakt hőellenállás 

(thermal contact resistance) befolyásolja, vagyis az a valós érintkezési tartományon létrejött 

hővezetésből, a felületek közötti rést kitöltő folyadékon illetve gázon keresztüli hőátadásból és 

hővezetésből, illetve hősugárzásból tevődik össze [RoHa73, Fl88, Yo81, MiAlOcPr79]. 

A fejezetben szereplő vizsgálatok célja a hőmérséklet eloszlás tanulmányozása egy olyan 

rendszerben ami a pin-t és a disc-et foglalja magába, és egyúttal figyelembe veszi a teljes hőtani 

környezetet és az összeszerelt alkatrészek közötti hőtani ellenállást.  

A végeselemes vizsgálat során a Pin-on-Disc berendezésre jellemző hőtani feladatot mozgó hőforrás 

segítségével modelleztem. Mindemellett egy alternatív megoldást is készítettem elosztott hőforrás 

bevezetésével a teljes felmelegedési folyamat hatékonyabb vizsgálatának érdekében. Az 

eredményeket kísérletileg igazoltam a modellezett berendezésen termoelemek és termokamera 

segítségével. 
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Számításokkal meghatároztam a hőmérséklet eloszlást – értve ez alatt a maximális névleges 

hőmérsékletet a névleges érintkezési tartományon (amennyiben névleges érintkezési nyomást 

veszünk figyelembe). Amennyiben érdességi csúcs érintkezést vennénk figyelembe, úgy villanási vagy 

lokális érintkezési hőmérséklet növekmény jönne létre a valós érintkezési tartományon – ami 

hozzáadódna a névleges érintkezési hőmérséklethez. A fejezetnek illetve a dolgozatnak ez utóbbi 

vizsgálat nem célja, ezzel a területtel Váradi és társai [VáNéFrFl99] foglalkoztak végtelen félterek 

esetében. A dolgozatban szereplő számításaimban az érintkezési hőmérsékletet mindig a névleges 

érintkezési tartományon értelmezem (névleges érintkezési nyomás mellett), figyelmen kívül hagyva a 

– lokális, valós érintkezési tartományon megjelenő – hőfokvillanások hatását. 

A hőtani anyagjellemzőket kézikönyvekből [VDI97, Co92] vettem fel a számításokhoz. Az állandósult 

és tranziens végeselemes számításokat a COSMOS/M végeselemes rendszerrel végeztem. 

5.2. A PoD rendszer hőtani modellezése, a kidolgozott modellek 

 
5.2. ábra A Pin-on-Disc rendszer hőtani modellje 

A vizsgált Pin-on-Disc konfigurációban (5.2. ábra) a pin-re állandó hőforrás hat, ami állandósult hőtani 

feltételeket hoz létre (miután a tranziens felmelegedési fázis véget ér). Ezzel egyidőben a tárcsán 

mozgó hőforrás működik, ami – a „pin oldalon” kialakuló állandósult hőtani állapot ellenére is – 

tranziens hőtani folyamatot okoz a tárcsa anyagának felszínközeli rétegében. Mind a pin, mind a 

„tárcsa oldalról” figyelembe kell venni a számításoknál a hővezetést, a hőátadást és az alkatrészek 

közötti kontakt hőellenállást. A fentebb már említett hősugárzás hatásától eltekintettem a 

vizsgálatoknál. 

A csúszósúrlódás következtében keletkezett hő arányos a súrlódási tényezővel, a normál erővel és a 

csúszási sebességgel. A hő mennyisége a csúszó párok között oszlik meg a hőtani 
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anyagjellemzőknek és a hővezetési probléma jellegének (állandósult vagy tranziens) függvényében 

[VáNéFrFl99] végtelen féltereket feltételezve. Valós szerkezetek esetében tekintettel kell lennünk a 

geometriai méretekre is, amelyek a pl. hőleadó felületek nagyságán keresztül szintén befolyásolják a 

hőpartíciót. 

A hőtani modellek az alábbi közelítő feltevésekkel illetve feltételrendszerrel készültek: 

• a súrlódási tényező állandó, 

• a környezeti hőmérséklet állandó, 

• a hűtővíz hőmérséklete állandó, 

• a hőátadási tényező állandó, 

• a szerkezeti elemek közötti kontakt hőellenállás állandó, 

• a teljes súrlódási energiaveszteség hővé alakul át, 

• időben állandó, a névleges érintkezési tartomány mentén egyenletes a hőpartíció a „tárcsa-„ 

és a „pin oldali” névleges érintkezési hőmérsékletek megfeleltetésével, 

• a pin anyagának hőtani anyagjellemzői lineárisan hőmérsékletfüggőek. 

 

Szerkezeti rész Anyag k [W/mK] ρ [kg/m3] c [J/kgK] 

Pin befogó (2) St52  50 7850 460 

Acél tárcsa (3) 100Cr6 33 7850 460 

Tárcsa befogó egység (4, 5, 6) X20Cr13 25 7850 500 

Kerámia szigetelés (7) Silimantin 60 1,4 2350 800 

Karima (8) St52 50 7850 460 

Csőtengely (9) St52 50 7850 460 

Levegő réteg levegő 0,026 1,1881 1007 

5.1. táblázat A Pin-on-Disc berendezés szerkezeti részeinek (ld. 5.1. ábra) hőtani anyagjellemzői 

(kivéve a PEEK-et) 

Hőmérséklet [°C] k [W/mK] ρ [kg/m3] c [J/kgK] 

20 0,25 1320 1300 

150 0,30 1220 1850 

5.2. táblázat A PEEK hőmérsékletfüggő anyagjellemzői 

Polimer pin és acél tárcsa kapcsolatának vizsgálata esetén a keletkezett hő jelentős része a tárcsa 

irányába áramlik az acél jóval magasabb hővezetési tényezője, a „tárcsa oldal” nagyobb tömege és 
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hőleadó felülete miatt. A hőpartíciót az a feltétel határozza meg, hogy a két fél között (pin és disc) az 

érintkezési hőmérsékletnek meg kell egyeznie az érintkezési tartományon. 

A rendszer hőtani anyagjellemzőinek – mint a hővezetési tényező (k), a fajhő (c) és a sűrűség (ρ) – 

adatai az 5.1. táblázatban találhatóak, kivéve a PEEK pin-t. A PEEK anyagjellemzői már 100-150 °C-

on is eltérnek a szobahőmérsékletitől, ezért ennek az anyagnak a jellemzésére használt 

hőmérsékletfüggő anyagjellemzőket a 5.2. táblázat tartalmazza. A hőmérsékletfüggő anyagjellemzők 

változását – előfeltevésként – lineárisnak feltételeztem a számításokban. A „tárcsa oldal” körül a 

környezeti levegő felé történő hőátadást vettem figyelembe a számításoknál. Az 5.2. ábra szerinti 

berendezés esetén a forgórész (tárcsa oldal) felső felén vízhűtés működik. A végeselemes modellben 

használt hőátadási tényezők a következők: hlevegő=10 W/m2K, illetve hvíz=5000 W/m2K. 

 

Névleges 
nyomás 

p [MPa] 

Csúszási 
sebesség 

v [m/s] 

Környezeti 
hőmérséklet

T0 [°C] 

Hűtővíz 
hőmérséklet 

TV [°C] 

1 1 21 18 

8 1 22 16 

5.3. táblázat Működési feltételek 

Vizsgálati feltételek 
Forrás µ 

p [MPa] v [m/s] 

mérés 0,41 1 1 

mérés 0,35 8 1 

[LuFr95] 0,4 1 1 

[ElFiCl98] 0,34 1 0,18 

5.4. táblázat A PEEK súrlódási tényezője acélon 

A pin méretei 4 mm x 4 mm x 12 mm, a tárcsa (furatos) méretei ∅80 mm x ∅105 mm x 6 mm. Ezek 

alapján a számításokhoz felhasznált (keresztmetszeti) területek a pin-re APIN=16 mm2, míg a tárcsán a 

pin által „bejárt” útra ARING=1156 mm2. 

A vizsgálat üzemi paramétereit az 5.3. táblázat tartalmazza. A súrlódási tényező értékeit mindkét 

terhelési szinten mérésből határoztam meg, amint az az 5.4. táblázatban látható, illetve szakirodalmi 

adatokkal [LuFr95, ElFiCl98] összehasonlítható az adatok használhatóságának igazolására. 

A teljes keletkezett súrlódási hő 

 PINvpAQ µ=  (5.1) 

és a tárcsára jutó elosztott hőforrás 
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 RING
DISC A

Qq =
. (5.2) 

5.2.1. Kontakt hőellenállás 

Két test érintkezésekor a terhelés az érintkező érdességi csúcsokon adódik át, amelyek ily módon a 

valós érintkezési tartományt alkotják. Az érintkező testek közötti hőközlés esetén, az érintkezési 

határfelület környezetében hőmérséklet „ugrás” lép fel a kontakt hőellenállás következtében, ami a 

nem tökéletes kapcsolat eredménye (5.3. ábra). 

 
5.3. ábra A határréteg érintkezési és hőmérsékleti viszonyai 

A „kontakt hőátviteli tényező” (contact conductance) (h) a következőképpen definiálható: 

 T
qh

∆
=

, (5.3) 

ahol q a névleges érintkezési tartományra vonatkoztatott hőáramsűrűség, ∆T a hőmérsékletesés a 

határfelületen (állandósult állapotban a két érintkező felület közötti hőmérsékletkülönbség). 

Yovanovich [Yo81] vezette be a teljes, vagy csatolt hőátvitel (hJ – joint conductance) fogalmát, ami a 

kontakt- (hC – contact conductance) és a rés hőátvitel (hG – gap conductance) összegével egyenlő: 

 GCJ hhh += , (5.4) 

és meghatározásuk a felületi érdesség, az anyagjellemzők, hőmérséklet, terhelés, stb. alapján 

történik. 

A fenti kifejezések használata – a teljes Pin-on-Disc rendszer egyes alkatrészeinek különböző 

kapcsolódásainál – bizonytalanságot is hordoz magában, például a csavarokban ébredő összeszorító 

erő nagysága, a felületek érdessége és hullámossága, stb. Akár egy oxidfilm is hatással lehet az 

érintkezési konduktanciára, alapvetően csökkentheti annak nagyságát. 

A további számításokhoz (amelyekben egyébként csak a kontakt hőátvitel hatását vettem figyelembe), 

a hőátviteli tényező értékét (hC) a szakirodalom alapján [Fl88, Yo81] a következőképpen választottam 

meg a jellemző anyagpárosításokhoz (kimondottan a tárcsa oldalon): 
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acél-acél:  hC=10000 W/m2K, 

kerámia-acél: hC=2000 W/m2K. 

Szeretném megjegyezni, hogy a szakirodalomban egyébként a kontakt hőátvitel értéke 1000÷20000 

W/m2K tartományban változik. A saját vizsgálataimhoz a kerámia-acél párosítás esetében az 

alacsonyabb közepes hővezetési tényezővel összhangban választottam alacsonyabb kontakt 

hőátviteli tényezőt. Pontosabb kontakt hőátviteli tényező meghatározása a Pin-on-Disc rendszer 

komponensei közötti kontakt hőellenállási jelenség sokkal részletesebb vizsgálatát igényelné, de ez a 

kutatásaimnak nem célja. 

5.2.2. A „tárcsa oldal” végeselemes modellje 

5.2.2.1. Mozgó- és elosztott hőforrásos modellek 

A következőkben ismertetendő modellezési eljárás célja, hogy összehasonlítsa a mozgó hőforrásos 

modellt az azzal egyenértékű elosztott hőforrásos modellel, annak érdekében, hogy bemutassam, 

miszerint a két változat azonos hőmérséklet eloszlást hoz létre a tárcsában (eltekintve a mozgó 

hőforrás közvetlen környezetétől). 

 
5.4. ábra A tárcsa végeselemes modellje 

A térbeli végeselemes modell csak a tárcsát tartalmazza, és eltekint a tárcsa befogótól illetve a „tárcsa 

oldal” további alkatrészeitől. Az 5.4. ábrán a végeselemes modell látható, amely 5040 csomópontot és 

3456 solid elemet tartalmaz. A tárcsa anyaga és méretei megfelelnek a 4.1. szakaszban 

ismertetettnek. Peremfeltételként a felső homlokfelületen és a külső palástfelületen a környezeti 

levegő felé történő hőátadást definiáltam. 

A mozgó hőforrásos modell esetében a hőforrás rövid ideig működik egy helyen, azután a 

szomszédos helyre mozog időlépésről időlépésre. A folyamatot „időgörbék” (time curve) vezérlik a 

végeselemes rendszerben. A tranziens megoldás miatt a pontos eredményekhez kis időlépésekre volt 

szükség. A mozgó hőforrásos modell – szoftveres korlátokból adódóan – csak a felmelegedési 

folyamat első néhány másodpercét képes vizsgálni. 

Az elosztott hőforrásos modellben a – mozgó hőforrás egy körülfordulása alatti – teljes hőmennyiség 

szét van osztva a pin által bejárt útvonalon, mint ugyanannyi ideig ható állandósult hőforrás. Az 
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elosztott hőforrásos modellnek az a célja, hogy csökkentse a mozgó hőforrásos modell nagy számítási 

igényét. 

5.2.2.2. Tengelyszimmetrikus modell 

Az 5.1. és 5.2. ábrákon a Pin-on-Disc berendezés sematikus vázlata látható, ahol a tárcsa (3) a tárcsa 

befogóhoz (5) csatlakozik a (4)-es elemmel rögzítve. Ezeknél a kapcsolódásoknál figyelembe vettem a 

kontakt hőellenállást. A tárcsa befogó egység a (6)-os részhez kapcsolódik, míg a (6)-os számú 

alkatrész a kerámia szigetelőhöz (7) és a (8)-as alkatrészhez van csavarozva. Végül a (8)-as alkatrész 

a csőtengelyhez (9) van hegesztve. Ez a csőtengely egy kettősfalú vízhűtésű hengerben (10, 11) 

forog. A modellekben az álló és forgó felületek közötti vékony levegőréteget is figyelembe kellett 

venni. 

 
5.5. ábra A „tárcsa oldal” tengelyszimmetrikus végeselemes modellje 

A „tárcsa oldal” tengelyszimmetrikus hőtani modelljén (5.5. ábra) elosztott hőforrást használtam. A 

tengelyszimmetrikus modell 4173 csomópontot és 3673 tengelyszimmetrikus elemet tartalmaz, illetve 

194 CLINK (convection link) elemet [SRAC] a kontakt hőellenállás figyelembe vételére. A CLINK 

elemek elhelyezkedése a modellben az 5.2. ábrának megfelelő. 

5.2.3. A „pin oldal” modellje 

Az 5.2. ábra a pin és a pin befogó kapcsolódását is mutatja. Ebben az esetben nem vettem 

figyelembe a kontakt hőellenállást, mert a PEEK igen gyenge hővezetési tényezője miatt a próbatest 

hőmérséklete – méréseink szerint a befogóhoz közel az anyagban – többnyire szobahőmérsékletű. 

Az 5.6. ábrán a pin és a pin befogó végeselemes negyed modellje látható, amelyen állandó hőforrást 

feltételeztem, amely először tranziens, majd állandósult hővezetési állapotot eredményez a pin-ben. A 

hőtani jellemzőket az 5.1. és 5.2. táblázat tartalmazza. A pin negyed modellje 3918 csomópontból és 

2500 solid elemből áll. A pin alján megoszló hőforrás hat, a többi szabad felületen pedig levegő felé 

történő hőátadást adtam meg peremfeltételként. 
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5.6. ábra A pin és a pin befogó végeselemes negyedmodellje 

5.3. Hőtani modellek eredményei 

5.3.1. A hőforrásmodellek összehasonlítása 

A mozgó hőforrásos modell hőmérsékleti eredményeit az 5.7. ábra mutatja 1, 6 és 11 fordulat után. A 

hőmérséklet eloszlás a tárcsa egészét tekintve az első néhány másodperc után alig haladja meg a 

szobahőmérsékletit a vizsgált terhelési szinten (p=1 MPa, v=1 m/s). A felső ábrán látható piros illetve 

zöld tónus a mozgó hőforrás okozta helyi hőmérséklet növekedést mutatja a mozgó hőforrás bejárta 

úton, míg az alsó ábrán a világoskék árnyalat a teljes tárcsa felmelegedésének kezdetére enged 

következtetni. 

A mozgó hőforrásos modell a felmelegedési folyamat kezdeti szakaszát jellemzi. A 5.8. ábra a 

hőmérséklet időbeli változását mutatja a tárcsa adott pontjaiban. Az (1)-es pont (5.4. ábra) a tárcsa 

felületén található a pin által bejárt útvonalon. A (2) és (3) pontok az (1)-es alatt helyezkednek el 3mm 

és 6mm távolságra. Az 5.8. ábra jól illusztrálja a tárcsa felszínén bekövetkező magas 

hőmérsékletváltozást az (1)-es pontban minden egyes fordulat során, míg ellenben a (2)-es pontban 

már egy egyértelműen csökkent hőmérséklet-ingadozás figyelhető meg. Végül a (3) pontban ez az 

ingadozás gyakorlatilag eltűnik, és egy egyenletes felmelegedési folyamat veszi át a helyét. 

Mivel a tranziens végeselemes feladat megoldása időigényes folyamat (illetve a hőforrást vezérlő 

görbék pontjainak száma is csak korlátos lehet a használt végeselemes rendszerben), az eredmények 

csak egy nagyon rövid időtartamra (kb. 10 fordulat) vonatkoznak. A jelenlegi megoldásban a teljes 

vizsgálati idő 3,168 másodperc volt. Amennyiben a valós hőtani környezetet (teljes geometria – több 

csomópont és elem) kellene lemodellezni ezzel a technikával, az jóval időigényesebb lenne a CPU idő 

tekintetében, ami jelentősen rontaná a problémamegoldás hatékonyságát is. Mivel azonban a 

rendszer globális felmelegedésére nincs kihatással a hőforrás típusa, ezért a második, elosztott 

hőforrásos modellt használtam a végleges számításokhoz. 
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5.7. ábra A mozgó hőforrásos modell hőmérséklet eloszlási eredményei 1, 6 és 11 fordulat után 

 
5.8. ábra A hőmérséklet időbeli változása (az 5.4. ábrán jelölt helyeken) különböző mélységben 

(mozgó hőforrásos modell) 
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5.9. ábra A hőmérséklet időbeli változása különböző mélységben (elosztott hőforrásos modell) 

Az elosztott hőforrásos modell (5.9. ábra) nem okoz hőmérsékleti ingadozást az időben, mivel 

állandósult hőforrást használ. A felső görbe egyértelműen eltér, a neki az 5.8. ábrán megfelelőtől, de a 

(2) görbe már nagyon hasonló, míg a (3)-as gyakorlatilag megegyezik az 5.8. ábrán levővel. Ezek az 

eredmények egyértelműen azt igazolják, hogy a felületet és az az alatti kis mélységet kivéve, a mozgó 

hőforrásos modell helyettesíthető egy egyenértékű elosztott hőforrásos modellel. Ez az alternatív 

megoldás jelentősen csökkenti a szükséges számítási időt, megteremtve ily módon a teljes 

felmelegítési folyamat modellezésének lehetőségét a Pin-on-Disc rendszerben, a rendelkezésre álló 

számítástechnikai eszközök segítségével. 

A mozgó illetve elosztott hőforrásos modell alkalmazhatósági határainak megismerése végett 

próbamodelleket készítettem különböző (pv) szorzatoknak megfelelően. A vizsgálat eredményei az 

F.5.1. és F.5.2. ábrákon láthatóak a függelékben. Az ún. „érzékenységi” vizsgálat során hatféle 

modellt hasonlítottam össze, amelyek jellemzői az 5.5. táblázatban láthatóak. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

p [MPa] 1 1 1 0,1 1 10 

v [m/s] 0,1 1 10 1 1 1 

5.5. táblázat Az érzékenységi vizsgálat paraméterei 

A készített próbamodellek közül a legkisebb vizsgált sebességnél (v=0,1 m/s; F.5.1a. ábra) az 

elosztott és mozgó hőforrásos modell eredményei közötti különbség legfeljebb 10% hibát eredményez 

az alsóbb rétegekben (ld. 5.4. ábra (2), (3) jelű pontok). A többi modell esetében az ingadozás 

mértéke elhanyagolható ezekben a „mélyebb ”rétegekben, a sebesség növelése pedig egyértelműen 

ezt a hatást „erősíti”. Mivel kísérleti és szimulációs modelljeimben egyaránt csak v=1 m/s csúszási 

sebességre vonatkozó eseteket vizsgáltam, ezért a fentiek tükrében az elosztott hőforrásos 

helyettesítő modellt alkalmasnak találom a további modellezésekhez. 

Az F.5.1. és F.5.2. ábrán látható diagramok alapján elmondható, hogy általánosságban nem helyes az 

a megközelítés, miszerint a csúszósúrlódó elemeknél elegendő a (pv) szorzat figyelembe vétele, 

hanem nagyon fontos az is, hogy az a paraméterek milyen párosítása esetén veendő figyelembe. Az 
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ábrák alapján látható, hogy amennyiben a vizsgált geometria esetén (hasáb/sík) névleges érintkezési 

tartományon értelmezzük a mozgó hőforrásos problémát azonos megtett út esetén (jelen esetben 11 

fordulat), úgy azonos (pv) szorzat esetén akkor alakul ki magasabb hőmérséklet, amikor a hőforrás 

hosszabb ideig fejtette ki hatását lokálisan, vagyis kisebb sebességgel mozgott. Tehát az adott 

geometriánál a névleges érintkezési tartományon értelmezett vizsgálatok esetében a nyomás azonos 

nagyságrendű növelése nagyobb hőmérsékletnövekményt eredményez, mint a sebességé. 

Az elosztott hőforrásos modell mellett egy tengelyszimmetrikus is készült ugyanerre a feladatra. Mivel 

az eredmények a mozgó és elosztott hőforrásos modell esetében ugyanazok voltak, így a 

tengelyszimmetrikus megközelítés is teljesen helytálló az elosztott hőforrásos modell, illetve a teljes 

probléma további egyszerűsítésére – hiszen a terhelési- és peremfeltételek, valamint a geometria és a 

fenti eredmények is lehetővé teszik ezt. Ez a megoldás csak néhány másodpercet vesz igénybe. 

5.3.2. Hőmérséklet eloszlás a teljes „tárcsa oldali” modellben 

Az 5.10. ábrán látható eredmények azt az állandósult hőtani állapotot mutatják, amikor a keletkezett 

hőmennyiség 100%-a a „tárcsa oldal” felé vezetődött el. A maximális hőmérséklet (31,3 °C) 

közvetlenül a hőforrásnál ébred, míg a legalacsonyabb hőmérséklet természetesen a vízhűtött 

környezetben figyelhető meg. A lezajló hőközlési folyamat a hővezetésből, a hőátadásból és a kontakt 

hőellenállásból tevődik össze. Ha a modell nem venné figyelembe a kontakt hőellenállás hatását – 

vagyis ideálisan folytonos hőtani kapcsolat lenne a részek között– akkor a maximális hőmérséklet 

30,3 °C lenne a tárcsa felületén. 

 
5.10. ábra Állandósult állapotbeli hőmérséklet eloszlás a „tárcsa oldalon” 

A kontakt hőellenállás – állandósult hőtani állapotra az alkatrészek érintkezésénél kifejtett – hatása az 

5.11b. ábrán látható kis hőmérséklet csökkenések formájában  az 1-2 vonal mentén. Minden egyes 

határfelület jól azonosítható a hőmérsékleti görbén megfigyelhető hőmérsékleteséseknél (ld. kis 

nyilakkal jelölve az 5.11b. ábrán). Amennyiben alacsonyabb kontakt hőátvitelt vettem volna figyelembe 

a teljes szerkezetben (kifejezendő például pontatlanabb összeszerelést, nagyobb felületi érdességet 
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vagy hullámosságot), akkor a tárcsa maximális hőmérséklete magasabb lett volna. Például hC=1000 

W/m2K esetén (az összes kapcsolódó ellenfelület között) a legmagasabb hőmérséklet 34,2 °C lenne a 

modellben. 

A „tárcsa oldal” állandósult állapotú (kb. 4 óra múlva) hőmérséklet eloszlását a külső kontúr mentén az 

5.11c. ábra mutatja. A C és D pontok között, pl. jól megfigyelhető a kerámia szigetelőlap hatása illetve 

elhelyezkedése. 

A végeselemes hőtani szimuláció eredményeinek helyességét termoelemmel és termokamerával mért 

illetve rögzített adatok támasztják alá. A termoelem a tárcsabefogó részbe volt beépítve (X ponttal 

jelölve az 5.11a. ábrán). A termokamera a „tárcsa oldal” felszínének öt pontjában regisztrálta a 

hőmérséklet változását a kísérlet során. A további összehasonlításokhoz az 5.11a. ábra Y pontját 

jelölöm meg referencia pontként. 

 
5.11. ábra (a) Hőmérsékletmérési helyek a berendezésen, (b) hőmérséklet változás az 1-2 vonal 

mentén, (c)hőmérséklet változás a külső felületen A-F  

A Pin-on-Disc berendezésben nem csak az állandósult állapotot, hanem a felmelegedési folyamatot is 

meghatároztam. Az X és Y pontok hőmérséklet változása a felmelegedési folyamat 4 órás periódusa 

alatt – mind a végeselemes számítások, mind a kísérleti eredmények esetén – az 5.12. ábrán látható. 
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A számított és a mért adatok jó egyezést mutatnak. Az 5.12. ábrán két további görbe is látható, az 

érintkezési tartomány maximális hőmérsékletének lefutása (1) és a „pin oldal” feltételezett hőmérséklet 

változása (1’) (ld. később). 
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5.12. ábra A „tárcsa oldal” felmelegedési folyamata, vízhűtés (p=1 MPa, v=1 m/s) 

A vízhűtés hatékonyságának ellenőrzésére, a számításokat elvégeztem a kettősfalú henger körüli 

levegőhűtéses esetre is (ebben az esetben a vízhűtést nem működtettük a kísérleti vizsgálatoknál 

sem). A felmelegedési folyamat az F.5.3. ábrán (függelék) figyelhető meg. A végeselemes és kísérleti 

eredmények hasonló jelleget mutatnak – magasabb hőmérsékleten–, mint az 5.12. ábrán látható. A 

legmagasabb hőmérséklet 34,5 °C-ra emelkedett, növekedést mutatva ezzel a hőmérséklet 

felfutásban is. 

Magasabb terhelési szinten (p=8MPa), a súrlódási tényező aktuális értékét vettem (ld. 5.4. táblázat) 

figyelembe a fejlődő hő mennyiségének meghatározásához. Az ide tartozó hőmérsékletváltozási 

eredmények az F.5.4. és F.5.5. ábrán láthatóak. Akárcsak az alacsonyabb terhelési szinten (p=1 

MPa), az aktív vízhűtés esetén alacsonyabb hőmérséklet volt megfigyelhető, mint léghűtéses esetben. 

Kísérleti adatok csak a vízhűtéses esetre szerepelnek. 

5.3.3. Hőmérsékleti eredmények a pin-ben 

A tárcsa legmagasabb hőmérséklete 31,3 °C az elosztott hőforrásos modell szerint, amihez 

hozzáadódik a mozgó hőforrás okozta hőmérséklet ingadozás. Ily módon kapunk a „tárcsa oldalon” 

egy feltételezett maximális hőmérsékletet (ld. 5.12. ábrán szaggatott vonal). Az 5.8. ábrával 

összhangban a hőmérséklet ingadozás kb. 1,6 °C. A hőpartíciós megfontolások alapján a pin 

legmagasabb hőmérsékletének időbeli változásának követnie kell ezt a görbét. Ennek megfelelően a 

pin-ben ébredő legmagasabb hőmérséklet értéke 32,9 °C, 4 óra elteltével (p=1 MPa, v=1 m/s, 

vízhűtés). 

A végeselemes vizsgálattal azt határoztam meg, hogy mekkora hőforrás okoz, a pin-ben szükséges 

maximális hőmérsékletet. Az 5.13. ábra mutatja a hőtani számítás eredményeit a pin-re és a pin 

befogóra. A szükséges hőpartíció – mind a víz, mind a léghűtés esetében – kevesebb, mint 0,1%; 
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azaz lényegesen kevesebb, mint az a névleges érték, ami a két test hővezetési tényezőinek arányából 

adódik. Ennek oka többek között az intenzív hűtés és a nagyságrendekkel nagyobb tömeg „hőelvonó” 

hatása a „tárcsa oldalon”. 

 
5.13. ábra A pin és a pin befogó végeselemes eredményei (p=1MPa, v=1 m/s, t=4 óra) 

Megállapítható – és a számítások is ezt igazolják –, miszerint rendszer szinten a hőpartíciót 

megbecsülni a hővezetési tényezők arányának megfelelően szinte lehetetlen konkrét szerkezetek 

esetében, hiszen fontos szerepet kap a „hőelvonó oldalak” összetett hőtani viselkedése. A 

[VáNéFrFl99]-ben szereplő hőpartíció csak végtelen félterek esetén igaz, amivel viszont a 

gyakorlatban igen ritkán találkozik a tervező mérnök. 

 
5.14. ábra Hőmérsékletváltozás a pin középvonala mentén (p=1MPa, v=1 m/s, t=4 óra) 

• - termoelemmel mért, ⎯ - számított 

Az 5.14. ábra a pin középvonala mentén mutatja a hőmérséklet eloszlását állandósult állapotban, 

mely adatok mind a végeselemes számítás, mind a termoelemes mérés eredményei (Az eredmények 

összehasonlításánál azt tartottam szem előtt, hogy a mért pontok ugyanazt a tendenciát mutatják-e, 
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mint a számított görbe, a termoelemek számára fúrt furatok átmérője (1 mm) okozta esetleges hibától 

eltekintettem). A termoelemek a pin-be voltak beépítve, különböző távolságra az érintkezési 

tartománytól, nevezetesen (1) 1,5 mm, (2) 3 mm és (3) 4,5 mm-re. A végeselemes és a kísérleti 

eredmények elfogadhatóan jól egyeznek. A kontakt hőellenállásnak a pin és a pin befogó között 

gyakorlatilag nincs hatása az eredményekre az adott feltételek mellett, mivel a PEEK rendkívül 

gyenge hővezető képessége miatt a hőmérséklet azok határfelületén szinte azonos, ezért ennek 

hatását elhanyagoltam a modellben. 
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5.15. ábra A pin felmelegedési folyamata, vízhűtés (p=1 MPa, v=1 m/s) 

A felmelegedési folyamatot a pin három jellemző pontjában mutató számítás eredményei láthatóak az 

5.15. ábrán. A „pin oldali” tranziens hővezetési modellben a pin érintkezési tartományán az aktuális 

maximális hőmérsékletet írtam elő, és ezt egy – a „tárcsa oldal” felmelegedését jellemző – 

hőmérséklet-idő görbe vezérelte (lásd szaggatott vonal az 5.12. ábrán). Ha állandó hőforrást 

használnék – a tranziens hőtani folyamat jellemzésére – a pin felmelegedése (szobahőmérsékletről) 

kb. 10-15 percet venne igénybe, szemben a „tárcsa oldal” 4 órás felmelegedésével. A valóságban 

természetesen az érintkezési hőmérsékletnek azonosnak kell lennie mindkét oldalon a felmelegedési 

folyamat alatt. (Ezért is volt szükség a „pin oldal” felmelegedésének hőmérsékletgörbés vezérlésére.) 

A léghűtéses eset eredményei az F.5.6. ábrán figyelhetőek meg. Az 5.15. és F.5.6. ábra szerint a 

léghűtés (vízhűtés hiánya) enyhén növeli a kialakult hőmérsékletet. Ha ezen ábrák végeselemes és 

kísérleti eredményeit összehasonlítjuk, akkor látható, hogy a kísérleti eredmények a felmelegedési 

folyamat első órájában magasabb hőmérsékletet mutatnak. Ennek valószínűsíthető magyarázata, 

hogy a bekopási szakasz alatt a pin és a tárcsa között vibráció lépett fel, ami egy kis többlet hőt 

eredményez. Hasonló megfigyelésekről számol be a [Go95], ahol a pin anyagának nagy része 

rakódott fel a tárcsára kör alakú kopadékfilm formájában, és ez nagy ingadozást okozott a súrlódási 

erőben. 

Magasabb terhelési szinten (p=8 MPa) és az érintkezési tartomány fölött elhelyezett termoelemekkel – 

az F.5.7. ábrán jelölt módon – kapott eredményeket az F.5.7-F.5.9. ábrák mutatják. Nincs jelentős 

eltérés a vízhűtéses és a léghűtéses változatok között. 
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5.4. Következtetések 

A „tárcsa oldalon” található szerkezeti elemek hőmérséklet változásának meghatározásához elosztott 

hőforrásos modellt fejlesztettem ki, ami egyenértékű a mozgó hőforrásos modell hatásával, kivéve a 

tárcsa felszínének kis környezetét. Ez a fajta közelítés lehetővé teszi a hőközlési folyamat hatékony 

szimulációját a Pin-on-Disc berendezésben, és alkalmas mind a felmelegedési folyamat, mind az 

állandósult hőtani állapot vizsgálatára. 

A teljes „tárcsa oldal” tengelyszimmetrikus végeselemes modellje – convection link elemekkel (az 

érintkezési ellenállás figyelembe vételéhez) – lehetővé teszi a hőmérséklet eloszlás meghatározását 

mind állandósult állapotban, mind a felmelegedési szakaszban, és az eredmények jó egyezést 

mutatnak a mérés eredményeivel. 

A PEEK és az acél anyag hővezetési tényezői közötti nagy különbség, valamint a „tárcsa oldal” 

nagyobb hűtőfelülete és tömege miatt, megközelítőleg a hő 100%-a a tárcsa irányába áramlik. A 

megfelelő hőpartíció a pin és a tárcsa között biztosítja azt a feltételt, hogy a két oldal felől az 

érintkezési hőmérséklet azonos legyen. A pin felé továbbítódó hányad az általam vizsgált esetekben 

kevesebb, mint 0,1%-a volt a teljes hőmennyiségnek. 

A névleges érintkezési hőmérséklet maximális értékéből arra lehet következtetni, hogy a PEEK kopási 

körülményei nem térhetnek el jelentősen a szobahőmérsékletitől az alacsonyabb (p=1 MPa) terhelési 

szinten, hiszen nincs jelentős változás az anyagjellemzőkben sem. A magasabb terhelési szinten (p=8 

MPa) a maximális névleges érintkezési hőmérséklet 100-110 °C között van. Ez a hőmérsékletszint 

már megköveteli a hőmérsékletfüggő anyagjellemzők használatát a PEEK esetében. A villanási 

hőmérséklet jelensége – ami mikro-léptékű „esemény” – további hőmérsékletnövekményt okozna. Ezt 

a jelenséget nem tanulmányoztam a jelen vizsgálatoknál. 

5.5. Kapcsolódó publikációs tevékenység 

A Pin-on-Disc berendezésben kialakuló hőfejlődés illetve hőszállítás témához kapcsolódó saját 

publikációk a [KóVáFr00a], [VáKóFrFl00b], [KóVáFrFl00c], [KóVáFrFl00d], [KóVáFrFl01]. 
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6. Érintkezési és kopási folyamat modellezése a Pin-on-
Disc rendszerben 

A súrlódás és a kopás az alkatrészek közötti – csúszás közben létrejövő – terhelés átadás 

sajátosságai. Ezeknek a folyamatoknak erőteljes hatása van az alkatrészek élettartamára épp úgy, 

mint a pontos és biztonságos működésre. 

A kopási viselkedés – amely többek között olyan paraméterektől függ, mint terhelés, sebesség, 

hőfejlődés, anyagjellemzők, stb. – a tribológia fontos területe, amit gyakran olyan kísérleti eszközökkel 

vizsgálunk, mint a Pin-on-Disc (rúd/tárcsa) berendezés (PoDB). A lekopott anyag térfogatának 

jellemzésére a PoDB-ben a pin hossz változásának mérése alkalmas. Ebből a mért kopás mélységből 

származtatható – a különböző csúszó párok, adott körülmények között való kopási viselkedésére 

jellemző, széles körben használt paramétere – a csúszási útra vonatkoztatott fajlagos kopási tényező 

(ws). 

A fejezetben olyan szimulációs technikát kívánok bemutatni, amely az általam kidolgozott 

algoritmuson alapulva, kereskedelmi végeselemes rendszer felhasználásával alkalmas a kopás 

hatására létrejövő geometriai alak megváltozásának modellezésére polimer-fém csúszó pár esetén, 

tekintettel a hőtágulási és kúszási folyamatokra is. A kidolgozott integrált kopási algoritmust a PoDB-re 

alkalmazom. 

6.1. Az érintkezési folyamat 

A vizsgálatok céljául azt tűztem ki, hogy elemzem a Pin-on-Disc berendezés korábban említett 

konfigurációja esetén (ld. 4. fejezet) az érintkezési, illetve kopási viszonyokat. Első lépésként 

áttekintettem az érintkezés végeselemes modellezési lehetőségeit az adott geometriai feltételek 

mellett, majd egy további lépésben a megfelelő kopási modelleket dolgoztam ki. 

Testek érintkezése során a terhelésátadás érintkezési tartomány(ok) mentén jön létre, miközben igen 

nagy érintkezési nyomások ébredhetnek. Az érintkezési tartomány a terhelés hatására, rugalmas 

illetve képlékeny alakváltozás útján alakul ki, alakja függ az érintkező testek makro és mikro 

geometriájától, a terhelés nagyságától és a mechanikai jellemzőktől. Gyakran a normál irányú 

érintkezéshez csúszó, és/vagy gördülő mozgás is párosul. 

Az érintkezési feszültségek és alakváltozások vizsgálatában Hertz munkája a legismertebb [He82], de 

természetesen más közelítő feltevések is ismertek. Jó gyakorlati alkalmazhatósága miatt a viszonylag 

egyszerű feladatok megoldására talán ma is a leggyakrabban használt elmélet. Ez az elmélet 

azonban csak bizonyos feltételek mellett érvényes [Po65]. (Az általam készített numerikus modellekre 

érvényes feltételrendszert ld. később.) 

Az érintkezési feladatok megoldásának célja, az érintkezési nyomáseloszlás, az érintkezési tartomány 

kiterjedésének és a „merevtestszerű” közeledésnek a meghatározása adott nagyságú terhelés esetén. 
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Érintkezési feladatok esetében két feltétel teljesülése szükséges a helyes megoldáshoz. Az első a 

geometriai feltétel. Ennek értelmében a két érintkező test, δ merevtestszerű közeledést végez. Az 

érintkezési tartomány minden pontjában igaz az, hogy ez a merevtestszerű közeledés az érintkezési 

pontok közötti kezdeti hézag (h) és a pontok elmozdulásának (u) összege. Az érintkezési tartományon 

kívül ez természetesen nem teljesül. 

  (6.1) )( )2()1(
iiii uuh ++=δ

Az érintkezés második feltétele a feszültségi feltétel. Az érintkezési nyomás az érintkezési tartomány 

pontjaiban p>0, míg az érintkezési tartományon kívül p=0. További – gyakran teljesülő – feltétel, hogy 

az érintkezési tartomány szélein szintén igaz a p=0 feltétel, ami ezekben az esetekben segíti az 

érintkezési tartomány széleinek meghatározását. Ettől eltérő az „élszerű” benyomódás, ami 

feszültségcsúcsot eredményez az él környezetében. Az általam vizsgált modell esetében a fenti 

feltétel csak az érintkezési tartomány egyik szélén teljesül. 

6.1.1. Az érintkezés modellezése 

Az érintkezési modellek az alábbi közelítő feltevésekkel illetve feltételrendszerrel készültek: 

• érvényes a kis alakváltozások elmélete, 

• a testek közötti erőrendszer normális és tangenciális irányú, 

• a súrlódási tényező nagysága állandó, 

• az érintkező testek anyaga homogén és izotrop, 

• az anyagtörvény lineárisan rugalmas viselkedés esetén követi a Hooke-törvényt, illetve 

lineárisan viszkoelasztikus viselkedés esetén a Bailey-Norton összefüggés szerint 

változik (ld. később), 

• 2D-s modell, síkfeszültségi állapot feltételezésével. 

Az acél disc és a PEEK pin érintkező felületei között kontaktelemeket definiáltam. Ezen ún. GAP 

elemek segítségével határozható meg az érintkezési nyomáseloszlás a felületek között, illetve 

alkalmas a súrlódás és a csúszás modellezésére [SRAC]. Mivel minden egyes GAP elemnek saját 

“hézag érték” adható meg, így közvetve használható lesz a kopási hézagfüggvény modellezésére is. A 

súrlódás modellezése miatt, a GAP elemeket – a csúszó párra, illetve a vizsgálati feltételekre jellemző 

állandó nagyságú súrlódási tényezőnek megfelelően – a súrlódási félkúpszög értékével be kellett 

dönteni. 

A súrlódásos érintkezés a pin összenyomódását és meghajlását eredményezi a 6.1. ábrán látható 

módon. Az érintkezés geometriai feltételének értelmezése – vagyis a merevtestszerű közeledés, a 

deformáció és a hézag adott irányú összetevői – a 6.2. ábrán látható az ún. GAP irányban. Az 

érintkezési feltétel ennek megfelelően GAP irányban  

 gjigjiji hu )()( ,,, +=δ . (6.2) 
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Az (6.2) egyenlet függőleges összetevői 

 jiyjiyji hu ,,, )()( +=δ , (6.3) 

ahol  δi, j a merevtestszerű közeledés, 

  (δi, j)y a  δi, j függőleges összetevője, 

  (ui, j)g a rugalmas deformáció GAP irányban, 

  (ui, j)y az (ui, j)g függőleges összetevője 

  (hi, j)g a hézag értéke, 

  hi, j a (hi, j)g függőleges összetevője. 

A merevtestszerű közeledés függőleges összetevője  (δi, j)y állandó az érintkezési tartomány bármely 

belső pontjában, tetszőleges megoldási lépésben (6.2. ábra). 

  

6.1. ábra A pin alakváltozásai az érintkezés során

6.2. ábra Az érintkezési geometriai feltétel 

értelmezése a súrlódásnak megfelelően döntött 

GAP elemek használata esetén 

A pin és a disc érintkezésének modellezésére többféle próbamodell készült, amelyek a 6.3. és 6.4. 

ábrákon láthatóak. Minden esetben igaz az, hogy a normál irányú terhelésen kívül szükséges az 

érintkezési síkban fellépő súrlódás irányú komponens figyelembe vétele is – ami lehet erő, vagy 

elmozdulás jellegű hatás eredménye. 

A valós berendezés méreteinek megfelelően a pin mérete 4 mm x 4 mm x 12 mm volt, ebből a 

„szabad hossz” 8 mm. A vizsgálati terhelés minden esetben p=4 MPa. 

Az első modellben (001) a pin-re normál irányú erő hat, illetve egy erre merőleges előírt elmozdulás, a 

megcsúszás biztosítása érdekében (6.3a. ábra). A pin-nel együtt lemodellezett, acélból készült pin 

befogón adtam meg a további peremfeltételeket, miszerint a pin befogó a síkbeli helyzetét meg kell, 

hogy tartsa (nem „billenhet előre”, oldalai továbbra is függőleges és vízszintes helyzetben kell 

maradjanak) a kopási folyamat során, míg a pin természetesen meghajlás jellegű alakváltozást 

szenved. Ezen előbbi feltételt az ún. „coupling” technikával lehet biztosítani. Ennek segítségével 
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definiálhatóak azok a csomópontok a végeselemes modellen, amelyeknek adott irányú elmozdulásai 

feltételhez köthetőek (jelen esetben az Ux és Uy elmozdulásoknak azonos értékűnek kell lenniük a pin 

befogó kiemelt pontjain). A „disc oldalnak” elegendő volt egy kisebb szegmensét megépíteni, és 

peremfeltételként teljes befogást definiálni annak alján, hiszen az érintkezési feladatban az acél disc 

ideálisan merevnek tekinthető a PEEK pin-hez képest. 

A második modellben (002) is a pin-re hat a normál irányú erő, de ebben az esetben a megcsúszás 

modellezéséhez szükséges hatást a súrlódó erő megadása biztosítja, amelyet szintén a pin-en adtam 

meg, természetesen a kívánt csúszásiránynak megfelelően. Mivel jelen esetben a megcsúszáshoz 

szükséges hatás erő jellegű – ellentétben az első modellel – így szükséges egy rugó beépítése is a 

modellbe (6.3b. ábra), ami megakadályozza a modell csúszási irányban történő merevtestszerű 

elmozdulását, mert az numerikus problémákhoz vezethet. Előírt elmozdulás-terhelés esetén a 

végeselemes program képes megoldani a numerikus feladatot, de az erők hatására a rendszer elemei 

merevtestszerűen mozognának, amit a program nem tud lekezelni. A modell többi része („coupling” 

technika alkalmazása, „disc oldal” felépítése) teljesen azonos az elsővel. 

 
(a) „001” (b) „002” (c) „003” 

6.3. ábra Érintkezési próbamodellek 

A harmadik modell (003), a terhelések és peremfeltételek tekintetében eltér az első kettőtől, de 

alapvetően ez közelíti leginkább a rendszer mozgásviszonyainak leírását, vagyis azt, hogy a pin áll és 

a disc forgó mozgást végez. A pin befogónak alapvetően csak függőleges irányú elmozdulása 

lehetséges, ahogyan azt az általam vizsgált berendezésen egy pneumatikus munkahenger biztosítja, 

amivel egyben a szükséges normál irányú terhelést is megkapja a rendszer (6.3c. ábra). A normál 

irányú terhelés továbbra is erő. A „disc oldal” felülről meg van támasztva, így az a vízszintes síkban 

történő forgásnak megfelelően csak egy irányban mozdulhat el. A korábbiakban említett numerikus 

problémák miatt szintén szükséges volt rugók beépítése a modellbe, mégpedig a „disc oldalon”. 

Készítettem egy negyedik (004), kontroll modellt is, ami csak a „pin oldalt” tartalmazza. Ezzel a 

modellel ellenőriztem le, hogy a kontaktelemekben ébredő reakcióerők valóban azt a deformált alakot 

eredményezik-e, ami teljesíti a kontaktozás geometriai feltételét, vagyis azt, hogy az érintkezési 

tartomány pontjaiban – ideálisan merev síkfelületű ellentestet feltételezve – azok elmozdulásának 

hatására a pin érintkezésben lévő felszíne is sík. Tehát a 6.4a ábra alapján a pin modelljére az előző 
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modellből kivett „kontakt reakció erőket” definiáltam terhelésként. A pin befogó két oldalát teljesen 

megfogtam peremfeltételként. 

Az ötödik modellt (005) szintén ellenőrzés céljából készítettem (6.4b ábra). A pin felső élein befogást 

definiáltam. A csúszósúrlódás hatásának figyelembe vételéhez a pin és a tárcsa közötti GAP elemek 

orientációja az Fn és Fs erők eredőjének megfelelő irányú. A tárcsa a GAP-ek irányának megfelelően 

van megtámasztva, ahogyan az a 6.4b ábrán is látható, ily módon növelve a numerikus stabilitást és 

figyelembe véve a feladat súrlódásos érintkezési jellegét. 

A hatodik modell (006) „független” numerikus modellnek készült, mivel ebben a korábbiaktól eltérően 

súrlódó GAP elemeket építettem be, hogy ellenőrizhessem az előző számítási modellek helyességét 

kontaktozási szempontból (az előző modellekben a súrlódási tényezőnek megfelelő GAP elem 

dőlésszög eredményezte a megfelelő súrlódást, míg ebben a modellben az elemtulajdonságként 

számszerűen megadható súrlódási tényezővel dolgoztam). Ennek elrendezése az 6.4c ábrán látható. 

 
(a) „004” (b) „005” (c) „006” 

6.4. ábra A pin ellenőrző próbamodelljei 

6.1.2. Érintkezési modellek eredményei 

6.1.2.1. Kúszás nélküli eset 

Az alábbiakban az érintkezési próbamodellek eredményeit szeretném bemutatni abban az esetben, 

amikor a kúszás hatását figyelmen kívül hagytam; mind az acél tárcsa, mind a PEEK pin anyagát 

lineárisan rugalmas anyagtörvény írja le. 

A 6.5. ábrán a próbamodellek terhelés hatására történő alakváltozásának (meghajlásának) 

összehasonlítása látható. A görbék a próbatest vezető élének (6.2. ábra) meghajlását illusztrálják. A 

diagramon megfigyelhető, hogy az összes próbamodell egyenértékű, az eredmények nagyon jó 

egyezést mutatnak. A 003 modellből kétféle készült, hogy a beépített rugók hatását vizsgálhassam 

eltérő rugómerevség esetén (sA=1⋅e-6 N/mm, sB=1 N/mm). Ebből kiderült, hogy a rugóállandó 

változtatása csak a már korábban említett, csúszás irányú merevtestszerű elmozdulás korlátozására 

van befolyással. A futtatási eredmények gyakorlatilag függetlenek a rugómerevségtől. 
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6.5. ábra A pin érintkezési próbamodelljeinek eredményei kúszás nélküli esetben 
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6.6. ábra Érintkezési feltételek ellenőrzése a 005 jelű modellen, kúszás nélküli eset 
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6.7. ábra A GAP elemek dőlési szögének és hosszának megváltozása a kontaktozás alatt a 005 jelű 

modellen, kúszás nélküli eset 
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A 6.6. ábrán jól azonosítható az érintkezési tartomány, mind a geometriai (UY), mind a nyomási (SigY) 

feltétel eredményei szempontjából. A geometriai feltétel kapcsán megfigyelhető, hogy az érintkezési 

tartományon belül a pin csomópontjainak elmozdulása (UY) nem adott tökéletesen „vízszintes” jellegű 

benyomódást, ahogyan az, az – ideálisan merevnek feltételezhető – ellendarab miatt várható lenne. A 

kis eltérésre a 6.7. ábra ad magyarázatot. Itt megfigyelhető ugyanis, hogy az érintkezési tartományon 

belül a GAP elemek hossza nem változik (az érintkezési tartományon kívül pedig inaktívak a GAP 

elemek, azok torzulása nem okoz hibát), ellenben a modellépítésnél – a súrlódási tényezőnek 

megfelelően – bedöntött GAP elemek szöge megváltozott, és valószínűleg ez a numerikus eredetű 

probléma okozza az eredmények kisebb hibáját. 
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6.8. ábra Az érintkezési feltételek teljesülése súrlódó GAP elem használata esetén (006), kúszás 

nélküli eset 
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6.9. ábra A GAP elemek dőlési szögének és hosszának megváltozása a kontaktozás alatt a súrlódó 

GAP elem használata esetén (006), kúszás nélküli eset 

Az említett geometriai feltételbeli hiba ellenőrzésére készült a 006 számú „független” kontroll modell 

(6.4c. ábra). Azért nevezhető „függetlennek”, mert az előző modellekkel szemben itt súrlódó GAP 

elemeket használtunk a számításoknál, ellentétben a GAP-ek bedöntésével. A futtatási eredmények a 

71 



6.8. és 6.9. ábrán láthatóak. Jól megfigyelhető, hogy az érintkezési tartományon belül a GAP elemek 

hosszának változása továbbra sem mutat különösebb ingadozást, a szögek torzulása pedig 

radikálisan csökkent az előző modellekhez képes, csökkentve így a hibát is. Összegzésképpen ennek 

ellenére elmondható, hogy a döntött GAP elemes modellekben a geometriai feltétel teljesülésének 

hibája kb. 2-3%, ami mérnöki szempontból megfelelő. 

6.1.2.2. Kúszásos eset 

Az alábbiakban az érintkezési próbamodellek eredményeit szeretném bemutatni abban az esetben, 

amikor a tárcsa anyagát lineárisan rugalmas anyagtörvény jellemzi, míg a polimer pin esetében a 

kúszás hatását is figyelembe vettem a modellezésnél (a kúszás figyelembe vételét ld. a dolgozat 

későbbi részében). 
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6.10. ábra A pin érintkezési próbamodelljeinek eredményei kúszásos esetben 
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6.11. ábra Kontakt feltételek ellenőrzése a 005 jelű kontroll modellen, kúszásos eset 

A 6.10. ábrán látható a meghajlások összehasonlító vizsgálata a különféle érintkezési modellek 

esetében. Akárcsak a kúszás nélküli esetben, itt is igaz volt az, hogy a modellek teljesen 

egyenértékűek egymással, azonos eredményt adnak a peremfeltételektől és a terhelés bevezetéstől 
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függetlenül. A kúszás nélküli esetben vizsgált 006 jelű súrlódásos GAP elemet tartalmazó modellt nem 

lehetett használni, mert a végeselemes rendszer numerikus okokból nem tudta megoldani a feladatot. 
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6.12. ábra A GAP elemek dőlés szögének és hosszának megváltozása a kontaktozás alatt a 005 jelű 

modellen, kúszásos eset 

A 6.11. és 6.12. ábrából látható, hogy az érintkezési tartományon belül igen jó pontossággal teljesül a 

geometriai feltétel, vagyis a tartományon belül a pin érintkezési profilja megfelel az ellendarab 

ideálisan merev alakjának (síkban egy vízszintes helyzetű egyenesnek). 

A 6.1.2.1. és 6.1.2.2. szakaszok eredményei alapján, a későbbiekben ismertetendő összetett 

érintkezési-kopási-kúszási-hőtani szimulációkhoz a 005 jelű modellt választottam, mert a 

próbavizsgálatok alapján azt tapasztaltam, hogy amellett, hogy a modellek gyakorlatilag 

egyenértékűek, ennek a modellnek volt a legnagyobb a numerikus stabilitása. 

6.2. A kopási folyamat integrált modellezése 

A súrlódás során a mechanikai, termikus és vegyi (pl. oxidációs) igénybevételek hatására az 

egymással kölcsönhatásban lévő súrlódó felületekről fokozatosan anyagrészecskék válnak le, a felület 

alakja, mérete változik. A kopás lassú fokozatos anyagleválás, a szerkezet működésével együtt járó, 

gazdaságosan ki nem küszöbölhető, és ezért kényszerűen megengedhető károsodási folyamat, amely 

csak hosszabb – esetleg előre tervezhető – idő alatt hoz létre a súrlódó felületeken akkora alak és 

méretváltozást, amekkora már működési zavarokat okoz [AnFlKaKo97]. 

A kopás nagysága nagymértékben befolyásolja a súrlódó szerkezetek működését, ezért annak 

egyértelmű meghatározása elengedhetetlen. A folyamat anyagveszteséggel jár, amelyet rendszerint a 

leváló anyag tömegével, vagy térfogatával jellemeznek, bár a súrlódó szerkezet szempontjából 

gyakran fontosabb a kopási mélység, az elemek méretének megváltozása. 
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6.2.1. A lineáris kopási modell és a kopás végeselemes modellezése 

Gyakran a kopás nagyságát a súrlódó rendszer valamely jellemzőjére (pl. terhelésre, súrlódási útjára, 

futás idejére) vonatkoztatják (fajlagos kopás, kopássebesség, kopástényező). Az egyszerűbb leírás 

érdekében sokszor ezeket a fajlagos mennyiségeket is kopásnak nevezik, és mértékegységükkel 

utalnak arra, hogy a kopás milyen mennyiségre vonatkozik. 

Az Archard-féle lineáris kopási egyenlet (2.3) mindkét oldalát állandónak feltételezett kopási 

keresztmetszettel elosztva (és a dimenziótlan kopási tényezőt illetve a keménységet összevonva) az 

alábbi egyenletet kapjuk: 

 pw
s
h

sA
V

s== , (6.4) 

ahol a h [mm] a kopási mélység, wS [mm3/(N⋅m)] a megtett útra vonatkoztatott fajlagos kopási tényező, 

p [MPa] a normál érintkezési nyomás, V [mm3] a kopási térfogat, s [m] a kopási út, A [mm2] a kopási 

keresztmetszet.  

A kopási folyamat végeselemes modellezésének egyik lehetséges folyamata a fenti összefüggésen 

alapszik [PöAn99]. A kezdeti paraméterek: a modell geometria, a terhelések, a kényszerek, és a 

kopási modell paraméterei illetve az anyagtulajdonságok. A modell geometriájának definiálása után az 

érintkezési állapot meghatározása szükséges. Ily módon ismert lesz az érintkezési tartomány mérete 

és elhelyezkedése. A kopási mélység növekménye a lineáris kopási egyenlet alapján: 

 spwh s ∆=∆  (6.5) 

ahol wS a fajlagos kopási tényező [mm3/(N⋅m)], p az érintkezési nyomás [MPa], ∆s csúszási út 

növekmény [m]. 

Minden egyes szimulációs lépésben a rendszerparaméterek konstansok és meghatározzák a kopási 

mélységet: 

 jijiji hhh ,1,, ∆+= −  (6.6) 

ahol a ∆hi,j a kopási növekmény [mm] az i-edik csomópontban a j-edik megoldási lépésben. Az 

érintkezési állapotból ismert feszültség eloszlás ismeretében a ∆hi,j kopási növekmény 

meghatározható. 

A végeselemes szimulációban a csomóponti kopási növekmények meghatározása konstans ∆t 

időnövekménnyel történik, a (6.5) egyenlet átalakításával: 

 tpvwh Sji ∆=∆ )(,  (6.7) 

A fenti alak (6.7) azért előnyösebb, mert a kopásvizsgálatok egyik jellemző tényezője a (pv) viszony, 

ily módon a kopási növekmény meghatározása jobban köthető egy-egy kísérleti eredményhez. 
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6.2.2. Az integrált kopás szimulációs algoritmus 

A kopás során leváló anyagmennyiség megbecsülésére egy növekményes, a kúszást és a hőtágulást 

is figyelembe vevő algortitmust dolgoztam ki (6.13. ábra), amely időről időre meghatározza az 

érintkezési nyomáseloszlást és a kopási mélységet, összhangban a hőmérsékletfüggő 

anyagjellemzőkkel és a berendezésben létrejött éppen aktuális hőtágulással. 

 
6.13. ábra Az integrált kopási algoritmus fő elemei 

A kopási szimuláció valójában az érintkezési feladat ismételt megoldása a „kiindulási” hézag 

különböző értékei mellett. A 6.13. ábrán az i index az érintkezési tartomány meghatározott pontját, 

míg a j az időlépés számát jelenti. A következő, újabb időlépésben a hézag a hőtágulás és az új – az 

előző lépés nyomáseloszlása alapján számított – kopás növekmény értékével változik a vizsgált 

pontban. 

A bemutatásra kerülő algoritmus az alábbi feltevéseken alapul: 
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A) Kúszási viselkedés: 

• érvényes a lineáris viszkoelasztikus elmélet, 

• a kúszási viselkedést a Bailey-Norton összefüggés írja le minden egyes hőmérsékletszinten, 

• a 10 MPa-os terhelési szinten kimért (húzó) kúszási viselkedésre alapul a próbatest kúszási 

viselkedése a teljes feszültségi tartományon, 

• a kúszási viselkedés hőmérsékletfüggését a méréssel összhangban diszkrét hőmérsékleteken 

(20 °C, 90 °C, 120 °C és 150 °C) értelmezem. 

B) Érintkezési feladat: 

• a súrlódó erő hatását a GAP elemek irányítottságával vettem figyelembe, 

• az ide tartozó további feltételeket ld. a 6.1.1. szakaszban. 

C) Hőfejlődés számítás: 

• az ide tartozó feltételeket ld. az 5.2. szakaszban. 

D) Hőtágulás számítás: 

• hőmérsékletfüggő hőtágulási együttható használata a pin-re. 

E) Kopás (anyagleválás) számítás: 

• lineáris kopási elmélet feltételezése, 

• a fajlagos kopási tényező (ws) állandó. 

6.3. Kopási algoritmus alkalmazása a PoD berendezésben 

A PoD berendezésben, PEEK-acél csúszó pár esetén a kopás a pin hosszát csökkenti, amely 

hosszváltozás (kopás mélység) – állandó kopási keresztmetszet esetén – arányos a lekopott anyag 

mennyiségével. Ez a hosszváltozás a pin befogó és a PoDB keretszerkezete között mért, ezért a mért 

adat a pin kopásán (anyagleválás) kívül a terhelés hatására történő – összenyomódási és meghajlási 

viselkedéséből eredő – rövidülést és mindkét „oldal” (pin és disc) alkatrészeinek hőtágulásából eredő 

méretnövekedést is tartalmazza, nem csak a pin „tiszta” kopását. Amennyiben a fajlagos kopási 

tényező (wS) meghatározása a kopási mélység, vagyis a mérhető hosszváltozás alapján történik, úgy 

a hőtágulás torzulást okoz a mért eredményekben, mivel a kopási kísérlet kezdetén a kopás és a 

hőtágulás – mint két egymással ellentétes „hatás” – azonos nagyságrendben vannak, ezért a 

hosszváltozás mérése alapján számítható fajlagos kopási tényező hibás eredményeket mutat. (A 

fajlagos kopási tényező meghatározása történhet a próbatest tömegcsökkenésének mérése alapján is 

– hiszen az is arányos a levált anyagmennyiséggel –, de ebben az esetben csak a teljes vizsgált 

időtartamra érvényes átlagos kopási tényezőt kapunk, szemben annak lehetőségével, hogy 

megismerjük a fajlagos kopási tényező időbeli változását.) 
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A jelen vizsgálatok célja a PEEK-acél csúszó pár kopási folyamatának tanulmányozása a PoDB-ben a 

lineáris kopási elmélet figyelembe vételével. Az ismétlődő érintkezési számítások alatt a kezdeti 

hézagot a kopási mélységnek és a rendszer hőtágulásának megfelelően változtattam. A pin 

hőmérséklet függő anyagjellemzőit illetve a kúszási viselkedését szintén figyelembe vettem. 

 

6.14. ábra A vizsgált PoDB sematikus ábrája 

A kopási folyamat szimulációját 20 °C-on és 150 °C-on végeztem el. A kifejlesztett szimulációs 

technika ellenőrzésére az elvégzett kísérletek eredményei (hőmérséklet mérése különböző helyeken 

és kopási mélység változás, meghajlás mérés Doppler-elven) szolgálnak adott körülmények mellett. 

A vizsgált anyag a PEEK 450G, amelynek kúszási viselkedése szobahőmérsékleten kismértékű, de 

kifejezett kúszási viselkedést mutat az üvegesedési hőmérséklet környezetében (kb. 150 °C). 

Az IVW-ben használt Pin-on-Disc berendezés főbb elemei az 6.14. ábrán láthatók. A pin és a pin-

befogó áll, míg a tárcsa forog. A pin-re hat (6.15. ábra) a normál erő (Fn) amit egy pneumatikus 

munkahenger hoz létre, és a súrlódó erő (Fs), ami a forgó mozgás közben alakul ki és egy vízszintes 

helyzetű erőszenzor mér. 

 
6.15. ábra A pin-re ható erők 
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6.16. ábra A pin alakja a kopási folyamat során:(0) kiindulási alak, (1) kezdeti, élszerű (ill. 

„sarokbenyomódás jellegű”) érintkezés, (2) teljes érintkezési szakasz, (3) állandósult kopási szakasz 

A 6.16. ábra a kopási folyamatot mutatja be. A kezdeti szakaszban az élszerű (síkban 

„sarokbenyomódás jellegű”) érintkezés a pin összenyomódásának és meghajlásának eredményeként 

jön létre, amit a teljes érintkezés szakasza követ. A kopás mélység a „geometriai bekopás” (a 

próbatest teljes keresztmetszete „kopási keresztmetszet”) után tovább nő, mialatt a kúszás 

folyamatosan módosítja a meghajlott alakot (a 6.16. ábrán nem jelzett folyamat) a rugalmassági 

(kúszási) modulusz változása révén. 

6.3.1. Hőmérsékletfüggő kúszási paraméterek 

A PEEK alapú anyagokat kiváló kopással és viszonylag jó kúszással szembeni ellenálló képességük 

miatt alkalmazzák. A kúszási anyagjellemzőket a 4.2. fejezetnek megfelelően, szabványos szakító 

próbatesten végzett [DIN53455] mérésből határoztuk meg univerzális szakító berendezésen, adott 

(állandó) terhelési szinten, különböző hőmérsékleteken. A terhelés 10 MPa volt, a vizsgálati idő 10 

óra, mialatt a teljes alakváltozás értékét mértük. A fajlagos alakváltozást az idő függvényében a 6.17. 

ábra mutatja 20 °C, 90 °C, 120 °C és 150 °C -on. 
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6.17. ábra Mért fajlagos alakváltozás-idő görbék különböző hőmérsékleten 
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A COSMOS/M rendszerben a kúszás modellezéséhez, illetve leírására a Bailey-Norton összefüggés 

[Hu66] használható minden egyes hőmérséklet szinten. A teljes fajlagos alakváltozás: 

 . (6.8) kúszrugtelj εεε +=

A rugalmas fajlagos alakváltozási hányad:  

 
0E

rug σε = , (6.9) 

ahol E0 [MPa] a kezdeti modulusz. 

A kúszási alakváltozási hányad esetében a közelítés a következő: 

 , (6.10) 

ahol σ [MPa] egytengelyű feszültség, t [s] az idő, és C

21
0

CCkúsz tC ⋅⋅= σε

0, C1 és C2 a kúszási állandók. 

A mért adatok Bailey-Norton összefüggéssel való közelítéséhez a (6.10) egyenlet C0, C1 és C2 

állandóit kellett meghatározni (6.1. táblázat). A megfelelő kúszási moduluszokat a 6.18. ábra mutatja. 

Jól látható, hogy szobahőmérsékleten korlátozott mértékű, míg 150 °C-on jelentősebb kúszás jellemzi 

a vizsgált anyagot. 

 C0 C1 C2

20°C 35e-6 1 0.12 
90°C 19e-6 1 0.185 
120°C 16e-6 1 0.3 
150°C 2e-4 1 0.315 

6.1. táblázat A Bailey-Norton összefüggés szerinti kúszási állandók különböző hőmérsékleteken 
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6.18. ábra Kúszási moduluszok a Bailey-Norton összefüggésnek megfelelően 
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6.3.2. Az érintkezési állapot modellezése 

A kopási folyamat során kialakuló érintkezési viselkedés és a súrlódás hatásának tanulmányozására 

2D-s végeselemes érintkezési modelleket fejlesztettem ki „node-to-node” típusú GAP elemek 

felhasználásával [SRAC]. A 6.1.2. fejezet alapján a szimulációhoz a 005 számú modellt használtam 

(6.19. ábra), mert ez volt numerikusan a legstabilabb és a kúszás figyelembe vétele vagy annak 

figyelmen kívül hagyása esetén egyaránt megfelelő eredményeket adott. 

 

6.19. ábra Az érintkezési modell terhelése és peremfeltételei 

A 6.19 ábra a pin és a tárcsa kapcsolódásának modelljét mutatja. A pin alsó élei befogottak. A 

csúszósúrlódás hatásának figyelembe vételéhez a pin és a tárcsa közötti GAP elemek orientációja az 

Fn és Fs erők eredőjének megfelelő irányú. Ennek megfelelően a modellben a GAP elemek szöge 

arányos a súrlódási tényező nagyságával. 

Az érintkezés geometriai feltétele a rés (GAP) irányban meghatározott közeledés, az elmozdulás és a 

hézag (azaz kopás mélység) ebben az irányban vannak megadva. A normál és súrlódó 

erőkomponenseket a tárcsán adtam meg, megoszló terhelés formájában. A tárcsa a GAP elemek 

irányának megfelelően van megtámasztva, ahogyan az a 6.19. ábrán is látható, ily módon figyelembe 

véve a feladat súrlódásos érintkezési jellegét. 

A végeselemes modell 3860 2D-s elemet és 41 db „node-to-node” kontaktelemet tartalmaz. 

6.3.3. Hőfejlődés és hőmérséklet eloszlás 

A névleges érintkezési tartományon fejlődött súrlódási hő érintkezési hőmérséklet növekményt hoz 

létre a pin és a tárcsa környezetében. A hőforrás intenzitása az i csomópont (6.16. ábra) 

környezetében a felületen: 

 ii vpq µ= , (6.11) 

ahol µ a súrlódási tényező, v [m/s] a csúszási sebesség, pi [MPa] az érintkezési nyomás. 

A fejlődő hő szétoszlik a pin és a tárcsa között azon feltételnek megfelelően, miszerint a „pin illetve 

tárcsa oldali” névleges érintkezési hőmérséklet megegyezik a névleges érintkezési tartomány azonos 

pontjaiban. Miután megkerestük a megfelelő hőpartíció a két „oldal” között, a hőmérséklet mező 

meghatározható, és ez alapján kiválasztható a megfelelő kúszási jellemző (lásd 6.3.1.). 
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6.3.4. A PoDB hőtágulása 

 
6.20. ábra A „tárcsa és pin oldal” hőtani modellje (6.14. ábra oldalnézetében) 

A súrlódási hő a környezetinél magasabb hőmérsékletet eredményez a pin és a tárcsa érintkezésének 

környezetében, ami az alkatrészek hőtágulásához vezet. A hőtágulás tanulmányozása a „tárcsa-” és a 

„pin oldal” teljes modelljét igényli (6.20. ábra). A hőtani modell az 5. fejezet alapján készült a megfelelő 

peremfeltételek és a kontakt hőellenállás figyelembe vételével. Először a hőtani számítást készítettem 

el, amit a rugalmas hőfeszültség számítás követett a berendezés egyes elemein észlelhető hőtágulás 

meghatározása érdekében. 

6.4. A kopási szimuláció eredményei 

A kidolgozott érintkezési-kopási-kúszási és hőtani csatolt algoritmust kétféle vizsgálati körülményre 

teszteltem. Mindkét esetre kísérleteket végeztem a numerikus eredmények igazolására. 

Az első szimuláció szobahőmérsékleti körülményeket vizsgál a „geometriai bekopásnál” (ld. később) 

rövidebb időtartományban. Azért választottam ezeket a körülményeket, mert így többféle kísérleti 

eredményt (hőmérséklet mérés, kopás mélység mérés, mikrotopográfiai vizsgálat) is fel tudtam 

használni a numerikus eredmények igazolására (ld. 6.4.1.). 

A második számítás szabályozott, szobahőmérsékletinél magasabb hőmérsékleti (150 °C) 

körülményeket szimulál. A vizsgálati idő az előfűtési szakaszt követően 700 másodperc, ami – amint a 

6.4.2. szakaszban látható lesz – a felvett kísérleti paraméterek esetén közelítőleg megfelel a kialakult 

állandósult hőtani állapotnak. 
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6.4.1. Kopási szimuláció névleges 20°C-on 

A 20 °C hőmérséklet az anyag „térfogatát” jellemző alap hőmérséklet (bulk temperature). Ebben a 

részben olyan vizsgálat eredményeit kívánom bemutatni, amelyben a súrlódási hőfejlődés okozta 

hőmérsékletnövekményt az említett „térfogati hőmérséklethez” képest vettem figyelembe. A vizsgálat 

ideje alatt a próbatest nem éri el a teljes geometriai bekopás állapotát. A geometriai bekopást a 6.16. 

ábra 2. szakasza szerint értelmezem, megkülönböztetve a szakirodalomban „running-in” elnevezéstől, 

ami a kopási folyamatnak inkább azt a szakaszát jelenti, amikor még nem alakul ki a tribológiai és 

hőtani egyensúly a csúszó párok között. 

A vizsgálat célja a kopási folyamat szimulációja PEEK pin és acél tárcsa esetén az alábbi 

paraméterek mellett: 

• normál terhelés Fn=64 N, 

• próbatest méretei: L=12 mm (8 mm szabad hossz), A=4 mm x 4 mm=16 mm2, 

• csúszási sebesség v= 1 m/s, 

• súrlódási tényező µ= 0,3 (mért adat) 

• fajlagos kopási tényező wS=7·10-6 mm3/Nm (Z. P. Lu és J. Flöck ugyanazon 

berendezésen végzett mérései alapján, Kompozit anyagok Intézete, Kaiserslautern) 

[LuFr95, FlFrYu99]. 

A kopási folyamat kezdeti szakaszának modellezéséhez 72 másodpercig tartó kopási kísérleteket 

végeztem el a Pin-on-Disc berendezésen. A vizsgálati idő (72 s) első 36 másodpercében a rendszer 

felterhelésére került sor, majd a fennmaradó újabb 36 másodperc az egyenletes terhelés szakasza 

volt. A PEEK fajlagos kopási tényezőjét a szimulált geometriai bekopás szakaszban állandónak 

tekintettem. 

 
6.21. ábra A hőmérséklet eloszlás a pin-ben t=72 s után 
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A berendezés hőtágulásának figyelembe vételéhez első lépésben tranziens végeselemes hőtani 

számítást készítettem a 0-72 másodpercig tartó időtartományra a felterhelési szakasz figyelembe 

vételével. A „tárcsa oldal” hőtágulása a 0-72 másodperc alatt nem haladja meg az 1 µm-t a „tárcsa 

oldal” nagyobb hőkapacitása miatt. Éppen ezért csak a „pin oldalt” vettem figyelembe a végleges 

hőtani és hőtágulási számításoknál. Az érintkezési hőmérsékleti eredmény a 6.21. ábrán látható. 
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6.22. ábra Kísérleti és végeselemes hőtani adatok a pin-ben 

A 6.22. ábrán láthatóak az említett időtartományra vonatkozó – a pin hőmérsékleti viselkedését 

jellemző – kísérleti és végeselemes eredmények. A kísérlet során a pin-ben a hőmérsékletet az 

érintkezési felület alatt 2 mm, 4 mm és 6 mm távolságban mértem. A végeselemes hőtani modellek a 

korábbi számítások alapján készültek (ld. 5. fejezet, ill. [KóVáFrFl01]), ennek megfelelően a teljes 

fejlődött súrlódási hő 0,1%-a működik a modellen ahhoz, hogy a kísérleti eredményeknek megfelelő 

hőmérséklet eloszlást kapjunk. 

A 6.23a. ábrán az érintkezési feladat megoldása látható 36 és 72 másodpercnél. Az érintkezési 

tartomány kismértékben szélesebbé vált, és az érintkezési nyomás maximuma csökkent a kopási 

folyamat eredményeként. 

Az első 36 másodperc alatti felterhelésnek megfelelő kezdeti kopás a 6.23b. ábrán látható. Az állandó 

terhelési szinten – 36 másodperc után – a további kopás kb. 5 µm kopást eredményez a próbatest 

jobb szélén. 

A 6.23c. ábra a pin deformálódott profiljának Y irányú (ld. 6.2. ábra) elmozdulását mutatja. A görbék 

vízszintes szakaszai az érintkezési tartomány helyzetét mutatják, ami gyakorlatilag megegyezik a 

tárcsa függőleges irányú merevtestszerű közeledésével, mivel a tárcsa rugalmassági modulusza két 

nagyságrenddel nagyobb, mint a pin-é, ennek megfelelően a tárcsán nem is észlelhető kopás a 

vizsgált idő alatt. 
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6.23. ábra Érintkezési eredmények: (a) érintkezési nyomás eloszlás, (b) a pin kopott profilja 

(értelmezéshez ld. 6.2. ábrát), (c) a pin profil függőleges elmozdulása (értelmezéshez ld. 6.2. ábrát) 
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(a) (b) 

6.24. ábra Kopott pin felületek 72 másodperc után (párhuzamosan előkoptatott (a) és merőlegesen 

előkoptatott (b) a csúszási irányhoz képest) 

 
6.25. ábra A kopott pin felület érdesség mérésének eredménye 

A numerikus szimuláció ellenőrzéséhez kísérleteket is elvégeztem az említett „bekopási” folyamatra. A 

6.24. ábra két kopott pin felületet mutat, melyeket a kísérlet előtt a csúszási iránnyal párhuzamosan 

illetve arra merőlegesen előkoptattam. A kísérlet eredményeként létrejött (72 másodperc után) kopott 

felületek mindkét esetben közel azonos szélességűek kb. 3 mm, a szaggatott vonalaknak 

megfelelően. Ezek az eredmények igen jó egyezést mutatnak a végeselemes módszerrel számított 

érintkezési tartomány szélességével (6.23. ábra). 

A valós kopott alak illetve kopási mélység a pin sarkánál jól ellenőrizhető felületi érdesség mérés 

segítségével (6.25. ábra). A kopott felület középső része sík a jobb oldali él környezetéhez képest, 

ahol egy valamivel mélyebb (az intenzívebb kopás következtében) régió figyelhető meg. Ez a 

sajátosság nagyon jó egyezést mutat a 6.23b ábrán látható kopási mélység változásával, amin a 

szaggatott vonal mutatja a közel sík zónát középen, illetve az erőteljesebb kopásnak kitett jobb oldalt. 
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A pin befogó és a berendezés vázszerkezete között mért hosszváltozás (6.14. ábra - LVDT) 

tartalmazza egyrészt a pin összenyomódását és kopását, illetve a pin befogó és a berendezés más 

alkatrészei közötti szerelési-illesztési hézag csökkenését a felterhelés alatt – ezek a hatások tehát 

hosszcsökkenést eredményeznek. Másrészről tartalmazza a mérés eredménye a pin és annak 

környezetében lévő alkatrészek hőtágulását, ami az előbb említett hatásokkal ellentétesen, 

hossznövekedést eredményez. A 6.26. ábrán két kísérlet hosszváltozási eredménye látható (Mérés1 

és Mérés2), illetve három másik görbe a merevtestszerű közeledést, a hőtágulás számítást és e kettő 

eredő viselkedését mutatja. Ha a kísérleti eredmények esetében a 36 másodpercet tekintjük 

referenciának (hiszen ez a felterhelés vége, itt már kialakul a rendszer elemeinek összenyomódása, a 

36-72 másodperces tartományban külön vizsgálható a kopás és a hőtágulás), akkor a kísérleti és a 

szimulációs eredményeket össze tudjuk hasonlítani. Ebben a szakaszban a kopási folyamat 

nagyságrendjét tekintve azonos a hőtágulási folyamattal, ami egy időben közel állandó tendenciájú 

viselkedést eredményez a vizsgált időtartományban. 
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6.26. ábra A pin hosszváltozása a kopás és a hőtágulás következtében 

6.4.2. Kopási szimuláció névleges 150 °C-on 

A vizsgálatokhoz felhasznált kísérleti berendezés lehetővé tette, hogy magasabb hőmérsékletű kopási 

vizsgálatok elvégezhetőek legyenek, akár 150 °C-on is. Az ilyen magasabb hőmérsékleten történő 

kísérletek segítségünkre lehetnek abban, hogy megismerjük a polimer anyagok tribológiai 

sajátosságait olyan hőmérséklet tartományban, ahol az anyagjellemzőik és a különböző mechanikai 

hatásokkal szembeni viselkedésük is eltérő jelleget mutat a szobahőmérsékletitől; továbbá jó alapot 

adhatnak a későbbiekben a polimer anyagú, csúszósúrlódásnak és kopásnak kitett gépszerkezetek, 

pl. siklócsapágyak viselkedésének feltárásához. 

A 6.16. ábrán a próbatest kopás vizsgálat alatti viselkedésének sematikus vázlata látható. A PEEK pin 

a normál irányú terhelés hatására összenyomódik, a súrlódó erő hatására pedig meghajlik. Az ábrán 

látható, hogy a próbatesten kezdetben – a meghajlás miatt – élszerű felfekvés jön létre. A kopás miatt 
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az érintkezési tartomány szélesedik (végül bekövetkezik a „teljes geometriai bekopás”) és ennek 

következtében a próbatest meghajlása fokozatosan nő. Ezt a hatást a kúszás is erősíti. 

A fent említett meghajlási viselkedés vizsgálatához lézer doppler vibrométert (LDV) használtam 

(részletesen ld. 4.1.3. fejezet). Ennek a mérési módszernek a lényege, hogy a céltárgyról 

visszaverődő lézersugár frekvenciájában a céltárgy elmozdulása frekvencia eltolódást eredményez. A 

hagyományos, mechanikai rezgés-jelátalakítókkal szemben (gyorsulásmérő, nyúlásmérő bélyeg, stb.) 

a lézer vibrométernek megvan az az előnye az „érintkezés- és tömegmentességből” adódóan, hogy 

nagyobb a pontossága és mechanikai „zavaró” hatásoktól mentes. 

A mérési elrendezés a 4.2. ábrán látható. A kép jobb oldalán a pin (1), a pin-befogó (2) és a forgórész 

(3) látható, míg a bal oldalán a lézer vibrométer (6). A meghajlás mérését a vázlatnak megfelelően 

(4.4. ábra), az érintkezési tartományhoz képest 2 mm-es magasságban végeztem el. 

A kopási szimuláció feltételei: 

• normál terhelés Fn=64 N, 

• próbatest méretei: L=12 mm (8 mm szabad hossz), A=4 mm x 4 mm=16 mm2, 

• csúszási sebesség v= 1 m/s, 

• súrlódási tényező µ= 0,5 (mért adat), 

• előmelegítés hőmérséklete T=150 °C, 

• fajlagos kopási tényező wS=30·10-6 mm3/Nm (J. Flöck ugyanazon berendezésen 

végzett mérései alapján, Kompozit anyagok Intézete, Kaiserslautern) [FlFrYu99]. 
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6.27. ábra A hőmérséklet eloszlás a pin-ben; vastag vonal: FE eredmények; vékony vonal: mért 

értékek 

A névleges 150 °C hőmérsékleten végzett vizsgálatok során a befogott PEEK próbatestet 

érintkeztettem a már előre 150 °C-ra felfűtött tárcsa ellendarabbal (-1000 – 0 s időtartomány), v=0 m/s 
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csúszási sebességnél. Ezután a (0 – 700 s) tartományban 140 s alatt a próbatest felvette a teljes 

terhelést és elérte a v=1 m/s csúszási sebességet. A mérések tehát úgy készültek, hogy a rendszer 

elemeiben kialakult egy állandósult hőmérsékleti állapot az előmelegítés hatására, amire 

szuperponálódott a mérés közben fejlődött súrlódási hő hatására kialakuló hőmérsékletmező. A 6.27. 

ábrán látható a termoelemekkel mért és a végeselemes módszerrel számított pin-beli hőmérséklet 

eloszlás az érintkezési felszín alatt 2, 4 és 6 mm távolságra. A (-1000 s – 0 s) tartomány az 

előmelegítési szakaszt mutatja, míg a (0 – 700 s) tartományban az alkalmazott terhelés, csúszási 

sebesség és súrlódási tényező mellett kialakult súrlódási hő hatása figyelhető meg. 

 

 

6.28. ábra Hőmérséklet eloszlás a pin-

ben állandósult állapotban (700 s) 

6.29. ábra Hőmérséklet eloszlás a tárcsa oldalon 

állandósult állapotban 

A 700 másodpercre (súrlódásos hőfejlődés vége) vonatkozó végeselemes hőtani eredmények a 6.28. 

és 6.29. ábrákon láthatóak. A kísérleti és numerikus eredményekkel összhangban a tárcsa 

hőmérséklete 150 °C marad a beépített hőmérsékletszabályozó rendszernek köszönhetően, míg a 

„pin oldalon” a maximális hőmérséklet ennél magasabb. A 6.28. ábrán megfigyelhető módon a 

hőmérséklet különbség a pin hossza mentén több, mint 100 °C a PEEK gyenge hővezető képessége 

miatt. A pin 150 °C-nál magasabb maximális hőmérséklete helyi hőmérséklet csúcsot mutat 

valószínűleg a foltokban kialakult transzfer film réteg (TFL) jelenléte miatt, amely az acél disc felületén 

az érintkezési tartományon jelent meg (6.30. ábra), ahogyan arról többek között [FlFr98], 

[FrFlVáNé99] is beszámolt. Váradi és szerzőtársainak korábbi munkája szerint [FrFlVáNé99] az 

érintkezési hőmérséklet jelentősen magasabb lehet transzfer film jelenlétében, mint „eredeti” PEEK és 

acél felületek érintkezése esetén. 
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6.30. ábra A kialakult TFL réteg a tárcsa felületén 
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6.31. ábra A pin hosszváltozása a kopás és a hőtágulás hatására 

A következő lépésben a végeselemes hőtani eredmények segítségével a rendszer elemeinek 

hőtágulását határoztam meg. Az előmelegített állapot hőtágulását kezdeti állapotnak feltételezve 

(mivel a kopási mélység meghatározására irányuló mérést is az 

előmelegítés után kezdtem), a súrlódási hő hatására 

hozzáadódó hőtágulási hányad kb. 50 µm nagyságrendű (6.31. 

ábra), amelyet a továbbiakban a kopási folyamatbeli 

hosszcsökkenéssel kell összevetni. A numerikus kopási 

eredmények nagyobb függőleges irányú merevtestszerű 

közeledést (δy) mutatnak, mint a mért adatok. A számított 

merevtestszerű közeledési értékek és a hőtágulás hatásának 

összegzése után azonban az eredmények összehasonlíthatóak 

a mértekkel. Ez utóbbiak (Mérés1, Mérés2) két független, a 

fentebb említett paraméterekkel elvégzett kísérletek eredményei. 

A kopási szimuláció során hőmérsékletfüggő kúszási jellemzőket 
6.32. ábra A felvett hőmérsékleti 

tartományok a kúszási jellemzők 

kiválasztásához 
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használtam a 6.32. ábrán látható hőmérsékletmezőnek és 6.1. táblázatnak megfelelően. 
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6.33. ábra A kopási szimuláció eredményei (a) kopás mélység, (b) érintkezési nyomás eloszlás, (c) a 

pin profiljának elmozdulása 

A kopási szimuláció eredményei a 6.33. ábrán láthatóak. A kopási mélység változása (6.33a. ábra) 

214 másodpercnél azt a fázist jelenti, amikor a próbatest eléri a teljes érintkezés állapotát. Az 
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érintkezési nyomás eloszlása (6.33b. ábra) azt mutatja, hogyan nő a nyomás értéke az érintkezési 

tartomány bal oldalán, ahogy fokozatosan kialakul a teljes érintkezési állapot. Végül a 6.33c. ábra a 

kopott pin profil elmozdulását mutatja. A 6.33. ábrákon látható 140 és 300 másodpercre vonatkozó 

eredmények a „geometriai bekopás” előtti és utáni állapotokat mutatják be. 

A 6.34. ábrán a lézeres meghajlásmérés (amit az érintkezési tartománytól 2 mm távolságban 

végeztem, ld. 4.4. ábra) és a végeselemes modellből kapott meghajlás összehasonlítása látható a 0-

300 s időtartományban. Ez megközelítőleg az az időtartomány, amíg a kopáshoz kapcsolódó hőtani 

folyamatok tranziensek. A számított és a mért eredmények jó egyezést mutatnak a kezdeti 

szakaszban. A 300 másodpercnél látható eltérés oka, hogy az anyagmodell a hőmérséklet 

szempontjából diszkrét értékekhez (20, 90, 120, 150 °C) kötött, illetve korlátozott viszkoplasztikus 

alakváltozás is megjelenhet, ezt viszont a lineárisan viszkoelasztikus modell nem képes figyelembe 

venni. 
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6.34. ábra A pin meghajlása 
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6.35. ábra A pin meghajlott alakja 300 s után 
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A 6.35. ábra eredményei összehasonlítják a pin meghajlott alakját 300 s elteltével, ha figyelembe 

vesszük a kúszást, illetve ha eltekintünk attól. A függőleges tengely a próbatest befogóból szabadon 

kiálló hosszát jelenti (8 mm), míg a vízszintes tengelyről a meghajlás vízszintes irányú értéke 

olvasható le. A diagramból is jól látható, hogy a pin-nek az érintkezési tartomány felöli végén, ahol a 

hőmérséklet több mint 190 °C-os a TFL jelenléte miatt, az intenzívebb kúszás kb. 20%-kal nagyobb 

meghajlást eredményez. 

6.5. Következtetések 

A fent bemutatott kopási szimulációs eljárás a lineáris kopási modellen alapul, és figyelembe veszi a 

súrlódási hőfejlődést és annak hatására kialakuló hőtágulást, valamint a kúszást. 

A kopási folyamat kezdeti szakaszában a PoDB hőtágulása és a kopás ellentétes hatást gyakorolnak 

a próbatest hosszváltozására. A 36-72 másodperc tartományban a hőtágulás valamivel nagyobb, mint 

a kopás hatására bekövetkezett hosszcsökkenés. Később a kopás egyre dominánsabbá válik a 

hőtágulással szemben, hiszen a tranziens hőtani szakasz után ez utóbbi nem növekszik, míg a kopás 

folyamatos anyagleválást eredményez. 

A kifejlesztett integrált kopási algoritmus magasabb hőmérsékleten is alkalmazható a kúszás 

figyelembevételével is. A numerikus és a kísérleti eredmények jó összhangban vannak. 

A hőtágulásnak erős hatása van a vizsgált mérőberendezésen mérhető kopási jellemzőkre az 

összetett kopási folyamat kezdeti, hőtani szempontból tranziens szakaszában. Ennek a hatásnak a 

figyelembe vételéhez a berendezés átfogó hőtani vizsgálata szükséges. A kúszás hatása jellegzetes a 

teljes kopási folyamat alatt ezen a hőmérsékleti szinten. 

6.6. Kapcsolódó publikációs tevékenység 

A fejezethez kapcsolódó saját publikációk [KóVáNéFr03a], [KóVá03b], [KóVáFr04a], [KóVáFr04b], 

[KóVá04c], [VáKó04d], [KóVá04e], [KóVá04f]¸ [KóVáFr05a], [KóVáFr05b]  
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7. Alkalmazási példa: fém-polimer hibrid csapágy kopási és 
hőtani szimulációja 

7.1. Bevezetés 

Az alábbi fejezetben olyan számításokat szeretnék bemutatni, amelyeknél valós szerkezeti elemen 

alkalmaztam az előző fejezetekben ismertetett kopási és hőtani numerikus modelleket. A szimulációs 

eredményeket jelen esetben is mérési adatokkal kívánom összehasonlítani. Az alkalmazási példákhoz 

kiválasztott szerkezeti elem egy – a kereskedelmi forgalomban is megvásárolható – fém-polimer hibrid 

csapágypersely (Permaglide P14, KS Gleitlager GmbH). 

A fém-polimer hibrid csapágyakat (FPHCS) olyan helyeken alkalmazzák elterjedten, ahol nem 

megoldható, vagy éppen nem kívánatos a kenés alkalmazása (7.1. ábra). Legnagyobb felhasználási 

területe az autóipar, de egyaránt megtalálható a háztartási eszközökben vagy az élelmiszeripari 

alkalmazásokban is [DeMuBe03]. 

 

7.1. ábra Fém-polimer hibrid csapágyak 
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7.2. ábra A FPHCS rétegszerkezete: (1) acél csésze, (2) porózus bronz réteg, (3) csúszó réteg 

(PTFE) 

A hagyományos tervezésű FPHCS [EvSe82], [OsHaFr02], [Ba93] rendszerint acél csészéből, porózus 

szinterbronz rétegből és csúszó rétegből (PTFE – Politetrafluoretilén, PVDF – Polivinilidénfluorid) áll 

(7.2. ábra). A szinterbronz réteg az alkalmazott polimer anyag rendkívül gyenge hővezetési tényezője 
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és alacsony nyomószilárdsága, valamint az acélhoz való gyenge adhéziós képessége miatt 

szükséges. 

A legújabb fejlesztésű FPHCS-akban, ellentétben a hagyományos kivitellel, olyan polimer réteget 

terveznek a csapágyba (speciális PEEK kompozitok – ld. 7.1. ábra bal oldali csapágy), amelynek a 

kopási és szilárdsági jellemzői sokkal jobbak, mint a PTFE-nek, mindamellett az acélhoz való 

adhéziós képességük is felülmúlja a PTFE-ét. Ezen tulajdonságok miatt az új generációs FPHCS-ak 

tervezésénél felmerült annak lehetősége is, hogy nem alkalmaznak bronz közbülső réteget, hanem 

ezek a csapágyak csak az acél hordozó rétegből (1) és a polimer csúszórétegből állnak (3). 

Ez a módosított kialakítás természetesen több tervezési problémát is felvet a hagyományos 

konstrukcióval szemben, hiszen amíg a porózus bronz réteg van átitatva a polimer csúszóanyaggal, 

addig a bronz igen jó hővezetése miatt a csapágy melegedése, illetve ezen keresztül hőtágulása miatt 

bekövetkező üzemi hézag csökkenés kisebb mértékű. Ezzel szemben egy olyan felületi csúszóanyag 

(tisztán polimer vagy polimer kompozit) alkalmazása, amelynek az anyagjellemzői a hőmérséklet 

változásra jóval érzékenyebbek, nagyobb körültekintést igényel a tervezésnél. 

A jelen modellezés célja a kopás és a hőmérséklet eloszlás szimulációja a FPHCS és az acél tengely 

között. A kopási folyamat alatt az érintkezési paraméterek (az érintkezési tartomány mérete, az 

érintkezési nyomáseloszlás és a merevtestszerű közeledés) folyamatosan változnak, miközben hő 

keletkezik a pillanatnyi érintkezési és súrlódási feltételeknek megfelelően. Ezen folyamatok 

tanulmányozására a korábbi fejezetekben kidolgozott növekményes kopási szimulációs technikát és 

hőtani modellezést szeretném alkalmazni a COSMOS/M végeselemes rendszer érintkezési és hőtani 

moduljainak felhasználásával. 

7.2. A tengely-csapágy elrendezés érintkezési, kopási és hőtani 

modellezése  

Az érintkezési és kopási szimulációhoz 2D-s, tengelyre merőleges metszetbeli (7.3. ábrán a 

pontvonalnak megfelelően a csapágy középsíkjában) modellt készítettem, míg a súrlódási hőfejlődés 

okozta hőmérsékletváltozást 3D-s félmodell segítségével tanulmányoztam. A berendezés szerkezeti 

felépítése a 7.3. ábrán látható. A tengely (1), a csapágy (2) és a terhelésátadó egység (3) láthatóak a 

metszeti képen. A terhelés a nagy tárcsa (3) külső részén (ld. 4.9. ábra) adódik rá a rendszerre. 

A kidolgozott modellek feltételrendszere: 

A) Érintkezési feladat: 

• a tengely-csap érintkezési állapotot síkbeli modell írja le (síkfeszültségi állapot), 

• érvényes a kis alakváltozások elmélete, 

• a testek közötti erőrendszer normális és tangenciális irányú, 

• a súrlódási tényező nagysága állandó,  

• 2D-s modell súrlódó GAP elemek használatával, síkfeszültségi állapot feltételezésével, 
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• az érintkező testek anyaga homogén és izotrop, az anyagtörvény követi a Hooke-törvényt, a 

PTFE-vel átitatott bronz réteg anyagjellemzőit a keverék szabály szerint határoztam meg. 

B) Kopás (anyagleválás) számítás: 

• az ide tartozó feltételeket ld. a 6.2.2. szakaszban. 

C) Hőtani számítás: 

• a tengelyt és környezetét, valamint a perselyt és környezetét 3D-s hőtani modellek írják le, 

• a tengely hőtani modellje a csapágyazásig terjed, ahol peremfeltételként mért hőmérsékleti 

eredményeket alkalmaztam, 

• a környezeti hőmérséklet állandó, 

• a hőátadási tényező állandó, 

• a teljes súrlódási energiaveszteség hővé alakul át, 

• a súrlódási tényező állandó, 

• a pillanatnyi hőpartíció meghatározása a felmelegedési folyamat alatt a „csapágy- és tengely 

oldalon” folyamatosan mért hőmérsékleti adatokon alapul, 

• a hőpartíció időbeli változása lineáris, 

• a tengely oldalon a mozgó hőforrás helyett elosztott hőforrást működtettem, 

• a persely oldalon a hőforrás eloszlása az aktuális nyomáseloszlás szerint változott a folyamat 

során. 

 
7.3. ábra A tengely-csapágy-terhelésátadó egység szerkezeti vázlata 
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7.2.1. Az érintkezési modell 

Az 7.4a és 7.4b ábrán látható vázlat a rendszerben működő erőket mutatja. A teljes normál erő Fn 

függőleges irányban hat. Az F1 a vízszintes erőmérő cellán mérhető súrlódási erővel arányos. F2 a 

vízszintes irányú reakcióerő (egyensúlyban az F1-gyel), amely a tengelyen hat a támasztó 

csapágyazáson keresztül. A súrlódásos érintkezési probléma miatt T nyomaték is szükséges a statikai 

egyensúlyi egyenletek teljesüléséhez. 

A síkbeli súrlódási modell vázlata a 7.5. ábrán látható. Mivel csak a terhelésátadó egység felső fele 

továbbít terhelést a függesztett teher miatt, ezért csak felső hányadát modelleztem a tengely-csapágy-

terhelésátadó egység rendszernek. A „csapágy és tengely oldalak” között node-to-node típusú kontakt 

elemeket definiáltam. A csapágy oldal, ami a bronz réteget is tartalmazza, a külső peremén megfogott. 

A tengely oldalon hat a normál terhelés Fn, a vízszintes erőkomponens F2, és az Fs két helyen (erőpárt 

alkotva) – ez utóbbi az érintkezési tartományon ható, érintkezési nyomásból származó súrlódási 

nyomatékkal (T) tartandó egyensúlyhoz szükséges: 

 . (7.1) ∫=
A

pdArT µ

Az érintkezési feladat megoldásának a kopási szimuláció szempontjából kulcsfontosságú paramétere 

a csapágy kezdeti hézaga. 

(a)

(b) 

7.4. ábra A tengely-csapágy súrlódásos érintkezési rendszerben ható erők, (a) „csapágy oldal”, (b) 

„tengely oldal” 
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7.5. ábra A „tengely oldalon” ható erők és az érintkezési nyomás eloszlás 

7.2.2. Kopási szimuláció 

A számításokhoz felhasznált kopási szimulációs technika az előző fejezetben bemutatott algoritmuson 

alapszik (jelen számításokban elhanyagoltam a hőmérséklet anyagjellemzőkre és kopási hézagra 

gyakorolt hatását). A szimuláció kezdetekor a kezdeti hézag adja meg az érintkezés geometriai 

feltételeit. A hézag értékét a termékkatalógus alapján határoztam meg a 20 mm-es névleges 

átmérőhöz tartozó közepes játéknak megfelelően, KJ=60 µm. A kopási folyamat alatt a kopási 

növekmény megváltoztatja a két test közötti hézagot ami az érintkezési paraméterek módosulását 

okozza. 

7.2.3. A hőtani modell 

Az F.7.2. ábrán a hőtani számításokhoz használt 3D-s félmodell látható. A teljes fejlődött hő: 

 nFQ vµ= , (7.2) 

ahol µ a súrlódási tényező, 

 v a csúszási sebesség. 

A teljes keletkezett hő (Q) megoszlik a tengely (Qt) és a csapágy (Qcs) között: 

 cst QQQ += . (7.3) 

A hőpartíció (κ) bevezetése után: 

 ( )QQt κ−= 1  és QQcs κ= . (7.4) 

A hőpartíció meghatározható abból a feltételből, hogy az érintkezési tartományon mindkét „oldali” 

(„tengely oldal” illetve „csapágy oldal” felől egyaránt) valós érintkezési tartományra számított 

érintkezési hőmérsékletnek azonosnak kell lennie. 

A „csapágy oldalt” tekintve a hőforrás intenzitása 

 
sw

Qq cs
cs = , (7.5) 
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ahol s az érintkezési tartomány szélessége, 

 w az érintkezési tartomány hossza (ld. 7.3. ábra). 

A „tengely oldalon”, a forgó mozgás miatt, a hőforrást szétosztottam a kerület mentén a teljes w 

hosszon: 

 
wd

Qq t
t π

= . (7.6) 

A „tengely oldal” hőtani modellje feltételezi, hogy hőátadás működik a homlokfelületen és a 

tengelyvállon (hlevegő=10 W/m2K, kis kúpokkal jelölve a F.7.1. ábrán), valamint a modell méretének 

csökkentése érdekében azon a helyen, ahol a forgórész geometriáját a modellben elvágtam, mért 

hőmérsékleti értékekkel (ld. 4.10. ábra) helyettesítem az elhagyott rész hatását. 

A „csapágy oldal” hőtani modellje feltételezi, hogy a hőforrás qcs szét van osztva az érintkezési 

tartományon, illetve hőátadás működik a terhelésátadó egység külső felületein (hlevegő=10 W/m2K). 

A modellek pontosítására és ellenőrzésére a tengely homlokfelületén termokamerával és a FPHCS 

külső palástján termoelemekkel mértem a hőmérsékletet. 

7.3. Érintkezési és kopási illetve hőtani szimulációs eredmények 

A korábban ismertetett, összetett érintkezési, hőtani és kopási szimulációs algoritmus illusztrálására a 

továbbiakban egy érintkezési-kopási valamint egy hőtani szimuláció modelljét és eredményeit 

mutatom be. 

A kopási szimuláció megfelel egy szobahőmérsékleti kopási szimulációnak, a súrlódási hő okozta 

hőmérsékletnövekedés és a hőtágulás elhanyagolása mellett. 

A kopási szimuláció az alábbi üzemi feltételekre vonatkozik: 

• normál terhelés F=20 N/mm (p=1 MPa), 

• csúszási sebesség v=1 m/s, 

• súrlódási tényező µ=0,3 (mért), 

• vizsgálati idő t=3600 s, 

• felvett fajlagos kopási tényező wS=3·10-7 mm3/Nm (Frank Oster gyűrű/sík mérései alapján, 

Kompozit Anyagok Intézete). 

A vizsgált csapágy geometriája: 

• névleges külső átmérő do=23 mm, 

• névleges belső átmérő di=20 mm, 

• csapágy hézag ∆r=30 µm, 

• acél csésze vastagsága: 1,2 mm, 
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• PTFE-vel töltött porózus bronz réteg vastagsága: 0,27 mm, 

• PTFE - ZnS bekopási réteg vastagsága: 0,005 mm (nincs figyelembe véve az érintkezési és 

hőtani modellben). 

A hőtani és érintkezési számítások anyagjellemzői a 7.1. táblázatban találhatók. 

Anyag jellemző Acél 
PTFE-vel töltött 
bronz (keverék 
szabály szerint)

E [MPa] 210000 71675 

Poisson tényező 0,3 0,35 

α [1/K] 13·10-6 43·10-6

k [W/m/K] 50 38 

ρ [kg/m3] 7800 6425 

c [J/kg/K] 460 611 

7.1. táblázat A tengely és a csapágy anyagjellemzői 

7.3.1. Érintkezési és kopási vizsgálat eredményei 

A szobahőmérsékleti érintkezési eredmények a 7.6. ábrán láthatóak t=20, 180, 900, 1800 és 3600 

másodperc elteltével. Az érintkezési nyomás csúcsértéke jelentős csökkenést mutat a kopás 

következtében. A kopási mélység változása a 7.7. ábrán látható.  
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7.6. ábra Az érintkezési nyomás eloszlása a -30º…+30º szögtartományban 

A 7.6.-7.7. ábrákon megfigyelhető, hogy az érintkezési tartomány szélesedésével az érintkezési 

nyomás csúcsértéke csökken, illetve ezzel összhangban növekszik a kopási mélység. A geometria 

sajátosságaiból (henger-henger érintkezés) és a kopási térfogat állandóságából adódóan, az egyes 

időlépésekhez (∆t=20 s a FEM modellben) egyre kisebb kopási mélység növekmény tartozik (7.8. 

ábra). A kopási folyamat kezdeti szakaszában a kopási mélység változása jelentősebb, mint az 

állandósultnak tekinthető szakaszban. 
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7.7. ábra A kopási mélység változása a -30º…+30º szögtartományban 
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7.8. ábra A kopási mélység növekmény időbeli változása ∆t=20 s időnövekmény esetén 

A kopásvizsgáló berendezésen elvégzett kopási kísérlet eredményeként 1 órás kísérlet után a mért 

kopási mélység 5 µm, amely érték kismértékben meghaladja a 7.7. ábrán látható értéket. A kopási 

szimuláció és mérés eredményei közötti különbség valószínűleg abból adódik, hogy a fajlagos kopási 

tényező általában nyomásfüggő mennyiség és az általam készített numerikus modellekben nem 

tudtam lekezelni ezt. Mivel a nyomási görbéből jól látható, hogy kezdetben viszonylag magas nyomási 

érték jellemzi az érintkezést, ez feltehetően magasabb kopási tényezőt, illetve nyomásfüggő értéket 

igényelne, szemben az általam alkalmazott átlagos értékkel. 

Az F.7.2. ábrán a radiális feszültség komponensek eloszlása látható a kezdeti pillanatban és 1 óra 

után. Az F.7.3. ábra a csapágy kopott felületét mutatja 1 óra után. 
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7.3.2. Hőtani modell eredményei 

A hőtani modellek próbafuttatásai során kiderült, hogy a két oldal közötti hőpartíció, azok eltérő 

„hőelnyelő” képessége miatt (amit természetesen a hőtani anyagjellemzők, az alkatrész(csoport) 

tömege, a hőleadó felületek nagysága befolyásol, stb…) nem lehet állandó. A 7.9. ábrán a számítások 

során megvalósított hőpartíció időbeli megoszlása látható. 
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7.9. ábra A hőpartíció időbeli változása 

A hőtani adatok és a 7.2.3.-beli súrlódási hőfejlődési, illetve hőpartíciós megfontolások alapján a 

hőforrás értékei a 7.2. táblázatban vannak összegyűjtve. A hőpartíció meghatározása jelen esetben 

iterációs futtatásokkal történt, amik a mért hőmérsékleti adatokra támaszkodnak. A hőpartíció 

mértékét a „csapágy és a tengely oldalon” mért hőmérsékletek segítségével határoztam meg. A 

kísérleti vizsgálat során többféle technikával – lézeres hőmérővel, termoelemmel és termokamerával – 

mért hőmérsékleti adatokat használtam fel. 

 Qcs Qt

t=0 s 61,7 W 28,3 W 

t=3600 s 42,8 W 47,2 W 

7.2. táblázat A hőforrás nagysága 

A „tengely oldal” hőmérsékletét termokamerás méréssel ellenőriztem a tengely végének 

homlokfelületén (7.10. ábra). Ennek a mérésnek az eredményei is a 7.11. ábrán jelennek meg a 

hozzátartozó végeselemes eredményekkel. (A hőtani modell peremfeltételeként (lásd 7.2.3. szakasz) 

lézeres hőmérsékletméréssel meghatározott hőmérsékletpontok is a 7.11. ábrán láthatók.)  

A csapágy hordozólemezének hátoldalán termoelemmel mértem – a függőleges szimmetria síkhoz 

képest 45° helyzetben (ld. 4. fejezet) – a hőmérsékletet. A mérési adatok a számítottal együtt a 7.11. 

ábrán láthatók és jó egyezést mutatnak. 
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7.10. ábra Termokamerás hőmérsékletmérés 
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7.11. ábra Mért és számított hőmérsékletek a tengely homlokfelületén (Teng.) és a csapágy (Cs.) 

hátoldalán (L.- lézeres, T.K.- termokamerás, T.E.- termoelemes hőmérsékletmérés; illetve FEM- 

számított eredmény az adott helyen) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 900 1800 2700 3600
Idő [s]

H
őm

ér
sé

kl
et

 [°
C

]

É.T. T FEM
É.T. Cs FEM
É.T. Cs közel.

 
7.12. ábra Az érintkezési tartomány (É.T.) hőmérséklete a „csapágy (Cs) és tengely (T) oldal” felől 
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A „tengely oldalon” a hőforrást a kerület mentén elosztva adtam meg mozgó hőforrás használata 

helyett, amely utóbbi a csapágy-tengely rendszer valóságos működésének jobban megfelelne. Ez az 

egyszerűsítés a modell kis hibáját okozhatja. A valós jelenséget leíró hőmérséklet ingadozást a 

[KóVáFrFl01]-ben tanulmányoztam. 

A 7.12. ábrán az érintkezési tartomány maximális számított hőmérsékletei láthatóak a csapágy illetve 

a „tengely oldal” felől. A „csapágy oldali” számított hőmérséklet görbéjén megfigyelhető 

„fűrészfogszerű” hatás abból adódik, hogy a számítások során az érintkezési nyomás maximális 

értékének időbeli változását nem tudtam megfelelő felosztással követni. A szaggatott vonallal jelölt 

görbe a feltételezett hőmérséklet lefutást jelzi. A két „oldali” maximális hőmérsékletek közötti 

különbség gyakorlatilag a mozgó hőforrás okozta hőmérsékleti ingadozásnak felel meg, ahogyan azt 

az 5. fejezetben is említettem. 

 
7.13. ábra A csapágy oldal hőmérséklet eloszlása (1 óra) 

 
7.14. ábra A tengely oldal hőmérséklet eloszlása (1 óra) 
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Az 7.13. és 7.14. ábrák a csapágy és tengely oldal hőmérsékleti állapotát mutatják 1 óra elteltével. 

7.4. Következtetések 

A kopási szimuláció és mérés eredményei közötti különbség valószínűleg abból adódik, hogy a 

fajlagos kopási tényező általában nyomásfüggő mennyiség és az általam készített numerikus 

modellekben nem tudtam lekezelni ezt. Mivel a nyomási görbéből jól látható, hogy kezdetben 

viszonylag magas nyomási érték jellemzi az érintkezést, ez feltehetően magasabb kopási tényezőt, 

illetve nyomásfüggő értéket igényelne, szemben az általam alkalmazott átlagos értékkel. 

Az érintkezési tartományon észlelhető legmagasabb hőmérsékletek közötti különbség (7.11. ábra) a 

már említett mozgó hőforrás okozta ingadozásból adódik. Látható, hogy a két görbe különbsége 

időben csökkenő jelleget mutat, ami azzal a jelenséggel van összhangban, hogy csökken a maximális 

érintkezési nyomás értéke, ennek megfelelően a mozgó hőforrás intenzitása, vagyis a hőmérsékleti 

ingadozás amplitúdója. Ezek az eredmények szintén összhangban vannak az 5. fejezetben leírt 

alapvizsgálatokkal, melyekkel a mozgó hőforrás esetén a nyomás illetve sebesség 

hőmérsékletváltozásra gyakorolt hatását elemeztem végeselemes modelleken keresztül. 

A hőpartíció meghatározásának elméleti mechanikai illetve hőtani módja mindenképpen az érintkezési 

hőmérsékletek azonosságából kiinduló iteratív számítás kellene legyen a hőmérsékleti ingadozás 

figyelembe vétele mellett. A feladat összetettsége miatt azonban fontosnak tartom a mért értékek 

használatát a modellezésnél, mivel ezek segíthetnek kiszűrni az elméleti megfontolásokból kihagyott 

paraméterek hatását, illetve megkönnyítik a pusztán hőtani alapon felállított modellek helyességének 

megítélését. 

7.5. Kapcsolódó publikációs tevékenység 

A FPHCS kopási vizsgálat témához kapcsolódó saját publikáció a [KóVá04e], [KóVáFrOs05c]. 
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Összefoglalás 

A nagyteljesítményű műszaki polimereket kedvező súrlódási és kopási tulajdonságaik miatt gyakran 

használják egymáson csúszó elemek (csapágyak, fogaskerekek, tömítések, stb.) készítésére. Doktori 

értekezésemben polimer–acél csúszó párok között a csúszósúrlódás hatására kialakuló hőfejlődést, 

valamint kopási folyamatot vizsgáltam. A kidolgozott eljárásokat Pin-on-Disc kopásvizsgáló 

berendezésre, valamint fém-polimer hibrid csapágyara alkalmaztam. 

A polimer-fém párok csúszósúrlódása során bekövetkező érintkezési, hőtani és kopási folyamat 

összetett numerikus vizsgálata végeselemes modellek és szimulációs algoritmus kifejlesztését 

igényelte. A hőfejlődés és hőátvitel a felületek közötti tönkremeneteli és kopási folyamatokat 

jelentősen befolyásolhatja, ezért ezeket a folyamatokat tártam fel a Pin-on-Disc kopásvizsgáló 

berendezésben. Végeselemes technikával mozgó- illetve elosztott hőforrásos modelleket készítettem, 

továbbá a hőmérsékletfüggő anyagjellemzőket és a kontakt hőellenállás hatását figyelembe vevő 

hőtani modell segítségével meghatároztam a hőpartíciót a rendszerben. 

Érintkezési és hőtani-kopási összetett numerikus algoritmust illetve végeselemes modellt dolgoztam 

ki, amely alkalmas polimer-acél csúszóalkatrészek esetén a kopás hatására létrejövő geometriai alak 

megváltozásának modellezésére a kúszási viselkedés figyelembevételével. Az algoritmus 

kidolgozásának alapját a Pin-on-Disc berendezésen végzett kopási és hőtani mérések adják. Az 

integrált végeselemes modell segítségével lehetőség van a próbatest hőtágulásának 

figyelembevételére, amely hatás befolyásolta a kopásmélység meghatározására használt hosszmérés 

eredményeit. A numerikus modellek kontrolljaként „kopásmélység” méréseket illetve mikroszkópos 

felvételeket készítettünk a kopott felületről a folyamat jobb megismeréséhez. Mind szobahőmérsékleti, 

mind szabályozott hőmérsékleti körülmények (a tárcsa 150°C-ra lett előfűtve) között végeztem 

méréseket és ezekre szimulációs modelleket készítettem. 

A kidolgozott és ismertetett modellezési eljárásokat alkalmaztam fém-polimer hibrid csapágy esetében 

a kopási és hőtani viselkedés szimulációjára annak igazolására, hogy azok használhatóak más 

polimer-fém csúszópárt tartalmazó berendezésre is. A hőtani modell alkalmas arra, hogy a nem 

mérhető érintkezési tartományi hőmérsékletet meghatározza. Ennek ismerete különösen polimer 

anyagok esetén hasznos, mivel a polimerekre általában jellemző a mechanikai és hőtani 

tulajdonságok hőmérsékletfüggése, ami hatással van a kopási jellemzőkre is. 

A numerikus szimulációk kísérleti igazolására és a peremfeltételek meghatározására a Pin-on-Disc 

rendszerben hőmérsékletméréseket, valamint a PEEK-acél csúszópár vizsgálatára kopási kísérleteket 

végeztem. A fém-polimer hibrid csapágy vizsgálatára kopási kísérleteket és hőmérsékletméréseket 

végeztem. A kísérleti és numerikus eredményeket összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy azok jó 

egyezést mutatnak. 
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Új tudományos eredmények 

1.a, Az érintkezési tartomány környezetében feltártam a Pin-on-Disc berendezésben lezajló teljes 

hőfejlődési folyamatot a kopásra ható tényezők megbízhatóbb vizsgálatának érdekében. 

Megállapítottam, hogy a fejlődött hőmennyiség több, mint 99%-a a „tárcsa oldalon” oszlik meg, 

a megegyező érintkezési hőmérsékletek biztosítása érdekében. Több szerkezeti elem 

érintkezése esetén indokolt a végeselemes hőtani modellben a kontakt hőellenállás beépítése. 

1.b, A vizsgált csúszósúrlódásos körmozgás esetére mozgó és elosztott hőforrásos modellt 

dolgoztam ki. A mozgó és elosztott hőforrásos modell eredményeinek összehasonlítása alapján 

megállapítottam, hogy a Pin-on-Disc berendezésben adott feltételek esetén (pv=0,1÷10 

MPa⋅m/s) az álló rúd és forgó tárcsa csúszósúrlódó érintkezésének hatására létrejövő mozgó 

hőforrás helyettesíthető egy egyenletesen megoszló, „elosztott” hőforrással a felület kis 

környezetének kivételével. 

2.a, Növekményes érintkezési-hőfejlődési-kúszási-kopási algoritmust dolgoztam ki polimer-acél 

csúszóalkatrészek esetén a kopás során leváló anyagmennyiség meghatározása érdekében. 

Az algoritmus figyelembe veszi az időfüggő anyagjellemzők mellett a hőmérséklet befolyásoló 

hatását is.  

2.b, A kidolgozott algoritmust alkalmaztam Pin-on-Disc berendezésben kopási folyamat 

szimulációjára, mely alapján a következő megállapításokat tettem:  

• a kopás kezdeti szakaszában a pin hosszváltozásának folyamatos mérése nem alkalmas a 

kopási mélység meghatározására. Ezzel szemben a kopási mélység megváltozását, a 

hőtágulást valamint a pin összenyomódását is figyelembe vevő modell jó egyezést mutat a 

mért eredményekkel; 

• PEEK anyag esetében, magasabb hőmérsékleten (a Tg környezetében) a kúszás hatását 

nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

3.a, Az érintkezési, hőtani és kopási vizsgálatokhoz kidolgozott algoritmust fém-polimer hibrid 

csapágy rendszerre alkalmaztam. Megállapítottam, hogy a kopási mélység növekmény a 

kezdeti szakaszban lényegesen nagyobb mértékben változik, mint a kopási folyamat állandósult 

szakaszában. Ennek megfelelően az érintkezési nyomás maximuma 1 óra alatt kevesebb, mint 

20%-ra csökken, mialatt az érintkezési tartomány mérete többszörösére nő. 

3.b, A csapágyvizsgáló berendezésben a csúszósúrlódás hatására ébredő hőfejlődési viselkedés 

meghatározására tranziens hőtani modellt dolgoztam ki. A hőforrás eloszlását az érintkezési 

modell diszkrét időpillanataihoz tartozó állapotokban határoztam meg. Megállapítottam, hogy a 

hőpartíció a kopási folyamat során változik, a „csapágy oldal” kezdeti 70%-os részesedése 

50%-ra csökken. Ennek oka a „tengely oldal” nagy tömege felé irányuló hőátvitel. 
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Az eredmények hasznosítása 

A kidolgozott algoritmus további fejlesztésével lehetőség nyílik olyan modellek megalkotására is, 

amelyek a teljes csúszósúrlódási-kopási folyamat még több hatótényezőjét veszik figyelembe (felületi 

érdesség, mikromodell, kontúr és valós tartomány, fejlettebb hőpartíció) egyidejűleg, a kopási folyamat 

valósághűbb modellezése érdekében. Ezen összetett modellek kezelhetősége és kifejlesztésének 

lehetősége a számítógépes eszközök és programok fejlődésével egyre inkább megvalósítható lesz. 

Az integrált kopási szimulációs algoritmus egyaránt alkalmas különféle polimer-fém és polimer-polimer 

csúszó párok összetett érintkezési-hőtani-kúszási-kopási viselkedésének modellezésére. A kidolgozott 

hőtani modellek jól alkalmazhatóak más anyagpárok csúszósúrlódási állapotának és tranziens hőtani 

folyamatának vizsgálatára (mozgó és elosztott hőforrás, kontakt hőellenállás alkalmazása, időben 

változó hőpartíció). 

Az eredmények ismeretében lehetőség nyílhat olyan Pin-on-Disc berendezés kifejlesztésére, amely 

alkalmas a magasabb hőmérsékletű kopásvizsgálatok elvégzésére úgy, hogy közben a próbatest 

hosszváltozás-mérése a hőtágulásból adódó hibákat ne tartalmazza. Rövid idejű (1-2 óra) 

kopásvizsgálatok elvégzésénél lehetőség lenne arra, hogy a folyamatos kopásmélység mérés során 

megbízható képet kapjunk a kopási tényező időbeli változásáról. 

Egyre gyakrabban használnak a mérnöki szerkezetekben a fémből készült alkatrészek mellett polimer 

alkatrészeket, például a súly- és/vagy költségcsökkentés céljából. Ezek működési körülményei 

esetenként kritikusak lehetnek és pl. a hőfejlődés vagy a hőtágulás miatt tönkremenetelhez vezetnek. 

Az említett tönkremenetelek elkerülése érdekében új anyagszerkezeti megoldásokra van szükség, 

különösen a csapágyaknál és triboelemeknél. 
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F.5.1. ábra A mozgó és elosztott hőforrás hatásának összehasonlítása állandó nyomás esetén: (a) 

p=1 MPa, v=0,1 m/s; (b) p=1 MPa, v=1 m/s, (c) p=1 MPa, v=10 m/s 
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F.5.2. ábra A mozgó és elosztott hőforrás hatásának összehasonlítása állandó sebesség esetén: (a) 

p=0,1 MPa, v=1 m/s; (b) p=1 MPa, v=1 m/s, (c) p=10 MPa, v=1 m/s 
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F.5.3. ábra A „tárcsa oldal” felmelegedési folyamata, léghűtés (p=1 MPa, v=1 m/s) 
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F.5.4. ábra A „tárcsa oldal” felmelegedési folyamata, vízhűtés (p=8 MPa, v=1 m/s) 
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F.5.5. ábra A „tárcsa oldal” felmelegedési folyamata, léghűtés (p=8 MPa, v=1 m/s) 
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F.5.6. ábra A pin felmelegedési folyamata, léghűtés (p=1 MPa, v=1 m/s) 

 
F.5.7. ábra Hőmérsékletváltozás a pin középvonala mentén (p=8 MPa, v=1 m/s, t=4 óra) 

• - termoelemmel mért, ⎯ - számított 
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F.5.8. ábra A pin felmelegedési folyamata, vízhűtés (p=8 MPa, v=1 m/s) 
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F.5.9. ábra A pin felmelegedési folyamata, léghűtés (p=8 MPa, v=1 m/s) 
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F.7.1. ábra A tengely és csapágy oldal együttes hőtani modellje 
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(a)

(b) 

F.7.2. ábra Radiális feszültség eloszlás a csapágyban és a terhelésátadó egységben: (a) t=0 s és (b) 

t=3600 s 

 
F.7.3. ábra A kopott csapágy felület 1 óra után 
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Summary of Ph.D. thesis 
Wear simulation of a PEEK / steel sliding pair considering the heat generation 

László Kónya 

mechanical engineer (M.Sc.) 
 

High-performance technical polymers are frequently used for manufacturing components sliding on 

each other (bearings, gears, sealings, etc.) due to their favourable friction and wear characteristics. In 

my doctoral thesis, I studied heat generation caused by sliding friction between polymer and steel 

sliding pairs as well as wear processes. The procedures developed were applied for Pin-on-Disc wear 

test equipment and metal-polymer hybrid bearings.  

The complex numerical examination of the contact, thermal, and wear processes in the course of the 

sliding friction of polymer-metal pairs required FE models and a simulation algorithm to be developed. 

Heat generation and heat transfer may considerably affect destruction and wear processes between 

the respective surfaces, therefore these processes were explored in the Pin-on-Disc wear test 

equipment. I developed moving and distributed heat source models by the FE technique; furthermore, 

I determined heat partition in the system using a thermal engineering model taking into consideration 

temperature-dependent material properties and the effect of contact heat resistance.  

I developed a complex numerical algorithm and FE model of contact, heat generation and wear, 

suitable for modelling changes in the geometrical shape generated by wear in polymer-steel sliding 

components, taking creep behavior into consideration. Algorithm development is based on wear and 

thermal measurements on the Pin-on-Disc equipment. The integrated FE model can be used for taking 

into account the heat expansion of the specimen; this effect influenced the results of the length 

measurement used for determining wear depth. As a verification of numerical models, ’wear depth’ 

measurements were performed and microscopic pictures were made of the worn surface in order to 

closely familiarize with the process. Measurements were performed both at room temperature and 

under controlled temperature conditions (the disc was pre-heated to 150 °C) and simulation models 

were developed for them.  

The modelling procedures developed and presented were applied to simulate wear and heat behavior 

in case of a metal-polymer hybrid bearing in order to demonstrate that they can be used for equipment 

containing other polymer-metal sliding pairs. The thermal model can be used for determining the non-

measurable contact area temperature. Knowledge thereof is particularly useful in the case of polymer 

materials, as polymers are generally characterized by the temperature dependence of mechanical and 

heat characteristics, which also affects wear characteristics.  

In order to verify numerical simulations by experiments and identify boundary conditions, I performed 

temperature measurements in the Pin-on-Disc system and wear experiments to study the PEEK-steel 

sliding pair. I performed wear experiments and temperature measurements to examine the metal-

polymer hybrid bearing. Comparing experimental and numerical results, it can be established that they 

show proper correspondence.  
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Abstract 

The heat generation caused by sliding friction between polymer and steel sliding pairs as well as wear 

processes have been studied. The procedures developed were applied for Pin-on-Disc wear test 

equipment and metal-polymer hybrid bearings.  

A complex numerical algorithm and FE model of contact, heat generation and wear, suitable for 

modelling changes in the geometrical shape generated by wear in polymer-steel sliding components 

has been developed, taking creep behavior into consideration.  

As a verification of the numerical algorithm developed, I performed numerical models and wear 

experiments and temperature measurements to examine the metal-polymer hybrid bearing.  
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