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1. Bevezetés 
Napjaink technika fejlődésének eredményeként a körülöttünk zajló jelenségeket egyre szélesebb 

körben vagyunk képesek vizsgálni. Egyre pontosabb és részletesebb információk állnak a tudomány 
rendelkezésére. Ezzel együtt jár, hogy korábban kevesebb hangsúlyt kapott szakterületeken is 
jelentős tudományos eredmények születnek. 

1.1. A téma elhelyezése 
A 2001 évi II. Tribológiai Világ Kongresszuson Peter Jost nyitóbeszédében a tribológiai 

fejlesztés anyagi ráfordításának és az így elért megtakarításnak a hányadát 1:50 arányra becsülte, 
ami kiemelkedően magasnak számít más tudományágakkal szemben. Egyéb gazdasági szempontok 
is meghúzódnak a tribológiai rendszerek tanulmányozása mögött. Az ASME [AS77] tanulmánya 
szerint a súrlódás és kopás okozta veszteség az Egyesült Államokban eléri a GDP 2 %-át. 
Németországi gazdasági jelentések ezt 4 %-ra becsülik [Ga87]. 

A görög „tribos” (súrlódás, dörzsölés) és „logos” (tudomány) szavakból származó tribológia szó 
a súrlódás, kopás, kenés tudománya egymáson relatív elmozdulást végző érintkező felületek között 
[wAmHe06]. A tribológiai jelenségekkel az élet számos területén találkozunk. Az emberi járás, az 
izületek súrlódása, a csontkopás, mint biológiai oldal jelentkezik. Az ipari berendezések kopása, 
kenése is rendkívül széles kört ölel fel [PeWi80]: hajtóművek, fogaskerekek, motorok, 
munkahengerek, dugattyús gépek, tömítések, lánchajtások, sikló- és gördülőcsapágyak, súrlódó 
tengelykapcsolók, fékek, vezetékek, csavarorsók, dörzskerekek esetében számos helyen találkozunk 
tribológiai folyamatokkal. De speciális tribológiai folyamatként értelmezhetjük a forgácsolási, 
felület megmunkálási eljárásokat is. Ez a sokrétűség késztette már a régi idők tudósait (ókori 
egyiptomiak, görögök, rómaiak, Leonardo da Vinci, Amontons, Coulomb) arra, hogy vizsgálják a 
súrlódási, kopási jelenségeket. Az 1700-as évek kezdeti lépései után a XIX., XX. században 
dinamikus fejlődés következett. Az ipari forradalom révén széles körben elterjedtek a csapágyak és 
egyéb „fejlett gépelemek”. Megindult a kenőanyagok fejlesztése (Reynolds, Galton, Petrov, 
Goodmen, Kingsbury, Timken, Stribeck, Sommerfeld, Gümbel révén) és felmerült az igény a 
súrlódási veszteségek jelentős csökkentésére. Az elmúlt fél évszázad soha nem látott fejlődést 
eredményezett. Az 1940-es ’50-es évek (Bowden, Tabor, Kragelskii, Barvell, Kruschov, 
Rabinowicz, Dowson, Higginson, Harris) kutatásai gépszerkezeti elemek (motorok, fékek, 
tengelykapcsolók, csapágyak) kopást figyelembe vevő konstrukciós fejlesztésére irányult. A ’70-es 
éveket új tribológiai anyagok keresése és felületfizikai vizsgálatok jellemezték. Az elmúlt két 
évtized a felületi vizsgálatok és a modellezés előretörését hozta. Napjaink kutatási iránya súrlódási 
és kopási jelenségek mikro- és nanoszintű, a felületi mikrotopográfiát figyelembe vevő tribológiai 
modellezése. 

1.2. Kutatási célok 
Az elmúlt 10 évben megkezdődtek a felületek részletes jellemzésére irányuló kutatások, az 

érdességcsúcsok vizsgálatán alapuló mikrotopográfiai jellemzések. Ám ez a fejlődés egyelőre 
megmaradt a felületi mikrotopográfia jellemzése terén és nem nyert valódi szerepet a tribológiai 
folyamatok jellemzésében, a súrlódási, kopási jelenségek viszonylatában. A kopással kapcsolatos 
szakirodalmak még napjainkban is legtöbbször 2D-s vizsgálatokon alapulnak. De még a 3D-s 
vizsgálatokat alkalmazó kutatók sem mennek tovább a felületi érdességet paraméterekkel jellemző 
elemzéseknél. 

A kopással és súrlódással kapcsolatban számos tribológiai vizsgálati eljárás ismert. A felületi 
mikrotopográfia szemszögéből történő elemzés nem felváltani igyekszik ezen módszereket, hanem, 
a mikrotopgráfia részletes elemzése révén támogatni azokat. Nyilvánvaló, hogy kizárólag a felületi 
mikrotopográfia analízisével nem végezhető teljes körű, átfogó tribológiai elemzés. Ugyanakkor az, 
hogy az érdességmérés viszonylag gyors, egyszerű és nem túl költséges vizsgálati technika felveti a 
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széleskörű alkalmazás lehetőségét. Ennek azonban feltétele, hogy kellően informatív és hatékony 
legyen. 

A fentiek figyelembevételével kutatómunkám céljai az alábbiakban összegezhetők: 
1. A felületi mikrotopográfia 3D-s jellemzésére szolgáló módszer kifejlesztése, mely: 

- a mérési pontokat közvetlenül használja fel, nem alkalmaz helyettesítést, 
- nem csupán átlagos értékeket szolgáltat az egyes mikrotopográfiai jellemzőkről, 

hanem képes „lokális” információkat adni, 
- képes a felületet mélység irányban vizsgálni. 

2. A mikrotopográfiai elemzések alkalmazása kopásdiagnosztikai vizsgálatok támogatására: 
- a felületen bekövetkező változások értékelése, 
- az érdességcsúcsok és karcok főbb geometriai jellemzőinek vizsgálata, 
- különböző kopási módok szétválasztása révén. 

3. A felületi mikrotopográfia változásainak nyomon követésével és a kopás során kialakult 
felület elemzésével információkat nyerni: 

- a felület tönkremeneteléről, 
- a kopadék felületalakító szerepéről, 
- az érdességcsúcsok és karcok működés során betöltött szerepéről, 
- a felület változásainak a súrlódásra és kopásra gyakorolt hatásairól. 

Kutatómunkám során a felületek vizsgálatát kétféle eljárással végeztem. Egyrészt 3D-s 
metszettapintós érdességmérések készültek, másrészt pásztázó elektronmikroszkópon vizsgáltam a 
felületeket. Ezen vizsgálatok a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai 
Karán (BMF-BGK) kerültek elvégzésre az itt található Mahr Perthen Concept típusú 3D-s 
érdességmérő készüléken, illetve a JEOL JSM 5310 típusú pásztázó elektronmikroszkópon.  

A kutatómunka céljai között megfogalmazott algoritmus teszteléséhez és a kutatási célok 
eléréséhez tényleges alkatrészek, illetve laboratóriumi próbatesteket vizsgáltam. Ezen vizsgálatok 3 
csoportba sorolhatók. 

Egyrészt laboratóriumi körülmények között vizsgáltam acél és bronz csúszópár kopási 
viselkedését a BMF-BGK mikrotopográfiai laborjában elvégzett saját kopási kísérletsorozatban. Itt 
ellenőrzött körülmények között részletesen nyomon lehetett követni a bronz-felület egy kiemelt 
szeletének változását, miközben a “működési körülmények” közel állandóak voltak, és az 
ellenfelület sem szenvedett jelentős változást. 

A kísérletek második csoportja félüzemi berendezésen történt a Karlsruhei Egyetem 
Terméktervezési Intézetében (Institute of Product Development) található tengelykapcsoló modell-
berendezésen, kerámia-acél súrlódópáron. Az együttműködés MÖB-DAAD pályázat keretében 
folyt. Az itt elvégzett kísérletek lehetőséget teremtettek arra, hogy a felületek viselkedését 
szabályozott működési körülmények között vizsgáljam és így tanulmányozhassam az adott 
működési körülmények közt kialakuló mikrotopográfiát.  

A kísérletek és mérések 3. csoportja valós gépszerkezet üzemi körülmények közötti vizsgálata 
volt. AUDI gépkocsik vezérműtengelyének és hozzá kapcsolódó alkatrészeinek felületi 
mikrotopográfiáját vizsgáltam 20.000 km-t és 115.000 km-t futott 1.9 l-es dízelmotorok esetén. A 
vizsgálandó alkatrészeket az AUDI Hungaria Motor Kft. bocsátotta rendelkezésemre. Ezen 
vizsgálatok megteremtették annak lehetőségét, hogy képet kapjunk a felületi mikrotopográfia 
elmzésének gyakorlati alkalmazhatóságáról. A kapott eredmények kizárólag egy-egy 
„pillanatképet” rögzítenek, ezáltal kevesebb lehetőséget adtak a folyamatok tanulmányozására. 
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2. A kapcsolódó szakirodalom áttekintése, kritikai elemzése 
Amikor az 1950-es években Archard, Bowden, Tabor, Kragelszkii és még számos kitűnő kutató 

feltárták a kopási mechanizmusokat és kidolgozták kopási elméleteiket – melyekben kulcsszerepet 
kap a felületi érdesség – már több mint 20 év telt el Abbot és Firestone 1933-as profilométere óta. 
Az alábbiakban a felületi érdesség vizsgálatának 70 éves múltját, eredményeit, napjaink kutatási 
irányvonalait mutatom be, valamint jelentőségét, szerepét tekintem át különböző műszaki, 
tribológiai folyamatokban, különös tekintettel a kopásra. 

2.1. A felületi érdesség vizsgálata 
2.1.1. Történeti áttekintés 

Miközben a tribológia már évezredek, évszázadok óta „kutatott” tudomány, a felületi 
érdességmérés mindössze néhány évtizedes múltra tekint vissza [Do79]. 1933-ban a Michigani 
Egyetemen Abbot és Firestone megalkotta „talysurf” nevű metszettapintós berendezését, mely 
képes volt a felület egy profilját letapogatni, és grafikus úton megjeleníteni. Ezután igen gyorsan 
megjelentek Németországban és Angliában az első analóg berendezések, melyek képesek voltak 
átlagos érdességi értéket számolni, valmint 2CR szűrés segítségével szétválasztani az érdességet és 
a hullámosságot [StSuDo93]. A 3D-s topográfiák rögzítésére először az 1960-as években került sor 
Greenwood és Williamson „mikro-kartográf” berendezése révén [Do79]. Mára számos 
felületvizsgálati technika alakult ki. Ezeket foglalja össze a 2.1. táblázat. A ’60-as években jött el 
annak az ideje is, hogy a digitális technika adta lehetőségekkel élve megkezdődjön a mára már oly 
széles paraméterlista bővítése. Az első nemzetközi konferenciára (The Properties and Metrology of 
Engineering Surfaces) – mely kizárólag a felületi érdességgel foglalkozott – 1968-ban, Oxfordban 
került sor. Jól jellemzi a fejlődés menetét, hogy a következő alkalomra 1979-ig kellett várni. Azóta 
3 évenként kerül megrendezésre az esemény.  

 
 Tapintófejes technika Optikai mérések Egyéb technikák 

-Mechanikus 
berendezések 

-Elektronikus 
berendezések 

-Visszatükröződésen alapuló 
(Specular reflectance) 

-Teljes integrált szórás (Total 
integrated scatter)  

-Irányeloszlás (Angular 
distribution) 

-Direkt Fourier-transzformáció 
-Ellipszometria 
 

-Mechanikus eljárások (STP, 
SCPM, SICM, LFM, MFM, 
stb.) 

-Elektronikai eljárások 
(kapacitív alapú 
berendezések, 
nagyfrekvenciás váltóáramú 
berendezések) 

-Fluid technikák 
-Akusztikus technikák 

Mért felület kepi 
megjelenítése 

-Optikai metszetek (Optical 
sections) 

-Optikai tapintók (Optical 
probes) 

-Interferométerek 

-Vékony metszetek (Taper 
Sectioning) 

-Elektronmikroszkópia (TEM, 
SEM) 

-Pásztázó mikroszkópok (STM, 
AFM, SNAM) 

 
2.1. táblázat. Felületvizsgálati technikák [Th98] 

 
Az 1988-as és a 2004-es konferenciák témáikat tekintve a méréstechnika, a kiértékelés-technika 

és az alkalmazástechnika köré csoportosultak. Ezek egymás közötti megoszlása mutatja azt a 
fejlődést, mely az elmúlt évtizedekben történt (2.2. táblázat). A méréstechnika mindig rejteget újabb 
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és újabb lehetőségeket. Ezt a technikai fejlődés hozza magával. 2004-ben az 1988-ashoz képest 
némi visszaesés volt tapasztalható ezen a területen, éppúgy, mint a kiértékelés-technika területén. A 
kutatók figyelme az alkalmazástechnika felé fordult. Ennek alapjait éppen az előző két területen 
elért eredmények teremtették meg. A számadatok ugyanakkor jól mutatják, hogy a felületi érdesség 
kiértékelése korántsem egyértelmű és definiált. Számos szakember érzi úgy, hogy rengeteg 
tennivaló van még ezen a területen. 

 
 1988 2004 

Méréstechnika 25 % 20 % 

Kiértékelés-technika 42 % 37 % 

Alkalmazástechnika 33 % 43 % 
 

2.2. táblázat. A mérés-, kiértékelés-, és alkalmazástechnika arány a The Properties and 
Metrology of Engineering Surfaces konferenciákon [StVo88, RoTh04] 

 
A következő alfejezetben részletesen bemutatom, hogy melyek a kiértékelés-technika irányvonalai 
napjainkban. 

2.1.2. A felületi érdesség mérés- és feldolgozás-technikája 
A dolgozat keretei nem teszik lehetővé, hogy a jelenleg létező felületvizsgálati technikákat 

részletesen bemutassam, ezért kizárólag az általam használt, a BMF Bánki Donát Gépészmérnöki 
Főiskolai Karán rendelkezésre álló Mahr Prethometer Concept típusú metszettapintós 
mérőkészüléket mutatom be. 

x

y

z

Θtű

rtű

Függőleges mozgatás

Keresztirányú léptető asztal
(y irányú léptetés)

Vontató berendezés
(x irányú mozgatás)

Tapintótű

Tapintótű
csúcsgeometria

 
2.1. ábra. Metszettapintós érdességmérő berendezés 

A metszettapintós mérőkészülék (stylus instrument) négy fő részből áll [StSuDo93]: 
- tapintó tű, 
- mozgatóasztalok, 
- elektronikus rendszer, 
- számítógép a vezérléshez, az adatgyűjtéshez és a kiértékeléshez. 
A tapintó 2 fő részből áll. Egy gyémántkúpban végződő tűből, melynek csúcsszöge az általam 

használt FRW-750 jelű tapintó esetén Θtű=90°, csúcssugara rtű=5 µm, és egy induktív 
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jelátalakítóból, mely a tű elmozdulásával arányos elektromos feszültséget produkál. A tapintóerő 
0,5 – 20 mN között változik. 

A mozgatórendszer esetén az X, Y, Z irányú elmozdulásokat egymástól független rendszerek 
valósítják meg. Az asztaloknak (vontatóknak) csak 1-1 szabadságfokuk van, előfeszített vezetékek 
vannak beépítve, ezáltal nagyobb pontosság érhető el. A mérőrendszer rezgésszigetelt a mérőasztal 
révén (márványlap).  

A mérőrendszer vezérlése és az adatgyűjtés számítógéppel történik A/D jelátalakítókkal. 
A rendszer felépítésénél fogva rendelkezik néhány hibaforrással. Ezek ismerete, kiküszöbölése, 

vagy kis értéken tartása a mérést végző személy felelőssége. A hibák a következők [ Th98]: 
• A tapintófej csúcsának lekerekítése: A tapintócsúcs rendelkezik egy adott lekerekítési 

sugárral. Ennél fogva a tapintótű képtelen az egészen kis nyílásokba, hézagokba belemenni, 
a mért felület nem tökéletesen egyezik az eredetivel. A 2.2 ábra táblázata mutatja, hogy az 
általam használt 5 µm-es csúcssugár esetén 10 °-nál kisebb szögeknél a hiba 1/100-ad µm-es 
érték alatt marad. A tapintótű csúcssugarából származó hibát vizsgálta Palásti [Pa83] az Ra 
átlagos érdesség paraméterre 1, 2, 5 és 10 µm csúcssugarú tapintók esetén. Vizsgálatainak 
eredményeként megállapította, hogy Ra=0,5 µm-nél nagyobb átlagos érdességű műszaki 
felületek esetén a tapintótű csúcssugara nem befolyásolta az átlagos érdesség értékét, 0,2 – 
0,5 µm tartományban 10 %-nál kisebb hiba adódott, Ra=0,2 µm alatt a 4 különböző 
tapintónál jelentős, több 100 %-os eltérés volt tapasztalható. 

rtű

rtű

�
�

�
�
�
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1
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0,176381155
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2.2. ábra. Tapintótű csúcssugarából származó mérési hiba 

• A terhelőerő: Kis csúcssugarú, viszonylag nagy terhelőerejű tapintók esetében előfordulhat, 
hogy a vizsgált anyag megfolyik a tapintótű alatt, hiszen a kis felületen alkalmazott kis 
terhelés is nagy felületi nyomást eredményezhet. Nemcsak ez, de az anyag rugalmas 
deformációi is eredményezhetnek mérési hibákat. 

• A tapintótű csúszása: Hibaként léphet fel a tapintótű esetleges lecsúszása a vizsgált 
felületről. Ez alatt azt kell érteni, hogy a nem tökéletesen merev tapintó a nagy 
kiemelkedésekről, a meredek élekről lecsúszik, és nem tökéletesen egyenes nyomvonalon 
jár, hanem eltér attól. Így a legmagasabb csúcsok kisebb méretűek lesznek, mint a 
valóságban. 

A fent említett hibák mind mechanikai jellegűek, és csak a letapogatás bizonytalanságaira 
utalnak. Természetesen vannak a mozgató-berendezésnek is hibái, holtjátékai. Ezeket egyrészt a 
műszert gyártó cégek igyekszenek minimálisra csökkenteni, másrészt a kiértékelő software-k 
legtöbbször figyelembe veszik az ilyen hibákat. Ugyanez áll az elektronikus alkatrészekre is, bár 
ezek hibája lényegesen kisebb, mint a mechanikus részegységeké. Mindezekkel együtt a 
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metszettapintós berendezésen végzett érdességmérésről elmondható, hogy a mérés elvégzése igen 
nagy körültekintést és némi gyakorlatot igényel. 

A kiértékelés során a legalapvetőbb hibaforrást a digitalizálás jelenti. Palásti [Pa83] analóg és 
digitális módon felvett érdességi profilokon elemezte a lépésköz hatását különböző (esztergált, 
köszörült, mart, szikraforgácsolt) felületeken, vizsgálva 17 különböző 2D-s érdességi paramétert. A 
vizsgálatok 0,5, 1, 2, 4 µm-es lépésközzel történtek. Megállapításai az alábbiakban összegezhetők: 

• A vizsgált analóg profilok legnagyobb frekvencia összetevőjéhez tartozó 
határhullámhossz (λh) 2 és 7 µm között változott, így a jelben lévő frekvencia információ 
akkor volt visszanyerhető, ha a mintavételezési lépésköz kisebb volt mint λh/2, azaz a 
vizsgált felület jellegétől függően 1 – 3,5 µm. 

• A lépésköz növelésével a profilok jellege nem torzult, de információvesztés történt, több 
paraméter értéke jelentősen változott. 

• 0,5 µm-es lépésköznél a digitális jelre a környezet rezgéseiből adódó nagyfrekvenciás 
összetevő szuperponálódott. 

A továbbiakban igyekszem áttekintést nyújtani arról, hogy a szakirodalom miként vélekedik a 
statisztikus úton meghatározható paraméterekről, ezek használhatóságáról, a 3D-s mérés- és 
kiértékeléstechnika létjogosultságáról, azokról a mikrogeometriai, mikrotopográfiai jellemzőkről, 
amiket napjaink szakemberei, kutatói a leginkább alkalmasnak vélnek a felület jellemzésére, 
továbbá ezen a téren fellelhető bizonytalanságokról és ellentmondásokról. 

Stout [StSuDo93] számolt be az 1992-ben megrendezett „The Newest Developments in Surface 
Topography” konferenciáról, melyen ipari és tudományos körök egyaránt képviseltették magukat. 
A konferencia egyik fontos „következtetése” volt, hogy az ipar és a „végfelhasználók” várták a 3D-
s technika nyújtotta lehetőségeket, és jelentős igény volt a felületi mikrotopográfia részletes 
feldolgozására. De nemcsak igény, hanem szükség is volt, sőt van erre. Palásti [KoPa99, KoWi00] 
hangsúlyozta a 3D-s mérés- és kiértékelés-technika nagyobb információtartalmát, lévén, hogy nem 
képezhetők le a felületi mikrotopográfiák egy-egy profil 3D-be történő kihúzásával. Az izotróp és 
anizotróp textúrájú felületek 3D-ben történő értelmezésével olyan információkhoz juthatunk, 
melyről a 2D-s technika nem volt képes tájékoztatást adni. Ezt az információtöbbletet jól 
szemléltette a cikkben megjelent paraméterlista (2.3. ábra), mely tartalmazza a 2D-s és 3D-s 
paramétereket (értelmezésüket ld. 1. melléklet). A 2D-s mérések hiányosságát hangsúlyozta 
Spedding [Sp96] és hasonló véleménnyel találkoztam Zahouani-nál [ZaAsVa01] is. Véleményük 
szerint a működési viselkedés és a felületi topográfia közötti összefüggések feltárására kizárólag 
3D-s vizsgálatokkal van lehetőség. 

Egyenetlenség-
magasság 

irányú
Vízszintes irányú A mikrotopográfia 

alakját jellemző

A mikrotopográfia 
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2.3. ábra A mikrogeometria és a mikrotopográfia paraméterei [KoPa99] 

A 3D-s kiértékelés-technika mindenekelőtt a felületek irányultságának meghatározásában lépett 
előre. Ez egy alapvetően új jellege a felületnek, melyről 2D-ben nem kaptunk információt, 
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ugyanakkor műszaki alkalmazások terén igen fontos lehet, elsősorban a kenőanyag elosztás 
szempontjából [LuIo03]. Bakolas és Brand [Ba03] a felület anizotrópiáját jellemző Sal tényezőt 
olyan alapvetően fontosnak tartották, hogy numerikusan létrehozott mikrotopográfiák egyik fő 
bemeneti paramétereként alkalmazták. Thomas és társai [ThRoAm99] fraktál alapú kiértékelést 
használva jellemeztek 3D-s mikrotopográfiákat, de náluk is kiemelt fontosságot töltött be a felület 
irányultsága. Hasonló fontosságot tulajdonítottak Zahouani és társai [ZaAsVa01] is az 
orientációnak, bár ők motif alapú technikával vizsgálták a felületet. Elsőként alkalmazták az 
orientáció vizualizálására a morfológiai rózsát, mely a motifokra bontott felület irányszög 
eloszlásának kördiagramja. Yanagi, Hara és Endoh [YaHaEn01] újfajta szemlélettel vizsgálta a 
felületeket. Érdességcsúcs alapú vizsgálataik elsődleges eredménye a felületek orientációjának 
meghatározása volt. 

Nem ők az egyetlenek, akik újfajta szemléletet sürgettek a felületi érdesség kiértékelése terén. 
Már [ThRo00] is megállapította, hogy a paraméter alapú jellemzés sok szempontból bizonytalan és 
korlátozott, mert az eredmények nagymértékben függnek a letapogatási hossztól és a felbontástól. 
Ezt támasztotta alá [ZaVaKa98], amikor megállapította, hogy a letapogatási hossz a kiértékelés 
megbízhatóságával, míg az oldalirányú léptetés a mérés információtartalmával hozható kapcsolatba. 
Thomas és Zahouani mindezek után a fraktál és motif alapú kiértékelés felé fordultak, míg más 
szerzők a statisztikus kiértékeléshez tartozó függvényeket az eloszlás és sűrűségfüggvényt, vagy 
ahogy az érdességméréssel foglalkozók nevezik, a hordozófelületi és az amplitúdó sűrűség görbét 
(ld.: 1. melléklet) vizsgálták, és ez alapján vontak le következtetéseket. Ezzel a függvényalapú 
szemlélettel dolgozott [Ba03] érdes felületek numerikus létrehozása kapcsán, de ezzel a szemlélettel 
találkoztam Sellgren-nél [SeBjAn02], Polijaniuk-nál [Po95] és Petropoulos-nál [CoPaPe99] 
különböző érintkezési, kapcsolódási feladatok esetén, ahol a felületi érdességet az amplitúdó 
sűrűség vagy éppen a hordozófelületi görbével vették figyelembe. A felületi érdességen alapuló 
kopási modellek számos esetben szintén a felület statisztikus függvényein alapulnak. [Sp96], 
[JeGa00] és [AoWaCh02] egyaránt a mikrotopográfia amplitúdó sűrűség és hordozófelületi görbéit 
vették alapul kopási modelljeikben. 

Az érdességmérés terén napjaink legújabb kiértékelés-technikai irányvonalát az érdességcsúcs és 
karc alapú vizsgálatok jelentik. Ezen vizsgálatok elvi háttere egészen messzire vezet. Hertz 1882-es 
érintkezési elméletének még egyik feltevése volt az „ideálisan sima felület”. Azóta számos 
érintkezési modell született, mely megpróbálta ezt feloldani. Jól ismertek a szakirodalomból a 
Greenwood, Williamson [GrWi66], Johnson [Jo85], Goryacheva [Go98] nevek, és a hozzájuk 
fűződő érintkezési modellek. De említhetjük Mikic-t, Yovanovich-t, Bush-t, Chang-ot, Ciavarella-t 
is. A különböző érintkezési modellek ismertetését és összehasonlítását megtaláljuk [JiNeRe00], 
[Mc86], [ZaBoPa04]-ben. A felületi érdesség figyelembevétele ezekben a modellekben az 
érdességcsúcsokon keresztül, mint lokális érintkezési felületeken keresztül történt. Szinte kivétel 
nélkül az érdességcsúcsok csúcssugara szerepelt a modellekben, mint bemeneti paraméter. Ám a 
csúcssugár meghatározásának módja igen eltérő volt. Greenwood-Williamson vagy Goryacheva 
modelljeiben ideális félgömböket találunk, míg mások, például Bush, paraboloidokkal dolgozott, és 
ezek érintkezését vizsgálta. Néder [NéVáFr02] vizsgálatai megerősítették azt a feltevést, hogy a 
félgömbökkel történő „helyettesítés” pontatlan eredményeket ad. 

A számos érintkezési modell mellett azonban szót kell ejtsünk észlelt felületek esetén 
tapasztalható, mérhető csúcssugarakról. A szakirodalom nagyon szegényes ezen a téren. Bár számos 
modell létezik, a csúcssugarak számszerű értéke csak elvétve kerül megemlítésre. Robbe-Valloire-
nél találtam néhány mikronos nagyságrendű értékeket egy konkrét felület kapcsán [Ro01]. Néder és 
Váradi [NéVáFr02] ugyancsak mérési adatok feldolgozásával számolt be néhány 10 µm nagyságú 
csúcssugarakról. Valamint Zahouani-nál [ZaAsVa01] találkoztam még konkrét értékekkel. Itt 
néhány 10 µm-től néhány 100 µm nagyságrendben változtak az eredmények. Ezeken túl nem 
találtam olyan szakirodalmi forrást, ahol különböző felületi megmunkálásokra, különböző anyagok 
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esetén, vagy eltérő működési körülmények között beszámoltak volna a felület érdességcsúcsainak 
csúcssugaráról. 

Az érdességcsúcs alapú vizsgálatok elvi hátterének másik összetevője a súrlódási, karcképződési, 
kopási modellekből ismert csúcsszög. Már Leonardo da Vinci, Amontons és Coulomb [wKo05] is 
az érdességcsúcsok egymásba akadásával magyarázta a súrlódást. Bowden és Tabor, valamint 
Kragelszkii modelljeiben a súrlódási erő egy adhéziós és deformációs részből állt össze, ahol a 
deformációs rész az érdességcsúcsok egymásba akadásából és deformálódásából volt 
származtatható. Rabinowicz 1965-ben [Ra65] mérésekkel is alátámasztotta a súrlódási tényező 
felületi érdesség-függését. 

Az érdességcsúcsok csúcsszögének vizsgálatával számos szerző foglalkozott. 1993-ban Xie és 
Williams [XiWi93] még 97 – 150°-os gúla esetén vizsgálta a karcképződést, ’95-ben Johnsonnál 
[Jo95] a vizsgálatok 0 – 45°-os támadási szögekre (90 – 180°-os csúcsszögek) terjedtek ki, míg 
Kopalinsky és Oxley [KoOx98] 160-174°-os szögtartományt vizsgált. ’96-ban Torrance [To96] már 
0,85 – 10° között változtatta a gúla támadási szögét (160 – 178,3°-os csúcsszög). Az adatok széles 
skálája mutatja azt a bizonytalanságot, ami e téren létezik. A felsorolt szakirodalmi forrásokban 
általában egy ideális, a súrlódást kísérletileg modellező gúla csúcsszöge, vagy támadási szöge 
szerepelt. De a ténylegesen működő felületek érdességcsúcsainak alakjáról, csúcsszögéről 
hiányosak az ismeretek. A modellekben szereplő értékek korábbi vizsgálatok, vagy puszta 
feltételezés eredményei. Működő felületek esetén, eltérő kopási formáknál a felületi érdesség 
érdességcsúcsainak csúcsszögéről átfogóan beszámoló szakirodalmi forrást nem találtam. 

2.1.3. A felületi minőség vizsgálatának jelentősége, alkalmazási területei 
A felületi minőség szerepéről és jelentőségéről ad tájékoztatást a 2.4. ábra Whitehouse nyomán 

[Wh94]. A továbbiakban a felületi érdesség szerepét és hatását mutatom be a 2.4. ábrán felsorolt 
területeken. 

Fáradás

Érintkezési
feladatok

Adhézió
Hőátadás Súrlódás KopásKenés

 
2.4. ábra. A felületi minőség jelentősége [Wh94] 

Legelsőként kell említsem az érintkezési viselkedést. Műszaki felületek működése, érintkezése 
során megkülönböztetjük egymástól az ún. névleges-, kontúr- és valós érintkezési tartományt 
[Ko94]. Valós érintkezési tartományon a kapcsolódó alkatrész-pár érdességcsúcsain történő 
tényleges érintkezési felületek összegét értjük [Ga87]. A gépészeti gyakorlatban előforduló 
alkatrész-pároknál (elsősorban fém-fém kapcsolatok) a valós érintkezési tartomány a névlegesnek 
mindössze 2 – 10 %-a [Kh04, JiNeRe00]. Goryacheva a 2.5. ábrán látható blokkdiagramban 
foglalta össze a mikrotopográfia és makrogeometria felhasználásával történő érintkezési feladat 
megoldásának módját. Az ábrában használt jelölések: 

C mikrotopográfia felhasználásával definiált elmozdulásfüggvény 
K integrál hatásfüggvény 
D benyomódás 
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Ω kontakt tartomány 
N az érdességcsúcsok sűrűsége 
a lokális érintkezési tartomány sugara 
G segédfüggvény 
A a kontakt tartomány sugara 
m mélységi szint 
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2.5. ábra. Érintkezési feladatok megoldása a mikrotopográfia figyelembevételével [Go98] 

Sellgren [SeBjAn02] a kapcsolódó testek felületi rétegét, a felületi mikrotopográfia mélységében 
egy változó rugalmassági moduluszú réteggel helyettesítette (2.6. ábra), melyet a hordozófelületi 
görbéből származtatott (2.7. ábra) az alábbi összefüggéssel: 
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       (2.1) 

Ezen rugalmassági modulusz függvény felhasználásával végeselem módszer segítségével a 
globális elmozdulásokat számította. 
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2.6. ábra. Érintkezési feladatok megoldása a mikrotopográfia figyelembevételével [SeBjAn02] 

 
2.7. ábra. A hordozófelületi görbéből származtatott változó rugalmassági modulusz [SeBjAn02] 

A felületek érintkezési viszonyai közvetlen hatással vannak a hővezetési, hőátadási viselkedésre 
[KóVáFr01]. Két gépalkatrész között a hőtranszport hővezetés, hőátadás és hősugárzás révén 
valósul meg (2.8. ábra).  

 
2.8. ábra. Felületek közötti hőtranszport [Wh94] 

A gépészeti gyakorlatban megtalálható szerkezetek esetén a hőtranszport legdominánsabb 
összetevője a hővezetés, ami a valós érintkezési tartományon valósul meg. Thomas és Probert az 
alábbi megoldást adta rugalmas alakváltozási körülményekre [Wh94]: 
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míg Yovanovich képlékeny érintkezési körülmények esetén az alábbi egyszerű megoldást javasolta 
[BaYoCu05]:  
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ahol: t a középsíkok távolsága 
 Ar valós érintkezési tartomány 
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 A névleges érintkezési tartomány 
 φ(t) Gauss féle valószínűség sűrűség függvény 
 E* egyenértékű rugalmassági modulusz 
 F terhelőerő 
 m0 egyenetlenség magasság 
 m2 csúcsok átlagos dőlésszöge 
 k hővezetési tényező 
 C0 a teljes hőellenállás 
 a  a kontakt tartományok átlagos sugara 

A felületek között megjelenő ún. Blokk-féle hőfokvillámok is szoros összefüggésben vannak a 
felületi mikrotopográfiával [VáNéFr02]. 

A felületi érdesség és az adhézió kapcsolatát többféle szempont szerint vizsgálhatjuk. Egyrészt a 
felületek közötti vonzóerőt tekintve, melynek nagysága elsősorban a felületek anyagi minőségétől, a 
szövetszerkezettől és az atomrács típusától függ. Figyelembe véve azonban, hogy a felületek között 
– a felületi érdesség tartományában – egy adott távolságon belül taszítóerő, míg azon kívül 
vonzóerő alakul ki. Az adhéziós erő révén a felületen a nyomáseloszlás megváltozik. A tényleges 
érintkezési tartományon belüli csúcsok terhelése növekszik. A felületi érdesség hatását az adhéziós 
index bevezetésével Greenwood és Williamson vizsgálta. Az adhéziós index: 

γ∆
σ=Θ
2
1

2
3*

R
E

,         (2.4) 

ahol: E* egyenértékű rugalmassági modulusz 
 R érdességcsúcsok átlagos görbülete 
 σ az érdességcsúcsok szórása 
 ∆γ felületi energia változás 
Megállapították, hogy az adhéziós erő elhanyagolható nagy keménységű acélok esetén, illetve ha a 
plaszticitási index nagyobb 2,5-nél, vagy a felületi energia kisebb 0,5 J/m2-nél. Alakulását 
szemlélteti a 2.9. ábra. 

 
2.9. ábra. Az adhéziós erő az adhéziós index függvényében [Wh94] 

Másrészt, az adhézióhoz kapcsolódva, szót kell ejtsünk a napjainkban egyre népszerűbb 
adhéziós, ragasztott kötésekről. Itt a maximális kötési szilárdság elérése érdekében a felületek 
„eldurvítása” szükséges [Zs90]. 
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Az érdességcsúcsok csúcsszöge és a súrlódási, kopási elméletek kapcsolatának vonatkozásában 
már szót ejtettem a mikrotopográfia és a súrlódás, kopás összefüggéseiről. Ez az a terület, mely a 
legrégebbi múltra tekint vissza, hiszen „első kutatói” az ókori görögök voltak, és „első” gyakorlati 
alkalmazásával az „érdes talpú cipő” révén a rómaiaknál találkozunk [Do79]. A felületi 
mikrotopográfia és a kopás kapcsolatáról a későbbiekben részletesen szólok, hiszen ez a 
problémakör képezi munkám fő kutatási területét. Elöljáróban megemlítem, hogy a kopási 
folyamatok összetett mivolta a témával foglalkozó szakemberek figyelmét elsősorban nem a felületi 
mikrotopográfiára irányította, ugyanakkor a kopásra visszavezethető meghibásodások 36%-os 
aránya [Ka93], és az, hogy maga a kopás a felület tönkremenetelét jelenti, indokolttá teszik ezen 
problémakör részletes vizsgálatát. 

Tiszta folyadékkenés esetén a kenőfilm kialakulásában és viselkedésében fontos szerepe van az 
érdességnek, mert a felület érdességcsúcsainak magassága és a kenőfilm vastagság összevethető 
méretű. A HD kenéselmélet a Reynolds egyenletben szereplő h résfüggvény megalkotásánál veszi 
figyelembe az érdességet és a hullámosságot [Wh94]. 
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ahol  h=hs+hr 
  hs az alakot leíró függvény 
  hr az érdesség függvény 
Az EHD kenéselméletben a felületi mikrotopográfia figyelembevétele az alábbi egyenletekkel 

történik [Wh94]: 
Hosszirányú érdesség esetén: 

 ( )
x
HUU6

y
qH

yx
qH

x 210
33

∂
∂+η=��

�

�
��
�

�

∂
∂

∂
∂+�

�

�
�
�

�

∂
∂

∂
∂

     (2.6) 

Keresztirányú érdesség esetén: 
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A kenőfilm vastagságot leíró egyenlet: 
{ }PenyxUyxHhyxH nc −++= ),(),(),( 0 ,      (2.8) 

ahol: hc a felületek szétválása az érintkezési zóna közepén 
  H0 a deformálatlan felületek közötti távolság 
  Un két szemközti pont elmozdulása közötti különbség 
  Pen a feltételezett benyomódás 
Ezen elméletek részletes bemutatása nem tartozik a disszertáció célkitűzései közé.  
A mikrotopográfia turbulenciát generáló hatása ugyancsak befolyásolja a felületek közti áramlás 

jellegét [WiMa98]. 
Kevésbé jelentős, de mindenképpen említésre méltó a felületi érdesség, hullámosság rezgésekkel 

való összefüggése. Számos kutató [HaSaPr04, JaJe04, LyRaEb00] foglalkozik gördülőcsapágyak 
rezgéseinek vizsgálatával. A csapágyakban keletkező rezgést és zajt modellező analitikus 
megoldásokban rendre figyelembe veszik a felület hullámosságot. 

Nem tribológiai vonatkozású, de a gépészeti gyakorlatban jelentős helyet elfoglaló fáradási 
folyamatok is összefüggnek a felületi érdességgel. Jól ismert a kifáradási élettartamot befolyásoló 
felületi érdességi tényező [BeDiKo94]. 

A műszaki rajzokon előírt, a megfelelő működést biztosító felületi minőség előállítása 
gyártástechnológiai probléma. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban bemutatok néhány 
gyártástechnológiával összefüggő példát, ahol a felületi topográfia jelentőséggel bír. 
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A szerszámdiagnosztika előszeretettel alkalmazza a hullámosság vizsgálatát az egyes eljárások, 
szerszámok minősítésére [TrHe98]. 2D-s hullámossági jellemzőket használtak Souza és társai 
[SoSaSa05] nagysebességű homlokmarás szerszámanyagainak minősítésére. Lengyel kutatók 
köszörűkorongok minősítése esetén használták a 2D-s mikrogeometriai paramétereket [GoKo05]. 
Találtam példát vízsugárral való megmunkálás esetén is a felületi mikrogeometria elemzésére 
[ShFoPa05] a technológia minősítéséhez, de kémiai polírozás esetén is az átlagos hullámosság 
értékét használták a zagy minősítéséhez [LiHuHo05]. 

Ugyancsak gyártástechnológia területen, de nem anyagleválasztó, hanem anyagfelrakó 
technológiák esetében találkoztam a felületi mikrogeometriával. Trifa és társai [TrMoCo05] a 
plazmaszórással kezelt felület hullámosságának vizsgálatával elemezték a technológiai folyamatot, 
mert a kialakuló felület hullámossága összefüggésben áll a szórás egyenletességével. Lemezek 
festése esetén a kiinduló felület hullámossága az, ami döntően befolyásolta a végtermék minőségét 
[ClVe04]. 

2.2. A kopásról 
2.2.1. Történeti áttekintés, a kopással kapcsolatos kutatások helyzete napjainkban 

Krisztus előtt 3000 évvel a mezopotámiai civilizáció már réz szögeket használt a kerékabroncsok 
kopásállóságának növelésére, akárcsak a rómaiak, akik vasszegecsekkel tették kopásállóbbá cipőik 
talpát. A kora középkor emberei faekéiket tették kopásállóbbá kavicsok „beültetésével”. A kopással 
kapcsolatos első „tudományos megfigyeléseket” Leonardo da Vinci-nél találjuk. Bár több neves 
kutató is foglalkozott a kopással, köztük Robert Hook, az első tudományos értékű megállapítás 
Charles Hetchett nevéhez fűződik, aki kopásvizsgáló berendezéseivel a XVIII., XIX. század 
fordulóján folytatott vizsgálatokat, és az anyagok alakíthatóságát (szilárdságát) és keménységét 
jelölte meg, mint a kopást befolyásoló két legfontosabb anyagjellemzőt [Do79]. A XIX. század 
végét Goodmen neve fémjelezte, de a kopási vizsgálatok igazi fénykora a XX. század volt. Első 
„úttörői” Bowden, Tabor, Barwell, Hruscsov, Kragelskii, voltak, akik a kopási mechanizmusokat, 
fajtákat megpróbálták elkülöníteni, jellemezni, megalkották az első kopási elméleteket. Az 1950-es 
években Archard vezette be a kopási tényező fogalmát, és állított fel összefüggést a kopás 
számítására a terhelés, a kopási úthossz, az anyagpárra jellemző kopási tényező és a keménység 
figyelembe vételével [Do79]. Ezt az időszakot, a ’40-es, ’50-es éveket a gépszerkezeti elemek 
konstrukciós fejlesztése jellemezte a kopás figyelembevételével. Az ’50-es ’60-as években az 
űrkutatás (a vákuumban történő kopás) az adhézióra irányította a figyelmet [Bl97]. A ’70-es éveket 
új tribológiai anyagok keresése és felületfizikai vizsgálatok jellemezték, illetve a csúszás során 
bekövetkező energiadisszipáció [Ry96]. A ’80-as, ’90-es években hangsúlyt kaptak a felületi 
vizsgálatok és a számítógép alapú technológiák, a modellezés [Bl97]. Napjainkat az új tribológiai 
anyagok (polimerek, kerámiák) kutatása mellett továbbra is a kopási folyamatok egyre inkább 
részletekbe menő modellezése jellemzi. Ezek a modellek igyekeznek figyelembe venni a kiinduló 
felületi érdességet, és pontosan modellezni a kopadék-leválást is [SchPo06]. 

A tudomány és technika mai állása mellett is a kopással kapcsolatos vizsgálatok elsősorban 
kísérleteken, koptató teszteken alapulnak. 1963 óta a pásztázó elektronmikroszkópia 
nélkülözhetetlen eszköze a kopási vizsgálatoknak [Ta92]. 

Lim és Ashby 1987-es dimenziótlan kopástérképe óta [Bl97] számos anyagpárra készült el 
hasonló térkép. Míg [RiAl03] szürkeöntvényekre készített kopástérképet, addig Kato-nál [KaAd02] 
kerámiák kopási térképével találkoztam. Stack már nem egy anyag vagy anyagcsoport kopási 
térképeiről számol be, hanem a tribokémiai korróziókról adott általános összefoglalást, közölt 
kopási térképet [St02]. 

Tehát napjaink kopási vizsgálatait éppúgy jellemzik a sokparaméteres kopási modellek, mind a 
kísérleteken alapuló gyakorlati kutatások. A tribológia területén általában hat szintjét 
különböztetjük meg a vizsgálatoknak (2.10. ábra). Az alsóbb szintű vizsgálatoktól felfelé haladva 
egyre pontosabban vagyunk képesek modellezni a valóságot, ugyanakkor a folyamatok egyre 
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bonyolultabbá válnak, a kézbentartás egyre nehezebb, a megismételhetőség romlik. A vizsgálat idő- 
és költségigénye is alulról felfelé nő. 

 

VI. Üzemi
kí é l t  kész gépen

V. Laboratóriumi vizsgálat
   kész berendezésen

IV. Kész részegység
    laboratóriumi vizsgálata

III. Eredeti alkatrész,
vagy kisminta vizsgálata

II. Próbatestek vizsgálata
    üzemi állapotot modellező
    igénybevétellel

I. Egyszerű alakú
    próbatesteken végzett
    modellkísérletek

 
 

2.10. ábra. Tribológiai vizsgálatok osztályozása [Ga87] 
 
Bushan [Bu01] a tribológiai vizsgálatok céljait az alábbiakban fogalmazta meg:  

- anyagok minősítése egy létező szerkezethez, 
- anyagkiválasztás egy új konstrukcióhoz, 
- a működő felületek megválasztási módjának kiválasztása, 
- egy anyag kopási, súrlódási jellemzőinek, viselkedésének feltárása, 
- kopási, súrlódási jelenségek tanulmányozása. 

2.2.2. A kopás és a felületi érdesség kapcsolata 
A kopás az ASTM (American Society for Testing and Material) szerint: a szilárd test 

FELÜLETÉNEK anyagveszteséggel járó károsodása a felület relatív elmozdulásának 
következményeként. Raja és társai [RaMuFu02] hangsúlyozták, hogy a kapcsolódó felületeken 
végbemenő folyamatok összehasonlíthatókká váltak a felületi érdesség és hullámosság vizsgálata 
révén. Számos szerző próbált és próbál összefüggést felállítani a felületek érdessége és a kopási 
folyamat között. 

Kerámia anyagok kopási formájának osztályozására – az enyhe és az erős kopás elkülönítésére – 
[KaAd02] az átlagos felületi érdességet használta. Enyhe kopás esetén sima felületet és kis 
kopadékszemcséket tapasztaltak, míg durva kopás esetén a felületi érdesség durvult, nagy szemcsék 
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váltak le. A két kopási fajta kialakulásának okát a repedésterjedés lehetőségében illetve 
gátoltságában látták a szerzők. Ha mechanikai, vagy termikus hatásra olyan igénybevétel alakult ki 
a kapcsolódó felületek érdességcsúcsain, hogy repedésterjedés indult meg, akkor durva kopási 
folyamat zajlott le. 

Akkurt [Ak95] polimer-fém kapcsolódású fogaskerekek esetén vizsgálta a fém felület átlagos 
érdességének hatását a kopási folyamatra. Az elvégzett vizsgálatok „kis” Ra értékek esetén a 
kezdetben kis mértékű kopás jelentős felgyorsulását mutatták, mert a fém felület eltömődött, és 
adhezív jellegű kopás alakult ki. „Közepes” érdesség esetén a viszonylag jó kopási viszonyok 
hosszabb időn keresztül megmaradtak, míg „durva” felületek esetén a nagymértékű abrázió gyors és 
intenzív kopást eredményezett. 

Mashal [Ma95] az átlagos felületi érdességet a kopás intenzitásával hozta összefüggésbe metil-
benzolban végzett üveg/kerámia anyagpár csúszósúrlódásánál. Feltételezése szerint a kopási 
folyamatok legfőbb mechanizmusa a részecskék kiszakadása volt a felületből, mely a 
repedésképződéssel és a töréssel volt kapcsolatban. Az elvégzett kísérletek eredményei kis 
érdességeknél jó egyezést mutattak az elmélettel. 

Gatzen és Beck [GaBe03] mikroelektro-mechanikai rendszerek egykristályos szilícium eleminél 
vizsgálták a kiinduló felületi érdesség hatását a kopási folyamatra. Megállapították, hogy a nagyobb 
kezdeti érdességű felületek között nagyobb mértékű kopás volt tapasztalható. Vizsgálataik nem 
terjedtek ki az állandósult kopás tartományára, ezért az eredmények csak bizonyos korlátok között 
érvényesek. 

Bár a felsorolt szakirodalmakban a szerzők a felületi érdességet hozták kapcsolatba a kopással és 
a működő kopási mechanizmussal, vizsgálataik megmaradtak néhány alapvető 2D-s paraméter 
(mint az átlagos érdesség) felhasználásánál. A felületi érdességet a folyamat egy jellemzőjeként 
használták, de nem hozzták összefüggésbe a működő kopási mechanizmussal.  

[NéVáFr00] ugyancsak a felületi topográfiát vizsgálta szálerősítéses polimer anyagok esetén. A 
felületi karcképződést az amplitúdó sűrűség és a hordozófelületi görbével vetették össze. 

A szakirodalomban a kopás és felületi érdesség összefüggésében találkoztam a kopási 
mechanizmust, folyamatot a felületi érdességgel összefüggésbe hozó írásokkal. Ezek egy része nem 
állított fel modellt, vagy analitikus összefüggést a kopási folyamat és egy-egy felületi topográfiai 
jellemző között, míg más szerzőknél találkoztam ilyen irányú próbálkozással. 

[PaKo98] szerint az abráziót a felületi kiemelkedések és az elmozduló felületek közötti abrazív 
szemcsék okozták az elvégzett kísérletekben. 

[StPo01] ugyancsak fontos szerepet tulajdonított a felületek közé kerülő, vagy ott formálódó 
kopadéknak. Vizsgálataik nem csak abrazív, hanem egyéb kopási folyamatokra is kiterjedtek. 

Acél anyagok tárcsa-rúd koptató berendezésen történő vizsgálatával az oxidképződés folyamatát 
vizsgálta [SoYuCh02]. A csúszási sebesség és a nyomás függvényében az idő elteltével a 
felületeken oxidréteg alakult ki. Az oxidfilm vastagsága és folytonossága a névleges érintkezési 
tartományban változó, kialakulása és a képlékeny zónák jelenléte között összefüggés volt 
kimutatható. A tribo-oxidok a képlékeny alakváltozást szenvedő érdességcsúcsokon alakultak ki. A 
kialakuló oxidok típusát befolyásolta a terhelés és a sebesség. 

[OhHa05] titán ötvözetek acél ellendarabbal való száraz súrlódását vizsgálta tárcsa-rúd kísérleti 
berendezésen. A működő kopási mechanizmusra a szerzők a kopadékok vizsgálatából 
következtettek. Megfigyeltek levált lemezszerű részecskéket, spirálos forgácsot, oxid porokat, 
melyek rendre utaltak a lemezes (delamination) kopásra, a mikroforgácsolásra és az oxidációs 
kopás megjelenésére. A szerzők szerint az oxidréteg kialakulásának oka az érdességi csúcsokon 
kialakuló felvillanási hőmérsékletben volt kereshető. Magasabb felvillanási hőmérséklet nagyobb 
mértékű oxidációt eredményezett, mely védő, kopásálló réteget alkotott a felületen. 

Johnson [Jo95] túllépett a kopási mechanizmusok általános leírásán. Munkájában „lemezes” 
kopási (delamination wear) folyamatokat vizsgált. Kopási térképet adott a paszticitási index és a 
terhelés függvényében, és a „shakedown” jelenséget a terhelés, a rugalmassági modulusz, a 
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keménység, a súrlódási tényező, az átlagos érdességmagasság és a csúcs görbületi sugár 
függvényeként adta meg. Ezzel nem csak abban lépett előre, hogy a folyamat kvalitatív leírásán túl 
kvantitatív eredményekkel szolgál, hanem a felületi topográfia hatását sem pusztán egy, a felület 
egészét jellemző paraméterrel adta meg, hanem a csúcssugár révén a lokális viselkedést is 
modellezte. 

A kopási vizsgálatok közül a legmesszebbre talán a modellezés mutat. A kopási folyamat 
előrejelzése, tervezése, kézben tartása meglehetősen bonyolult feladat. A felületi mikrotopográfia 
sok kopási modellben kiemelt szerepet kapott. 

[WaWo00] elaszto-hidrodinamikus kenésállapot esetén vizsgálták a kopás és az átlagos felületi 
érdesség kapcsolatát a bejáródási szakaszban. Vizsgálataiknál a kenőfilm vastagsága azonos 
mértékű volt a felületi textúra méreteivel, és a kopás során az eredeti mintázat nem tűnt el teljesen, 
hanem – a felállított feltevés szerint – képlékeny deformációk nélkül lekopott. A szerzők a 
szimulációval létrehozott felületeket síkokkal szeletelték, ezt tekintve kopási folyamatnak. A kopott 
anyag mennyisége és a felület átlagos érdessége között polinomiális összefüggést állítottak fel. Az 
elvégzett kísérletek mutattak bizonyos fokú egyezést a szimulációval, de eredményeik – talán éppen 
a valóságot nem pontosan leíró feltevés miatt – bizonytalanok voltak. 

[AoWaCh02] kopási modelljüket teljes mértékben a felületi mikrotopográfiára alapozták. A 
felületek leírásánál az autókorrelációs és az amplitúdó sűrűség görbét használták. Legfontosabb 
paraméterként az Rq-t valamint a magasságeloszlás-görbe csúcsosságát és aszimmetriáját jellemző 
paramétereket használták. A felállított mesterséges neurális háló segítségével képesek voltak előre 
jelezni a kopás során kialakuló felületi topográfiát. A három kiemelt felületi paraméter esetén a 
mért és a numerikus szimulációs eredmények jó egyezést mutattak. Az eljárás „hátránya” volt, hogy 
„meg kellett ismertetni” a rendszerrel az előforduló kopási eseteket. 

[JeGa00] ugyancsak a sűrűségfüggvény csúcsosságát és aszimmetriáját használta fel egy 
csonkolásos kopási modell előállítására. A munka olyan kopási folyamatok szimulálását végezte, 
ahol a képlékeny deformáció elhanyagolható volt. A kiinduló felületre nézve nagyobb pozitív 
aszimmetriával rendelkező függvénynél nagyobb mértékű kopás volt tapasztalható. Az 
aszimmetriának jelentősebb hatása volt, mint a csúcsosságnak. Megállapították, hogy a felületi 
topográfia változásának elsődleges okai a kopadékszemcsék, és a képlékeny alakváltozás volt. 

Spedding [Sp96] ugyancsak a sűrűség függvény csúcsosságát és aszimmetriáját használta kopási 
modelljeiben, de nem elégedett meg a 2D-s vizsgálatokkal. Autó-regresszív idősor és fraktál 
módszerekkel 3D-s felületeket generált, majd síkokkal történő csonkolást alkalmazott a kopás 
előrejelzéséhez. 

Az érdességcsúcsok csúcsszögét figyelembe vevő analitikus kopási modellel találkoztam 
[XiWi93]-nál. Vizsgálataik abrazív kopási folyamatokra irányultak. Kemény, piramis alakú tüske 
karcait vizsgálták réz felületen. Mikroforgácsolás esetén egy empirikus összefüggés adta a kopási 
modellt, míg a felületi folyásra kopási tényező volt számítható abból a gondolatból levezetve, hogy 
a teljes képlékeny munka egy kritikus értéke fölött következik be a tönkremenetel. 

Torrance [To96] átfogó képet adott a kopás modellezésének lehetőségeiről. A modellezés 
lépéseit a következőkben foglalta össze:  

• idealizált érdességcsúcs kontaktozás az alakváltozások meghatározására; 
• tönkremeneteli szabály (damage rule) definiálása a kopadék keletkezésének 

megállapításához; 
• a felületi mikrotopográfia jellemzése azért, hogy az egy érdességcsúcsra vonatkozó 

eredmények kiterjeszthetők legyenek.  
Végeselemes módszert alkalmazva kontaktozást mutatott be gúla alakú érdességcsúcs 

használatával. Megállapította, hogy amikor a támadási szög elérte a 2°-ot, akkor a felszín alatti 
alakváltozások jelentős növekedésnek indultak és innentől kezdve nagyobbak voltak, mint a felszín 
alakváltozásai. Továbbá a rugalmas-képlékeny modellek kis, míg a merev-képlékeny modellek 
nagy alakváltozások esetén történő alkalmazását javasolta. 
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A felületi érdességet figyelembe vevő numerikus modellt dolgozott ki Schmitt és Eleőd [ScEl06] 
gyémánt-bevonatolt felületek esetén a bevonat leválásának modellezésére acélon történő 
csúszósúrlódás során. A szerzők a felületközeli rétegben ébredő csúsztató feszültséget vizsgálták a 
terhelőerő függvényében. A numerikus modell mért topográfián alapult, a szerzők által kidolgozott, 
az észlelt érdességet jól közelítő, egyszerűsített topográfiát használva. 

A 2.2. táblázat összefoglalja a felületi mikrotopográfia kiértékelés-, feldolgozást-technikájának 
lehetőségeit, valamint betöltött szerepét a kopási folyamatok vizsgálatában a bemutatott 
szakirodalmi forrásokra hivatkozva. A mintázott cellákba helyezhető el saját kutatómunkám. 

A feldolgozott szakirodalom, valamint konferencia-tapasztalatiam révén a felületei 
mikrotopográfia feldolgozása terén a hagyományosan ismert és alkalmazott 2D-s paramétereken túl, 
a 3D-s feldolgozás-technika, a függvény alapú szemlélet és az érdességcsúcs, illetve karc analízist 
különítem el. Bár többféle irányzat létezik a felületi mikrotopográfia feldolgozása terén, mind a 
statisztikus alapú feldolgozás, mind a motif, vagy fraktál alapú kiértékelés az átlagos jellemzőkön 
túllépve a felület átfogó, ugyanakkor részletes jellemzését tűzte ki célul. A függvény alapú 
technikák révén részletes és átfogó, de nem „átlagos” jellemzését kapjuk a felületnek, míg az 
érdességcsúcsok és karcok azonosítása a pontos lokális viselkedés leírásának alapját adja. Munkám 
során magam is a fenti irányzatokhoz csatlakozva dolgoztam ki a bemutatásra kerülő, a 
mkrotopográfia kiértékelését végző algoritmusomat. 

A mikrotopográfia alkalmazás-területén, a kopás tekintetében három területet különbözetetek 
meg. Egyrészt a mikrotopográfia kopásdiagnosztikai szerepét, mely jelenleg még nem nyert teret a 
gyakorlatban. Másrészt a kopási mechanizmusok részletesebb megismerésének felületi érdességen 
alapuló vizsgálatát, mely ugyancsak kisebb hangsúllyal szerepel a kopással foglalkozó 
szakirodalomban. Harmadrészt pedig a kopási modellezést, ahol jelentős szerepet kap a felületi 
mikrotopográfia, de éppen a felület pontos definiálásának problémája miatt számos nyitott kérdés 
létezik. 

 
Kopás 

 kopás 
diagnosztika 

kopási 
folyamatok, 

mechanizmusok 
kopási modellek 

2D param. ISO 4287/1-1997 [KaAd02], [Ak95], 
[Ma95]   [WaWo00] 

3D param. 
[StSuDo93], [KoPa99], 

[KoWi00], [Ba03], 
[ThRoAm99] 

[GaBe03] [PaKo98] [Jo95] 

függvény 
alapú 

[Ba03], [SeBjAn02], 
[Po95], [CoPaPe99]   [AoWaCh02], 

[JeGa00], [Sp96] 

érdesség-
csúcs alapú 

[YaHaEn01], [NéVáFr02], 
[Ro01], [ZaAsVa01], 

[KoOx98] 
[NéVáFr00] [StPo01], [OhHa05] [XiWi93], [To96] 

2.2. táblázat. A felületi érdesség feldolgozás-technikája és alkalmazása kopási vizsgálatok 
esetén; szakirodalmi összefoglalás 

 
Napjainkat egyre inkább jellemzi a mikro-szintű kutatás, anyagok, felületek, folyamatok 

mikrovilágának feltárása, megismerése. Ugyanakkor vannak vélemények, melyek szerint a felületek 
mikrovilágának feltárása nem elegendő a makrológiai jellemzők meghatározására, mert egyrészt 
túlságosan összetett a folyamat, másrészt a mikro-jelenségek erdője nem a pontos makro-jelenséget 
adja vissza [Ry96]. Különösen igaz ez dinamikus folyamatok esetén, amilyen a kopási viselkedés is. 
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3. A felületi mikrotopográfia kiértékelése szeletelő módszeren alapuló 
algoritmussal 

A felületi mikrotopográfia vizsgálatának és statisztikus feldolgozásának egyik kulcskérdését 
jelenti az érdességcsúcsok vizsgálata. Az érdességcsúcsok definiálására és vizsgálatára számos 
módszer terjedt el (8 pont módszer [StSuDo93], kontúr feltérképezés [NéVáFr02], érdességcsúcs 
alapterület [YaHaEn01]). Minden technikának megvannak a maga előnyei, hátrányai, korlátai. Az 
általam kidolgozott szeletelő módszeren alapuló mikrotopográfiai analízistől remélt eredmények: 

• a szeletelősíkok alkalmazásával egy olyan érdességi csúcs és karc definíció megalkotása, 
mely nem a lokális szélsőértékekhez köti a csúcsokat és karcokat, 

• a sűrűségfüggvények használatával a mikrotopográfia olyan jellemzése, mely nem 
csupán egy átlagos jellemzőt ad, hanem komplexebb módon jellemzi a felületet, 

• a mikrotopográfiában bekövetkező változások nyomon követése, mely a lezajló 
folyamatok elemzését, megértését támogatja. 

3.1. A kidolgozott algoritmus elméleti alapjai 
3.1.1. A szeletelő technika 

A felületi mikrotopográfiát „jól” leírni képes mérések 1-5 µm felbontással készülnek [Pa83], 
mely adathalmazok – a tapasztalatok szerint – rendkívül sok lokális szélsőértékkel rendelkeznek. 
Az eddigi vizsgálatok és a szakirodalom is arról tanúskodnak, hogy a lokális szélsőértékek nem 
kezelhetők önálló érdességcsúcsként illetve karcként.  

Az általam kidolgozott szeletelő technika a középsíkkal párhuzamosan szeletelő síkokat vesz fel, 
és minden szeletelő síknál érdességcsúcsként értelmezi a sík fölött elhelyezkedő összefüggő 
ponthalmazokat (3.1. ábra). Középsíkként a topográfiát alkotó ponthalmazra a legkisebb négyzetek 
módszerével illesztett síkot értelmezem. A szeletelés a teljes magassági tartományra kiterjed. Emiatt 
fennáll annak a lehetősége, hogy egy alacsonyabb szeletelési szinten (pl. 3.1. ábrán S1-el jelölve) 
egy önálló érdességcsúcsként értelmezett ponthalmazból magasabb szeletelési szinten (3.1. ábra S4) 
több önálló érdességcsúcs lesz. 

S1
S3

S5

z

S2
S4

Hordozófelület [%]

S4S4

S1S1
S2S2

S3S3

S5S5zz

xx
yy

zz

zz

zz zz

yy

yy

yy
yy

xx

xx

xx
xx

 
3.1. ábra. A szeletelő technika 
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Természetesen semmilyen elvi akadálya nincs egy szeletelési szintet lerögzítésének, azonban – 
megítélésem szerint – ez információ vesztéssel jár. Egyrészt a különböző megmunkálási és 
működési körülmények olyan mértékben különböző mikrotopográfiákat eredményeznek, 
melyeknek egy „sablonba” kényszerítésével bizonyos esetekben lényegi információkat vesztenénk. 
Másrészt több magassági szinten történő szeleteléssel a felület „mélység irányú” jellemzéséhez 
jutunk. 

A mikrotopográfia karcainak, völgyeinek elemzése a szeletelő technikában az érdességcsúcs 
azonosítással és elemzéssel megegyezően történik, úgy, hogy a feldolgozandó ponthalmaz összes 
„z” koordinátáját negáljuk (negáljuk a felületet), és így a völgyekből, karcokból matematikailag 
érdességcsúcsok lesznek, és ezek elemzését végezzük el. A fejezet további részében az 
érdességcsúcsok azonosításáról, elemzéséről lesz szó, de ez egyben a karcanalízis leírását is jelenti 

3.1.2. Az érdességcsúcsok kiértékelése 
A kidolgozott algoritmus a következő elemzéseket végzi a szeleteléssel kapott 

érdességcsúcsokon. 
Elsőként az érdességcsúcs kis- és nagytengelyének meghatározása történik. Nagytengelyként 

értelmezem az x-y síkba vetített érdességcsúcs két, egymástól legtávolabbi pontját összekötő 
szakaszt. A 3.2. ábrán az A és a B pont jelöli a nagytengely két végpontját. 
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3.2. ábra. Az érdességcsúcs nagy- és kistengelyének értelmezése. 
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Definíciószerűen kistengelyként értelmezem a nagytengelyre, annak felezőpontjában állított 
merőleges szakaszt, melynek két végpontja az érdességcsúcs külső kontúrján helyezkedik el. A 3.2. 
ábrán a kistengely végpontjai C és D jelöléssel szerepelnek. 

A két tengely ismeretében meghatározható az érdességcsúcs orientációját. Jelen esetben ez nem 
más, mint az x-y síkon értelmezve a nagytengely irányvektorának (m) a koordinátarendszer x 
tengelyével bezárt szöge (3.2. ábra). Az orientációs irány a mérési beállításoktól, a mérési 
koordináta rendszertől független, a felület jellegétől függő irányokat ad, melyek alapján az 
érdességcsúcsok további geometriai jellemzőinek meghatározása történik. 

Két jellemző meghatározását tartottam fontosnak. Az egyik a csúcssugár, a másik a csúcsszög, 
melyeket a nagy- és a kistengely irányában értelmezzek. A szeletelő technika jellegéből adódóan 
fennáll annak lehetősége, hogy egy érdességcsúcs több lokális maximumponttal, „csúcsponttal” 
rendelkezzen. A csúcssugár és a csúcsszög azonban sokkal inkább az érdességcsúcs csúcspontjának 
közvetlen környezetét kell jellemezze, nem pedig globálisan a több csúcsponttal rendelkező 
érdességcsúcsot. Ezért a két paraméter meghatározása az érdességcsúcs legmagasabb pontján (E) 
átmenő nagy- és kistengely irányú profil felhasználásával történik. 

A csúcspont környezetének kiválasztásához a szeletelő technikát használjuk, de itt mindössze 
egyetlen szeletelés történik a csúcspont magasságához viszonyítva egy adott magassági szinten (a 
3.3. ábrán szaggatott vonallal jelölve), melyet az elemzést végző személy definiálhat (részletes 
leírását ld.: később, a 3.9. ábránál). Így kiválasztva a csúcspont környezetét (a 3.3. ábrán piros 
vonallal jelölve) a csúcsszög és a csúcssugár értelmezése a következő: 

Csúcsszögként értelmezzük a csúcspont környezetében a profil pontjaira állított 2 regressziós 
egyenes (legkisebb négyzetek módszerével meghatározva) által bezárt szöget (β), míg 
csúcssugárként a csúcspont környezetére legjobban illeszkedő kör sugarát (meghatározását ld.: 3.2. 
fejezet, 3.6. egyenelet). 

m

z

E

m

z

E

I II III

I II

m

z

r

β

 
3.3. ábra. Az érdességcsúcs csúcssugarának és csúcsszögének értelmezése. 
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Mindezen vizsgálatok minden szeletelősík esetén az ott meghatározott összes érdességcsúcsra 
történnek, majd a kiértékelés során ezen csúcsok közül a szeletelési metszék 80-95%-át alkotó 
legnagyobb érdességcsúcsokat vesszem figyelembe. 

3.2. Megvalósítás 
A fentiekben ismertetett technika számítógépes megvalósítása az alábbiakban bemutatásra kerülő 

algoritmus szerint történik. A 3.4. ábrán szereplő blokk-diagramm mutatja azokat a fontosabb 
lépéseket, melyeket az algoritmus egymás után végrehajt.  
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végpontok koordináták,
tengelyek hossza,
orientációs szög

csúcssugár és 
csúcsszög a nagy- és
a kistengely irányában

*.sfb file; a középsík
kr.-ben elhelyezett mérési

pontok

Szeletelősíkok
száma

Szeletelés;
az érdességcsúcsok

kiválasztása

 
3.4. ábra. A felületi mikrotopográfia feldolgozásának főbb lépései 

A szeletelősíkok számának meghatározása a felhasználó dolga. Itt két szempontot kell szem 
előtt tartani. Ha túl kevés számú szeletelést végzünk, az egyes szintek közötti ugrás túl nagy lesz, 
ami információvesztéshez vezet. Egy adott szeletelősík szám fölött azonban az újabb szeletelősíkok 
felvételével nem nyerünk több információt, viszont a feldolgozási idő megnő. Célszerű 10-15 
szeletelősík felvétele. A felület jellege kevésbé befolyásolja a szeletelősíkok számát, ugyanis az 
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egyes szeletelősíkok helyének meghatározása a hordozófelületi görbe felhasználásával 
automatikusan történik a 3.5. ábra szerint. 

����V2

����V1
����V3

����V4

Hordozófelület [%]Hordozófelület [%]

z z

 
3.5. ábra. Szeletelősíkok a hordozófelületi görbén 

A szeletelési magasság meghatározásnak egyik lehetséges módja az, hogy a legmagasabban és a 
legmélyebben elhelyezkedő pontok között egymástól egyenlő távolságra n darab szeletelősíkot 
állítok fel (3.5. ábra, bal oldali kép) Egy másik módszer az, mely szerint az egyes szeletelősíkok 
között közel azonos darabszámú mérési pont helyezkedik el (3.5. ábra, jobb oldal). A két módszer 
között valós felületek esetén jelentős különbség tapasztalható. A mérési pontok számát alapul vevő 
eljárásnál a középsík felé haladva a lépésköz egyre kisebb, míg a felület felső és alsó rétegeiben 
viszonylag nagy lépésközt tapasztalunk z irányban. Algoritmusom ez utóbbi módszert alkalmazza, 
mert a hordozófelületi görbe alatti terület arányos a metszett anyag térfogatával, és így a második 
esetben a térfogatnövekmény sokkal kedvezőbb képet mutat, sokkal egyenletesebb. Ennek 
számítástechnikai megvalósítását a 3.6. ábrán szereplő algoritmus mutatja 

be.

A mérési pontok magasság
szerinti sorba rendezése

A szeletelősíkok között elhelyezkedő
pontok számának

meghatározása (N1=ΣN/nsp)

Sorszám és a hozzá
tartozó 

magassági szint tárolása

A legalsó szeletelési szint sorszáma

i. szeletelősíkhoz tartozó
sorszám megkeresése (si=i*N1)

i. szeletelősík magasságának
megkeresése sorszám 

alapján (zi=f(si))

START

END
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3.6. ábra. A szeletelősíkok meghatározása 

Az algoritmus működésének központi eleme az egyes szeletelési magasságokhoz tartozó 
érdességcsúcsok kiválasztása. Az algoritmus a legmélyebb ponttól kezdi a szeletelést, és így keresi 
meg az összefüggő ponthalmazokat, és tárolja ezeket érdességcsúcsként. A következő szeletelési 
magasságokhoz tartozó érdességcsúcs-keresés már lényegesen gyorsabban hajtódik végre, mert az 
algoritmus a következő szint érdességcsúcsait, az előző érdességcsúcsokon belül keresi, hiszen a 
mérőberendezés kialakításából adódóan nem fordulhat elő az, hogy az érdességcsúcs a 
középfelülettől fölfelé haladva kiszélesedjen. A kereső algoritmus a 3.7. ábrán látható. 

n x n –es SZIN mátrix definiálása:
SZIN i,j = 0, ha az elemet még nem vizsgáltuk

1, ha az elemet már vizsgáltuk

Inicializálás:  i:=1 , j:=1

Zi,j –t 
S sorba teszi

S sor üres?

Nem

IgenMegfelel a pont:
Zi,j>Zszel.sík AND 

SZIN i,j=0 ?

Utolsó sor:
i= n ?

Sor vége:
j= n ?

Igen

Igen

Nem

Nem

i:=i+1

j:=j+1 Megfelel a pont:
Zu,v>Zszel.sík

AND SZIN x,y=0 ?

8 szomszédos pont vizsgálata

Zu,v-t
KS sorba tesz
és SZIN x,y:=1

Nem

Igen

END

START

S sorba
tesz

 
3.7. ábra. Az érdességcsúcsokat azonosító algoritmus 
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A nagytengely meghatározásánál elsőként az érdességcsúcs-kontúrt meghatározása történik. Erre 
a későbbiekben is szükség lesz, és ismeretében a nagytengely kiválasztása is gyorsabb, mert így 
csupán a kontúrt alkotó pontok egymástól mért távolságát kell meghatározni. Ennek eredményeként 
megkapjuk a nagytengely két végpontját (A, B). 

Szélső pont ?

Mérési pontok beolvasása

Az X-Y síkban a nagytengely 
X tengellyel bezárt szöge

Igen

START

i. érdességcsúcshoz
tartozó pontok

A kontúrban lévő pontok
egymástól való távolsága

Kontúrkeresés:
8 szomszédos 
pont vizsgálata

Nem

A két egymástól 
legtávolabbi pont kiválasztása

nagytengely végpontjának
koordinátái,

a nagytengely hossza

orientációs szög

A nagytengelyre a felezőpontban
merőleges egyenes

A nagytengelyre a felezőpontban
merőleges egyenes

Pont 
eltárolása

A kontúr pontjainak
egyenestől mért távolsága (dT)

dT
2 <= dx2+dy2?

Igen

Nem
Pont 
eltárolása A kontúr összes

pontjára vizsg.

A két egymástól 
legtávolabbi pont kiválasztása

kistengely végpontjának
koordinátái,

a kistengely hossza

END
 

3.8. ábra. Az érdességcsúcsok nagy- és kistengelyének azonosítása 
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A kistengely meghatározása már több problémát okoz, elsősorban a diszkretizáció miatt, mert a 
nagytengely felező merőlegese nem feltétlenül metszi a kontúrt egy létező mérési pontban. Ezért 
első lépésként meg kell keresni azokat a pontokat, melyek a nagytengely felező merőlegesétől a 
diszkretizációs lépésköz (dx, dy) átlójának hosszánál kisebb távolságra helyezkednek el, ezek 
lesznek a kistengely lehetséges végpontjai. Az érdességcsúcs alakjától függően akár 8-10 ilyen 
pontot is találhatunk, hiszen előfordulhat „konkáv” alapterületű érdességcsúcs is, amelynél a 
nagytengely felező merőlegese a kontúrt 2-nél több helyen is metszheti. Ezen pontok 
meghatározásához a (3.1) és (3.2) jelű egyenleteket használom: 

 
( ) ( ) ( )( )[ ]

( ) ( )2
AB

2
BA

PFBAPBPBABBAF
T yyxx

yyxxxyyxxx
x

−+−
−−−−−+−

=
xyy

  (3.1) 

( ) ( )( ) ( )[ ] ( )
( ) ( )2

AB
2

BA

P
2

BAFABBAPFAB
T yyxx

yxyyxxxy
y

−+−
−+−+−−−−

=
xyxy

  (3.2) 

ahol, 
A (xA, yA), B (xB,yB) a nagytengely végpontjai, 
F (xF, yF)    a nagytengely felezőpontja, 
P (xP, yP)   a kontúr egy tetszőleges pontja, 
T (xT, yT)   a P pontnak a nagytengely felező merőlegesére vetített képe. 
A P pont egyenestől mért távolsága az x-y síkban: 

( ) ( )2
TP

2
TPPT yyxxd −+−=        (3.3) 

Az így meghatározott pontok közül a két egymástól legtávolabbi jelenti a kistengely két 
végpontját (C, D). 

A kis és nagytengelyek ismeretében a következő lépés az érdességcsúcs csúcsponti 
környezetének kiválasztása, majd a két tengely irányában a csúcssugár és a csúcsszög 
meghatározása. Az előbbi a 3.9. ábrán látható algoritmus szerint történik. Mint már említettem, 
tulajdonképpen a csúcsponti környezet definíciója: adott magassági szint fölötti, a csúcspontot 
körülvevő pontok összefüggő halmaza. A magassági szint meghatározása százalékos arányban (a 
felhasználó határozza meg) történik a csúcspont középsík feletti magasságához képest. Felvéve a 
meghatározott távolságot, szeletelés történik az érdességcsúcs kontúron belül, és a már ismertetett 
szeletelő algoritmus segítségével meghatározásra kerül a csúcsponti környezet. 

Ezek után a csúcsponton átmenő, nagy- és kistengely irányú metszékek (3.2. ábrán zöld vonallal 
jelölve) meghatározása következik. A diszkretizáció miatt itt is szükség van azon pontok 
kiválasztására, melyek a transzformáció után a nagy- és a kistengely irányú profilt alkothatják. A 
(3.4) és (3.5) egyenleteket fölhasználva – a kistengely végpontjainak kereséséhez hasonló módon – 
az algoritmus kiválasztja a két egyeneshez „közel” eső pontokat, és azokat a nagy- illetve a 
kistengelyek és a z tengely által meghatározott m-n-z koordinátarendszer koordináta síkjaira 
transzformálja (3.3. ábra), majd ezeken a profilokon kerül értelmezésre a csúcssugár és csúcsszög 
(3.10. ábra). 

( ) ( ) ( )( )[ ]
( ) ( )2

BA
2

BA

PEBAPBPABABAE
T yyxx

yyyyxxxxxxyyx
x

−+−
−−−−−+−

=   (3.4) 

( ) ( )( ) ( )[ ] ( )
( ) ( )2

BA
2

BA

P
2

BAEBABAPEBA
T yyxx

yyyyxxyyxxxx
y

−+−
−+−+−−−−

=   (3.5) 

ahol, 
A (xA, yA), B (xB,yB) a nagytengely végpontjai, 
E (xE, yE)    a csúcspont, 
P (xP, yP)   a csúcskörnyezet egy tetszőleges pontja, 
T (xT, yT)   a P pontnak a nagytengely irányú vetülete. 
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Az érdességcsúcs 
csúcspontjának (E) kiválasztása  

zE/n := zE - zi

zE/n < zE - zi ?

Az E-n átmenő nagytengely
irányú egyenes

Nem

Igen

Az E pont alatt zE/n magasságban 
egy szeletelősík felvétele

Az E pont környezetében lévő összefüggő
ponthalmaz kiválasztása (ld: szeletelési algoritmus)

START

n megadása

Az E-n átmenő kistengely
irányú egyenes

Igen

Nem
Pont 

eltárolása

dT
2 <= dx2+dy2?

A csúcsot alkotó pontok
egyenestől mért távolsága (dT)

Pontok
eltárolása

A pontok tengely irány
szerinti sorba rendezése

Igen

Nem
Pont 

eltárolása

dT
2 <= dx2+dy2?

A csúcsot alkotó pontok
egyenestől mért távolsága (dT)

A pontok tengely irány
szerinti sorba rendezése

END

A pontok tengelyre
transzformálása

A pontok tengelyre
transzformálása

 
3.9. ábra. A csúcsponti környezet nagy- és kistengely irányú metszékét készítő algoritmus. 

A csúcssugár meghatározásához közelítő módszert alkalmazok. Cél a legjobban illeszkedő kör 
meghatározása. Ehhez a profilt 3 részre osztja az algoritmus, majd a 3 részből véletlenszerűen 
kiválaszt 1-1 pontot. A 3 síkbeli pontra egzakt módon fektethető egy kör a (3.6) egyenlet alapján.. 
Ezt a műveletet 100-szor megismételve, a kapott eredmények átlagát véve definiálom a legjobban 
illeszkedő kör sugarát. Az elvégzett konvergencia vizsgálatok során a 100-szori ismétlődés 5%-on 
belüli konvergenciát mutatott. A profil 3 részre osztása azért szükséges, mert ezáltal szűröm ki 
annak a lehetőségét, hogy a véletlenszerűen választott 3 pont túl közel legyen egymáshoz, mert 
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akkor a rájuk illeszkedő kör sugara nem az érdességcsúcsot jellemzi, hanem annak csupán egy 
lokális környezetét, és ez meghamisítja az eredményeket. 

Három pontra rajzolható kör sugara: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )[ ]2

Q2Q3Q1Q3Q1Q2Q1Q2Q3

2
Q3Q2

2
Q3Q2

2
Q3Q1

2
Q3Q1

2
Q2Q1

2
Q2Q1

zzmzzmzzm
zzmmzzmmzzmm

2
1r

−+−+−

−+−⋅−+−⋅−+−
=  (3.6) 

ahol, 
Q1(mq1, zq1), Q2(mq2, zq2), Q3(mq3, zq3) a 3 pont az m-z koordináta rendszerben (ld.: 3,2., 3.3. 

ábra.). 
Ugyanez elvégezhető a kistengely irányában is n-z koordináta rendszerben. 

START

A profil 3 részre bontása Pontok 
eltárolása

3 véletlenszerűen választott
pontra illeszkedő kör

meghatározása 

i:=1 

i:=i+1 

i < 100 ?
Igen

Sugarak
tárolása

Nem

Átlag számítása:
legjobban illeszkedő kör 

nagy- és kistengely irányú
csúcssugarak

A profil 2 részre bontása Pontok 
eltárolása

Regressziós egyenesek
számítása 

Az egyenesek közötti
szög meghatározása 

nagy- és kistengely irányú
csúcsszögek

END
 

3.10. ábra. A csúcssugár és a csúcsszög meghatározása. 

A csúcsszög számításához a kiemelt profilt 2 részre osztja az algoritmus, a csúcsponttól balra és 
jobbra eső tartományokra. Mindkét oldalra regressziós egyenest illeszt a (3.7) egyenlet szerint. 
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2n

1i
Qi

n

1i

2
Qi

n

1i

n

1i

n

1i
QiQiQiQi

1

mmn

zmzmn
a

�
�

�
�
�

�−

−
=

��

� � �

==

= = =        (3.7) 

ahol,  
a1  az egyenes meredeksége, 
Qi(mqi, zqi) azon pontok, melyekre az egyenest fektetjük, 
n  a regresszió-számításhoz figyelembe vett pontok száma. 

A csúcsponttól jobbra és balra eső regressziós egyenesek meredekségének (a1, a2) meghatározása 
után a csúcsszög (3.8) szerint számítható. 

( ) ( )21 aarctgaarctg180 −−°=β        (3.8) 
Az érdességcsúcsok és/vagy karcok ezen jellemzőinek meghatározásával és file-ba írásával a 

felületi mikrotopográfia tényleges vizsgálata még nem fejeződött be, mert a teljes analízishez a 
kapott adathalmazok feldolgozása, az eredmények kiértékelése szükséges. A kiértékelés egy-egy 
jellemzőt (orientáció, csúcssugár, csúcsszög, stb.) rendel egy-egy felülethez. Ez a hozzárendelés 
egy-egy görbesereget jelent, ahol a görbesereg paramétere a szeletelési magasság, míg maguk a 
görbék az adott jellemző eloszlását mutatják. Az eloszlásgörbék minden kiértékelési esetben 50 
pontból állnak, a diszkretizáció ennek megfelelően a terjedelem 50-ed része. Például orientáció 
esetén, amikor 0 - 180°-os tartományt térképezünk fel 180°/50 = 3,6°. 

3.3. Az algoritmus tesztelése 
3.3.1. Ideális felületek elemzése 

Algoritmusunk helyes működésének ellenőrzésére tesztfelületeket készítettem. A csúcssugár 
ellenőrzésérét gömbsüveg (3.11/a. ábra) felületen végeztem, míg a tengelyek, az orientáció és a 
csúcsszög ellenőrzését egy szabálytalan négyszög alapú gúla (3.11/b. ábra) vizsgálata révén 
végeztem el. 

a.) b.)
85,89

- 65,12

0

[µm]
5

0

[µm]

525 µm

100 µm525 µm

100 µm

 
3.11. ábra. Tesztfelületek: a.) gömbsüveg; b.) gúla 

Az algoritmus által számolt és a tesztfelületeket jellemző elméleti eredményeket a 3.1. táblázat 
foglalja össze. Az elemzéshez használt beállítások: 

• szeletelősíkok száma: 10, 
• csúcsszög és csúcssugár értelmezése: 50%-nál, 
• kiválasztott szeletelési szint gömbnél: 0,246 µm, 
• kiválasztott szeletelési szint gúlánál: 0,696 µm. 
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 Orientáció 
[°] 

Nagytengely 
hossza  
[µm] 

Sugár 
nagytengely 

irányban 
[µm] 

Sugár 
kistengely 
irányban 

[µm] 

Csúcsszög 
nagytengely 

irányban 
[°] 

Csúcsszög 
kistengely 
irányban 

[°] 

számolt 123 418,808 299,982 300,084 164,43 164,43 

elméleti ─ 418 300 300 ─ ─ 

számolt 90 84 125,486 51,93 166,47 156,87 

elméleti 90 86 ─ ─ 168,15 160,57 

3.1. táblázat. Az elméleti és az algoritmus által számított értékek gömbsüveg és gúla esetén 

Az eredményeket összevetése után megállapíthatjuk, hogy a kidolgozott algoritmus és az 
elkészült szoftver a leírtaknak megfelelően működik, helyes eredményeket szolgáltat, matematikai, 
programozási hibát nem tartalmaz. Az elméleti és számítási eredmények kis mértékű eltérése azzal 
magyarázható, hogy a vizsgált felületek nem folytonosak, nem analógok, hanem azokat egy-egy 
ponthalmaz képezi, tehát a kiértékelés során tapasztalható hibák a digitalizálás következményei. 

3.3.2. Tesztfelület érdességcsúcsainak elemzése 
A további teszteléshez egy valós tesztfelületet dolgoztam fel és összehasonlítottam a kapott 

eredményeket a szakirodalomban található értékekkel.  
Néder [Né01] ugyanezen felületet dolgozta fel saját fejlesztésű szoftverével, mely az 

érdességcsúcsok azonosítását kontúrkereső technikával végzi, Majd azokat matematikai 
felületekkel, félgömbbel, gúlával, kúppal, paraboloiddal és elipszoiddal helyettesíti. Gúla és 
paraboloid esetén képes orientációt számolni, gúlával és kúppal történő helyettesítésnél csúcsszögek 
számítására van lehetőség, míg a félgömb és paraboloid helyettesítés csúcssugár számítására ad 
lehetőséget. A szerző megállapítja, hogy az észlelt topográfiával legjobban a paraboloidokkal 
történő helyettesítés mutat egyezést. 

1,94

- 2,08

[µm]

100 µm

100 µm
0

 
3.12. ábra. A teszt felület 3D-s képe 

A vizsgált felület a 3. 12. ábrán látható. A szeletelés 10 szeletelősíkkal történt, a csúcsszög és a 
csúcssugár értékének meghatározásához a csúcsponti környezetet minden érdességcsúcs esetén a 
csúcspont középsík feletti magasságának 50%-ától értelmeztem. A bemutatásra kerülő eredmények 
a 0,406 µm magassági szinten kapott szeletelés eredményei. Ehhez a szinthez tartozó szeletelési 
térkép, melyen az érdességcsúcsok metszékei találhatóak a kis- és nagytengelyükkel a 3.13. ábrán 
látható. 
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Az adathalmaz meglehetősen kevés, mindössze 10000 pontot tartalmaz, ezért a kisebb csúcsok 
esetén a diszkretizációból adódóan a kistengelyek nem merőlegesek a nagytengelyekre. A több 
pontból álló csúcsok esetén ez hiba lényegesen kisebb mértékű. 

 
3.13. ábra. Szeletelés 0,406 µm magassági szinten; az érdességcsúcsok kis- és nagytengelyükkel 

A vizsgálatok első lépéseként az érdességcsúcsok orientációjának-eloszlás görbéjét határoztam 
meg. Az eredményeket a 3.14. ábra mutatja.  
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3.14. ábra. Az érdességcsúcsok orientációjának eloszlása; a.) Czifra, b.) Néder 
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A csúcsszögek összehasonlításánál, megállapíthatjuk, hogy mindkét esetben igen tompa 
csúcsszögeket kapunk, de a saját fejlesztésű szoftver 165 és 180° közötti értékeket, míg Néder 150 
és 180° közöttieket határoz meg. Az eltérés oka azzal magyarázható, hogy a helyettesítő technika 
kúppal illetve gúlával helyettesíti a teljes érdességcsúcsot és így határozza meg a csúcsszöget 
[Né01]. A szeleteléses technikánál az érdességcsúcsok csúcsponti környezetéből kivett észlelt 
profilokra fektetjük a legjobban illeszkedő egyeneseket, és ezek szögét határozzuk meg (ld.: 3.1.2.). 
A tapasztalat azt mutatja, hogy az érdességcsúcsok nem tökéletes gúla vagy kúp formájúak, hanem 
a csúcspontjuk környezete legömbölyített. Ez lehet az oka annak, hogy bár hasonló tartományba 
esik a két módszerrel számított eredmény, mégsem azonos. 
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3.15. ábra. A csúcsszögek sűrűség görbéi; a.) Czifra, b.) Néder 

Az érdességcsúcsok csúcssugarának vizsgálata során meg kellett állapítanom, hogy a csúcssugár 
értéke igen széles skálán mozog. A 3.16. ábrán látható eloszlásgörbe 500 µm-ig mutatja a 
csúcssugár eloszlást, de a kiértékelés során volt néhány ezres nagyságrendű sugárérték is. A 
csúcssugarak döntő többsége azonban – miként Néder kiértékelésében is – a tizes, százas 
nagyságrendű tartományba esik.  
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3.16. ábra. Az érdességcsúcsok csúcssugarának eloszlása; a.) Czifra, b.) Néder 
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A kis- és nagytengely irányú sugarak mindkét kiértékelés esetén eltérést mutatnak. Kistengely 
irányban dominánsan 20-30 µm-es csúcssugarakat találunk, míg a nagytengely irányában ettől 
lényegesen nagyobbakat is. A két algoritmus a nagytengelyi csúcssugár esetén különböző értékeket 
ad. Az általam fejlesztett algoritmus csúcssugár-eloszlásgörbéje 50 µm-es értéknél határozott 
maximumot ad. Az eltérés oka itt az érdességcsúcsok definiálásában kereshető. A szeletelő 
módszerrel az igen kis csúcsok összevonásra kerülnek, és ezáltal nagyobb csúcsok alakulnak ki, 
melyek a legtöbb esetben nagyobb csúcssugárral rendelkeznek.  

A 3.17. ábra a csúcspont-magasság sűrűség görbéjét mutatja. Összehasonlítva az eredményeket 
megállapíthatjuk, hogy az általam fejlesztett algoritmus esetén a csúcspontok többsége a 0,8 µm-es 
magassági szinten helyezkedik el a középsík felett, míg Néder vizsgálatainál a görbe csúcspontja 
0,5 µm-nél van, illetve találunk két kiemelkedő lokális maximumot 0,7 és 0,85 µm-nél. Ennek 
magyarázatát abban látom, hogy a szeletelő technikánál az alacsonyabb szinteken az 
érdességcsúcsok összevonásra kerülnek, így itt kevés önálló csúcs azonosítható. 
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3.17. ábra. Az érdességcsúcsok csúcspontjainak magasság-eloszlása; a.) Czifra, b.) Néder 

3.3.3. Köszörült felület karcainak elemzése 
Abrazív kopási és megmunkálási folyamatok esetén a felületi mikrotopográfia jellegét döntően a 

kialakult karcok szabják meg [PaKo98]. A felületi mikrotopográfia anizotrópiájának vizsgálatára 
számos módszer terjedt el [StSuDo93], ugyanakkor a felület karcait csupán néhány szerző vizsgálja 
[Ak95, XiWi93, NéVáFr00]. A bemutatásra kerülő vizsgálatok a felületi mikrotopográfia 
völgyeinek elemzésére irányultak abrazív megmunkálási és kopási folyamatok jellemzése céljából. 
A kifejlesztett, szeletelő technikán alapuló algoritmus matematikailag mindössze a felület negálását 
végezte el és végrehajtotta a fentiekben bemutatott „érdességcsúcs” elemzést, mely ily módon a 
völgyek vizsgálatát szolgálta (3.18. ábra). Völgyként értelmeztem egy adott szeletelési szintnél a 
szeletelő sík alatt található összefüggő ponthalmazt. Abrazív, karcos felületek esetén a 
mikrotopográfia völgyeit értelmeztem karcként. A kiértékelésnél karcok esetén azok orientációját, 
mélységét és szélességét vizsgáltam. 
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3.18. ábra. Karcok azonosítása szeletelő módszerrel 

Az alábbiakban egy köszörült felület elemzését mutatom be, így tesztelve a módszer 
megbízhatóságát. A köszörülés során a felületen a megmunkálás irányában karcok alakultak ki. 
Ezek a karcok a felületi mikrotopográfia optikai vizsgálata során, illetve a Mahr Perthometer 
Concept metszettapintós mérőkészüléken végzett 3D-s érdességmérés vizuális értékelésénél jól 
megfigyelhetők (3.19. ábra). Számukról és méretükről azonban csak bizonytalan információkkal 
rendelkezünk annak ellenére, hogy a felület karcai igen határozottan kivehetők. 

 
3.19.ábra. A vizsgált – 1x1 mm-es köszörült – felület topografikus képe 

A karcok vizsgálatánál bizonytalanságot jelent az, hogy nehéz eldönteni egyes karcokról, hogy 
azok önállóan kezelhetők, vagy csupán lokális minimumnak. Ezt a problémát algoritmusom úgy 
oldja meg, hogy a karcok azonosítása után, melynek során sok esetben bizonyos egymáshoz közel 
eső, karcokat már összevon (3.20. ábra), kiválasztja azokat a legnagyobb karcokat, melyek 
összterülete kiteszi az összes „karcterület” 95%-át. Ily módon az egészen apró karcokat kiszűri. 

További bizonytalanságot jelent az, hogy milyen mélységű megmunkálási nyomok tekinthetők 
karcnak. Ezt a problémát a feldolgozás során úgy hidaltam át, hogy nem csupán egy mélységi 
szinten metszetem el a felületet, hanem több helyen végeztem szeletelést, és minden szinten 
elvégeztem a karcok azonosítását és jellemzését. A 3.21. – 23. ábrán látható diagrammok 2 – 2 
görbét tartalmaznak, kiemelve 2 különböző mélységi szinten történt szeletelést. 
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3.20. ábra. A felület karcai a kis- és nagytengelyükkel –0,55 µm szeletelési mélységben 

A 3.21. ábrát vizsgálva a karcok orientációs szögének eloszlás-görbéje jól visszaadja a felület 
anizotróp jellegét. Továbbá megállapíthatjuk azt is, hogy a két szeletelési mélységnél meghatározott 
görbék szinte teljesen egybeesnek. Ez azt jelenti, hogy a felület megmunkálása – az orientációt 
tekintve – a mélység mentén teljesen egyenletes volt. Jelen esetben ez nyilvánvaló megállapításnak 
tűnik, ám egy kopott felület vizsgálata során akár ettől teljesen eltérő eredményt is kaphatunk, ha a 
kopás iránya illetve az azt megelőző megmunkálás iránya eltér egymástól és az eredeti karcok még 
megtalálhatók a felületen. Ilyen esetben a görbék a mélység mentén változhatnak. 
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3.21. ábra. A karcok orientációs szögének sűrűség görbéje 

A 3.22. ábrát tekintve már sokkal változatosabb képet kapunk. Itt – ugyancsak két különböző 
szeletelési mélységben – a karcok szélességének sűrűség görbéje látható. Az egyes mélységi 
szinteken az sűrűség görbék eltérő karcszélességi értéket mutatnak. Ennek oka, hogy lefelé haladva 
a karcok folyamatosan keskenyednek. De mindkét görbe a 8-18 µm-es és az 50-65 µm-es 
tartományban rendelkezik maximummal. A karcszélesség szerepet játszhat a működés során a 
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kenőanyag elosztásban, illetve fontos jelentőséggel bír a felület kenőanyag igénye szempontjából 
[LuIo03]. 
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3.22. ábra. A karcszélesség sűrűség görbéje 

A 3.23. ábra a karcok középsíkból értelmezett mélységi eloszlását mutatja. Itt érdekes jelenséget 
tapasztalunk. Három jellegzetes mélységi szint van, ahol a karcok elhelyezkednek. Az egyik a 0,7-
08 µm-es mélység, a másik az 1,2 µm-es, a harmadik a 2,2 1,2 µm-es. A mélyebb karcok lehetnek 
az utolsó köszörülési fogás nyomai, míg a kevésbé mélyen elhelyezkedők a kiszikráztatásból 
eredhetnek. 
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3.23. ábra. A karcmélység sűrűség görbéje 

3.4. Következtetések 
A kidolgozott algoritmust képes a felületi mikrotopográfia érdességcsúcsainak és völgyeinek 

azonosítására, képes meghatározni azok orientációját, csúcssugarát és csúcsszögét, valamint képes a 
völgyek szélességének, mélységének és orientációjának meghatározására. 

A kiértékeléshez használt sűrűségfüggvények nem csupán hatékony, hanem nélkülözhetetlen 
eszközei a felületi mikrotopográfia vizsgálatának. 
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4. Acél-bronz felületpár száraz súrlódásának vizsgálata laboratóriumi 
próbatesteken 

A kidolgozott algoritmus első „gyakorlati” alkalmazása laboratóriumi körülmények között 
végzett koptatókísérleteknél történt. A vizsgálatok acél csúszópályán koptatott bronz próbatest 
felületi mikrotopográfiájának változását követik nyomon. A koptatókísérletek is igen egyszerű 
kivitelűek, annak érdekében, hogy a folyamat jól kézben tartható, reprodukálható legyen. 

A vizsgálatokhoz K1 anyagú acél csúszópályát használtam, melyen bronz próbatesteket 
csúsztattam. A berendezés vázlatos kialakítása a 4.1. ábrán látható. Mindkét anyag köszörült 
felületű. Az acél pályán a köszörülési nyomok a relatív elmozdulás irányával megegyezők voltak, 
míg a próbatesteken arra merőlegesek voltak. A csúszópálya hossza 700 mm volt, a próbatestek 
névleges terhelése 0,0125 MPa. A próbatest lecsúszását a lejtő csavarorsóval történő döntésével 
értem el. A környezeti hőmérséklet 21 °C volt. Kenőanyagot nem alkalmaztam, kenést egyedül a 
labor atmoszférája jelentett. 

Az acél mikrotopográfiája nem mutatott számottevő változást a kopási kísérlet során (ld. 2. 
meléklet), ezért a továbbiakban figyelmünket a bronz próbatestre irányítjuk és a mikrotopográfiáján 
bekövetkező változásokat kísérjük nyomon a kopási folyamat során. A méréseket Perthometer 
Concept típusú metszettapintós mérőkészülékkel végeztem, minden esetben a felületnek azonos 1x1 
mm-es részéről. A pontos visszaállást ütközők biztosították. A letapogatási lépésköz 2 µm volt. 

acél csúszópálya

befogópofa

bronz papucsokmenetes
orsó

 
4.1. ábra. A kopásvizsgálat elrendezésének vázlata 

4.1. A felületpár kopási viselkedésének tribológiai jellemzése 
A 4.2. ábra mutatja az átlagos érdesség alakulását a kopási folyamat során. Ez jelzi, hogy 

vizsgálataim a bejáródási szakaszt magukba foglalva egészen az állandósult állapot eléréséig 
tartottak.  
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4.2. ábra. Az átlagos érdesség változása a kopási folyamat során 
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A kopási folyamat különböző fázisaiban a bronz csúszófelületek változását a 4.3. ábrán 
követhetjük nyomon. A 4.3./b. ábrán megfigyelhetjük, hogy a kopási folyamat kezdeti szakaszában 
a kiálló érdességcsúcsok (gerincek) részben eltűnnek, mintegy “lecsonkolódnak”, az ellenfelület 
érdességcsúcsai pedig a relatív mozgás irányának megfelelően alakítják a felületet. Az acél pálya 
felületének kiálló gerincei és csúcsai által kialakított barázdák a kis terhelésnek köszönhetően 
egészen sekélyek és keskenyek. 
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4.3. ábra. A bronz felület változása a kopási folyamat során 

a.) eredeti felület, b.) 110, c.) 750, d.) 5000 kopási ciklus után 

A folyamat következő szakaszában (4.3./c ábra) a felületen megjelenik néhány mélyebb karc a 
csúszás irányában. Ennek magyarázata néhány, a felületek közé került kopadékszemcsében, 
felrakódásban keresendő. 

Az 5000. koptatási ciklusnál már csupán néhány igen mély nyom marad meg az eredeti 
megmunkálásból és szinte teljes egészében új mintázat alakul ki a felületen. Az „ új felületet” 
jellemezve elmondhatjuk, hogy egészen apró karcok jellemzik egy adott magassági szinten, melyek 
a felületen mintegy „platót” képeznek. Ezen kopásnyomok között találunk néhány mélyebbet, 
amiket a felületek közé kerülő kopadékszemcsék alakíthattak ki. 

A felületekről a JEOL JSM 5310 típusú pásztázó elektronmikroszkópon felvételek is készültek, 
melyek a végső, kopott állapotot szemléltetik (4.4. ábra). Jól megfigyelhetők a felület csúszási 
iránnyal megegyező karcai, míg az eredeti megmunkálási nyomok már szinte teljesen eltűntek. A 
kép közepén egy durva karc vonul végig. A nagyobb nagyítású képen megfigyelhetünk két apró 
kopadék szemcsét, melyek lerakódtak a felületre, és már szinte teljesen beágyazódtak. Később ezek 
„kiszabadulva” újabb mély karcok előidézői lehetnek. 
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20 µm 5 µmCsúszási irány  
4.4. ábra. A kopott bronz felület elektronmikroszkópos képe 

4.2. A felületi mikrotopográfia analízise 
A következőkben a 4.3. ábrán látható felületek – a kopási folyamat egyes fázisai – kerülnek 

elemzésre a 3. fejezetben bemutatott algoritmussal. A már ismertetett szeletelő módszernek 
megfelelően minden felületen több (10-15) szeletelő síkot vettünk föl. A diagrammokon minden 
felület esetén 4 kiválasztott szeletelési szinten (a diagrammokon jelölve) készítettem el az 
eloszlások sűrűség görbéit. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy a középsíktól kezdve – bár 
szeletelést a középsík alatt is végeztünk, de itt még nem érzékeltünk valódi érdességcsúcsokat – a 
teljes magasságot végigpásztázzuk, hogy ne csak a kopás előrehaladását kövessük nyomon, hanem 
érzékeljük a mélység irányú változásokat is az egyes felületeken belül. 

4.2.1. A mikrotopográfia érdességcsúcsainak változása a kopási folyamat során 
Elsőként a felületi mikrotopográfia orientációját vizsgáltam. A 4.5.a.) ábrán az eredeti köszörült 

felület elemzésével kapott eredmények láthatóak. A felület – a vártaknak megfelelően – a 
megmunkálás irányában erős anizotrópiát mutat. A különböző magassági szinteken kapott görbék 
jól egymásra simulnak jelezve, hogy magassági irányban a felület anizotrópiája homogén, azaz 
minden magassági szinten ugyanaz az irányultság jellemzi a felületet. A 4.5.b.) ábrán a kopás 
kezdeti szakaszából (110 kopási ciklus, 77 m kopási út) vett felületminta eredményei láthatóak. 
Visszatekintve a 4.4.b.) ábrára megállapíthatjuk, hogy a felület felső rétegeiben megindul a kopás és 
itt az eredeti mikrotopográfia átalakul. Mivel a csúszási irány az eredeti megmunkálási irányra 
merőleges, várható a felület orientációjának megváltozása. A 4.5.b.) ábrán ez meg is jelenik. Míg a 
felület mélyebb rétegeiben a kék és a lila görbék az eredeti orientációnak megfelelő eloszlást 
mutatják, addig a magasabb szeletelési szinteken – zöld és piros színnel jelölve – változásokat 
tapasztalunk. A felső rétegek felé haladva a felület határozott orientációja egyre kisebb mértékű 
lesz. Ez a jelenség tovább folytatódik a kopás előrehaladtával. A 4.5.c.) ábrán a legalsó szeletelési 
szinten – kék jelölés – még 90°-nál találjuk meg a domináns érdességcsúcs-irányultságot, de a 
felsőbb rétegekben, különösen a pirossal jelölt legmagasabb szinten már az eredeti orientációra 
merőlegesen, 180°-os értéknél találjuk a görbe maximumát. Ez az állapot – 525 m kopási útnál – a 
bejáródási (running in) szakasz utolsó hányadában található (ld.: 4.2. ábra). A 4.5.d.) jelű diagramm 
a bekopott állapotot mutatja 5000 kopási ciklus – 3500 m kopási út – után. Itt a felület orientációja a 
csúszási iránynak megfelelően alakul a középsík fölötti összes szeletelési szinten. 
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4.5. ábra. Az érdességcsúcsok orientációjának sűrűség görbéje szeletelősíkonként 

a.) eredeti felület, b.) 110, c.) 750, d.) 5000 kopási ciklus után 

Mivel nem csupán a felületre jellemző egyetlen orientációt határoztunk meg, hanem a felületet a 
szeletelési síkok révén magasságirányban is vizsgáltuk, ezért lehetőség nyílik még egy 
megállapításra. A 4.5.b.) és c.) diagramokon meg tudjuk állapítani a kopás előrehaladását. A görbék 
elemzése során felmerült az illesztés problémája, az a kérdés, hogy az egyes kopási fázisokhoz 
tartozó görbéket miként hasonlíthatjuk össze egymással úgy, hogy az a valódi változásokra utaljon. 
Hibás gondolat lenne a középsíkok szerinti illesztés, mert a kopási folyamat dominánsabb 
változásokat hoz a felület felső rétegeiben, az érdességcsúcsok környezetében, mint a 
völgyzónában. A megfigyelhető platók kialakulása magával vonja a középsík „lefelé” történő 
elmozdulását. A legreálisabb illesztési lehetőségnek az alsó pont szerinti illesztés tűnik. Azonban az 
alsó pontokat sem feltétlenül tekinthetjük állandónak. Ennek magyarázata az alábbi okokban 
keresendő: 

• A kopási folyamat során új, mély karcok keletkezhetnek, melyeknek mélysége 
meghaladhatja az eredeti (vagy előző állapotbeli) felület legalsó pontjának mélységét. Így az 
alsó pontok lejjebb kerülnek. 

• A kopási folyamat során gyakran előfordul domináns mértékű képlékeny alakváltozás. Ez 
azt jelentheti, hogy a lekopó érdességcsúcsok nem kopadék formájában távoznak el, hanem 
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„belekenődnek” a völgyekbe, vagy éppen maga a kopadék tömi el a völgyeket, ezzel 
jelentősen befolyásolva a görbe alsó hányadát. 

Iránymutatást jelenthetnek a probléma tisztázásában a vizuális megjelenítés nyújtotta 
lehetőségek, melyek a kopási folyamat jellegének kérdéseire adnak választ. Vizsgálataimnál arra a 
megállapításra jutottam, hogy az új karcok mélysége nem haladja meg az eredeti mintázat 
mélységét, és a völgyekbe történő „belekenődés” sem olyan mértékű, mely döntően befolyásolná az 
eredményeket, így kellő biztonsággal alkalmazhatjuk az alsó pont szerinti illesztést. A 4.5.b.) 
diagrammban a kopás a középsík fölött, 0,430 µm mélységben érezteti hatását, míg a 4.5.c.) ábrán 
ez a változás már a középsíkot is eléri. Ha az eredeti felülethez viszonyítjuk a kopott 
mikrotopográfiákat (4.3 ábra alapján) és feltételezzük az alsó pont szerinti illesztés helyességét, 
akkor 110 kopási ciklus után a felületek relatív közeledése:  

   (2,3 µm +1,7 µm) – (2,2 µm +0,43 µm) = 1,6 µm.    (4.1.) 
750 kopási ciklus után pedig: 

   (2,3 µm +1,7 µm) – (2,1 µm +0 µm) = 1,9 µm   (4.2.) 
A 4.6. ábra az érdességcsúcsok csúcspont-magasságának sűrűséggörbéjét mutatja.  
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4.6. ábra. Az érdességcsúcsok csúcspont-magasságának sűrűséggörbéje szeletelősíkonként 

a.) eredeti felület, b.) 110, c.) 750, d.) 5000 kopási ciklus után 
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Megállapítható, hogy a kopás előrehaladtával a csúcsok egyre lejjebb kerülnek, a kiemelkedő 
csúcsok lekopnak. A mérési pontok egy adott magassági szinten sűrűsödnek, tehát kialakulnak a 
korábbiakban megfigyelt „platók”. Ezen túlmenően még egy változás megfigyelhető. Az eredeti, 
köszörült felületnél (4.6.a. ábra) a görbék maximuma a legmagasabb csúcshoz viszonyítva 
alacsonyan van, tehát sok csúcspont helyezkedik el az „alsóbb” magassági szinteken, míg följebb 
viszonylag kevés csúcsot találunk. A kopott felületnél ez a jelenség megfordul. A csúcsok a felső 
rétegekben helyezkednek el, jelezve, hogy nincsenek kiugró érdességcsúcsok és sok új csúcs alakult 
ki a legfelső kopott rétegben. A 80 µm2-nél nagyobb alapterületű csúcsok számát a 4.1. táblázat 
mutatja.  

 

Eredeti 110 ciklus után 750 ciklus után 5000 ciklus után 

Szelete-
lési szint 

[µm] 

Csúcs-
szám 

[db] 

Szelete-
lési szint 

[µm] 

Csúcs-
szám 

[db] 

Szelete-
lési szint 

[µm] 

Csúcs-
szám 

[db] 

Szelete-
lési szint 

[µm] 

Csúcs-
szám 

[db] 

0,087 40 0,038 56 0,019 143 0,040 246 

0,302 71 0,235 123 0,148 348 0,110 244 

0,545 59 0,430 225 0,236 353 0,156 215 

0,718 43 0,610 231 0,343 125 0,210 165 

4.1. táblázat. A 80 µm2-nél nagyobb alapterületű érdességcsúcsok száma szeletelősíkonként a 
kopási folyamat során 

Ahogyan több szerzőnél találkozunk azzal a megállapítással, hogy az amplitúdó sűrűség görbe 
összefügg a teherviselő képességgel [Po95, SeBjAn02], úgy igaz ez a csúcspont-magasság 
sűrűségre is. Ugyanakkor a tényleges érintkezési viszonyokról ebből még semmilyen következtetés 
nem vonható le. Mert bár több érdességcsúcs viseli a terhelést, azok geometriájáról nem 
rendelkezünk információval. További vizsgálataink ezért az érdességcsúcsok geometriájára 
irányulnak. 
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A 4.7. ábra az érdességcsúcsok nagytengely irányú csúcsszögét mutatja. Az a.) ábrán az eredeti 
köszörült felület esetén igen nagy csúcsszögeket találunk. Ez a köszörült felület jellegzetessége, 
hiszen itt az érdességcsúcsok tulajdonképpen hosszan elnyúló „gerincek”, melyeknél a 
„nagytengely irányában nehezen értelmezhető a csúcsszög. Ennek megfelelően az algoritmus 180° 
közeli eredményeket mutat. A kopás során két folyamat zajlik le, mely a nagytengely irányú 
csúcsszöget befolyásolja. Az első a keresztirányú karcok megjelenése, melyek a hosszanti 
köszörülési „gerinceket” felszabdalják és így a csúcsszög értékét csökkentik. Ezt tapasztaljuk a 110. 
kopási ciklust mutató 4.7.b.) ábra minden szeletelési szintjén. A másik folyamat a felület 
finomodása, a korábban említett plató kialakulása, mely a 4.5. ábrán jól megfigyelhetően igen sima, 
tehát a csúcsszög értékét a 180° felé tolja. Ez a jelenség erősödik föl a 4.7.c.) ábrán és teljesedik ki 
az 5000. kopási ciklust mutató 4.7.d.) diagramon. 
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4.7. ábra. Az érdességcsúcsok nagytengely irányában értelmezett csúcsszögének sűrűség görbéje 

szeletelősíkonként; a.) eredeti felület, b.) 110, c.) 750, d.) 5000 kopási ciklus után  
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A kistengely irányú csúcsszögeknél (4.8. ábra) az elsőként említett jelenség nem játszik szerepet. 
Itt a kezdetben „kisebb” csúcsszögek – a nagytengely irányába eső szögekhez viszonyítva – a 
felület kisimulásával párhuzamosan egyre tompábbakká válnak.  

A 4.7. és a 4.8. ábra révén megállapíthatjuk, hogy jelen kopási folyamat során az 
érdességcsúcsok tompábbakká váltak. Hozzávéve a 4.6 ábra kapcsán tett megállapítást, mely szerint 
több érdességcsúcs került a felület felső rétegeibe, kijelenthetjük, hogy a kezdetinél több és 
tompább érdességcsúcsokkal rendelkező kopott felület kedvezőbb érintkezési viszonyokat jelent. 
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4.8. ábra. Az érdességcsúcsok kistengely irányában értelmezett csúcsszögének sűrűséggörbéje 

szeletelősíkonként; a.) eredeti felület, b.) 110, c.) 750, d.) 5000 kopási ciklus után 
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A nagytengely irányú csúcssugár-eloszlást bemutató 4.9. ábrán nem lehetett azonos léptékkel 
készíteni a diagramokat, mert a sugárértékek jelentős eltérést mutattak a kopás különböző 
fázisaiban. A csúcsszögek vizsgálatánál említett folyamatok – a keresztirányú karcok és a felület 
finomodásának hatása – szerepet játszanak a csúcsszög alakulásában is. A kezdeti több ezer µm 
nagyságú csúcssugarak (4.9.a. ábra) a keresztirányú karcok kialakulásával párhuzamosan néhány 
száz µm-es értékre csökkennek (4.9.c. ábra). Majd a felület kisimulásával a csúcssugár nőni kezd, 
és ismét eléri az 1-2 ezer µm-es tartományt (4.9.d. ábra). Nem lehet azonban kijelenteni, hogy a 
kialakuló nagyobb csúcssugár értékek a lekopás következményei, hiszen az új felületen is hosszan 
elnyújtott csúcsokat tapasztalunk, és az orientáció megváltozásával a nagytengelyek is „fordulnak” 
a felülettel együtt. Ezért szükséges a kistengely irányába számított csúcssugár vizsgálata. 
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4.9. ábra. Az érdességcsúcsok nagytengely irányában értelmezett csúcssugarának sűrűséggörbéje 

szeletelősíkonként; a.) eredeti felület, b.) 110, c.) 750, d.) 5000 kopási ciklus után 



Acél-bronz felületpár száraz súrlódásának vizsgálata laboratóriumi próbatesteken 

 49

A 4.10. ábrán a kistengely irányú csúcssugár alakulása látható a kopási folyamat során. A 
kezdetben 100 µm-es értéknél is kisebb sugár értékek a folyamat előrehaladtával egyre nagyobb 
értékeket vesznek föl. A csúcsszögekhez hasonlóan tehát a csúcssugarak értéke is nő a vizsgált 
bronz felület kopásakor. Ez a jelenség az, ami magyarázatot ad a 4.2. ábra kezdeti meredek 
szakaszára, illetve az állandósult kopási szakaszra. A mikrotopográfia alakulása a kopási folyamat 
során olyan volt, hogy a kialakuló érdességcsúcs geometria és eloszlás kedvezőbb érintkezési 
viszonyokat teremtett, így az őt létrehozó folyamatot lelassította. 
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4.10. ábra. Az érdességcsúcsok kistengely irányában értelmezett csúcssugarának sűrűséggörbéje 

szeletelősíkonként; a.) eredeti felület, b.) 110, c.) 750, d.) 5000 kopási ciklus után 

4.2.2. A bronz felület karcképződésének elemzése 
A felület karcainak elemzéséhez nélkülözhetetlen az acél ellenfelület vizsgálata. A 4.11. ábra a 

köszörüléssel megmunkált acél felületet mutatja, mely tapasztalataim szerint a kopási folyamat 
során nem szenvedett értékelhető változásokat (2. melléklet). 
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4.11. ábra. Az acél csúszópálya „eredeti” felülete 

A bronz ellenfelületet kétféle karc jellemzi (4.12. ábra). Egyrészt találkozunk mély barázdákkal, 
melyeket, feltételezésem szerint, a felületek közé kerülő kopadékszemcsék alakítanak ki. Másrészt a 
bekopási folyamat végén tapasztalható platókat számos kis karc tarkítja, melyek kialakulása az 
ellenfelület érdességcsúcsainak hatására történhet. A továbbiakban ezt a két feltételezést igyekszem 
alátámasztani. 
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4.12. ábra. A bronz felület karcai 

Ahhoz, hogy feltételezésemet – miszerint a 4.12. ábrán látható mély karcokat a felületek közé 
kerülő kopadékszemcsék alakítják ki – igazolni tudjam, elvégeztem a felület karcvizsgálatát a 
szeletelő módszer segítségével és kiemeltem néhány mély karcot. A 4.12. ábrán látható két mély 
barázdára kapott értékeket a 4.2. táblázat mutatja. 

 

Karc Mélység a 
középsíktól [µm] 

Szélesség a 
szeletelési szinten 

[µm] 

Keresztirányú 
„karcsugár”      

[µm] 

Keresztirányú 
„karcszög”         

[°] 

1. -1,391 10,00 66,78 170,7 

2. -1,343 8,94 31,76 173,6 

4.2. táblázat. A bronz felület mély karcainak jellemző adatai -0,115 [µm] szeletelési szinten 

A karcok a középsíktól mérve közel 1,4 µm mélyek. Annak megállapítása során, hogy van-e elvi 
lehetősége annak, hogy ezt az acél felület érdességcsúcsai okozzák felmerült a felületek egymáshoz 
illesztésének kérdése. Pusztán az érdességmérésből nyert mikrotopográfiákat használva – minden 
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érintkezési számítást mellőzve – az alábbi megoldást találtam. A 4.13.a.) ábra szemlélteti a bronz 
felület orientációját 5000 kopási ciklus után, a szeletelést a középsík alatt is elvégezve. Amint azt a 
4.5. ábra kapcsán megállapítottuk, az orientáció változásából következtetni tudunk a „kopás 
mélységére” a felületen. Jelen esetben megállapíthatjuk, hogy a középsík alatt -0,202 µm 
mélységben már alig van érezhető hatása az orientáció változásának. Ami azt jelenti, hogy az acél 
ellenfelület érdességcsúcsai – melyek sűrűség görbéje a 4.13.b.) ábrán látható – ezt a mélységet 
döntő többségükben nem érik el, eltekintve néhány kiemelkedő csúcstól. Az acél felület csúcsai a 
középsíktól mérve a 0,3 – 0,4 µm magassági szinten helyezkednek el. Ha a két felületet egymáshoz 
illesztjük olyan módon, hogy azt feltételezzük, hogy az acél felület érdességcsúcsai (0,3 -0,4 µm 
magassági szinten) a bronz felületbe -0,2 mikronos mélységig hatolnak be, akkor lehetőségünk van 
annak megállapítására, hogy az acél kiemelkedő érdességcsúcsai milyen mélységben hatolhatnak be 
a bronz felületbe. A legmagasabb érdességcsúcsok a 0,4 µm-es magassági szint fölé maximum 0,6 
µm-el nyúlnak. A 4.13.b. ábrán a legmagasabb csúcs 1 µm magassági szinten helyezkedik el. A 
mikrotopográfiák összeillesztése után ezen érdességcsúcs a felületbe a 4.3. egyenlet szerinti, a 
bronz felület koordinátarendszerében értelmezett mélységig hatolhat le. 

    -0,2 µm – 0,6 µm = -0,8 µm      (4.3.) 
Összehasonlítva ezt az értéket a mély karcok -1,3, -1,4 µm-es mélységével kijelenthetjük, hogy 

az acél felületet reprezentáló mikrotopográfia érdességcsúcsai nem képesek a bronz felület mély 
karcainak létrehozására. 
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Sűrűség Sűrűség  
4.13. ábra. a.) A bronz felület orientációja 5000 kopási ciklus után b.) Az acél felület csúcspont-

magasság sűrűség görbéje 

A 4.14. ábrán az acél mikrotopográfia érdességcsúcsainak újabb két jellemzője látható. Az a.) 
ábrán a csúcsok szélességét tanulmányozhatjuk 0,312 µm magassági szinten, mely az előzőekben 
alkalmazott illesztést követve a bronz felület koordinátarendszerében a -0,1 µm mélységi szintnek 
felel meg. Ezen a szinten vannak értelmezve a 4.2. táblázat karcszélességi értékei. Ugyan az 
érdességcsúcsok szélességének sűrűség görbéjén a maximumot az 5 µm-es szélességi szinten 
találjuk, de vannak szélesebb csúcsok is, tehát ez nem jelent elvi akadályt a karcképződében. 

A csúcssugarakkal kapcsolatban ugyanez mondható el. Az érdességcsúcsok csúcssugarának 
sűrűség görbéje az 50-100 µm-es értéknél mutat maximumot, melyet összevetve a 4.2. táblázat 
adataival nem találunk olyan érvet, mely elvileg kizárná annak lehetőségét, hogy az 
érdességcsúcsok alakítják ki a mély barázdákat. 
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4.15. ábra. Az acél mikrotopográfia érdességcsúcsainak kistengely irányú csúcsszöge 

Egy további vizsgált jellemző a csúcsszög. A 4.15. ábra mutatja az acél érdességcsúcsainak 
csúcsszögét. Ezen megfigyelhető, hogy szinte kizárólag 175 °-nál nagyobb csúcsszögű 
érdességcsúcsokkal találkozunk. Ugyanakkor a 4.2. táblázatban szereplő mindkét karc ennél kisebb 
170 és 173°-os csúcsszögű. Ez az eltérés is azt a feltételezést támasztja alá, hogy a bronz felület 
mély karcai a felületek közé került kopadékszemcsék eredményeként jönnek létre. 

A felület finom karcainak vizsgálata nem végezhető el, mert a karcokat túlságosan kevés mérési 
pont alkotja (keresztirányban esetenként csak 3-6). 

A fent leírt eredmények – különös tekintettel a karcvizsgálatra – nem tekinthetők műszakilag 
megalapozott állításnak. Viszont a bemutatott elemzések rámutatnak arra, hogy milyen mértékű 
információt rejt a felület mikrotopográfiája, melynek a kidolgozott szeletelő technika révén igen 
részletes vizsgálata végezhető el.  

4.3. Következtetések 
A kopás során a felületi mikrotopográfiában olyan változások jöttek létre, amelyek az azt 

létrehozó folyamatot gátolták: a csúcsok tompábbak, zömökebbek lettek, nagyobb csúcsszöggel és 
csúcssugárral rendelkeznek, ezáltal a felület érintkezési viszonyai kedvezőbbekké váltak. Továbbá a 
felület érdességcsúcsai egy adott magassági szintre sűrűsödtek, ezáltal ugyancsak javítva az 
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érintkezési viszonyokat. Megállapítható, hogy a fentiekben leírt vizsgálati körülmények között 
zajló, nem radikális tönkremenetelt jelentő kopási folyamatoknál a felületi mikrotopográfia 
változása kedvező hatással van a működési viszonyokra. 

Az érdességcsúcsok orientációjának vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a kidolgozott 
szeletelő technika mélységirányban is képes jellemezni a felületet. Definiálni tudjuk különböző 
szinteken a felület irányultságát, ezáltal a felület „előéletéről” is nyerhetünk információt. 

A feldolgozott topográfiák esetén a csúcsszögek értéke 165°-nál nagyobb tompaszög volt, míg a 
csúcssugarak értéke nagytengely irányban néhány 1000 µm, míg kistengely irányban néhány 100 
µm volt. 

A kidolgozott algoritmus felhasználásával lehetőségem nyílt – kizárólag a felületi 
mikrotopográfia elemzése révén – annak becslésére, hogy a kopás milyen mélységben haladt előre a 
felületen. Ez a módszer nem általánosítható, de jelzi az algoritmus gyakorlati értékét. 

A felület karcainak vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgált abrazív 
bekopási folyamat esetén a felületi mikrotopográfiában fellehető mély karcok nem az ellenfelület 
érdességcsúcsai révén jönnek létre, hanem a felületek közé kerülő kopadék alakítja ki őket. Így 
elmondható, hogy az abrazív kopási – és súrlódási – jelenségek elméletében nem hagyható 
figyelmen kívül a felületek közt mindig jelen levő kopadék. 
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5. Kerámia – acél pár száraz súrlódásának tribológiai vizsgálata félüzemi 
berendezésen 

Az ipari alkalmazásokban a szárazon súrlódó gépelemek azok, ahol a felületi mikrotopográfia a 
fokozott mechanikai- és hőigénybevétel miatt jelentős változásokat szenved. Ilyen alkalmazási 
területek a fékek, tengelykapcsolók, gömbcsuklók, stb.. A kerámiaanyagok nagy nyomószilárdsága, 
kiváló kopás- és hőállósági tulajdonságai lehetővé teszik a kenés nélküli alkalmazást. Ugyanakkor a 
fokozott igénybevétel miatt jelentős változások következnek be a súrlódópár – elsősorban az acél – 
felületén.  

A Karlsruhei Egyetem Terméktervezési Intézetével (IPEK) kialakított MÖB – DAAD 
együttműködés keretén belül kerámiabetétes szárazon súrlódó tengelykapcsoló súrlódó elemeinek 
mikrotopográfiai vizsgálatát végeztem el. 

Az általunk használt kísérleti berendezés felépítése az 5.1. ábrán látható. 
 

Csapágyazás
Változtatható fordulatszámú villanymotor

Tengelykapcsoló Tengelykapcsoló
Erőmérő

Nyomatékmérö

Acél súrlódófélKerámia súrlódófél

Számítógépes 
vezérlés
és adatrögzítés

Kerámia súrlódó elem Acél súrlódó tárcsa a
kopásnyommal

 
5.1. ábra. Kerámiabetétes tengelykapcsoló vizsgáló berendezés 

 

5.1. Kerámia - acél pár száraz súrlódásának és kopási folyamatának tribológiai jellemzése 
a kopott felületek vizsgálata révén 

Az Al2O3 kerámia és a 100Cr6 acél kapcsoló-felekkel számos működési paraméter (összeszorító 
erő, fordulatszám, kapcsolási időtartam, kapcsolási szám) mellett végeztünk kísérleteket. Az alább 
bemutatásra kerülő eredmények az 5.2. ábrán látható működési körülmények között születtek, 400 
kapcsolási ciklus után. 
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5.2. ábra. A fordulatszám, terhelőerő és a súrlódási tényező alakulása egy kapcsolási ciklusban 

5.1.1 Az acél tárcsán lévő kopási nyom vizsgálata 
Az acél tárcsa felületén szemmel is jól kivehető 8-10 mm széles kopási nyom alakult ki. Ennek 

vizsgálatára pásztázó elektronmikroszkópot használtunk, illetve a kopásnyom egy 1 mm széles 
„szegmenséről” metszettapintós érdességmérés készült 2x2 µm lépésközzel (5.3. ábra). 
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5.3. ábra. Az acél tárcsán található kopásnyom 

A kopásnyomot teljes szélességében „tribofilm” (a súrlódási, kopási folyamat során a 
kapcsolódó súrlódó-pár felületén kialakuló, az alapanyag fizikai tulajdonságaitól eltérő anyagréteg) 
borítja. A szélesség mentén (a tárcsán sugárirányban haladva) eltéréseket tapasztalunk a film 
jellegében.  

Az 5.4. ábra az eredeti, köszörült tárcsafelület és a kopásnyom találkozásánál készült. Jól látható, 
hogy a kiválasztott helyen a köszörülési nyomok közel merőlegesek a csúszási irányra és a kopási 
vályúban az eredeti megmunkálási nyomok eltűntek. A kopási vályú külső szélénél széles, hosszan 
elnyúló karcnyomok találhatók (5.5. ábra). Tovább haladva a karc szélességének irányában (a 
tárcsán sugárirányban befelé) az eddig folytonos felület felszakadozik (5.6. ábra). Mindezt jól 
érzékeljük az elektronmikroszkópos és a metszettapintós felületiérdesség-mérő műszeren készült 
képeken is. Az 5.7. ábra a felszakadozott filmet mutatja. A nagyobb nagyítású képen jól látszik, 
hogy a filmet sűrű repedések tarkítják. 
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50 µm

 
5.4. ábra. A kopásnyom szélének SEM képe 

220 µm

 
5.5. ábra. A kopásnyom külső felének SEM képe 

 
Elem Tömeg% Atom% 

O 13,65 34,90 
Al 1,71 2,59 
Si 0,60 0,87 
Cr 1,39 1,10 
Mn 2,12 1,58 
Fe 80,53 58,97 

5.1. táblázat. A tribofilm elemi összetétele 
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Az 5.1. táblázat a tribofilm összetételéről (mérési jegyzőkönyvet ld.: 3. melléklet) ad 
tájékoztatást. Az elemi összetételben a vas és az oxigén lényegesen magasabb arányban fordul elő, 
mint a többi elem. Az 5.8. ábra alapján a film vastagsága becsülhető meg, leolvasva a színskáláról a 
felszakadás mélységét. Így 3-7 µm-re tehető a felületet borító film vastagsága. 
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5.6. ábra. SEM felvétel a kopásnyom középső részéről 

30 µm
50 µm

 
5.7. ábra. A felszakadozott tribofilm 

A vizsgálatok eredményeként a tribofilm kialakulásáról és viselkedéséről a következőket 
mondhatjuk el, szakirodalmi forrásokra hagyatkozva [Bi00]: a kapcsolódás során a kapcsolódó 
felek viszonylag nagy keménysége miatt (816 HV) [LeVáAl06] a valós érintkezési tartomány 
rendkívül kicsi. A sebesség növekedésével ily módon a pv szorzat igen nagy értéket érhet el 
[LeVáAl06], melynek következtében a kisebb szilárdságú és hőállóságú acél az érintkezési 
tartományokon rövid időre megolvad, majd rendkívül gyorsan lehűl [LeVáAl06]. Ezáltal az eredeti 
mikrotopográfia átalakul, és a környezeti levegő hatására kialakul egy nagyon finoman elkent vas-
oxid réteg (ld.: 5.1. táblázat). Ez a réteg azonban rendkívül rideg a magas oxigéntartalom miatt. Ezt 
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jelzi a filmen megtalálható nagyszámú repedés (5.7. ábra). Feltételezhető, hogy a kapcsolási ciklus 
második felében – amikor a súrlódási tényező lecsökken (5.2. ábra) – a valós érintkezési 
tartományokban kvázi-fluid réteg [Po04] alakul ki a felületen, ami miatt a súrlódási tényező 
lecsökken (ld.: [Bi00]), majd az anyag megszilárdulva kemény, rideg tribofilmet alkot. Hasonló 
tribofilm képződést figyeltek meg So és társai [SoYuCh02] 1 m/s és 2,2 MPa névleges terhelés 
mellett acél anyagok között.  
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5.8. ábra. Tribofilm felszakadások 

5.1.2. A kerámia paletta kopott felületének vizsgálata 
Hasonlóan az acélhoz a kerámia felületén is szemmel jól kivehető kopásnyom található (5.9. 

ábra). Míg a szemrevételezés folyamatos filmrétegre utal, addig az optikai mikroszkópon készült 
kép – a felület különböző tükröződése révén – változatos mikrotopográfiát mutat. Nagyobb 
nagyításban jól látható, hogy a felület egyik oldalán „abrazív karcokhoz” hasonló jelenség dominál, 
míg a felület másik részen eltérő jelleget tapasztalunk (5.10. ábra).  

 

1 mm

 
5.9. ábra. A kerámia paletták optikai mikroszkópos képe 
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5.10. ábra. Kerámia paletta felülete optikai mikroszkópon 

A palettáról elektronmikroszkópos képek is készültek. Az 5.11. ábrán a tribofilm egészen 
folytonosnak mutatkozik. Ez felveti a kérdést: Mi az ellentét oka a kétféle eljárással készült képek 
(5.10. ábra; 5.11. ábra) esetén? A kialakult tribofilmet nagyobb nagyításban szemlélve (5.12. ábra), 
láthatjuk, hogy közel sem tökéletes a folytonossága. Helyenként felszakadozásokat, vagy több 
egymásra került réteget figyelhetünk meg. 
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Kerámia

Kerámia

 
5.11. ábra. A kerámia paletta SEM képe 

Még közelebbről szemlélve megállapíthatjuk, hogy az 5.12. ábrán megfigyelhető összefüggő 
tribofilm igen nagy hasonlóságot mutat az acél tárcsán találhatóval. Vagyis a felületek között 
létrejövő – feltehetően vas-oxidokat tartalmazó – anyag kenődik föl minkét működő felületre. Az 
5.13. ábra jól mutatja a repedezett, kitöredezett tribofilmet (v.ö.: 5.7. ábra). 
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5.12. ábra. SEM felvétel a kerámia palettáról 
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5.13. ábra. A kerámián található tribofilm SEM képe  

Az acélon található kopásnyommal ellentétben a kerámia felületén a tribofilm sötétebb foltokkal 
tarkított (5.12. ábra). Ezek kialakulása a kerámia felület nagyobb igénybevételével függhet össze, 
ugyanis a kapcsolódás során a teljes kapcsolási idő alatt terhelés alatt áll a kerámia, míg az acél 
felületén az érintkezés pillanatról pillanatra változik, vándorol. Így a kerámia oldalon a hőterhelés 
tartósabb. Az 5.13. ábra jobb oldalán egy ilyen „sötétebb folt” látható felnagyítva.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a kerámia-acél pár kapcsolódása során a nagy sebesség és a 
terhelés hatására a fém felület érintkezésben lévő érdességcsúcsai elkenődnek, az érintkezés során 
egy kvázi-fluid réteg jön létre, mely mindkét felületre felrakódik megváltoztatatva a súrlódási 
viszonyokat, melynek eredményeként a súrlódási tényező erősen lecsökken (ld. 5.2. ábra).  

A kialakuló tribofilm rendkívül vékony. Az 5.14. ábrán látható felületi topográfiai felvételekből 
a film vastagsága a kerámia felületen 10-15 µm-re becsülhető. Összevetve ezt az 5.8 ábra 
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eredményével, az acélon kialakult 3-7 µm vastagságú tribofilmmel, megerősítést nyer a feltételezés, 
hogy a kerámia felületén több réteg kenődik egymásra. 
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5.14. ábra Felszakadások a kerámia palettán 

5.2. A mikrotopográfia analízise szeletelő módszerrel 
A vizsgálatok további része a mikrotopográfiák részletes analízise. A kopott felületekről 1x1 

mm-es felületrészeket választottam ki (34 különböző mintát vettem) és ezek részletes elemzését 
végeztem el (18 felületről készült analízis). A továbbiakban csupán néhány, a mikrotopográfia 
jellegzetességeit jól magán hordozó felület vizsgálatát mutatom be, és ezekre alapozva 
(összhangban a bemutatásra nem kerülő analízisek tapasztalataival) ismertetem a kutatás 
eredményeit. 

5.2.1. Az acél felületén található kopásnyom mikrotopográfiai analízise 
Az acélon található kopásnyom vizsgálata során a „tribológiai elemzés” eredményeire alapozva 

két irányban indultam el, hogy a kopási vályú két – egymástól eltérő – jellegzetes 
mikrotopográfiáját – nevezetesen a karcokat tartalmazó és a felszakadásokkal tarkított felületrészt 
(5.15. ábra) – elemezzem. Az ábrán látható két felületrész az 5.5 és 5.7. ábrán kiemelt helyekről 
származnak. A vizsgálatok során karc és csúcs analízist egyaránt végeztem. Elsőként a kopás 
jellegére leginkább utaló karcok/felszakadások vizsgálatának tapasztalatait ismertetem. 
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5.15. ábra. Az acél tárcsa kopásnyomának mikrotopográfiái (balra: karcok; jobbra: felszakadások) 

A felület egészét az orientáció jellemzi. Az 5.16. ábra ezt mutatja a két kiválasztott felület 
karcaira 4-4 szeletelési szinten. 
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5.16. ábra. A felületek orientációja (a. karcok; b. felszakadások) 

A hosszan elnyúló karcok esetében a várt eredményt, jelentős orientációt tapasztalunk. A 
vizuális megjelenítés sejteti, hogy a felszakadások is rendelkeznek orientációval, de az eredmény 
még így is meglepő. A felszakadásokkal tarkított felület nagyon határozott irányultságot mutat. A 
görbe ugyan kevésbé meredek, mint az első esetben, de így is jól látható, hogy a felület anizotrop. 
Vagyis a felület irányultságának alakulását sokkal inkább befolyásolja a súrlódási, csúszási 
folyamat, mint a működő kopási mechanizmus. A felület orientációjára elsődleges hatást a csúszási 
irány gyakorol. 

Ahhoz, hogy a szeletelő technika kopásdiagnosztikai eszközként alkalmazhatóvá váljon, képes 
kell legyen a mikrotopográfia azon tényezőit kiemelni, melyek kopásfajtánként különböznek. Jelen 
esetben ilyen jellemző a karcok, felszakadozások alakja. A karcok alakjára utal a nagy- és 
kistengelyek arányát mutató 5.17. ábra. A különbség igen jelentős. A felület felszakadásainál a 
tengelyek aránya a 2-3 értéknél vesz fel maximumot, míg karcok esetén 5-10 közötti értékeket 
találunk.  
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5.17. ábra. A nagy- és kistengelyek aránya (a. karcok; b. felszakadások) 

A görbék vizsgálata kapcsán meg kell jegyezzük, hogy 1-hez közeli értéket nagyon keveset 
találunk. Ez azt jelenti, hogy a karcok alapterülete – és ugyanezt tapasztalhatjuk érdességcsúcsok 
esetén is – közel sem szabályos, hanem jelentősen nyújtott. Ezzel megerősítve azt a korábbi állítást, 
miszerint az érdességcsúcsok félgömbbel való helyettesítése, modellezése igen pontatlan. 
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A karcok és felszakadások jellemzésénél nem hagyhatjuk el azok méretét sem. Ez ugyan nem 
olyan eredmény, mely általánosítható, de egy konkrét műszaki probléma kapcsán igen fontos 
szerephez juthat. Az 5.18. ábra a karcok szélességének sűrűség görbéit mutatja. 
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5.18. ábra A mikrotopográfia karcainak szélessége (a. karcok; b. felszakadások) 

A karc- illetve felszakadás-szélességek abból adódóan, hogy egyazon súrlódási folyamatnak a 
részei nem mutatnak jelentős eltérést. A felszakadások némileg szélesebbek, mint a karcok, de 
mindkettőre a 10-30 µm-es szélesség jellemző. Ugyanakkor találunk 70-100 µm-es karcokat is. 

Még a karcok által jellemzett felületek esetén sem feledkezhetünk meg a topográfia felső rétegeit 
jelentő érdességcsúcsok érintkezésben betöltött szerepéről. A mikrotopográfiai analízis során erre 
utaló jellemzőként az érdességcsúcsok csúcsszögét és csúcssugarát tekintem. 
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5.19. ábra. A csúcsszögek kistengely irányú sűrűség görbéi (a. karcok; b. felszakadások) 

Az 5.19. ábrán a két felület érdességcsúcsainak elemzése során nyert csúcsszög-sűrűség görbéket 
láthatjuk a kistengely irányában; az 5.20. ábra ugyanezt mutatja nagytengely irányban. Mindkét 
felületről elmondható, hogy az érdességcsúcsok igen tompák, a csúcsszögek értéke szinte kizárólag 
165°-nál nagyobb tompaszög. Ugyanakkor különbségeket is tapasztalunk. A kistengelyek 
csúcsszöge az „abrazívan” kopott (karcos) felület esetén „hegyesebb”, mint a felszakadozott 
felületrészen, míg a nagytengely irányú csúcsszögek egészen tompák. Ez két dologra enged 
következtetni. Az abrazív kopásnál tapasztalható csúcsszögekbeni különbség a felület 
anizotrópiájára utal, jelzi, hogy a csúcsok hosszan elnyúlók. A nagytengely irányú csúcsszögek igen 
nagy értéke arra utal, hogy itt nem is tényleges csúcsokról, hanem sokkal inkább „gerincekről” 
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beszélhetünk. A felszakadozások esetén ezt az eltérést nem tapasztaljuk. Tehát a felület 
érdességcsúcsai a csúcsszög tekintetében nem mutatnak anizotrópiát. Ugyanakkor értékük igen 
nagy, ami azt jelenti, hogy a felületen platószerű „csúcsok” alakulnak ki. 
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5.20. ábra. A csúcsszögek nagytengely irányú sűrűség görbéi (a. karcok; b. felszakadások) 

A csúcsszögek mellett a csúcssugarak vizsgálatát is elvégeztem. Az 5.21. és 5.22. ábra 
szemlélteti a kapott eredményeket. A csúcssugarak olyan mértékű eltérést mutatnak egymáshoz 
képest, hogy azonos lépték melletti ábrázolásukra nem volt mód. Jellegük megegyezik a 
csúcsszögeknél tapasztaltakkal. A karcos felületnél lényeges eltéréseket tapasztalunk a kis- és 
nagytengely irányában, míg a felszakadozott felület érdességcsúcsainak csúcssugarában kisebb 
mértékű különbséget tapasztalunk. Ez megerősíti a korábbi állítást, miszerint az „abrazív” felület 
érdességcsúcsai tulajdonképpen hosszan elnyúló gerincek. 

A csúcssugarak értékéről a szakirodalomban igen kevés adatot találunk. A szakirodalmi 
ismertetőben bemutatott források néhány 10 és néhány 100 µm közé teszik a csúcssugarak értékét, 
ami köszörült és egyéb megmunkált felületek esetén valós érték lehet, de – mint az elemzésből 
kiderül – kopott felületek esetén a csúcssugár értéke elérheti a néhány mm-es nagyságrendet is. 
Ezen nagy értékeket két tényező magyarázza. Tapasztaltuk, hogy kopás során a felület 
érdességcsúcsai ellaposodtak, mely a csúcssugár értékének növekedését vonta maga után. Másrészt 
a csúcsok azonosításából adódóan a hosszan elnyúló „gerincek” is egy-egy csúcsot jelentenek, 
melyek csúcssugara nagytengely irányban érthető módon igen nagy. 
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5.21. ábra. A csúcssugarak kistengely irányú sűrűség görbéi (a karcos felület; b. felszakadások 
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5.22. ábra. A csúcssugarak nagytengely irányú sűrűség görbéi (a. karcos felület; b. felszakadások 

A csúcssugarak az érintkezési viszonyokban fontos szerepet játszanak. Számos érintkezési 
modellt találunk a szakirodalomban (ld.: 2. fejezet), melyek igyekszenek figyelembe venni a felületi 
érdesség hatását. Többségében egy átlagos csúcssugár értékkel dolgoznak és a kapcsolódást ideális 
félgömb felületek érintkezésére vezetik vissza. Bizonyos esetekben ezeken a félgömbökön újabb kis 
félgömbök helyezkednek el (Archard), így véve figyelembe a felületi érdesség bonyolultabb 
mivoltát. A szeletelő módszerrel kapott eredményekből viszont határozottan kitűnik, hogy nem 
félgömbökről van szó az érintkezés során. Hasonló eredményre jutott [NéVáFr02], akik helyettesítő 
felületek használatával a félgömbszerű helyettesítés nagy pontatlanságát mutatták ki és helyette 
paraboloid helyettesítő felület használatát javasolják. 

5.2.2. Az kerámia felületén található kopásnyom mikrotopogáfiai analízise 
A kerámia esetén a topográfiai felvételekből 2 típusú felületet sikerült megkülönböztetni. Az 

5.10. ábrán látható két felülettípus jól megkülönböztethető a mikrotopográfiai felvételeken. 
Azonban az 5.10. ábrán látható karcszerű képződmények a 3D-s képeken felrakódásként jelennek 
meg. Így valójában a kerámia paletta felületén kétféle felrakódással találkozunk (5.23. ábra): az 
egyik egy viszonylag folytonos felületű, felszakadásokkal tarkított réteg, a másik pedig „vonalak” 
mentén elhelyezkedő felrakódások sorozata, ami az optikai mikroszkópon széles karcnak tűnhet. 
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5.23. A kopott kerámia paletta mikrotopográfiái (balra: felrakódások; jobbra: felszakadások) 

A felület karcainak elemzésére a felszakadozott felületnél van lehetőség, viszont a felrakódások 
esetén ilyen jellegű vizsgálatnak nincs értelme. Itt az érdességcsúcsok elemzését végezhetjük el. 

Elsőként a felrakódott érdességcsúcsok és a felszakadozott felület „karcainak” orientációját 
vizsgáltam. Ez látható az 5.24. ábrán. Az acél felület orientációjához viszonyítva (5.16. ábra) 
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lényegesen kisebb mértékű anizotrópiát tapasztalunk. De a két felület egymáshoz képest is mutat 
eltérést. Míg a kiszakadozott felület szinte izotróp, addig a felrakódások határozott irányultságot 
mutatnak. Ez az eredmény jól egyezik az optikai felvételekkel (5.10. ábra). 
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5.24. ábra. A felületek orientációja (a. felrakódások; b. felszakadozott felület) 

Az acél felület esetén az eltérő felületi jellegre utalt a nagy és kistengelyek arányát mutató 
diagram-sereg. Ott két különböző kopási típust jellemeztünk ezáltal. Jelen esetben nem abrazív és 
adhezív kopási formákról van szó, hanem két eltérő jellegű felületi felrakódásról, melyek adhezív 
módon rakódtak a felületre. Az 5.25. ábrán látható kis- és nagytengelyek aránya nagyon hasonló 
eloszlást mutat. Mindék esetben 2-es érték körül veszi fel maximumát. Vagyis – a korábbiakban tett 
megállapításokra alapozva – nem hosszan elnyúló karcokat tükröz, annak ellenére, hogy a 
felrakódások optikai képe megtévesztően hasonlít egy karcos felületre. 
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5.25. ábra. Tengelyarány sűrűség görbe (a. felrakódások; b. felszakadozott felület) 

A felületi felszakadások jellemzésére használtam korábbiakban a „karcok szélességét” mutató 
diagramot. Az 5.26. ábra, a felszakadások szélessége nagyon hasonló képet mutat, mint az acél 
felület esetén (5.18 ábra). A két felület jellegében hasonló, annak ellenére, hogy a felszakadozások 
formája más: a kerámia esetén kevésbé orientált. 
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5.26. ábra. A felszakadozások szélessége 

A felület érintkezési viszonyait tükröző tényezők közül elsőként a kis- és nagytengely irányában 
számított csúcsszögeket vizsgálom. Az 5.27. és 5.28. ábra alapján nem találunk lényegi különbséget 
a két felületrész között. Kistengely irányban szélesebb értéktartományban helyezkednek el az 
eredmények, míg nagytengely irányban a 177° köré sűrűsödnek. Ez egyrészt jelzi a meglévő 
anizotrópiát, illetve a felület ellaposodását, platószerű formáját. A felrakódások esetén az előbbi 
hatás a domináns, azaz a felületi orientáció hatására lesznek nagyobbak a csúcsszögek nagytengely 
irányban, míg a felszakadozott felület esetén inkább az utóbbi jelenség határozza meg az 
eredményeket, azaz a felületi platók kialakulása miatt kapunk nagy csúcsszögeket. 
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5.27. A csúcsszögek sűrűség görbéje kistengely irányban (a. felrakódások; b. felszakadozott felület) 
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5.28. A csúcsszögek sűrűség görbéje nagytengely irányban (a. felrakódások; b. felszakadozott 

felület) 

A csúcssugarak tekintetében a kerámia felület (5.29, 5.30. ábra) sokkal egyenletesebb képet 
mutat, mint az acél ellenoldal (5.21, 5.22. ábra). Az egyes szeletelési mélységekben hasonló 
eredményeket kapunk, ami azt jelenti, hogy a szeletelési szintek és a csúcssugarak csúcspontjai 
viszonylag messze vannak egymástól, a szeletelési magasság nem csúszik a csúcspont 
magasságának 50%-a fölé, így szintenként ugyanazt az eredményt kapjuk. A kis mértékű eltérés a 
görbékben azzal magyarázható, hogy magasabb szinteken a korábban egyként értelmezett csúcsok 
szétválnak és új csúcsok jelennek meg. A csúcssugarak értéke is jól leolvasható. Kistengely 
irányban a néhány (2-5) 100 µm-es sugár a jellemző, míg nagytengely irányban 300-1000 µm 
közötti csúcssugarakat értelmezhetünk. Nagyságukban ezek az értékek megfelelnek az acél 
felületen tapasztalható felszakadozott felület érdességcsúcsainak csúcssugarával. 

Itt a felületi orientáció hatása erősebb, mint a csúcsszögek esetén, de kevésbé jelenik meg a 
felület „platósodásából” adódó különbözőség. 
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5.29. A csúcssugarak sűrűség görbéje kistengely irányban (a. felrakódások; b. felszakadozott 

felület) 
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5.30. A csúcssugarak sűrűség görbéje nagytengely irányban (a. felrakódások; b. felszakadozott 

felület) 

5.3. Következtetések 
Az acél-kerámia csúszópár száraz súrlódása során az általam használt vizsgálati körülmények 

között azt tapasztaltam, hogy a felületek között egy oxidokban gazdag tribofilm réteg keletkezik, 
mely a súrlódópár mindkét tagjának felületén megtapad. A kialakult film nem folytonos, 
repedésekkel és felszakadásokkal tarkított. Kialakulásáról a szakirodalommal összhangban az 
alábbiakat feltételezem: A kapcsolódás során a nagy lokális terhelések hatására az acélfelület 
érdességcsúcsai képlékenyen alakulnak, sőt kvázifluid viselkedést mutatva elkenődnek. Eközben a 
környezeti levegő hatására oxidok alakulnak ki, melyek a kerámia felület elhaladása után 
megszilárdulva 3-10 µm vastag rideg tribofilm réteget képeznek. Ez a további igénybevételek során 
összetöredezik és belőle kopadékszemcsék szakadnak ki, melyek a centrifugális erő hatására a 
tárcsán kifelé haladnak és a kopásnyom külső peremén „abrazív karcok” létrehozóivá vállnak. 

Az acél tárcsa felületén a kopásnyom szélességében eltérő kopási viselkedést tapasztaltam. A 
vizsgálatok eredményeként karcokkal tarkított és felszakadozott, töredezett tribifilmmel borított 
felületrészeket találtam. A kerámia felületén az acélról áttapadt oxidréteg képez tribofilmet. Ez a 
réteg nem folytonos, helyenként csúszásirányú feltapadások vannak, míg máshol a folytonos film 
felszakadozásokkal tarkított. 

Az általam kidolgozott algoritmussal elvégeztem a felületek vizsgálatát és ezzel kapcsolatban a 
következő eredményekre jutottam: 

A felületi mikrotopográfia orientációja elsősorban a csúszási iránytól függ. 
Az érdességcsúcsok nagy- és kistengelyének aránya jellemzi a kopási mechanizmust, mellyel a 

vizsgált topográfia kialakult. „Karcos” felület esetén a tengelyek arányát mutató sűrűség görbe 
maximuma 3 fölötti értéknél volt, de esetenként elérte az 5-10-es nagyságot is, míg a 
felszakadozott, felrakódott tribofilmmel jellemzehető felületnél 3-nál kisebb, jellemzően 2 körüli 
értékeket kaptam. 

A felület völgyei az általam vizsgált esetben 15-20 µm szélességűek, de a karcok, felszakadások 
szélessége elérheti a 80-100 µm-es értéket is. 

Az érdességcsúcsok vizsgálata során megállapítottam – megerősítve a szakirodalom ilyen irányú 
forrásait –, hogy az érdességcsúcsok alakja lényegesen eltér a modellezésben számos helyen 
alkalmazott félgömbtől. Csúszósúrlódás során a felületek érdességcsúcsai a csúszás irányában 
elnyújtottak. 

A vizsgált topográfiák esetén a felület érdességcsúcsainak csúcsszöge 165°-nál nagyobb 
tompaszög. 



Kerámia-acél pár száraz súrlódásának tribológiai vizsgálata félüzemi berendezésen 

 70

Az általam vizsgált esetekben a csúcssugarak értéke néhány 100 µm volt, de előfordultak több 
mm nagyságú csúcssugarak is. A csúcssugár értékét száraz súrlódás során két tényező alakítja: a 
felület kisimulása és az érdességcsúcsok alakja. A felület kisimulásával a csúcssugarak értéke mind 
kistengely, mind nagytengely irányban nő, míg az érdességcsúcsok alakja a két tengely irányában 
mérhető csúcssugarak különbözőségét mutatja. 
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6. Fém – fém kent kapcsolatok felületi mikrotopográfiájának vizsgálata 
üzemszerűen működő AUDI vezérműtengely és kapcsolódó alkatrészei között 

A gépipar legjelentősebb szegmense, az autóipar számos kutatás célja és egyben forrása is. A 
fokozódó technikai és gazdasági verseny arra sarkalja az autógyártás résztvevőit, hogy újabb és 
újabb területeken kezdjenek kutatásokba, fejlesztésekbe. 

A hazai autógyártás egyik legjelentősebb tagja a Győrben működő AUDI Hungária Motor Kft. 
Az AUDI-val való együttműködésre Szittya Tamás: Vezérműtengely környezetének tribológiai 
elemzése a mikrotopográfia alapján [Sz04] című diplomamunkája révén került sor. A fejezetben 
bemutatásra kerülő mérések a BMF-BGK topográfiai laborjában készültek, a rendelkezésünkre 
bocsátott vezérműtengelyről és kapcsolódó alkatrészeiről (6.1. ábra). A felhasznált mérések részeit 
képezik a fent említett diplomamunkának, de az elemzések kizárólag saját eredmények. 

 

  
6.1. ábra. Vezérműtengely és kapcsolódó alkatrészei 

A rendelkezésre álló mérések száma, a korlátozott oldalszám és legfőként a műszaki probléma 
összetett mivolta miatt nincs arra lehetőség, hogy a vezérműtengely „teljes” tribológiai elemzését 
elvégezzem, illetve bemutassam. A fejezetben néhány általam érdekesnek ítélt és újszerű 
eredményeket adó vizsgálat ismertetésére kerül sor, annak igazolására, hogy a kidolgozott 
algoritmus és a hozzá kapcsolódó tribológia vizsgálat gyakorlati területen is megállja a helyét és 
képes információkkal szolgálni üzemszerűen működő (23.000 km-t és 115.000 km-t futott autók 
vezérműtengelyeit vizsgáltam) gépszerkezetek esetén is. 

6.1. Lökőpersely és szívó-kipufogó-bütyök kapcsolatának vizsgálata 
Első vizsgálandó környezetként a lökőperselyt és a vele kapcsolódó szívó- illetve 

kipufogóbütyköket választottam (6.2. ábra).  
 

Kipufogó-bütyök

Szívó-bütyök

Lökőpersely
 

6.2. ábra. A vizsgált alkatrészek 
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Itt olajkenés mellett történik a kapcsolódás. A lökőpersely képes a saját tengelye körül 
elfordulni, így az elméleti kapcsolat gördülés, de valójában vonalmenti érintkezés jön létre, 
melynek során egy pontban gördülés, míg minden más helyen csúszósúrlódás alakul ki. 

6.1.1 A felületi mikrotopográfia változása a kopás során 
Már a szabad szemmel történő megfigyelés során is felfigyelhetünk néhány kopási jelenségre 

(6.3.ábra.). A lökőpersely esetén centrikus köröket találunk a kapcsolódó felület középső részén, 
melyek erős kopás megjelenését sejtetik. A bütyök esetén a bütyök csúcsán jelentkezik a 
legjelentősebb igénybevétel, és itt szemmel is jól kivehető kopásnyomokat találunk. A 
„karcnyomok” „elliptikusan” helyezkednek el, ami azzal magyarázható, hogy a kapcsolódó él adott, 
kis értékű szögben helyezkedik el a lökőpersely kapcsolódó síkjához képest. Az „elliptikus” 
nyomok középpontja a kapcsolódás során a lökőpersely forgástengelyével esik egybe. Ez 
magyarázza azt is, hogy a lökőperselyen a kisebb körben elhelyezkedő kopási nyomokat egy 
körgyűrű veszi körül, mely szintén kopott felületet mutat. A belső körben a bütyök excentrikus 
elhelyezkedése miatt intenzívebb kopás történt. 

 

       
6.3. ábra. A bütyökcsúcs és a lökőpersely kopásnyomai 
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6.4. ábra. A lökőpersely és a szívóbütyök megmunkált felületéről készült érdességmérési felvétel 

Mindkét alkatrészen találhatók olyan felületrészek, melyek magukon hordozzák az eredeti 
megmunkálási nyomokat. A 6.4. ábrán a lökőpersely és a bütyök megmunkált felületének képét 
láthatjuk. Összevetve a 6.5. ábrával, mely a kopott felületeket mutatja (23.000 futott km után), 
kijelenthetjük, hogy a felület jelentős változáson ment keresztül. A megjelenített topográfiák azt 
sugallják, hogy a kopási folyamat során kialakult a tribológiai egyensúly, melynek részeként a 
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kapcsolódó pár hasonló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező (acél-acél kapcsolat) elemein 
hasonló topográfiák alakulnak ki. A kialakuló egyensúlyi állapot természetesen nem a topográfiák 
azonosságát jelenti, de valamiféle hasonlóságot feltételez, hiszen egyazon kopási folyamat során 
jöttek létre, alakították egymást. Ez a hasonlóság a 6.5. ábrán jól megfigyelhető. Ugyanakkor a 6.1. 
táblázatban látható mikrotopográfia paraméterek nem tükrözik ezt a megfigyelést. Egyedül az Sz 
értékekben tapasztalunk közeledést a két felület esetén. 
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6.5. ábra. A lökőpersely és a bütyökcsúcs kopásnyomai (érdességmérésből nyert felvétel) 

Lökőpersely Szívó-kipufogó bütyök Paraméter 
Eredeti Kopott Eredeti Kopott 

Sa [µm] 0,038 0,155 0,326 0,341 

Sz [µm] 0,912 1,128 3,178 2,313 

Ssk [-] -0,841 -0,067 -0,652 -1,072 

Sku [-] 3,940 2,509 3,619 2,915 

Stp [-] 0,519 0,477 0,477 0,385 

6.1. táblázat. Az eredeti és kopott felületek néhány érdességi paramétere 

A kopott felületekről készült elektronmikroszkópos képek (6.6. ábra) nem adják vissza az optikai 
felvételek (6.3. ábra) és a 3D-s érdességmérés (6.5. ábra) tapasztalatait. Mindkét felületről készült 
SEM felvételen jól látható a kopás során kialakult orientáció, de nehéz felfedezni a topográfiai 
felvételeken megjelenő 50-100 µm szélességű „gerinceket”. A bütyökcsúcsról készült 
elektronmikroszkópos kép (6.6. ábra jobb oldal) karcnyomokat mutat, de nem érzékelhető, hogy 
melyik mélyebb, illetve sekélyebb. A lökőperselyen ugyancsak találunk karcnyomokat, de ezek 
mellet megjelenik egy, a fáradásos kopási folyamatoknál előforduló „pillangó jelenség” („butterfly 
wear”) [SaSa99, SaFoPo00]. A nagy felszakadás oka a gördülés során az anyag belsejében 
kialakuló kifáradás, mely kifut a felszínre és így nagy kopadékdarab képes kiszakadni. A 
kapcsolódó felületeken megjelenő karcok kialakulásában fontos szerepet játszhatnak ezek a 
kiszakadó kopadék szemcsék. Méretüknél fogva alkalmasak kialakítani a 6.5. ábrán látható, széles 
karcnyomokkal tarkított felületet. De bármi biztosat mondani a felület kialakulásáról nehéz, mert 
nem zárt tribológiai rendszerről van szó, hiszen a közös kenési rendszer révén több egymás mellett 
működő tribológiai rendszer kapcsolódik össze a vezérműtengelyen és környezetében. 
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6.6. ábra. A kopott lökőpersely (balra) és bütyökcsúcs (jobbra) SEM képei 

6.1.2. A mikrotopográfiák elemzése szeletelő módszerrel 
A 6.5. ábrán látható két felületrész szeletelő módszerrel történő elemzésének elsődleges célja, 

hogy feloldjuk azt az ellentmondást, mely a vizuális megjelenítés és a paraméterekkel történő 
analízis között van. Nevezetesen azt, hogy „szemlátomást” hasonló felületekről van szó, melyek 
egyazon kopási folyamat során alakultak, alakították egymást, mégis jelentős eltérést 
tapasztalhatunk a kapott mérőszámokban. Ennek egyik oka az lehet, hogy a topográfiai paraméterek 
információtartalma nem teljes. Ennél talán jelentősebb hatású az, hogy a felületrészek túlságosan 
kis méretűek a felületi egyenetlenségekhez képest. A felvételeken mindössze 4-6 karcot tudunk 
azonosítani. 

A hagyományos 2D-s érdességmérési szabvány a felület magasságirányú egyenetlenségeihez 
köti a mérési hosszt [1. melléklet], de erre 3D-s esetben sokszor a mérőrendszerek kapacitása miatt 
nincs lehetőség (túl sok mérési pont), vagy éppen a munkadarab geometriai méretei teszik ezt 
lehetetlenné.  

A szeletelő technikával történő vizsgálatoktól, a mikrotopográfia analízisen túl, azt is várom, 
hogy pusztán ilyen „kis” méretű részlet alapján képes legyen hiteles eredményeket adni. A várható 
kis számú érdességcsúcs a sűrűség gőrbék esetén néhány kiugró értéket fog jelenteni, 
értelmezésüket megnehezíti, a görbéket „darabossá” teszi. 

Ennek kiküszöbölésére az orientáció esetén lehetőséget ad a nagytengely-orientációs szög 
spektrum diagram, mely az érdességcsúcsok nagytengelyeit ábrázolja a csúcshoz tartozó orientációs 
szög irányában. Ily módon a kisebb jelentőségű, apróbb csúcsok nem jelennek meg, nem torzítják 
az eredményt, viszont a felület irányultságát mutató nagyobb csúcsok a vizuális megjelenítés során 
nagyobb szerephez jutnak. A görbéket több szeletelési szinten is megjeleníthetjük, ezáltal 
mélységirányban vizsgálva a felületet. 

A 6.7. ábra a két felületről készült nagytengely-orientációs szög diagrammot mutatja 2-2 
szeletelési szinten. Az egyes diagrammok az érdességcsúcsok nagytengelyeit mutatják a 
nagytengelyhez tartozó orientációs szögnek megfelelően elhelyezve. Mindkét felület esetén a nagy 
érdességcsúcsok jelentős orientációját tapasztaljuk. Mindkét felület határozott irányultsággal 
rendelkezik, ami – miként az a 6.3. és 6.5. ábrán is látható – a csúszási iránynak megfelelő. 
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6.7. ábra. A lökőpersely és a bütyökcsúcs nagytengely-orientációs szög diagram 

a.) lökőpersely 0,173 µm szinten, b.) lökőpersely 0,014 µm szinten 
c.) bütyökcsúcs 0,151 µm szinten, d.) bütyökcsúcs 0 µm szinten 

Az előző fejezetek tapasztalata alapján a nagy- és kistengely arányát is vizsgáltam. Az 
eredményeket a 6.8. ábra mutatja.  
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6.8. ábra. Az érdességcsúcsok nagy- és kistengelyének aránya (a. lökőpersely, b. bütyök) 
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Mivel a felületen jól láthatóak az abrazív kopás nyomai, ezért – joggal – várunk 5 vagy ennél 
nagyobb tengelyarány értékeket. Az eredmények első látásra meglepőek. Mindkét felület esetén 3 
körüli értéknél van a görbék maximuma. Vajon a kent felületek viselkednek eltérően az eddigiektől, 
vagy más oka van az eltérésnek? Megítélésem szerint a várttól eltérő eredmény magyarázata a fent 
már említett problémával magyarázható, miszerint túl kicsi a vizsgált felület, a karcok alapterülete 
túllépi a vizsgálati mérethez köthető „érdesség-nagyságot”. Ugyanakkor a legalsó szeletelési szinten 
(világoskékkel jelölve) mindkét felület esetén találunk egy lokális maximumot a 7-es érték 
környékén. Ez az a szeletelési szint, ahol a nagyméretű gerincek nem felszabdalva, hanem önálló 
érdességcsúcsként jelennek meg, itt érzékelhető egyedül a felület „valódi topográfiája”. A lokális 
maximum értéke utal a felület abrazív jellegére, míg a magasabb szinten kapott eredmények kis 
érdességcsúcsok tengelyarányát mutatják, melyek a teljes felület szempontjából – amit a 
kiválasztott minta nem reprezentál tökéletesen – csupán lokális maximumok és nem valódi 
érdességcsúcsok. 

A két diagram hasonlósága jól mutatja a felületek hasonlóságát. Akárcsak az orientációs szög, 
úgy a tengelyarány diagramm is arra utal, hogy itt hasonló jellegű felületekről van szó, melyeknek 
mikrotopográfia jellegzetességeik megegyeznek. 

A két felület további jellemzésére az érdességcsúcsok szélességét, a kistengelyek hosszát 
használtam fel. A 6.9. ábrán látható diagramok eltérnek egymástól. Bár tudjuk, hogy a teljes 
felületet csak a legalsó szeletelési mélység képes részben jellemezni, mégis hasznos információk 
szűrhetők le a többi görbéből is. Jól látható, hogy a korábban vizsgált felületektől eltérően (4.15/a., 
5.18.) itt lényegesen szélesebb „csúcsokkal”, völgyekkel találkozunk. A magasabb szeletelési 
szinteken is 30 µm-es szélesség állapítható meg, de az összefüggő, nagyobb csúcsok szélessége 
(legalsó szeletelési szint) eléri a 70-80 µm-t, sőt ettől szélesebb érdességcsúcsok is találhatók. Az 
átfogó képet nézve a bütyök érdességcsúcsai szélesebbek. De a két diagram azonos 
értéktartományban mozog, tovább erősítve a két felület hasonlóságát. 
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6.9. ábra. Csúcsszélesség diagram (a. lökőpersely, b. bütyök) 

Az csúcssugarakat jellemző görbesereg a 6.10. ábrán látható. Itt hiteles eredményeket várhatunk, 
hiszen a csúcssugár értékét az érdességcsúcsok csúcsponti környezetének vizsgálata révén nyerjük, 
melyre még ilyen kisméretű minta esetén is van lehetőség. A kistengely irányú csúcssugarak értéke 
a bronz és a kerámia felületnél tapasztaltakhoz képest lényeges eltérést mutat. Míg ott néhány 10, 
néhány 100 µm-es értékek voltak a jellemzők, itt, kent felületek esetén egy nagyságrenddel 
nagyobb értékekkel találkozunk. Nyilvánvaló, hogy ez lényegesen kedvezőbb érintkezési 
viszonyokat jelent. Feltételezhető, hogy ebben a kedvezőbb érintkezési struktúra kialakulásában 
jelentős szerepet játszott a kenőanyag. 
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6.10. ábra. Kistengely irányú csúcssugár diagram (lökőpersely balra, bütyök jobbra) 

Ez a fajta kedvezőbb érintkezési geometria a kapcsolódó pár mindkét eleménél megtalálható. 
Mind a lökőpersely, mind a szívó-, kipufogó-bütyök nagy, 1500-2000 µm-es csúcssugárral 
rendelkezik. A két felület ezen a téren is hasonlóságot mutat. 

6.2. Himbagörgő és kompresszió-bütyök kapcsolatának vizsgálata 
A következőkben bemutatásra kerülő alkatrészpár mozgásviszonyait, működési körülményeit 

tekintve jelentősen eltér az eddig vizsgáltaktól. A kezdeti egyenes vonalú, száraz csúszósúrlódást a 
kerámia-acél kapcsolat során kiterjesztettük körpályán történő mozgásra, majd az előbb vizsgált 
lökőpersely - szívóbütyök kapcsolat esetén ez „egypontbeli” gördüléssel egészült ki kent 
körülmények között. A most bemutatásra kerülő eredmények a himbagörgő és a kompresszióbütyök 
(6.11. ábra) kent gördülősúrlódása során kialakult felületét elemzik. 

 

Kompresszió
-bütyök

Himbagörgő

 
6.11. ábra. A kapcsolódó alkatrész-pár 

A disszertáció témája és a célkitűzései csúszósúrlódási folyamatokra irányulnak, a kidolgozott 
algoritmus gyakorlati értékének megítélésénél mégsem hagyható el a kent körülmények közötti 
gördüléses súrlódás során kialakult felületek vizsgálata. Ezt célozza ez a rövid alfejezet. 

 

6.2.1. A kapcsolódó felületpár tribológiai elemzése 
A felületpár analíziséhez a pásztázó elektronmikroszkópon készült felvételek nyújtanak 

segítséget. A 6.12. ábrán a kiinduló felületek láthatók. A kompresszióbütyök magán viseli a 
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köszörülés nyomait, a görgő viszont rendkívül egyenletes, az elektronmikroszkóp számára nehezen 
feldolgozható felülettelű. A 6.2. táblázat érdességi paraméterei jól mutatják, hogy igen sima 
felületről van szó. A két felület különbözősége igen jól látható a SEM felvételeken. 

 

10 µm 10 µm

 
6.12. ábra. A kompresszióbütyök és a görgő eredeti felületének SEM képe 

 Kompresszióbütyök Himbagörgő 

Sa [µm] 0,20 0,02 

St [µm] 2,27 1,72 

6.2. táblázat. A kiinduló felületek néhány érdességi mérőszáma 

A kent gördülés során a felületeken jelentős változások következnek be. A 6.13. ábra 23.000 km-
t futott alkatrészpárt, míg a 6.14. ábra 115.000 km-t futott bütyök-görgő párt mutat. A felvételeken 
jól látható, hogy a kenés jó működési körülményeket biztosított, hiszen nem tapasztaljuk nyomát 
drasztikus tönkremenetelnek. A kompresszióbütyök esetén a platószerűen ellapult, elkopott 
felületen még láthatóak az eredeti megmunkálás köszörülési nyomai. A 23.000 km-t futott esetben 
ezek a nyomok még meglehetősen sűrűk és markánsak, míg a 115.000 km utáni állapotban már 
lényegesen gyengébbek. A görgő felületén ugyancsak jelentős változásokat tapasztalunk a kiinduló 
állapothoz képest. Itt is a kenés „jóságát” igazolja, hogy a felület platószerű, sima. Ugyanakkor 
megjelennek a gördülésre jellemző fáradásos kopás, pitting nyomai. 23.000 km után kisebb 
gödröket tapasztalunk, de 115.000 km-nél ezek mérete megnő, összeérnek, sőt 1-1 kisebb karcnyom 
is megjelenik a felületen. Látható, hogy a kopás előrehaladott állapotban van, a felület lényegesen 
megviseltebb, mint a bütyök oldalon. 

Még egy jelenség látható a 6.14. ábrán. A kompresszióbütyök felületén egy nagyméretű 
feltapadás található. Ez nyilvánvalóan nem a bütyök kopadéka. Vagy a görgőn összegyűlt, 
kiszakadozott kopadék tapadt fel a bütyökre, vagy a kenés révén került a felületek közé egy 
nagyobb kopadékszemcse (pl. a lökőperselyről, 6.6. ábra). Az ilyen jellegű feltapadások lehetnek a 
görgőn fellelhető kisebb-nagyobb karcok okai, előidézői. 
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28,5 µm 20 µm

 
6.13. ábra. A kompresszióbütyök és a görgő SEM képe 23.000 km után 

28,5 µm 20 µm

 
6.14. ábra. A kompresszióbütyök és a görgő SEM képe 115.000 km után 

6.2.2. A himbagörgő és kompresszióbütyök mikrotopográfiai analízise 
A mikrotopográfiai analízis – lévén, hogy platószerűre kopott, felszakadozásokkal tarkított 

felületről van szó – a felület völgyeinak (karcainak és kiszakadásainak) elemzésére irányul. A 6.15. 
ábra mutatja a két vizsgált felületrészt, melyek igen jó összhangban állnak a korábban látott SEM 
képekkel. A kompresszióbütyökről készült érdességmérési felvételen felrakódásokhoz hasonló 
kiemelkedéseket is találunk, de jól látszanak a SEM képen tapasztalható eredeti köszörülési 
nyomok is. A görgőről készült mérés pedig visszaadja a pittinges felületet. 
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6.15. ábra. A kopott (23.000 futott km utáni) kompresszióbütyök (balra) és a görgő (jobbra) 

topografikus képe 

A vizsgálatok első részében a felületek orientációjának meghatározását végeztem el (6.16. ábra). 
A bütyök esetén a vártnak megfelelően határozott irányultság állapítható meg, hiszen az eredeti 
megmunkálás köszörülési nyomainak maradványai jellemzik a felületet. Ráadásul a megmunkálási 
nyomok iránya megegyezett a gördülési iránnyal.  
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6.16. ábra. A kompresszióbütyök (a.) és a görgő (b.) orientációja 

A görgő a felület nem mutat határozott orientációt, de a felszakadások enyhe irányultsággal 
rendelkeznek a gördülési irányra merőlegesen, amire a görbének a 0 és a 180° -nál tapasztalható 
emelkedése utal. Tehát jelen esetben a fáradásos kopás során keletkező felszakadások a gördülési 
irányra merőlegesen szélesebbek. Gördülés esetén a mozgásviszonyok sokkal kisebb hatással 
vannak a kialakuló felület irányultságára, mint csúszósúrlódás során. 

A következő jellemző, ami az eddigiekben hasznos eredményeket hozott, a tengelyarány (6.17. 
ábra). Az eredmények részben megfelelnek a várakozásnak, részben eltérnek attól. A 
kompresszióbütyök esetén a hosszan elnyúló karcok miatt nagy tengelyarány értékekre 
számíthatunk, amik meg is jelennek a 6.17. ábrán. Ugyanakkor a görbe az eddigiektől eltérően nem 
egy helyen vesz fel maximumot, hanem két kiemelt értéknél (a 10 és a 25 érték környékén). 
Feltételezhetjük, hogy a kettős maximum kétféle folyamat eredménye. A 25-ös értéknél megjelenő 
maximum feltételezhetően a köszörülési nyomok tengelyarányát mutatja, míg a kisebb, 10 körüli 
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érték esetlegesen a kopási folyamat hatására létrejött változásokat tükrözi. A görgő esetén az 
eredmények határozottak és egyértelműek. A felület nemcsak nem mutat jelentős anizotrópiát, de a 
keletkező gödröcskék nem is túl elnyújtottak. A tengelyarány maximuma a 2-es értéket sem éri el. 
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6.17. ábra. A kompresszióbütyök (a.) és a görgő (b.) tengelyarány sűrűség görbéi 
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6.18. ábra. A kompresszióbütyök (a.) és a görgő (b.) vöégyszélesség sűrűség görbéi 

A felület völgyeinek elemzése során a „karcszélességet” is vizsgáltam (6.18. ábra). Itt a 
számszerű értékek is fontos információkat hordoznak. Kijelenthetjük, hogy a kompresszióbütyök 
felületének karcai keskenyek, szélességük többnyire 10 µm alatt van. A legszélesebb karcok sem 
érik el a 40 µm-es szélességet. A görgő esetén sem mutat az ábra kiugróan magas értéket. A 
felületen megtalálható gödrök szélessége mérete 10-20 µm között van. Így viszonylag kisméretű 
kopadékszemcsék szakadnak ki a felületből, nem rontva jelentősen a kenési és kopási 
körülményeket. 

6.3. Következtetések 
A fejezetben kent, üzemi körülmények között működő alkatrészpárokat vizsgáltam. Elsősorban 

az érdességcsúcsok csúcssugarának értékeire alapozva megállapítható, hogy a kenés kedvezőbb 
hatása nem csupán a kedvezőbb működési, súrlódási viszonyokban nyilvánul meg, hanem a 
működés, kopás során kialakuló mikrotopográfiákban is. A kent körülmények között működő 
felületek mikrotopográfiái önmagukban is kedvezőbb érintkezési viszonyokat teremtenek. 
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Az algoritmussal kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy képes – ellentétben a paraméterekkel 
történő kiértékeléssel – jellemezni a felületeket akkor is, ha kizárólag egy kisméretű, a felület 
reprezentálására kevéssé alkalmas felületrészlet áll rendelkezésünkre. 

A vizsgált vezérműtengely környezetében megállapítható, hogy egyes helyeken egészen enyhe 
kopást tapasztalunk, míg máshol lényegesen drasztikusabb kopás jelenik meg. A közös kenési 
rendszer révén azonban a felületekről eltávozó kopadék a kapcsolódó tribológiai környezetekben is 
kifejti hatását. Egyes esetekben rontva a helyi kopási körülményeket. 

Az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatban kijelenthetjük, hogy kent csúszósúrlódás esetén a 
kopási folyamat során a felületek határozott irányultságot vesznek fel és ezt az orientációt 
elsősorban a csúszási irány befolyásolja. Ugyanakkor gördülés során a mozgásviszonyoknak sokkal 
kisebb szerepük van. A felület kevésbé orientált, és a fáradásos kopással gödrösödött felület esetén 
a gödröcskék a gördülési irányra merőlegesen orientálódnak, de elnyújtottságuk igen kis mértékű. 

A felület karcainak elemzésével a kenési viszonyokra is tudunk következtetni a karcok 
méretének és helyzetének megismerése révén. 

Végül megállapíthatjuk, hogy a kidolgozott érdesség-csúcs és karc elemző algoritmus képes ipari 
környezetben a kutatás és fejlesztés számára hasznos információkkal szolgálni. 
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7. Eredmények 
7.1. Tézisek 
I. TÉZIS 

A felületi mikrotopográfia érdességcsúcsainak és karcainak vizsgálatára numerikus eljárást 
fejlesztettem ki. Az algoritmus azonosítja a mikrotopográfia érdességcsúcsait és karcait, valamint 
meghatározza azok irányultságát, csúcsszögét, csúcssugarát, szélesség- és hosszirányú méreteit. 
 
II. TÉZIS 

A felületi mikrotopográfia vizsgálatából nyert eredmények alkalmasak a felületek érintkezési 
körülményeinek elemzésére, valamint karcképződési vizsgálatok támogatására, lehetőséget 
teremtve a működési és tönkremeneteli folyamatok eddiginél részletesebb vizsgálatára. 
 
III. TÉZIS 

A különböző kopási folyamatok, mechanizmusok különböző felületi mikrotopográfiát 
eredményeznek, ezért a kidolgozott algoritmus kopásdiganosztikai vizsgálatok eszközévé válhat.  

Az általam vizsgált bronz-acél csúszópár enyhe kopása (mild wear) során a bronz 
mikrotopográfia érdességcsúcsainak csúcsszöge és csúcssugara nőtt, az érdességcsúcsok 
„zömökebbé” váltak. 

Az általam vizsgált kopási esetekben, ahol a domináns kopási mechanizmus az abrázió volt, az 
érdességcsúcsok nagy és kistengelyének arányát mutató sűrűséggörbe maximuma a 4-5, de egyes 
esetekben a 20-30 érték volt, míg azokban a folyamatokban, ahol az abrázió kisebb szerephez jutott, 
a görbe maximuma 1,5-2,5 értéknél volt. 

 

7.2. Megállapítások 
I. MEGÁLLAPÍTÁS 

A kidolgozott algoritmus sűrűséggörbék segítségével – az érdességmérés eddig ismert 
gyakorlatától eltérően – a felületek részletes vizsgálatát biztosítja. Nem csupán átlagos jellemzőket 
ad a felületről, hanem képes azt részleteiben jellemezni. 

 
II. MEGÁLLAPÍTÁS 

Az érdességcsúcsok jellemzőinek vizsgálata során az érdességcsúcsokkal kapcsolatban 
megállapítottam, hogy azok csúcsszöge – az általam vizsgálat esetekben – tompaszög, mégpedig 
jellemzően 150°-nál nagyobb értékű szög. 
 
III. MEGÁLLAPÍTÁS 

Az érdességcsúcsok csúcssugarai igen széles érték-tartományban helyezkednek el, értékük a 
felület jellegétől függően csupán nagyságrendileg határolható be. A csúcssugár értéke az általam 
vizsgálat esetekben néhány 10 µm -től több 1000 µm-ig terjedt. 

 
IV. MEGÁLLAPÍTÁS 

Az érdességcsúcsok vizsgálata során megállapítottam – megerősítve a szakirodalom ilyen irányú 
forrásait –, hogy az érdességcsúcsok alakja lényegesen eltér a modellezésben számos helyen 
alkalmazott félgömbtől. Csúszósúrlódás során a felületek érdességcsúcsai a csúszás irányában 
elnyújtottak. 
 
V. MEGÁLLAPÍTÁS 

Az általam megfigyelt abrazív kopási folyamatok esetén a felületi karcképződésben jelentős 
szerepet játszik a kopadék. Enyhe kopás esetén („mild wear”) ez a hatás olyan domináns lehet, hogy 
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a felületen keletkező jelentősebb karcok forrásának a felületek között megjelenő kopadékot 
tekinthetjük. 
 
VI. MEGÁLLAPÍTÁS 

Elsősorban az érdességcsúcsok csúcssugarának értékeire alapozva megállapítható, hogy a kenés 
kedvezőbb hatása nem csupán a kedvezőbb működési, súrlódási viszonyokban nyilvánul meg, 
hanem a működés, kopás során kialakuló mikrotopográfiákban is. A kent körülmények között 
működő felületek mikrotopográfiái önmagukban is kedvezőbb érintkezési viszonyokat teremtenek. 
 
VII. MEGÁLLAPÍTÁS 

Az általam vizsgált acél-kerámia csúszópár száraz súrlódása során az alkalmazott vizsgálati 
körülmények között azt tapasztaltam, hogy a felületek között egy oxigénben gazdag tribofilm réteg 
keletkezik, mely a súrlódópár mindkét tagjának felületén megtapad. A kialakult film nem folytonos, 
repedésekkel és 3-10 µm mélységű felszakadásokkal tarkított.  

 

7.3. Az eredmények hasznosításának lehetőségei 
Az eredmények egyik alkalmazási területét a tribológiai vizsgálatok jelentik. Azáltal, hogy 

képesek vagyunk a kopási és súrlódási jelenségekkel kapcsolatos információkat nyerni, további 
tribológiai alapkutatások segítője lehet a kidolgozott módszer. Segíthet a felületen bekövetkező 
kopási folyamatok azonosításában, és ezáltal következtethetünk az azt létrehozó folyamatra. 
Gépalkatrészek – elsősorban súrlódó alkatrészek – kopási tönkremenetele során ily módon 
lehetőség nyílik a káros folyamatok diagnosztizálására. A kifáradási folyamatok felületi érdességgel 
való összefüggésének vizsgálata is érdekes alkalmazási területet jelenthet. Számos kérdés felmerül 
annak kapcsán, hogy a felület minősége milyen szerepet játszik az ismétlődő igénybevételnek kitett 
alkatrészek fáradásos tönkremenetelénél, illetve a felületi fáradási jelenségekkel összefüggésbe 
hozható kopási viselkedésnél.  

Így a felületi érdességmérés „klasszikus” alkalmazási területe, a szerszám és folyamat-minősítés 
és diagnosztika, egy új, hatékony eszközzel lehet gazdagabb. A kidolgozott szoftver alkalmazásával 
a gyártási folyamatok gazdaságosabbá tehetők.  

A mikrotopográfiai mérésekből és kiértékelésből származó leghatékonyabb alkalmazási 
lehetőség a mai tudományos világ által fokozottan kutatott terület, a modellezés lehet. A 
mikrotopográfiai eredmények szilárd alapját képezhetik az érintkezési és hőtani modelleknek mind 
végeselemes, mind más modellek esetén. 

A továbbiakban néhány konkrét, általam megfogalmazott gyakorlati alkalmazási lehetőséget 
mutatok be: 

• Számos helyen, például személygépkocsik adagoló rendszerében, problémát jelent az, ha 
a tömítő felületeken folytonossági hiányok jelentkeznek. A hagyományosan alkalmazott 
2D-s érdességmérés nem képes az ilyen típusú hibákat kiszűrni. Ugyanakkor a tömítő 
felületről készített mikrotopográfiai analízis, mely meghatározza a felszakadások, 
gödröcskék, karcok méretét alkalmas arra, hogy eldöntse, egy-egy adott felületi hiba 
méretéből kifolyólag tömítetlenségi problémát okoz-e. 

• A felületi érdesség vizsgálatának egyik célterülete gépszerkezetek bejáratási, bejáródási 
periódusának csökkentése. Ennek feltétele, hogy a legyártott felületi topográfia 
„megegyezzen” a bekopott állapottal. Mivel az érintkezési viszonyokat az 
érdességcsúcsok geometriája befolyásolja jelentős mértékben, ezért a legyártott és a 
bekopott felület minősítésének, összehasonlításának alapja is egy érdességcsúcs alapú 
mikrotopográfia analízis lehet. 
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1. Melléklet: A mikrogeometria és mikrotopográfia paraméterei 
1.1. 2D-s paraméterek 
Ra átlagos érdesség (arithmetic mean deviation) 

 

 
 
Rp maximális csúcsmagasság (maximum profil peak height) 
   Rp= max (Z(x)) 

 
 
Rv maximális völgymélység (maximum profil walley depth) 
   Rv= min (Z(x)) 

 
 
Rq simasági mérőszám (root mean square deviation) 
 

 

 
 
Rz érdesség magasság (maximum height of profil) 
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Rsk ferdeségi mérőszám (Skewness) 

 

 
 
Rku lapultsági mérőszám (Kurtosis) 

 

 
RSm a profil elemek közepes távolsága (mean width of the profil elements) 

 

 
 
RS a lokális maximumok átlagos távolsága (mean space of peaks) 
 

A lokális maximumok átlagos távolságát adja. 
 
R∆q profil hajlásának négyzetes középértéke (root mean sqare slope) 
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Rk magzóna (core roughness depth) 
Rpk csúcszóna (reduced peak height) 
Rvk völgyzóna (reduced walley depth) 
Mr1 (material portion 1) 
Mr2 (material portion 2) 
 

 
 

1.2. 3D-s paraméterek 
Sa. átlagos érdesség (Aritmetic Mean Deviation of the Surface) 

 
 
Sq. simasági mérőszám (Root-Mean-Square Deviation of the Surface) 

 
 
Sz. a felület 10 pont magassága (Ten Point Height of the Surface) 

 
 
Ssk. (Skewness of Topography Height Distribution) 
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Sku. (Kurtosis of Topography Height Distribution) 

 
 
S∆q lapultsági mérőszám (Root-Mean-Square Slope of the Surface) 

 
 
Sdr felületarány (Developed Interfacial Area Ratio) 

 
Kiszámításához a mintavételi pontokra háromszöglapocskákból alkotott felületet fektetünk, majd 

az így kapott felület és a mintavételi felület különbségét vonatkoztatjuk a mintavételi felületre. 
 
Stp hordfelület arány (Surface Bearing Area Ratio) 

 
Adott h magasságban csonkolva a felületet, ez a paraméter megadja a csonkolt és az eredeti 

mintavételezési felület arányát. A csonkolási magasság megállapítására többféle definíció is létezik. 
A h paraméter futtatásával (ηmin<h< ηmax) a hordozófelületi görbét kaphatjuk meg. 
 
Sbi hordozófelületi jelzőszám (Surface Bearing Index) 

 
Ahol η0,05 az 5%-os hordozófelületi arányhoz tartozó érdességmagasság. Nagyobb 

hordozófelületi jelzőszám jobb teherviselési jellemzőket jelent. 
 
Sci magzóna folyadékmegtartó képessége (Core Fluid Retention Index) 
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Svi völgyzóna folyadékmegtartó képessége (Valley Fluid Retention Index) 
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2. Melléklet: Az acél csúszópálya eredeti és kopott felülete 
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M.2.1. ábra. Az acél csúszópálya topográfiája a vizsgálatok előtt 
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M.2.1. ábra. Az acél csúszópálya topográfiája a vizsgálatok után 
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3. Melléklet: A tribofilm összetétele  
(mérési jegyzőkönyv, BME Anyagtudomány és Technológi Tanszék) 
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Összefoglaló 
Napjaink korszerű méréstechnikája, valamint a számítógépes adatfeldolgozás sebességének és 

kapacitásának folyamatosan bővülése megteremtette a lehetőséget a felületi mikrotopográfia egyre 
pontosabb, részletekbe menő elemzésére. A felületi mikrotopográfia vizsgálatából nyert 
információk széles körben nyernek alkalmazást: az érintkezési, súrlódási, hőátadási, kenési, stb. 
folyamatokat kutató szakemberek a pontosabb, lokális viselkedést is figyelembe vevő modellekbe 
beépítik az információkat. 

Munkám során numerikus eljárást dolgoztam ki a mikrotopográfiai érdességmérésből származó 
adathalmazok feldolgozására, az alábbi kutatási célokkal: 

- az érdességcsúcsok és karcok főbb geometriai jellemzőinek vizsgálata, 
- „lokális” információk a felületről, 
- „mélység irányú” vizsgálat, 
- kopásdiagnosztikai vizsgálatok támogatása, 
- mikrotopográfia változásainak nyomon követése a kopás során. 
Az algoritmus teszteléséhez és alkalmazhatóságának felméréséhez kopott felületek elemzését 

végeztem el. A vizsgálatoknak három csoportja volt. 
Egyrészt laboratóriumi körülmények között vizsgáltam acél és bronz csúszópár kopási 

viselkedését. Itt ellenőrzött körülmények között nyomon követtem a bronz-felület egy kiemelt 
szeletének változását. 

A kísérletek második csoportja félüzemi berendezésen történt a Karlsruhei Egyetem 
Terméktervezési Intézetében (Institute of Product Development) található tengelykapcsoló modell-
berendezésen, kerámia-acél súrlódópáron. Adott működési körülmények között kopott súrlódópár 
mikrotopográfiai elemzését végeztem el.  

A kísérletek és mérések 3. csoportja valós gépszerkezet üzemi körülmények közötti vizsgálata 
volt. AUDI gépkocsik vezérműtengelyének és hozzá kapcsolódó alkatrészeinek felületi 
mikrotopográfiáját vizsgáltam 20.000 km-t és 115.000 km-t futott 1.9 l-es dízelmotorok esetén. 

Eredményeim az alábbiakban foglalhatóak össze: 
A felületi mikrotopográfia érdességcsúcsainak és karcainak vizsgálatára numerikus eljárást 

fejlesztettem ki. Az algoritmus azonosítja a mikrotopográfia érdességcsúcsait és karcait, valamint 
meghatározza azok irányultságát, csúcsszögét, csúcssugarát, szélesség- és hosszirányú méreteit. 

A felületi mikrotopográfia vizsgálatából nyert eredmények alkalmasak a felületek érintkezési 
körülményeinek elemzésére, valamint karcképződési vizsgálatok támogatására, lehetőséget 
teremtve a működési és tönkremeneteli folyamatok eddiginél részletesebb vizsgálatára. 

A különböző kopási folyamatok, mechanizmusok különböző felületi mikrotopográfiát 
eredményeznek, ezért a kidolgozott algoritmus kopásdiganosztikai vizsgálatok eszközévé válhat.  

Az általam vizsgált bronz-acél csúszópár enyhe kopása (mild wear) során a bronz 
mikrotopográfia érdességcsúcsainak csúcsszöge és csúcssugara nőtt, az érdességcsúcsok 
„zömökebbé” váltak. 

Az általam vizsgált kopási esetekben, ahol a domináns kopási mechanizmus az abrázió volt, az 
érdességcsúcsok nagy és kistengelyének arányát mutató sűrűséggörbe maximuma a 4-5, de egyes 
esetekben a 20-30 érték volt, míg azokban a folyamatokban, ahol az abrázió kisebb szerephez jutott, 
a görbe maximuma 1,5-2,5 értéknél volt. 
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CHARACTERISATION OF SURFACE MICROTOPOGRAPHY OF 

STEEL-STEEL AND CERAMIC-STEEL SLIDING PAIRS 
 

PhD Thesis 
 
 

Árpád Czifra 
 

Abstract 
 

An algorithm - based on slicing method - has been developed to characterize the surface 
microtopography by the analysis of the asperities. Distribution curves were used for characterizing 
the orientation of the asperities together with their peak angle, peak radius, as well as the ratio of 
major and minor axes. 

Wear experiments and measurements were performed to study surface microtopography 
changes. Investigations extended to wear in the course of the non-lubricated sliding friction of 
bronze – steel, ceramic – steel and steel– steel sliding pairs. The method developed properly 
characterizes worn surfaces and conclusions can be drawn to the contact and wear behavior of the 
surface by the analysis of microtopography.  

It was also examined what additional information was provided by SEM recordings of surfaces 
on surface structure, with particular regard to tribological phenomena. 
 
 
Keywords: microtopography, slicing method, asperity analysis, sliding friction 
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CHARACTERISATION OF SURFACE MICROTOPOGRAPHY OF 
STEEL-STEEL AND CERAMIC-STEEL SLIDING PAIR 

 
PhD Thesis 

 
 

Árpád Czifra 

 
Summary 

 
Nowadays, the advanced metrology and extension of capacity and speed of computer-based data 

processing gave the chance of more accurate and curious analysis of surface microtopography. 
Information obtained from investigation of surface microtopography are applied in wide range: 
contact-, friction-, heat transfer- and lubrication-models based on the surface microtopography to 
take into consideration the local behavior. 

In my work numerical algorithm was developed to process the data come from the measurement 
of surface topographies. The aims were the follows: 

- to characterize the main features of asperities and walleyes, 
- to get local information of the surface, 
- to analyze the topography “in depth”, 
- to support the wear-diagnostic, 
- to study the changes of microtopography in wear. 

To verify and test the algorithm worn surfaces were analyzed in three different cases. 
Firstly laboratory wear test were carried out between bronze-steel sliding pair. The particular 

area of bronze surface was analyzed, and its changes were followed in a monitored wear process. 
Secondly, tests were done on a clutch model system in Institute of Product Development of 

University Karlsruhe between ceramic-steel sliding pair. The analysis of microtopographies was 
carried out in prescribed operating circumstances. 

Thirdly, microtopography of AUDI timing shaft and its associated components were analyzed. 
They come from 1.9 l diesel engine run 20.000 and 150.000 km. 

The results can be summarized as follows: 
I. Numerical method was developed to analyze the asperities and walleyes of surface 

microtopography. The analysis defines the asperities and walleyes and calculates their 
orientation, peak angle, peak radius and their extent in width and length. 

II. The results obtained from surface microtopography can be applied in analysis of contact 
behavior and scratch formation to give the chance of more accurate investigation of 
operation and deterioration processes. 

III. Different wear mechanisms and processes produce variant microtopographies, therefore 
the algorithm developed can be applied  

In case of bronze-steel sliding pair I studied the asperity radius and peak angle of asperities of 
bronze microtopography have grown and the asperities become more “stumpy”. 

In cases where dominant wear mechanism was the abrasion, the maximum points of 
distribution density curves of ratio of major and minor axis were 4-5 and in some cases it 
was 20-30 while in other cases where the abrasion has not got an important role the 
maximums of curves were in range 1.5-2.5. 

 


