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Bevezetés

1 Bevezetés
Napjainkban egyre kisebb méretű száraz súrlódó tengelykapcsolók egyre nagyobb
teljesítmény átvitelére képesek. A száraz súrlódó tengelykapcsolók fejlesztését a járműiparban
tapasztalható egyre nagyobb teljesítményigény megjelenése gerjeszti, és újabb megoldások
keresésére serkenti a fejlesztő mérnököket. A fejlesztés egyik iránya olyan újfajta súrlódóbetét
anyagok kifejlesztése, amelyek kopásállóak, kémiai stabilitással rendelkeznek, nagy hőmérsékleten is
megőrzik szilárdásgukat, nagy súrlódási tényezővel továbbá nagy nyomószilárdsággal rendelkeznek.
Nagyon fontos követelmény az üzem közbeni állandó nagyságú súrlódási tényező biztosítása.
A monolitikus1 szinterelt kerámia anyagok a súrlódóbetét fejlesztések egyik ágát képviselik,
melyek közül csupán néhány felel meg a nagy követelményeknek, mint például az alumínium-oxid
(Al2O3), a szilícium-karbid (SiC) illetve a berillium-oxid (BeO). A kerámia anyagokból költségvonzatuk
és ridegségük miatt kisméretű súrlódó felületeket készítenek. A kerámiákat általában acél
súrlódópárral együtt alkalmazzák. Jellemzőjük, hogy nagy nyomószilárdságuk miatt nagyobb
nyomóerővel terhelhetők, és a nagy súrlódási tényező hatására igen nagy hőmérséklet jön létre az
érintkezés során. A nagy hőmérséklet kis mértékben hat a kerámia mechanikai tulajdonságaira, nagy
mértékben az acél mechanikai viselkedésére. Az utóbbi jelenség kihatással van mind a súrlódási
tényező nagyságára, mind pedig a kopási folyamatra és a felületi károsodási mechanizmusokra.
A mai számítástechnikai lehetőségek lehetővé teszik a mechanikai-hőtani folyamatok egyre
jobb modellezését. A modellezési eszközök közül a végeselemes módszert alkalmazva olyan
szimulációt tudunk megvalósítani, mely természetesen korlátolt lehetőségekkel rendelkezik, azonban
az eredmények elemezésével nagymértékben segíti a tapasztalt károsodási folyamatok mind jobb
megismerését és a megfelelő konstrukciós megoldások keresését.

1.1

Doktori értekezés témája és célja

A doktori értekezés témája a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Gépszerkezettani Intézetének és a Karlsruhei Egyetem Termékfejlesztési Intézetének (Institut für
Produktentwicklung Karlsruhe) közös kutatása, mely új típusú alumínium-oxid kerámia betétanyaggal
ellátott súrlódó tengelykapcsoló tanulmányozását tűzte ki céljául. A doktori értekezés témája a
Karlsruhei Egyetemen keresztül kapcsolódik a német SFB 483 (Sonderforschungsbereiche 483)
kutatási programhoz. A program célja a különleges kerámia anyagokkal megvalósított
nagyteljesítményű csúszó és súrlódó rendszerek vizsgálata [w3sf].
A doktori értekezés célja, az alumínium-oxid - acél súrlódóbetét-pár száraz súrlódása során az
érintkezési és a hőtani jelenségek feltárása. Az értekezés, a tudományos kutatás eszköztárának
felhasználásával, az alábbi kérdésekre keresi a választ:
•

Milyen az érintkezési tartomány nagyságának és eloszlásának időbeni változása száraz
súrlódás során?

•

Hogyan határozható meg és hogyan változik a fejlődő hő megoszlásának aránya (a
hőpartíció) és időbeni változása gyorsuló csúszás során?

•

Hogyan változik az érintkezési hőmérséklet nagysága és eloszlása a száraz súrlódás során?

•

Milyen mechanikai és hőtani igénybevételek jönnek létre az érintkezési felületen, száraz
súrlódás során a felületi érdesség hatására?

A tengelykapcsoló súrlódóbetétekkel szemben fontos követelmény az állandó súrlódási
tényező és a minimális kopás. Az állandó nagyságú súrlódási tényező az egyenletes terhelésátadást,
a kis kopás a hosszú élettartamot biztosítja. A kutatás forrásaként szolgáló alapprobléma, hogy az
alumínium-oxid kerámia súrlódási tényezője acéllal vagy öntöttvassal, egyenletesen növekvő súrlódási
sebesség esetén nagymértékben csökken. Ez a kedvezőtlen jelenség instabil, ún. stick-slip
csúszáshoz vezethet [HwGa03], és így alkalmatlanná teszi az alumínium-oxid kerámiát arra, hogy
súrlódóbetétként alkalmazzák. Ezzel szemben a gyakorlatban alkalmazott kerámiabetétekhez képest
kedvező érték / ár aránya sürgeti a kedvezőtlen folyamatok megismerését. Az értekezés hipotézise
szerint, a súrlódási tényező csökkenésének egyik forrása az igen nagy érintkezési hőmérséklet az
érintkező kerámia és acél testek között, mely [Ko94] megállapításaira támaszkodik.
A doktori értekezés témájában alapkutatás, mely a súrlódási tényező csökkenését befolyásoló
1

egyetlen anyagból készülő, nagy tisztaságú
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folyamatokat kívánja megvizsgálni, de nem kíván foglalkozni a károsodási mechanizmusokkal, és nem
keresi közvetlenül a kopás csökkentésének lehetőségeit. Az értekezés eredményei azonban lehetővé
teszik a károsodási mechanizmusok mind jobb megismerését, és közvetett módon kihatással vannak
a kopás csökkentésére is.
Kutatásomban a száraz súrlódás hőtani analízise során többszintű vizsgálatokat (számítás és
mérés) végeztem el. A tényleges érintkezési hőmérséklet meghatározásához szükséges a névleges
érintkezési hőmérséklet (vö. 5 fejezet) ismerete az üzem során. A makroléptékű vizsgálatok
segítségével betekintést nyerhetünk az egész vizsgálóberendezés hőtani viselkedésébe, és
megismerhetjük a névleges érintkezési hőmérsékletet. A névleges hőmérsékleti állapot azonban nem
képes választ adni a tapasztalt nagy érintkezési hőmérsékleti értékekre, így a felületi érdesség
figyelembe vétele válik szükségessé. A mezoléptékű vizsgálattal meghatározhatjuk az érintkezési
tartományon belül, a felületi érdesség hatására kialakuló érintkezési és hőtani folyamatokat. Az
érintkezési hőmérséklet meghatározásához a kétszintű vizsgálat ugyanúgy elengedhetetlen, mint a
számításokhoz elvégzett mérések, melyek alátámasztják a számítási modellek helyességét.
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2 A szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése
A doktori értekezés célja egy speciális kerámia súrlódóbetét érintkezési és hőtani vizsgálata,
száraz súrlódás során. A súrlódóbetétekkel foglalkozó alfejezet be mutatja, a súrlódó tengelykapcsoló
fejlődésének legjelentősebb mérföldköveit, a ma alkalmazott súrlódóbetét típusokat, majd kiemeli és
ismerteti az alumínium-oxid súrlódóbetét kutatás két irányát.
A transzferfilmekkel foglalkozó fejezet rámutat a száraz súrlódás közben fellépő mechanikai
és hőtani folyamatok összetettségére, bemutatja a tapasztalt felületi és felület alatti felkeményedés
okait, s ezzel alátámasztja a mérési eredményeket és az érintkezési számításoknál alkalmazott
közelítéseket.
Ahogy az előző fejezetben olvasható, az érintkezési és hőtani folyamatok vizsgálata áll a
doktori értekezés középpontjában. Az érdes felületek érintkezésével és hőtani vizsgálatukkal
foglalkozó fejezetből megtudható, hogy e téren hol tart ma a tudomány és milyen korlátok
akadályozzák a továbblépést.

2.1

Autóipari száraz tengelykapcsolók történeti áttekintése

Az autóiparban használatos egytárcsás száraz súrlódó tengelykapcsoló a tengelykapcsolók
között kiemelkedő helyet foglal el. A továbbiakban e típusra a tengelykapcsoló elnevezést használom.
Kiemelkedő helyzetét az egyre fokozódó motorizáció biztosította és biztosítja ma is. A tengelykapcsoló
osztályozása szerint változtatható kapcsolatú oldható mechanikus tengelykapcsoló [TeNaHe71].
A századfordulón a belsőégésű- és az elektromotor továbbá a hagyományos gőzhajtás között
szoros verseny alakult ki. A belsőégésű motorok kedvezőtlen nyomaték - fordulatszám jelleggörbéje
miatt indítási segítségre volt szükség, ami kezdetben a kisebb járművek esetén azok „betolása” volt. A
kapcsolatot a motor és a hajtómű között egyszerű bőr laposszíj hajtással oldották meg, mely
előfeszítésével szabályozták a hajtásra átadott motornyomatékot (Benz 1886). A szíjhajtás esetén
nagy volt a csúszás, a szíj melegedett és kopott. Ez késztette a konstruktőröket arra, hogy a mai
tengelykapcsolók előfutáraként megalkossák a központi csavarrugóval előfeszített kúpos
tengelykapcsolót (1/I. ábra). Egy pedállal egy emelőn keresztül lazították a rugóerőt, és így oldották a
kapcsolatot (1889). A kúpos tengelykapcsolókkal szemben támasztott követelmény volt, hogy
induláskor a motor le ne fulladjon, illetve ne rángassa a hajtóművet. Kezdetben teveszőrt, később
olajjal kent bőrt használtak súrlódóbetétként. A kúpos tengelykapcsoló előnye, az önbeálló kapcsolat
és a tökéletes szétkapcsolás, ellensúlyozta a felmerülő újabb problémákat. A gyorsan kopó
súrlódóbetét cseréje nehézkes volt, melyre válaszul rugós csapokat szereltek be a kopott bőrréteg
lelökésére. További problémát okozott, hogy a nagy tömegű súrlódótárcsa hosszadalmas lelassulása,
melynek megoldásaként a súrlódótárcsát fékező pedállal kellett megállítani. Nehézséget okozott, hogy
a kúpos tengelykapcsolót, felmelegedett és a kihűlt állapotban más-más játékkal lehetett kapcsolni. Az
első világháború végén ezt számos konstrukció kívánta orvosolni, mint például a német NAG
egyesülés, mely ventilátor lapátokat alkalmazott a tengelykapcsoló hűtésére. A jobb hővezetés
érdekében a Daimler cég alumíniumból készítette a nyitott tengelykapcsolóját. A kúpos
tengelykapcsoló mellett elindult a torziós csavart lemezrugóval oldott hengeres tengelykapcsoló
terjedése, amit a Daimler cég a Mercedes-Benz járművekben használt, de a 20-as évekig a kúpos
tengelykapcsolónak egyeduralma megtörhetetlen volt. A Daimler-torziós csavart lemezrugós
tengelykapcsoló kifejlesztésével egyidőben, Hele-Shaw professzor Angliában az autóipar számára
megtervezte a mai tengelykapcsolók elődjének tekinthető több-lemezes súrlódó tengelykapcsolót (ez
a típus napjainkban is népszerű tengelykapcsoló) (1/II. ábra). A típus előnye, hogy kis térfogaton nagy
súrlódó felülettel, rángatás mentes kapcsolást tesz lehetővé. Az első időkben bronz – acél lemez
párosítást alkalmaztak, melyeket csapos vezetékekkel vezettek meg, mind száraz mind olaj/petróleum
kenéssel. A több-lemezes tengelykapcsoló legnagyobb hátránya a lemezek közötti adhézióból
származó „húzó hatás”, kiváltképp olaj kenés esetén, mely a váltást megnehezítve csak részleges
nyitást tett lehetővé. 1904-ben De Dion és Bouton elkészítette az egytárcsás lemezes súrlódó
tengelykapcsolót, mely csak jóval később az 1920-as években kezdett teret nyerni, és teszi ezt a mai
napig (1/III. ábra). Az egytárcsás típus teljesen kiszorította a riválisokat az autóiparból. Kis tömege
miatt a súrlódótárcsa gyorsan lelassul, feleslegessé téve a speciális fékeket, ugyanakkor gyorsabb és
komfortosabb kapcsolást tesz lehetővé. A szorító erőt, melyet a vezető továbbra is pedálkarrendszeren keresztül oldott, kúpos hüvely-emelő alakzár biztosította. Később megjelentek az
azonos osztókörön elhelyezkedő a súrlódó felületre merőleges csavarrugók. A csavarrugós
előfeszítés hátránya, hogy a centrifugális erőtér a csavarrugót nagyobb fordulatszámon az őt
megvezető hüvely falához préseli, megnövelve a nyitáshoz szükséges erőt és a csavarrúgók kopását
okozva. Ezzel a problémával először a BMW, az Alfa-Romeo és a Glas cégek találkoztak az 1960-as
években. Az 1960-as évek végén a gyártók áttértek a központi tányérrugó alkalmazására, mely
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érzéketlen a fordulatszám változására, kisebb a helyigénye, tömege és egyszerű felépítéssel
rendelkezik.

I)

II)

III)

1. ábra. Autóipari tengelykapcsoló fejlődési mérföldkövei: I) kúpos tengelykapcsoló, II) Hele-Shaw féle
többlemezes tengelykapcsoló, III) De Dion és Button egytárcsás tengelykapcsolója [As00]

2. ábra. Kéttömegű lendkerekes tengelykapcsoló: (1) összevont első lendkerék és csillapítóház, (2) második súrlódó lendkerék, (3) első lendkereket borító lemez, (4) kettős spirálozású csavarrugó, (5) tömítőgyűrű, (6)
köríves vezető persely, (7) karima, mely összekapcsolja a lendkerekeket, (8) szellőző, (9) indító fogaskoszorú,
(10) tömítőgyűrű, (11) támasztó perem, (12) kiegyenlítő súly, (13) szellőző, (14) mélyhornyú golyóscsapágy, (15)
a tengelykapcsolót a forgattyús tengelyre felerősítő csavar, (16) előfeszítő tányérrugó, (17) nyomatékhatároló
súrlódótárcsája, (18) nyomatékhatároló tárcsa, (19) előfeszítő tányérrugó, (20) támasztófedél, (21) támasztófedél
csapja, (22) zsírzó üreg, (23) hegesztési varrat, (24) szerelési kivágás, (25) nyomótárcsa, (26) szellőző, (27)
központi tányérrugó, (28) támasztó gyűrűk, (29) csuklós csap, (30) visszatérítő és tangenciális lemezrugó, (31)
szegecs, (32) szerelési kivágás, (33) bordásagy, (34) rögzítő csavar, (35) előfeszítő tányérrugó, (36)
súrlódótárcsát rögzítő szegecs, (37) súrlódóbetétet hordozó acéllemez szegmense, (38) súrlódóbetét szegecse,
(39) súrlódóbetét, (40) szegecs, (41) lendkerék összekötő tárcsa (42) az első lendkerék tehetetlenségét és
tömegét biztosító gyűrű, (43) szegecs [As00]
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A központi tányérrugós típus ma már egyeduralkodó a tengelykapcsolókszerkezetekben. A
tengelykapcsoló tömegének csökkenése következtében, a motor gerjesztő hatása a forgattyús
tengelyen és a tengelykapcsolóon keresztül egyre nagyobb mértékben a hajtóműre adódik át. A motor
gerjesztő hatása abból adódik, hogy a forgattyús tengelyen ébredő nyomaték ingadozik. Dízel
motoroknál erősebb ez a hatás. Ennek következtében kopnak és kifáradnak a hajtómű fogaskerekei
és csapágyazása [As00]. Ezen kivűl csökkenti a vezető komfortérzetét a váltókaron érzett rezgés, és a
karosszériára átadott gerjesztésből adódó felerősített zaj. Ezért napjainkban egyre több csillapító elem
található a tengelykapcsolókban, mint például párhuzamosan kapcsolt rugók és súrlódó betétek. Ezen
a téren jelentős előrelépést jelentett a kéttömegű lendkerék megjelenése (LuK ZMS / DMF), lásd 2.
ábra. Természetesen számos más fejlesztés is napvilágot látott, mint például az önbeállító
tengelykapcsoló (LuK SAC), a forgattyús tengelybe épített csillapítás, a párhuzamos váltású váltómű
(LuK PSG), az automatikus váltómű (LuK ASG), stb… [w3lu]. Napjaink tengelykapcsolójaival szemben
számos fontos követelményt támasztanak, mint például:
1. hosszú élettartam,
2. kis nyitási erő,
3. kis méret és tömeg,
4. egyenletes, rángatás mentes indulás,
5. gyors fokozatváltás biztosítása,
6. a váltómű rezgésszigetelése,
7. a váltómű túlterhelés elleni védelme,
8. könnyen cserélhető konstrukció
9. nagy, egyenletes teljesítmény-átvitel.

2.2

A súrlódóbetétek

A tengelykapcsolókkal szemben támasztott számos kívánalom teljesítése a megfelelő
súrlódópár kifejlesztésén, kiválasztásán dől el. Fontos követelmény a súrlódópárokkal szemben, hogy
nagy súrlódási tényezőt (µ> 0,4) produkáljanak, mely érzéketlen a hőmérsékletre és a csúszási
sebességre [AlArHe01]. Ha a súrlódási tényező, illetve a súrlódási erő csökken a csúszási sebesség
függvényében (dµ/dv < 0), akkor az ún. akadozva csúszás (stick-slip) jelenség lép fel, amely erős
kopást és nemkívánatos rezgést okoz [AlArHe01], [HwGa03], ezért ajánlatos a nullától nagyobb
meredekség (dµ/dv > 0) biztosítása. A súrlódópároknak jó hővezetőknek, kopásállóknak és hőállónak
kell lenniük. A súrlódóbetétek geometriai kialakítása általában tárcsa (szerves betétek, kompozit
betétek). Más esetekben a hőtágulási jelenségek miatt létrejövő élfelfekvést megelőzendő, a tárcsa
geometriát felosztják, gyakran kör alapú „tablettákra”. A súrlódóbetéteket rugalmas acéllemez
szegmensekre erősítik, lásd a 3. ábrán [AlArHe01].

3. ábra. Kerámia súrlódóbetétek az acélszegmensekkel ellátott, kereskedelemben kapható súrlódótárcsán.
[AlArHe01]

Az egytárcsás tengelykapcsolók súrlódófelületei kezdetben grafittal kent acél tárcsák voltak,
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később azonban megjelentek az azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek. Az aszbesztbetét nem képes
µ =0,4-nél nagyobb súrlódási tényezőt biztosítani, érzékeny a nagy hőmérsékletre, legnagyobb felületi
terhelhetősége 0,4 MPa. Összetételük alapja epoxi gyanta, mely fenol-, és melamin gyantával, illetve
butadién gumival hoz létre kémiai kötést. Ezek mellett számos egyéb töltőanyagot is tartalmaz ez a
fajta súrlódóbetét. Nagy hőmérséklet esetén a gyanta és a szerves alkotók folyadék fázist alkotnak és
így csökkentik a súrlódási tényezőt, ezzel egyidőben erős kopás jelentkezik. Az epoxi gyanta alapú
súrlódóbetétek üzemi hőmérséklete 120 °C - 180 °C tartományba esik, terhelhetőségük határa 250
°C. Napjainkban az azbeszt rákkeltő hatása miatt már azbesztmentes súrlódóbetéteket használnak
[AlArHe01], [Il94].
Az azbesztmentes betétekkel párhuzamosan az utóbbi évtizedben megjelentek a szinterelt
fém-fém vagy kerámia-fém, illetve a kerámiakompozit - fém súrlódóbetét párok. Ezek az autó- és
motorsportban, tehergépjárművekben és erőgépekben (mező-, erdő- és bányagépészet) kerülnek
felhasználásra. Fő erényük a kis méret, a nagy súrlódási tényező és a kopásállóság.
A szinterelt fém betétek keményebb és ridegebb súrlódóbetétek, mint a epoxi alapú társaik.
Általában réz vagy acél ötvözet alapú szinterelt súrlódóbetétek, melyeket tengelykapcsoló és
fékbetétként alkalmaznak nehézgépjárművekben. Nagy üzemi hőmérsékleten, 800 °C vagy a felett,
nagy súrlódási tényezőt biztosítanak (µ =0,4 - 0,7). Speciális esetekben kerámia szemcséket is
tartalmaznak (cermet = ceramic+metal). A sebességváltás komfortja messze elmarad a szerves
súrlódóbetétekétől, így a személygépjárművek körében nem terjedt el [AlArHe01].
Szénszállal erősített karbon mátrixú kompozitbetéteket a légi közlekedésben és az
autósportban alkalmazzák. E súrlódóbetétek nagy súrlódási tényezőt (µ=0,5 - 0,6) biztosítanak nagy
hőmérsékleten. A szénszállal erősített karbon mátrixú kompozitbetéteket kis hőmérsékleten kis
súrlódási tényezővel párosuló intenzív kopás jellemzi. További hátránya, hogy oxidációra hajlamos
600 °C felett. Nagy költsége miatt szűk alkalmazási területtel rendelkezik [AlArHe01].
Kerámia kompozitbetétet a karbon kompozitokkal ellentétben a alacsonyabb ár, a nagyobb
hőterhelhetőség, kis hőfokon kisebb kopás és jobb fékteljesítmény jellemzi. A speciális szénszál
szövetet (Si,C,B,N alapú) vákuumban folyékony szilíciummal itatják át (C/C-SiC). A létrejövő súrlódási
tényező nagy (µ =0,3 - 0,8), de csúszási sebesség függő. Ha a jobb hővezetés érdekében a
szénszálakat irányítottan helyezik el, akkor a súrlódási tényező nem esik µ = 0,6 alá. Alkalmazása
elsősorban a személygépjárművek elitjében fordul elő csupán (Porsche Carrera GT), mivel
előállításuk igen költséges [AlArhe01], [w3po]. Alkalmazásával kisebb méretű tengelykapcsoló
készíthető, amint az a 4. ábrán is látható.
A monolitikus kerámiák az utóbbi évtizedben kerültek a tengelykapcsoló súrlódóbetét kutatás
látóterébe, előnyük többek között kedvező áruk, nagy szilárdságtani és hőtani terhelhetőségük, és
kopásállóságuk. A műszaki monolitikus kerámiák közül az alumínium-oxiddal (Al2O3) és szilíciumkarbiddal (SiC) kapcsolatosan is folynak kutatások. [AlArHe01].

5

A szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése
I)

II)

4. ábra. A Porsche Carrera GT szénszál erősítésű SiC kerámia kompozit tengelykapcsolója: I) szerkezeti
áttekintő kép, II) összehasonlítva egy hagyományos tengelykapcsoló méretével

2.2.1

Kerámia súrlódóbetétes súrlódótárcsa – acél lendkerék

A monolitikus kerámia kutatások alumínium-oxid ágát kiemelve két kutatási irányt lehet
megkülönböztetni az alapján, hogy a kerámia a súrlódóbetét, vagy a lendkerék / nyomótárcsa
alapanyaga. Az első esetben kerámia súrlódóbetéteket csúsztatnak acéltárcsán, míg a második
esetben acél súrlódóbetéteket csúsztatnak kerámiatárcsával szemben. A következő két alfejezet a
fent említett két irányvonalat ismerteti részletesebben. Mindkét esetben a tribológiai rendszer
viselkedését, a tengelykapcsoló működését modellezve, kapcsolási ciklusok sorozatával vizsgálják.
Az első esetet vizsgálják Arslan és társai [ArAl04] illetve Albers és társai [AlArMi05].
Munkájukban kísérleti súrlódási vizsgálatot végeztek Al2O3, C/SiC és SiC kerámia súrlódóbetétekkel,
illetve 100Cr6 acéltárcsával, mellyel egytárcsás száraz tengelykapcsoló viselkedését tanulmányozták.
A nagysűrűségű és nagytisztaságú (99,7 %) alumínium-oxid kerámia a Mannheimben székelő Friatec
cég F99,7 jelzésű alumínium-oxidja volt. Az első vizsgálati módban klasszikus fokozatváltást
vizsgáltak, ahol a csúszási sebesség a kapcsolási idő függvényében csökken. A második vizsgálati
módban az emelkedőn elinduló gépjármű szélsőséges esetét vizsgálták, ahol a kapcsolás során
csúszási sebesség növekszik. Többféle terhelési esetet kidolgozva, azt tapasztalták, hogy mindkét
vizsgálati módban a súrlódási tényező csökken a csúszási sebesség növekedésével. A SiC – acél
csúszópár közel állandó súrlódási tényezőt (µ= 0,4 - 0,35) biztosít, azonban az alumínium-oxid esetén
a súrlódási tényező érzékenyebben reagál a csúszási sebesség változás hatására (µ=0,5 - 0,2). A
csökkenés mértéke nagyobb a második vizsgálati módban mindkét kerámia típus esetén. A súrlódó
párok tönkremeneteli károsodását, például a kerámia súrlódóbetétek megrepedését, semmilyen
terhelési módban nem tapasztalták. A szerzők a második vizsgálati mód esetén termokamerás
felvételt is készítettek a kerámia súrlódóbetét érintkezési hőmérsékletét vizsgálva. Szilícium-karbid
(SiC) esetén a maximális hőmérséklet elérte a 250 °C-ot, míg ha a szénszál erősítésű szilícium-karbid
(C/SiC) kerámiát vizsgálták ugyanazon körülmények között, a hőmérséklet elérte a 400 °C-ot. A
szerzők nem jelöltek meg semmilyen fizikai jelenséget a hőmérséklet különbség okaként. A
vizsgálatok a kerámia súrlódóbetéteket tartalmazó tengelykapcsoló viselkedését tárták elénk.
A súrlódóbetét kutatás másik formája a laboratóriumi tribológiai vizsgálatok, mint például
rúd/tárcsa vizsgálat (Pin on Disc = PoD). Poser és társai [PoRoScZu05] vizsgálataikban TiN port
olvasztottak az Al2O3 kerámia súrlódóbetét polírozott felületébe lézernyaláb segítségével. Az
alumínium-oxid felületét 300 µm mélyen megolvasztva, a TiN szemcsékkel speciális ötvözetet
(Al24TiN) hoztak létre, melynek keménysége 10 %-kal nagyobb lett az Al2O3 alapanyag
keménységénél. Az így létrehozott speciális kerámiát 60 s ideig egyenletes sebességgel koptatták a
PoD berendezésen 100Cr6 acéltárcsával szemben. Súrlódási vizsgálataik alapján az Al24TiN kerámia
súrlódóbetét súrlódási tényezője közel állandó értékű volt (µ=0,6 - 0,58) különböző csúszási
sebességek esetén, szemben a monolitikus Al2O3 kerámia súrlódóbetét viselkedésével. Az eredményt
cáfolja Albers [AlArMi05] cikkében, melyben Al24TiN - 100Cr6 súrlódópárral végzett vizsgálatainak
eredménye található állandó gyorsulással csúszó rendszerben. A csúszási sebesség növekedésével,
az Al24TiN súrlódási tényezője acéllal szemben szintén csökkent (µ=0,6 – 0,4), hasonlóan, mint a
monolitikus kerámiáké. A különböző viselkedés forrása a két vizsgálat közötti különbség, míg az
egyikben a csúszási sebesség állandó, addig a másikban lineárisan növekszik. Poser [PoRoScZu05]
megvizsgálta a kialakult kopási nyomot, mely alapján az acéltárcsa kopása Al24TiN esetén kisebb
volt, mint a monolitikus kerámia súrlódóbetét estén, de a kemény kitöredező TiN szemcsék, erős és
mély karcokat létrehozó abráziós kopást okoztak. A kerámia súrlódóbetéteken nem tapasztaltak
mérhető kopást a vizsgálati idő rövidsége miatt. A kerámiára fémfilm kenődött fel, melynek
kialakulására kis sebességek esetén a mechanikailag kevert mechanizmus2 volt jellemző. A csúszási
sebességek növekedésével megjelentek a tribo-kémiai mechanizmusok is. A kerámia súrlódóbetét
tönkremeneteli károsodását nem tapasztalták. Az utóbbi megfigyelés jó összhangban van Biswas
[Bi00] és Rainfort [Ra00] megfigyeléseivel.
Ha a súrlódóbetét kerámiából készül, és a lendkerék valamint a nyomótárcsa acélból, akkor a
2

A mechanizmus szó alapvető értelmétől eltérően, a szakirodalom e szót használja a
transzferfilm kialakulás módjának megnevezésére [Bi00], [Ra00].
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monolitikus kerámiák közül, gyorsuló csúszás esetén, a SiC kerámia súrlódóbetét nyújtja a
legstabilabb súrlódási tényezőt acéltárcsával szemben. A SiC esetén enyhén csökkenő (µ=0,4 –
0,35), míg az alumínium-oxid kerámia súrlódóbetét esetében erősen csökkenő (µ=0,5 – 0,2) súrlódási
tényező tapasztalható az egyenletesen növekedő csúszási sebesség függvényében. Ha az
alumínium-oxid felületét TiN porral ötvözik, akkor nagyobb és enyhén csökkenő súrlódási tényező jön
létre (µ=0,6 - 0,4). Az állandó súrlódási tényező biztosítása érdekében a költséges SiC és Al24TiN
kerámiák alkalmazása a legjobb választás, de az utóbbi esetben az acéltárcsa intenzív kopása
tapasztalható. Az Al24TiN ötvözet jelenleg nem rendelkezik költséghatékony gyártástechnológiával,
ezért a SiC monolitikus kerámiabetétes tengelykapcsolók fejlesztése, a jövőt tekintve ígéretesebb.

2.2.2

Acél súrlódóbetétes súrlódóbetét – kerámia lendkerék

A fejlesztések másik irányát áttekintve a fentiektől eltérő károsodási és fizikai folyamatokat
tapasztalhatunk, melyek megismerése anyagszerkezettani vizsgálatokat igényel.
Erbacher és társai [ErBeVö05] munkájukban alumínium-oxid kerámia (F99,7) tárcsán súrlódó
acél (100Cr6) súrlódóbetétek száraz súrlódását vizsgálják. Vizsgálatukban a száraz súrlódás során a
kerámia tárcsában repedések keletkeznek, melyek orientációja és nagysága a súrlódási
veszteségteljesítmény növekedésével változik. Ahogy a súrlódási hőfejlődés mértéke növekszik a
kerámia tárcsában, radiális irányú vékony repedések jelentkeznek, melyek tovaterjednek, majd a
súrlódó „kopott vályú” mentén összeérve a tárcsa szétdarabolódását okozzák. Ha a súrlódási
veszteségteljesítményt csupán hősugárzás formájában jutatták el a kerámia tárcsára, nem
tapasztaltak károsodást. Ellenben ha az adott veszteségteljesítményt súrlódási hőfejlődés hozta létre,
a mechanikai és a hőtani terhelés együttes hatására, megjelentek a károsodás különböző formái.
Tehát a károsodás nem csupán a fejlődő hő hatására jön létre. A kopott „vályú” alatt a károsodás
döntően finom felületi érdességű interkrisztallit repedés melyet transzkrisztallit kitöredezések öveznek;
míg a kopott vályútól távol, az alatt, transzkrisztallit repedés keletkezik. A felületközeli repedés finom
felületi érdessége fáradásra enged következtetni. Röntgendiffrakciós vizsgálattal megállapították a
kerámia tárcsában a kopott vályú alatt a maradó feszültség eloszlását. Megjegyzendő, hogy hasonló
módon ellenőrizték a súrlódási vizsgálat előtti gyártásból fennmaradó feszültségi izotrópiát. A fenti
vizsgálatok eredménye szerint közvetlenül a kopott vályú alatt a súrlódás hatására radiális nyomó és
tangenciális húzó maradófeszültségek keletkeznek, a feszültségek abszolút értékei egyenlő
nagyságúak. A felületközeli radiális repedések létrejötte a fenti kéttengelyű maradófeszültség
állapotnak tulajdonítható. A felület alatt, a mélység növekedésével a radiális nyomás illetve a
tangenciális húzás átfordul az ellenkező előjelű igénybevételbe. A kezdeti feszültségeloszláshoz
képest a tangenciális maradófeszültség előjelet vált, a radiális irányú pedig mérséklődik, lásd 5. és 6.
ábra. A vizsgálat elméleti és mérési hátterét Erbacher és társai [ErOtBeVö05] cikkükben részletesen
ismertetik, továbbá elemzik a veszteségteljesítménynek, a kopott felület alatti maradófeszültségi
állapotra kifejtett hatását. Eredményeik alapján a veszteségteljesítmény növekedése növeli a fent
ismertetett kéttengelyű maradófeszültségi állapot komponenseinek abszolút értékeit. Erbacher és
munkatársai a fenti súrlódási vizsgálat részét képező [ErBeVö04] cikkükben a szerzők 4 pontos
hajlítási vizsgálatot készítettek a kerámia tárcsából radiális és tangenciális irányban kivágott
szabványos próbatesteken. Vizsgálataik fókuszában a súrlódás időtartamának a törési szilárdságra
kifejtett hatása áll. Vizsgálataik szerint a veszteségteljesítmény növelésével a törési szilárdság
csökken a kiinduló szilárdsághoz képest, amit a kezdődő radiális repedéseknek tulajdonítottak.
Megfigyeléseik alapján a törési szilárdság kevésbé csökken, ha több, de időben rövidebb szakaszból
áll a súrlódási vizsgálat. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a tengelykapcsoló kapcsolási idejének
csökkenése, kedvezően hat az alumínium-oxid kerámia lendkerék élettartamára.
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σ [MPa]

σ [MPa]
Súrlódás után

Kezdeti állapot

- - - radiális
tangenciális

5. ábra. A kezdeti izotróp kéttengelyű feszültségi
állapot a súrlódó felület alatt [ErBeVö05]

- - - radiális
tangenciális

6. ábra. A súrlódás hatására létrejövő kéttengelyű
maradó feszültségi állapot, a kerámia tárcsa felülete
alatt [ErBeVö05]

Nejma és társai [NeLaLö05] DMA vizsgáló berendezéssel 25 és 900 °C hőmérsékleten
elemezték alumínium-oxid kerámia (F99,7) kifáradási határait. Vizsgálataikkal bemutatták, hogy az
alumínium-oxid kerámia 900 °C hőmérsékleten érzékenyebb a középfeszültség értékére, míg
érzéketlenebb a feszültség-amplitúdóra. Szobahőmérsékleten ez a jelenség ellentettjére fordul. DTMA
vizsgálatot végezve megfigyelésük szerint, 900 °C hőmérsékleten hiszterézis alakul ki, ami a kerámia
anyag rugalmassági moduluszának növekedéséhez vezet. Ennek köszönhetően az igénybevételi
ciklus növekedésével mind az ébredő maximális feszültség mind a feszültség-amplitúdó növekszik.
Tyulyukovskiy és társai [TyHuKr05] cikkükben súrlódó gyémánt golyó és alumínium-oxid
kerámiatárcsa (F99,7) repedésterjedésének vizsgálatára numerikus modellt dolgoztak ki.
Munkájukban végeselemes érintkezési számítással ellenőrzik általuk kifejlesztett numerikus modell
helyességét. Számításaik szerint 15 mm sugárnál nagyobb golyó nem okozhat sem kifáradási, sem
törést a kerámiatárcsában. Munkájukban nem vették figyelembe a fejlődő hő hatását, mely
nagymértékben befolyásolja a kerámia mechanikai viselkedését (vö. [NeLaLö05]).
A kerámia tengelykapcsolók fejlesztésének másik iránya, amikor a nyomótárcsa és a
lendkerék kerámiából készül, míg a súrlódóbetét acélból. A kísérleti vizsgálatok szerint a kerámia
tárcsa a súrlódási hőfejlődés hatására repedezik. Bizonyos átvitt teljesítmény felett a károsodási
folyamat tönkremeneteli jelenséghez vezet, és a kerámia tárcsa széttöredezik. A kutatások szerint a
károsodást, az érintkezési felület alatti maradó kéttengelyű feszültség állapot okozza, de a kifáradási
folyamatok is nagy szerepet játszanak kialakulásában. A négypontos hajlítási vizsgálatok szerint
kedvezőbb, ha az átadandó teljesítményt több, rövidebb ciklussal adjuk át a hajtott oldalról (pl.:
lendkerékről) a hajtott oldalra (pl.: fokozatváltó tengelyére), azaz, ha a fokozatváltás és a
tengelykapcsoló kapcsolási ideje csökken.

2.3
2.3.1

A transzferfilm és a felületközeli réteg keletkezése és mechanikai
viselkedése
A csúszó súrlódás

A súrlódás fizikai jelensége nélkül elképzelhetetlen a mindennapi életünk. Az emberiség a
súrlódás nagyszámú előnyös tulajdonságát megtanulta kihasználni az évszázadok alatt, azonban több
esetben az előnyös tulajdonságok hátrányossá váltak. Ennek következtében a fizikai jelenség
megismerése már számos kutatás témája volt.
A súrlódás definíciója Kozma [Ko94] tolmácsolásában a következő: „A súrlódás elmozdulást
akadályozó hatás, mely kifejezhető az érintkezési felületek mentén a mozgással, vagy az elmozdulási
kényszerrel párhuzamos, velük ellentétes értelmű súrlódási erővel.”. Megjelenési helye szerint lehet
külső vagy belső súrlódás. Általában mindkét súrlódási típus egyszerre fellép, de rendszerint
kettejükből döntően csak az egyik jellemzi súrlódási folyamatot. Mozgásformája szerint

5

A szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése
megkülönböztetünk gördülő és csúszó súrlódást, melyek gyakran egyidőben is felléphetnek, mint
például a csapágygolyók érintkezési tartományában gördülő mozgás közben lejátszódó súrlódás
esetén [Vá81]. Továbbá kenésállapot szerint lehet száraz-, határ-, vegyes- és folyadék súrlódás. A
súrlódás velejárója a felületi károsodás, más néven a kopás. E triviális megállapítás ellenére azonban
nincs általános érvényű törvényszerűség a súrlódás és a kopás között [Ko94], [Vá81]. A továbbiakban
a száraz csúszó súrlódási állapottal foglalkozom, a doktori értekezés témájának megfelelően.
A csúszó súrlódás során a súrlódópár érintkezési felületén ébredő megoszló erőrendszer, a
csúszást létrehozó tangenciális erővel szemben ellenállást fejt ki. Amíg a két test nyírószilárdságából
adódó, azok érintkezési felületén fellépő gátló erőhatás kisebb a tangenciális erőnél, addig tapadási
súrlódás jön létre, ellenkező esetben csúszó súrlódás jön létre. A megfigyelések szerint száraz
súrlódás esetén a tapadási súrlódási ellenállás nagyobb, mint a csúszó súrlódási ellenállás, így a két
súrlódási állapot között véges idejű tranziens folyamat zajlik le [Ko95]. A csúszó súrlódás három
alapvető törvényét, Leonardo da Vinci, Amonton és Coulomb már a XV. – XVII. – XVIII. században
megfogalmazta, melyek a következők:

1. A súrlódási erő arányos a normális erő nagyságával.
2. A súrlódási erő független az érintkezési felületek nagyságától.
3. A súrlódási erő független a csúszási sebességtől.

Az első törvény definiálja a súrlódási tényezőt, mely a súrlódási erő és a normális erő
hányadosa. A súrlódási tényező fenti definiciója a műszaki gyakorlatban eléggé elterjedt, azonban
mára bizonyítottá vált, hogy számos tényezőtől (anyagminőségtől, kenésállapottól, érintkezési során
lejátszódó alakváltozási-, kémiai- és hőtani folyamatoktól, stb.) függ. A második törvény sem állja meg
teljesen a helyét, ugyanis szintén ismert tény, hogy az érintkezési tartomány nagyságától és a felületi
érdességétől jelentősen függ a súrlódás (pl.: a Forma 1 versenyautók „slick” gumiabroncsai). A
harmadik törvény nem jól megalapozott, mivel különbséget kell tenni tapadási és csúszási súrlódási
tényező között. Nagy csúszási sebességek esetén (10 – 100 m/s), a csúszási súrlódási tényező
csökken a növekvő sebesség függvényében. E három általánosan elfogadott, ám mára már sok
esetben nem alkalmazható törvény empirikus megfigyelésekre épült. Kezdetben a súrlódási ellenállás
forrását tisztán geometriai okokra vezették vissza, és nem vették figyelembe az érdes felületek
alakváltozását és tapadását. Később e feltételezés egyre támadhatóvábbá vált, a súrlódás
megismerése további vizsgálatokat igényelt [Ko95], [Ko94], [Hu92].
A jelenlegi elméletek közül a legegyszerűbb Bowden és Tabor [BoTa54] csúszási modellje azt
feltételezi, hogy a súrlódási ellenállás két okra vezethető vissza. Az első az adhézió fizikai jelensége,
míg a második az abrázió. A későbbi kutatásaik alapján a két jelenség egymástól teljesen nem
elválasztható. Adhézió esetén, atomos-molekuláris kölcsönhatások miatt az érintkező felületek
összetapadnak. Az adhéziót nagymértékben befolyásolja a felületek tisztasága, így a hétköznapi
használat során, a felületeken létrejövő transzferfilmek meghatározó szerepet játszanak a tribológiai
viselkedésben. A transzferfilmek általában oxidok, vegyületek és fém felrakódások. Bowden és Tabor
modellje szerint fémekre levezethető, hogy az adhéziós súrlódási tényező a nyírószilárdság és a
keménység hányadosa. Ez az arány a fémeknél 0,2 körüli, folyási kritériumtól függően. Abrázió akkor
lép fel, mikor a keményebb felületi édességcsúcs kiváj a lágyabb anyag felületéből. A legegyszerűbb
sík alakváltozási modell szerint, ha kúp alakú érdességcsúcs okoz abráziót, akkor az abráziós
súrlódási tényező, a kúpszög – az érdességcsúcs fél-csúcsszöge – cotangensével egyenlő. A
valóságban a valóságos érdességcsúcs csúcsszögek 160° -180° között változnak [CzVáPa05], így az
abráziós súrlódási tényező kisebb, mint µ=0,17. A fenti okfejtés alapján a maximális súrlódási tényező
µ=0,37 lenne fém-fém kapcsolat száraz súrlódása esetén, szemben a gyakorlati tapasztalattal, mely
szerint gyakran µ=1 feletti a súrlódási tényező. Bowden és Tabor modelljeit Johnson fejlesztette
tovább, mivel figyelembe vette az érdességcsúcs előtt felgyülemlett anyagtorlasz hatását is, mely
többek között jelentősen függ a tényleges érintkezési felületen kialakuló adhéziós kötés
nyírószilárdságától is. Kragelszky, Bowden és Tabor elméletéhez hasonlóan az adhéziót és az
abráziót is figyelembe vevő modelleket dolgozott ki, melyek a hordozógörbe alapján különböző sugarú
félgömbökkel modellezték a súrlódást [Ko94], [Hu92].
A Bowden és Tabor modelljének hiányossága, hogy számos hatást nem vesz figyelembe,
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mint például az érintkezési hőfejlődést, a tribo-kémiai folyamatokat, a felületi felkeményedés hatását,
továbbá az „érintkezési-növekedést” („junction-growth”). A tangenciális erőrendszer hatására megnő
az érintkezési tartomány („junction-growth”), e növekedésnek az érintkezési felületen jelen levő
transzferfilm nyírószilárdsága szab határt. Levezethető, hogy ekkor a súrlódási tényező
megközelítőleg a transzferfilm nyírási szilárdságának és az alapanyag folyáshatárának hányadosa
[Hu92].
Mivel a súrlódó felületeken kialakuló transzferfilm nyírószilárdsága a hőmérséklet és az
alakváltozási sebességtől nagymértékben függ. E két tényező figyelembe vétele megkerülhetetlen
[Ko94].
A kopás szempontjából az abráziós és adhéziós mechanizmusok mellett, a ciklikus terhelés
okozta felületi kifáradás is megjelenik [Jo95]. A ciklikus felületi terhelés eredménye a lemezes kopás,
mely olyan felületi károsodási folyamat, amikor a felületközeli rétegben a ciklikus felületi terhelés az
érintkezési felülettel párhuzamosan repedést indít el, mely más repedésekkel találkozva vagy az
érintkezési felületre kiérve anyagleválást okoz. A ciklikus terhelés következménye a felületi
felkeményedés, mely megnöveli az érintkezési felületek terhelhetőségét.
Amint a fenti fejezetben látható, a száraz súrlódás számos fizikai és kémiai folyamat együttes
hatásának eredménye. Kiemelve a legfontosabb folyamatokat, mint például, a nagy sebességű
alakváltozás, az adhézió, a transzferfilmek és felületi szennyeződések kialakulása és a súrlódási
folyamatban betöltött szerepük, a felületi felkeményedés és kifáradás, az érintkezési hőfejlődés
egyidőben létrejövő jelensége igen komplex rendszert alkot, melyet napjaink eszköztárával csupán
közelítőleg tudunk megvizsgálni.

2.3.2

A felületi felkeményedés

Az érintkezési felület felkeményedését több fizikai jelenség okozhatja: anyagszerkezeti
allotróp módosulás (beedződés), kémiai kölcsönhatások és a ciklikus terhelés okozta felület alatti
maradó alakváltozás.
Érintkezés során a felületi kifáradást okozó ciklikus felületi terhelés az érintkező testben a
terhelés nagyságától függően négy különböző mechanikai viselkedés forrása, lásd 103. ábra.
1. Ha a felületi terhelés hatására ébredő feszültség nem éri el a kezdeti folyáshatárt, akkor a fémek
minden igénybevételi ciklusban lineárisan rugalmasan viselkednek.
2. Ha a felületi terhelés hatására ébredő feszültség a kezdeti folyáshatár fölé emelkedik, akkor
képlékeny alakváltozásból adódó maradó alakvátozás a visszaterhelés után olyan kedvező maradó
feszültségi állapotot teremt, mely növeli a terhelhetőséget és a folyáshatár növekedéséhez vezet.
Ekkor az első ciklusban még maradó alakváltozás jön létre, de a további terhelési ciklusokban
lineárisan rugalmas viselkedés lép fel addig, amíg az ébredő feszültség az előzőekben létrejött
aktuális folyáshatár fölé nem nő, mely az aktuális folyáshatás további növekedéséhez vezet.
3. Ha az aktuális folyáshatár átlép egy az angol szakirodlomban ún. „elastic shakedown limit”-nek
nevezett határértéket, akkor a következő terhelési ciklusokban zárt képlékeny alakváltozási
hurokkal leírható viselkedés tapasztalható, tehát e fölött lineárisan rugalmas anyagi viselkedés már
nem lép fel többet. Ez azonban nem zárja ki a folyáshatár további növekedését.
4. Az aktuális folyáshatár nem nő minden határon túl, az ún. „plastic shakedown limit” a növekedés
felső korlátja. E korlát elérésével, minden további ciklusban, növekményes, nagymértékű
képlékeny alakváltozás jön létre, a folyáshatár állandó értéket vesz fel minden további ciklusban
[Wi05], [Jo95].
Ha a folyáshatár az „elastic shakedown limit” alatt helyezkedik el, akkor a felületi károsodási
mechanizmust, a nagyciklusú fáradás jellemzi, míg ha az „elastic shakedown”- és „plastic shakedown
limit” között helyezkedik el, akkor a felületi károsodást a kisciklusú fáradás határozza meg. A „plastic
shakedown limit” felett egyelőre tisztázatlan, hogy a fáradás, vagy a nagymértékű fajlagos
alakváltozásból létrejövő képlékeny törés a felületi károsodás forrása [Jo95].
Az „elastic shakedown limit” numerikus és analitikus (Melan statisztikus és Koiter kinematikus
elmélete) úton határozható meg. Tresca elméletét felhasználva a µ = 0,3-nél nagyobb súrlódási
tényező tartományban az „elastic shakedown limit” és a nyírószilárdság hányadosa egyenlő a
súrlódási tényező reciprokával. Az analitikus modellek alapján kijelenthető, hogy a súrlódási tényező
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növekedése csökkenti a „elastic shakedown limit” határértékét [Wi05].
A fenti munkákban Johnson [Jo95] és Williams [Wi05] nem veszik figyelembe az érintkező
felületeken létrejövő transzferfilmek hatását az„elastic shakedown limit” határértékre, ellenben Kapoor
és társa [KaWi97] e kérdésre keresik a választ munkájukban. Az „elastic shakedown limit” határérték
nagyságát, illetve annak a transzferfilm nyírószilárdságához való viszonyát befolyásolja a transzferfilm
és az alapanyag nyírószilárdsága és rugalmassági modulusza, továbbá a rétegek közötti
nyírószilárdság [KaWi97]. Minden esetben a transzferfilm vastagságának, nyírószilárdságának és
rugalmassági moduluszának növelése növeli az „elastic shakedown limit” határérték nagyságát, s így
a terhelhetőséget is. Ezzel szemben a súrlódási tényező növekedése csökkenti azt. Az érintkezési
tartomány félszélesség és a transzferfilm vastagság arányának 0 - 0,5-ig terjedő tartományában a
transzferfilm vastagságnak csekély hatása van a „elastic shakedown limit” határértékre. Hasonló
megállapítást tehetünk, ha a transzferfilm és az alapanyag nyírószilárdsága megegyezik [WoKa96].
Johnson [Jo95] Greenwood-Williamson modellre támaszkodó statisztikus numerikus modellt
dolgozott ki érdes felületek „elastic shakedown limit” határértékének meghatározására. Johnson e
munkájában elsőként dolgozott ki olyan érintkezési modellt, mely figyelembe veszi a felületi
felkeményedést és a felületi érdességet is. A modell gyenge pontjai a feltételezett abrázió, a
hőfejlődés figyelmen kívül hagyása, továbbá az, hogy a félgömbbel modellezett érdességcsúcsok
alátámasztottan csak forgácsolt felületek (pl.: köszörült) topológiáját modellezhetik. Ennek ellenére
kvázi valós, gyakorlati problémát kíván megoldani munkájában, ugyanis a felületi felkeményedést az
érintkezési számításokban el szokták hanyagolni, pedig e jelenség súrlódási folyamatokban általában
fellép.
Az érintkezés fizikai folyamatát nagymértékben befolyásolja a maradó alakváltozás által
okozott felületi felkeményedés, azaz, hogy a kezdeti folyáshatárhoz képest mennyivel nagyobb a
felület teherbíró képessége. E fizikai folyamat ismerete nélkül nem becsülhető meg az adott érintkezés
lineáris, illetve rugalmas-képlékeny viselkedése, illetve a felületi kifáradás mechanizmusa sem. A
súrlódási tényező növekedésével a felület teherbíró képessége nemlineárisan csökken. Mivel az
esetek többségében a súrlódás során transzferfilm képződik a súrlódó felületeken, ezért e jelenség
vizsgálata még komplexebb leírást követel meg, figyelembe véve a transzferfilm és az alapanyag
anyagtulajdonságait és a köztük lévő nyírószilárdságot is.

2.3.3

A transzferfilmek és a felületközeli réteg

A száraz súrlódás során a lágyabb anyag felkenődik a keményebb anyagú test felületére,
majd onnan visszakenődhet, és így tovább. E felkenődött réteget nevezzük transzferfilmnek. A kopás
típusától függően e rétegből, illetve az súrlódó testek alapanyagából kopási részecskék tördeznek ki,
válnak le (a harmadik test), melyek a súrlódó felületek között egy folyton változó halmazt, a tribofilmet
alkotják. A súrlódás során a mechanikai, hőtani és kémiai folyamatoknak köszönhetően a súrlódó test
a transzferfilm alatti rétege megváltozik. E réteget nevezzük felületközeli rétegnek (TTS – Tribological
Transformed Surface).
A felületi anyagi viselkedés száraz súródásra kifejtett hatását Petterson és társa [PeJa03]
mutatják be. Cikkükben mesterségesen előállított felületi érdesség hatását vizsgálják kéttípusú
bevonat alkalmazása mellett (TiN PVD (kristályos) és DLC (amorf) bevonatok). Ugyanolyan
mesterségesen előállított felületi érdesség esetén az eltérő bevonatoknak köszönhetően, a szerzők
egymástól szögesen eltérő tribológiai viselkedést tapasztaltak. Az eltérő viselkedés forrása a felületi
bevonatok anyagszerkezete, mechanikai viselkedése. A fenti példa is jól érzékelteti a súrlódó felület
anyagi viselkedésének, a súrlódásra kifejtet domináns hatását, mely e kérdéskör megismerését
indokolja.
A transzferfilmek számtalan típusa és kialakulási mechanizmusa jöhet létre, melyek jelentősen
függnek a tribológiai rendszer jellemzőitől. Az alábbiakban összefoglalom acél-kerámia száraz súrlódó
rendszerek esetében létrejövő transzferfilmek jellemző tulajdonságait. Mivel acél - kerámia súrlódó pár
esetén a kerámia felszínére acélt tartalmazó transzferfilm kenődik fel, az acél - acél súrlódópár
viselkedését szintén hasznos figyelemmel kísérni.
A súrlódási felületek alatt a súrlódó test alapanyagának szemcseszerkezete és tulajdonságai
nagymértékben megváltoznak. Hutchings [Hu92] szerint az érintkező felületen 10-1000 nm
vastagságban az alapanyagtól jelentősen eltérő összetételű és szerkezetű réteg jön létre. Ez alatt az
alapanyag igen jelentősen deformált zónája helyezkedik el. Az érintkezési felület alatti harmadik réteg
az eredeti szerkezetű alapanyagból áll. Mivel a legfelső réteg összetétele homogenitása és
anizotrópiája eltér az alapanyag tulajdonságaitól, ezért e réteg vizsgálata a legfontosabb kutatási
területe a tribológiai viselkedés megismerésének. Egyrészről a réteg vékonysága miatt, a klasszikus
mechanikai anyagvizsgálati módszerekkel sem mérhető, sem jellemezhető. Másrészről az érintkezési
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tartományban olyan igénybevételek jönnek létre, melyekhez speciális anyagvizsgálati eljárások
kifejlesztése szükséges. Eleöd és társai [ElBeBaTö04] kutatásukban e legfelső, felületközeli réteg
mechanikai viselkedését vizsgálják, cikkükben elemzik a felületközeli rétegben lejátszódó
folyamatokat. Az érintkezési hőfejlődéssel egyidőben a felületközeli rétegben létrejövő feszültség
hidrosztatikus komponense, képlékenység és az alakváltozóképesség növekedéséhez vezet, melyet a
termodinamikus rekrisztallizáció jelensége kísér. A folyamat lépései a következők szerint foglalhatók
össze. A terhelés növekedésével a folyáshatár felett nő a díszlokáció sűrűség, mely akadályozza a
képlékeny alakváltozást, így emelve az ébredő feszültséget. A feszültségi állapot növekvő
hidrosztatikus komponense azonban egy határ után elég nagy lesz a kialakuló rácshibák, repedések
zárásához, szuperképlékeny folyamatot indítva el. Ezzel párhuzamosan a hidrosztatikus komponens
lecsökkenti a rekrisztallizációhoz szükséges potenciált, így a csúszási síkok mentén
szemcsefinomodás indul meg (termodinamikus rekrisztallizáció). A szuperképlékeny alakváltozás
addig fut párhuzamosan a termodinamikus rekrisztallizációval, míg a szemcsenagyság oly kisméretű
nem lesz, mely csak a szemcsehatár menti díszlokáció vándorlást teszi lehetővé, repedést és
képlékeny törést okozva. A folyamat igen rideg magnézium esetében, 800 MPa hidrosztatikus nyomás
esetén közel tízszer nagyobb tönkremeneteli fajlagos alakváltozást eredményez, mint atmoszferikus
nyomáson. A folyamat vizsgálatát és elméleti hátterét Eleöd és társai [ElBeBaTö03] cikkükben hozták
nyilvánosságra, mérési eredményeik alapján a felületközeli rétegben a lineárisan rugalmas - ideálisan
képlékeny anyagmodell használata alátámasztott.
Mivel ez a felületközeli réteg a transzferfilm képződésének és a harmadik test kialakulásának
színtere, ezért fontos az anyagszerkezettani vizsgálatok mellett a transzferfilmmel kapcsolatos
gyakorlati megfigyelésekre is támaszkodni. Kerámia-acél csúszási rendszerben, mind száraz mind
kent esetben, acélfilm rakodik fel a kerámia felszínére [Bi00], [Ra00], [GaFaSu97]. Gao és társainak
[GaFaSu97] megfigyelési alapján, a kerámiára felrakódó acélfilm csökkenti a kerámia kopását, védő
szerepet tölt be, miközben a transzferfilm felrakódásával gyakorlatilag acél-acél száraz súrlódás jön
létre, mely intenzív kopást okoz az acél súrlódó felületén. A fenti észrevétel indokolja mind az acélacél, mind a kerámia-acél és a kerámia-kerámia rendszerekben fejlődő transzferfilmek vizsgálatát.
Acél-acél súrlódó rendszerben a fém-oxidokat tartalmazó transzferfilm jön létre fémek felületén 1-10
nm vastagságban. Kis terhelés esetén az oxid-rétegek hatásosan elkülönítik az érintkező felületeket
és a kis felületi érdességű felület jön létre. A terhelés növekedésével a súrlódási tényező jelentősen
megnő, a kopási nyom felületi károsodás jeleit mutatja. A jelenség hátterében a fém-oxid rétegek
összetöredezése áll. Acél felületén három vas-oxid típus fejlődik ki: a legfelső Fe2O3, alatta Fe3O4,
majd legalul FeO. Ennek tükrében a legfelső Fe2O3 réteg viselkedése döntő szerepet játszik [Hu92].
So és társai [SoYuCh02] kutatásaik alapján, acél-acél súrlódás során, ellenben fordított sorrendet
ismertetnek: kis felületi nyomás és sebesség esetén Fe2O3 képződik, majd a sebesség és a felületi
nyomás növekedésével megindul a Fe3O4 oxid fejlődése és végül az FeO oxid keletkezik. So és társai
[SoYuCh02] munkájukban három károsodási mechanizmust különítenek el. Kis terhelés esetén
döntően abráziós és adhéziós mechanizmusok jutnak előtérbe, a terhelés növekedésével a képződő
fém-oxid tartalmú transzferfilm széttöredezése és kopási részecskévé váló fém-oxid darabok kitörése
tapasztalható, mely általuk „oxidációs kopás”-nak nevezett felületi károsodást okoz. A terhelés további
növekedése oly mértékű hőmérsékletemelkedést eredményez, hogy a károsodás döntően
nagymértékű alakváltozásból származik, mely erős felületi károsodást eredményez.
Biswas [Bi00] két test érintkezést vizsgál acél-acél, kerámia-acél súrlódási rendszerekben,
atmoszferikus körülmények között. Cikkében bemutatja a transzferfilm képződés néhány pédáját. A
kialakulás módja szerint lehet mechanikailag kevert, hőmérséklet által és kémiailag kialakuló
transzferfilm. Ha nem ér el a hőmérséklet olyan határt mely erős oxidációt indítana be, akkor a
feltapadó, le- és kitöredező, összekeveredő, fém-oxidokat is tartalmazó, kopási részecskékből ún.
mechanikailag kevert réteg jön létre (pl.: Si-mal ötvözött alumínium – acél súrlódó pár esetén).
Rainfort [Ra00] acél-kerámia súrlódás esetén, az érintkezési felületen megjelenő transzferfilmet
megvizsgálva igen finom szemcse szerkezetű (10-80 nm vastagságú) mechanikailag kevert
transzferfilmet figyel meg. Ugyanebben az esetben, nagy terhelés esetén a létrejövő fém-oxid
transzferfilm 5 nm szemcsenagysággal rendelkezik. A transzferfilm felületét tanulmányozva a film
töredezett és a kisebb fém-oxid darabkák ékelődtek be a felületbe. A mechanikailag kevert
transzferfilm mechanizmusát jól jellemzi, hogy a szerző az acél testben 1 mm mélységben is talált
fém-oxid részecskéket.
Rainfort [Ra00] kutatása rámutat arra, hogy a transzferfilm lehet kristályos szerkezetű,
melynek fejlődésével egyre inkább növekszik a keménysége (a feltördezett oxid részecskék
keveredése által létrejövő kvázi-diffúziós folyamat), és így mérsékli a kopási folyamatot. Más típusú
kerámiák esetén a létrejövő transzferfilm amorf szerkezetű, itt is repedésekkel feltöredezett fém-oxid
réteg jön létre, mely erőteljesen behatol az alapanyag felületébe, erős kopást okozva. Tehát a
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mechanikailag kevert transzferfilm lehet előnyös és hátrányos folyamatok forrása is.
Ha a terhelés és a hőmérséklet elég nagy, akkor dominánsan oxidokból álló transzferfilm jön
létre. Nagy sebességek esetén a fém-oxid transzferfilmek védő szerepet is játszhatnak, mert a nagy
hőmérséklet a felületi oxidáció mellett, egyéb kémiai reakciókat is elindít. Al2O3 – acél esetében a
csúszási sebesség és a felületi nyomás növekedésével négy különböző tribológiai viselkedésű
tartományt különböztethetünk meg, amelyekhez különböző oxidok keletkezése kapcsolható (Fe2O3,
FeAl2O4, Fe3O4, FeAlO3 rendre). Az egyes osztályokban kialakuló oxidok, szoros összefüggésben
vannak az érintkezési hőmérséklet nagyságával [Bi00]. Igen nagy hőmérséklet által létrejöhet olyan
kopásálló transzferfilm, mely ugyancsak védő szerepet tölthet be, mint például Al2O3-SiC-Al-Si
kerámia kompozit és acél párosítása esetén [Bi00].
Mind Rainfort [Ra00], mind Biswas [Bi00] kiemeli, hogy a transzferfilm képződési
folyamatokban lejátszódó szemcsefinomodás, illetve a lezajló kémiai reakciók hajtóereje a mechankai
terhelés mellett a létrejövő nagy érintkezési hőmérséklet.
A fejlődő hőnek nagy hatása van a transzferfilmek kialakulására és következésképpen a
tribológiai viselkedésre is. A hőfejlődés számos folyamatot befolyásol, mint például az
anyagtulajdonságok megváltozását, a létrejövő fém-oxidok viselkedését és fejlődését; továbbá
anyagszerkezettani fázisváltozást is okozhat.
A nagy hőmérséklet okozta fázisátalakulások hatása a legjelentősebb. Ha a hőmérséklet eléri
az olvadási hőmérsékletet, akkor a szilárdság esésével és a súrlódási tényező csökkenésével kell
számolni. A kialakuló kvázi-olvadék filmréteg kent kapcsolatot hoz létre, ámbár ez csak igen nagy (v >
100 m/s) csúszási sebesség, vagy nagy terhelés esetén léphet fel [Hu92]. Hutchings szerint [Hu92] a
hőfejlődés hatására a fémek alakváltozó képessége növekszik, s ezzel együtt a súrlódási tényező is.
A hőmérséklet a térközepes köbös ráccsal rendelkező fémek esetében csökkenti felkeményedés
hatását, míg a lapközepes ráccsal rendelkező fémeknél képlékeny-rideg átmenetet okoz. A
hexagonális ráccsal rendelkező fémeknél az anyagtulajdonságok nem változnak jelentős mértékben a
hőmérséklet függvényében [Hu92]. Megjegyzendő, hogy a súrlódás ennél összetettebb folyamat,
továbbá, hogy Hutchings [Hu92] a hőmérséklet viszonylatában túlságosan leegyszerűsíti a súrlódási
folyamatot.
Az oxidok képződése, azok vastagsága növekszik a hőmérséklet emelkedésével. A kialakuló
fém-oxid típusa és vastagsága függ a hőmérséklettől, az ötvözőktől és a jelen lévő gázoktól. Hasonló
megfigyelés tapasztalható az oxid kerámiák esetén (BeO, AL2O3), melyek vízzel reagálnak, ezért a
környezeti páratartalomnak is jelentős hatása van a transzferfilm képződésére és a kialakuló
tribológiai viselkedésre egyaránt [Hu92], [HwGa03].
A kerámia - kerámia csúszópárral kapcsolatos alábbi eredmények jól érzékeltetik az
érintkezési hőmérsékletnek a transzferfilmek fejlődésére kifejtett hatását, továbbá a transzferfilmek
okozta változatos tribológiai viselkedést. A kerámia anyagok az erős ionos és kovalens kötéseknek,
továbbá a hexagonális rácsszerkezetnek köszönhetően kevés csúszósíkkal rendelkeznek és ezért
korlátolt az alakváltozási képességük. A kerámia - kerámia súrlódópár, a kerámia kis alakváltozási
képessége miatt, kisebb súrlódási tényezővel rendelkezik, mint a fém - fém kapcsolatok. A kerámiák
felületén, tribo-kémiai reakciók útján, finom szemcse szerkezetű kerámia transzferfilm képződik a
súrlódás hatására (nagy érintkezési hőmérsékletnek köszönhetően) [Hu92]. Hasonló jelenségről
számolt be Jahanmir és társa [JaDo92], és kísérleti úton bizonyította, hogy nagy hőmérséklet
jelentősen csökkenti a kerámiák keménységét (HV), és kopásállóságukat, továbbá, hogy a kerámiakerámia súrlódó rendszerekben igen finom szemcseszerkezetű transzferfilm jön létre. A kerámiakerámia súrlódópár kopását vizsgálva enyhe kopási tartomány után (T < 200 °C), erős kopás kezd
dominálni (200 °C < T < 800 °C), majd a kopás mértéke 900 °C hőmérsékleten újból lecsökken.
Jahanmir és társa a változatos viselkedést a hőmérséklet hatására létrejövő különböző összetételű
transzferfilmeknek tulajdoníthatja [JaDo92].
A transzfer filmek, mivel közvetlenül az érintkező testek felületközeli rétegében vagy rétegéből
keletkeznek, alapvetően befolyásolják az érintkezést és a tribológiai viselkedést. Ezért speciális
anyagvizsgálati és tribológiai eljárásokat kíván módszeres kutatásuk. A tribológiai rendszerek
sajátosságaitól nagymértékben függnek, de kialakulási módjukat el lehet különíteni egymástól.
Alapvető ismeretük nélkül nem lehet megbecsülni az érintkezési modellek eredményeinek értékét,
illetve javaslatot tenni a modellezési algoritmusok továbbfejlesztésére sem.
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2.4

Az érintkezési és hőtani folyamatok feltárása száraz súrlódás során
kísérleti és numerikus módszerekkel

Csúszás illetve gördülés közben hő fejlődik, az érintkező testek közötti kölcsönhatások
eredményeként. E hőfejlődés ismerete kulcsfontosságú az érintkező gépelemek tervezéséhez és
fejlesztéséhez. A jelenség megismerése céljából, magyar és külföldi kutatók is lépéseket tettek az
érintkezési és hőfejlődési folyamatok együttes leírására. Néder [Né99] kutatásai, továbbá Kalin és
társa [KaVi01] átfogó elemzése szerint, a tényleges érintkezési tartomány a súrlódási hőfejlődés és a
kialakuló hőmérséklet eloszlás alapvető befolyásoló tényezője. Ezért a súrlódási hőfejlődés általam
választott kutatási módjának első lépcsője az érintkezési tartomány vizsgálata, ezt követően a
hőpartíció és a hőterhelés illetve peremfeltételek meghatározása következik, majd végül az érintkezési
hőmérséklet meghatározása. A következő fejezetekben ismertetem a fenti lépcsőknek megfelelő
szakirodalmi eredményeket.

2.4.1

Az érintkezési tartomány meghatározása

Az érintkezési tartomány meghatározásának eredménye, függ az érintkező felület leírásának
felbontásától. Ha az érintkező felületeket ideálisan sima felületeknek modellezzük, akkor az ún.
névleges érintkezési tartományt definiálhatjuk. Amint a felületi hullámosságot vagy érdességet is
figyelembe vesszük, tényleges érintkezési tartományról beszélhetünk, mely sok összefüggő
érintkezési sziget összessége. Minél nagyobb felbontással vizsgáljuk a valós felületet, annál több
információ birtokába jutunk a felület topológiájáról, s ennek következtében egyre cizelláltabb és sok
kis érintkezési szigetből álló tényleges érintkezési tartományt figyelhetünk meg. A felbontás elméleti
felső határa az atomsorok alkotta topológia, mely megkérdőjelezi az érintkezési tartomány
fraktálgeometriai megközelítését.
Az érintkezési tartomány klasszikus osztályozása a fenti mondatokkal nem áll ellentétben
csupán nem foglalja magába a felületi érdesség felbontási kérdéseit. A klasszikus osztályozás szerint
létezik a névleges érintkezési tartomány, amit látszólagosnak is neveznek, mely a testek ideális alakja
által adódna. Azonban a súrlódó testek nem a teljes névleges érintkezési tartományon érintkeznek,
hanem csak annak korlátozott részén, a kontúr érintkezési tartományon. Megjegyzem, ez a tartomány
már általam érintkezési szigeteknek nevezett altartományok halmaza. E kontúr érintkezési tartomány
leginkább a felületi hullámossággal kapcsolható össze. A felületi érdesség csúcsok rugalmas vagy
képlékeny alakváltozásaként kialakuló számos érintkezési szigetet tartalmazó harmadik szintet
tényleges érintkezési tartománynak nevezi az irodalom [Ko95]. A fejezet első bekezdése tehát nem
újradefiniálja hanem csupán kiegészíti a klasszikus osztályozást.
Az érintkezési tartomány meghatározása analitikus zárt összefüggéssel Hertz-től származik.
Hertz számos közelítéssel élt, például ideálisan sima felületekkel rendelkező fél-végtelen testek
érintkezését modellezte úgy, hogy másodrendű felületekkel közelítette azokat. A valós felületek
érintkezésének meghatározása elsősorban attól függ, hogy a valós felületet leíró geometriai modell
mennyire közelíti meg a valós felületi érdességet, illetve topológiát, másodsorban attól, hogy milyen
anyagi modellt alkalmazunk. Az első szempont alapján a valós felületek érintkezésére számos
közelítő módszert használtak és használnak ma is. Kragelszkíj rudakkal és félgömbökkel, Johnson
szögfüggvényekkel, míg Greenwood és Williamson statisztikus úton különböző nagyságú
félgömbökkel modellezte a felületi érdességet. Ezzel szemben Néder [Né99] bizonyította, hogy
forgácsolt felületek esetén az elliptikus paraboloid geometria jobban közelítik a valóságos topológiát a
gömbi felületnél. Az eredeti topológia azonban eltűnik és a kopási mechanizmusnak megfelelően
újabb alakul ki, mely igen összetett és az ismert geometriai elmekkel nehezen vagy egyáltalán nem
modellezhető érdességcsúcsokat hoz létre [CzVáPa05]. A második szempont szerint, az érintkezési
számítás eredménye attól is függ, hogy az alkalmazott anyag mechanikai viselkedési modellje
mennyire képviseli a valós érintkező testek, illetve a testeken létrejövő rétegek viselkedését. Az anyagi
viselkedés összetettségét a 2.2 fejezet kívánja bemutatni, s rámutat a továbblépési lehetőségek
irányára, mint például a különleges anyagvizsgálati módszerek fontosságára.
Közvetetten Néder [Né99], Goda [Go02] és Váradi és társai [VáNéFr04] kutatásai alapján,
bizonyítható, hogy a kopás során létrejövő felületi érdesség által létrehozott tényleges érintkezési
tartomány nagysága és eloszlása nagymértékben függ az érdes felületek orientációjától, illetve az
anyagi inhomogenitásától és anizotrópiájától.
Számos numerikus algoritmus került kifejlesztésre az érdes felületek érintkezésének
meghatározására, igen komplex rendszereik miatt eltekintek részletes ismertetetésüktől. Kezdetben
Greenwood és Williamson az érdes felületet a felületi hordozó görbe alapján statisztikailag elemezték,
majd ennek megfelelően félgömbökkel modellezve az érdes felületeket, meghatározták a tényleges
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érintkezési tartományt. A számítástechnika fejlődésével megjelennek az ún. aktív módszerek (hiba és
próbafüggvények használatával, itt Kalker, van Randen, illetve Johnson és Sayles nevét kell
megemlítenem) és a nem aktív technikák, melyek gyors mátrix szorzási technikákat alkalmaznak
(gyors Fourier transzformáció FFT, „conjugate gradient” módszer). Sayles [Sa96] Johnson által
kifejlesztett mátrix inverziós módszert alkalmazva numerikus eljárást ismertet érdes felületek
érintkezésére. A munka jelentőségét az adja, hogy míg elődei trigonometrikus függvényekkel közelített
extrudált, ún. 2,5 dimenziós érdes felületek érintkezési feladatát oldották meg, addig ő tényleges
érdességi profilból kialakított 2,5 dimenziós felületekkel oldotta meg az érintkezési feladatot. Az utóbbi
években Polonsky és Keer [PoKe99] két direkt megoldási módszert ötvözve, míg Allwood és Cifti
[AlCi05] iteratív eljárást dolgozott ki érdes felületek érintkezésének háromdimenziós meghatározására.
Munkájukat azért emelem ki, mert valós kopott érdes felületek érintkezésre is alkalmas eljárást
dolgoztak ki, úgy, hogy kiemelt figyelmet szenteltek az alkalmazott numerikus algoritmusok
gyorsaságára is. Végeselemes módszerrel, Néder [Né99], Váradi és társai [VáBeNé00] az érdességi
csúcsokat helyettesítő geometriai topológiával vizsgálta érdes felületek érintkezését. Munkájuk során
elemezték, mely geometriai helyettesítés közelíti meg a tényleges érintkezési tartományt legjobban.
Eleöd és társai [ElDeBa00] ugyancsak végeselemes módszerrel kis szegmensű érdes felületek
súrlódását vizsgálták úgy, hogy az eredeti topógiát építették modelljükbe. Végeselemes módszert
alkalmazva, Sellgren és társai [SeBjAn03] a felületi érdességet, inhomogén térbeli eloszlású
rugalmassági modulusszal rendelkező bevonattal modellezték. A bevonat rugalmassági
moduluszának térbeli eloszlását a felületi hordozó görbe segítségével határozták meg.
Kísérleti úton is meghatározható a tényleges érintkezési tartomány, vagy felgőzölögtetéssel
létrehozott rétegeken lenyomatokat [KaKaHa00], [VáNéFrFl01], vagy karcokat [VáNéFrFl01]
létrehozva. Mindkét kísérleti vizsgálat során fontos, hogy az érintkezési felületen mesterségesen
létrehozott réteg egy nagyságrenddel vékonyabb legyen az átlagos felületi érdességnél, a felületi
érdesség hatásának kimutatáshoz.
A jelenlegi kutatások, mind a numerikus, mind az analitikus érintkezési számítások esetén, ha
a felületi érdességet figyelembe is veszik, az érdes felület egy kis meghatározott szegmensét
vizsgálják csupán. Az irodalomban megtalálható eredményekkel ellentétben e doktori értekezés egy
gyakorlati alkalmazás kopott, teljes érintkezési tartományát, a felületi érdesség figyelembevételével
kívánja vizsgálni. A kutatások gyakran forgácsolt technológiai felületek kölcsönhatását elemzik,
általában laboratóriumi esettanulmányok, és nem köthetők gyakorlati alkalmazáshoz [SoReBaDe04].
A csúszás során, a kezdeti felületi érdesség azonban a rögtön megváltozik, és a kopott felület
folyamatosan változó topológiát alkot. E kopott felületi érdesség jobban képes jellemezni a valós
viselkedést. A vizsgálataim során a topológiát nem helyettesítettem vagy közelítem, hanem a kopott
topológiát használom fel. A doktori értekezés az érintkezési számítás során szűrést alkalmaz, és csak
azokat az érdességi csúcsokat veszi figyelembe, amelyek nagy valószínűséggel érintkezni is fognak.

2.4.2

A fejlődő hő és megoszlása a súrlódó pár között

Súrlódás közben járulékosan hő fejlődik, mely veszteség jellegű teljesítmény. A súrlódás
közben fejlődő hő teljes mennyisége, fémfelületek száraz súrlódása esetén, döntően az
érdességcsúcsok nagymértékű képlékeny alakváltozásából származik, kisebb mértékben csupán az
ideiglenesen összeakadó érdességcsúcsok érintkezéséből valamint az adhéziós kötések
felszakadásából. A súrlódási hőfejlődés forrása a nagymértékű képlékeny alakváltozás (d /dt > 50) és
kopás során az atomsíkok felszakadása és egyesülése. A súrlódás során keletkező Q& hőteljesítmény,
az Fs súrlódási erő időegység alatt elvégzett munkájával egyezik meg.
⋅
⋅
⋅ Q
⎡W⎤
= pvµ ⎢ 2 ⎥ ,
Q = FS v = FNvµ = pAvµ [W ] ⇒ q =
A
⎣m ⎦

(2.1)

ahol v a csúszási sebesség, µ a súrlódási tényező, p az érintkezési nyomás, q a felületi hőfluxus.
A súrlódás során az érintkező testek a normálerő hatására, véges kiterjedésű érintkezési
tartományon érintkeznek, melyen p érintkezési nyomás ébred. Belátható, hogy a felülten megoszló
hőteljesítmény (a hőfluxus), az érintkezési nyomás, a súrlódási tényező és a csúszási sebesség
szorzataként számítható. A száraz súrlódási folyamat során keletkező hő közvetlenül az érintkezési
felület alatt, az érintkező testekben ébred. Ettől eltekintve tegyük fel, hogy a veszteségteljesítmény a
felületek közös érintkezési felületén ébred.
Tian és Kennedy [TiKe93a] kutatásai alapján kijelenthető, hogy a teljes fejlődő hőteljesítmény
a súrlódó testekbe távozik. Meg kell jegyeznem, hogy Hou és Komanduri [HoKo04] kutatása alapján a
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kopadék is részt vállal a hő elvezetésében, amit a kéttestes érintkezés feltételezésével az irodalom
gyakorlatilag elhanyagol.
A súrlódási hőteljesítménynek a hővezetés, a hőszállítás (konvekció) és a hősugárzás útján a
környezetbe kell távoznia. Megvizsgálva a hőterjedés formáit, a következő megállapításokat tehetjük.
Az érintkezési tartományban a hőszállítás elhanyagolhatóan kis hőterjedést okoz; a hősugárzás
okozta hőterjedéstől kis érintkezési hőmérsékletek esetén (T < 1000 °C) szintén eltekinthetünk. Az
előbb említett két hőterjedési módot az érintkezési tartományban Song és társai [SoYoGo88]
részletesen vizsgálják. A fent említett elhanyagolással, az érintkezési tartomány felületéről a fejlődő hő
az érintkezési tartományon keresztül, csak hővezetéssel távozhat a súrlódó testek irányában, eltérő
arányban. Ez az arány a hőpartíció, mely a fejlődő hő súrlódó testek közötti megoszlásának aránya,
értéke 0 és 1 között változhat. A hőpartíció meghatározásának feltétele Blok-tól származik [Bl37],
miszerint az érintkezés során, a mindenkori érintkezési pontban, mindkét érintkező test érintkezési
hőmérsékletének azonosnak kell lennie.
A hőpartíció csúszó súrlódás során függ a csúszási sebességtől. Ezzel kapcsolatban
alapvetően három tartományt különböztet meg az irodalom: kis sebességű csúszás, amikor az ún.
Peclet-szám (Pe) kisebb, mint 0,5, valamint az átmeneti (0,5 < Pe < 5), illetve a gyors csúszás
tartományát (Pe > 5). Az utóbbi két tartományt sok esetben együtt tárgyalják. A Peclet-szám függ a
csúszási sebességtől, a hőtani anyagjellemzőktől és az érintkezési tartomány félszélességétől az
alábbi módon:
Pe =

va ρc
, [-]
2 λ

(2.2)

ahol c a fajlagos hőkapacitás, λ a hővezetési tényező, ρ a sűrűség, v a csúszási sebesség, a az
érintkezési tartomány félszélessége. A csúszó párok Peclet-számai közül a nagyobbik értékűt kell
figyelembe venni [TiKe93a]. A hőpartíció meghatározásával számos kutatás foglalkozott részleteiben
[Ar58], [CaJa59], [Al62], [Ku87], melyek a lassú, átmeneti és gyors csúszás estére határozták meg az
állandósult állapot esetén létrejövő hőpartíció értékét. Kis csúszási sebességek esetén kvázi statikus
hőközlési állapot alakul ki. Ekkor a hőpartíció:
β1 =

λ1
, β 2 = 1 − β1
λ1 + λ 2

[-]

(2.3)

ahol, β a hőpartíció, λ a hővezetési tényező, az indexek az érintkező testekre vonatkoznak.
Egy másik forrás [Cha43] szerint, a fenti esetben a hőpartíció:
β2 =

λ 2 c 2ρ 2
λ1c1ρ1 + λ 2 c 2ρ 2

, β1 = 1 − β 2 , [-]

(2.4)

ahol β a hőpartíció, c a fajlagos hőkapacitás, λ a hővezetési tényező, ρ a sűrűség.
Nagyobb sebességek és Peclet számok esetén numerikus iterációt [BoMo95] valamint
próbafüggvényeket [KoHo01] használó módszerek segítségével lehet a hőpartíció értékét
megállapítani. További mód, hogy az érintkezési hőmérsékletet mindkét oldalon analitikusan kifejezve
és egyenlővé téve, számítható a hőpartíció. Ehhez viszont szükséges olyan analitikus zárt alakú
összefüggés, mely félvégtelen testek, állandósult állapotú, állandó sebességű csúszási rendszerében
már ismertek, lásd a következő fejezetben. Ha a Pe > 0,5, akkor a hőpartíciót erőteljesebben
befolyásolja a hővezetésen kívül, a csúszópárok tömege és fajlagos hőkapacitása. Ha az egyik
csúszó test tömege töredéke a másikénak, akkor az, gyorsan felmelegedve nem fogja elvezetni a
fejlődő hőt nagy hőmérséklete miatt, mivel a hőterjedés hajtóereje (potenciálja) a hőmérséklet
különbség. Ezzel szemben a másik csúszó test nagy tömege miatt nyelő szerepet tölt be, ezért az
utóbbi nagy tömegű test hőpartíciója nagy lesz. A fajlagos hőkapacitás egyértelműen meghatározza
azt, hogy egy testben adott hőmennyiség hatására mekkora hőmérséklet-változás következik be.
Tehát a fajlagos hőkapacitás szintén meghatározza a csúszópárok melegedési viszonyát és így a
hőpartíciót is.
Csúszás során a hőforrás a csúszó test egy kiválasztott pontjához képest lehet álló vagy
mozgó. Ha az érintkező test névleges felülete domború, vagy több domború alfelületet tartalmaz,
akkor álló hőforrás alakul ki a domború felületeken. Az egyik csúszó testen kialakuló álló hőforrásnak
a párja a másik csúszó testen mindig mozgó hőforrás. A mozgó érintkezési tartomány és hőforrás
miközben a csúszás irányában mozog, mindig hidegebb felületre, térfogatra (tömegre) csúszik rá, mint
amit elhagy, ugyanis haladási iránnyal ellentétesen már az érintkezési tartomány által felmelegített
tömegek érintkeznek. Következőleg az érintkezési tartomány csúszási irányába eső régiója más
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hőpartícióval kell, hogy rendelkezzen továbbá, a hőpartíció térbeli eloszlása az érintkezési
tartományon belül a csúszás során nem egyenletes. Erre a megállapításra jutottak Soloviev és társai
[SoReBaDe04], amikor ideálisan sima és érdes felületek érintkezési hőmérsékletét vizsgálták csúszó
súrlódás közben. Ugyancsak erre az eredményre jutott Bos és Moes [BoMo95], munkájukban Jeager
eredményeit felhasználva vállalkoztak a hőpartíció térbeli meghatározására, nagy sebességű csúszás
esetére. Komanduri és Hou [KoHo01] próbafüggvényt használó eljárást alkalmazva mutatta ki az
érintkezési tartományban a hőpartíció eloszlását sík alakváltozási esetre.
Az a tény, hogy a mozgó hőforrás, mindig hidegebb felületre ér, nem vonja azt a
következtetést maga után, hogy annak a testnek, amelyen a mozgó hőforrás mozog nagyobb a
hőpartíciója. Ha a mozgó hőforrással rendelkező test nagyon vékony lemez vagy tárcsa, kis tömege
miatt gyorsan felmelegedve kis hőpartícióval rendelkezhet.
A hőpartíció függ továbbá az érintkezési tartományban ébredő nyomás és ennek megfelelően
a hőfejlődés eloszlásától is. Bos és Moes [BoMo95] kimutatta, hogy a hőpartíció mennyiségileg meg
változik egyenletes és parabolikus eloszlású hőforrás esetén.
A fenti kutatások két testes érintkezést vizsgáltak, a valóságban, a legtöbb esetben három
testes érintkezés alakul ki, melyben a kopadék tölti be a harmadik test szerepét. Hou és Komanduri
[HoKo04] áttekintette az érintkezési hőfejlődés kutatásának tudományos állását, és munkájukban
kitértek a súrlódás közben képződő a kopadék hőpartíciójának vizsgálatára is. Kutatásukban
köszörülés során fellépő súrlódási hőfejlődést vizsgálva, az alábbi eredményre jutottak: a kopadék
(forgács) 17%-os, a munkadarab 70-76%-os és a köszörű szerszám 6-13%-os hőpartícióval
rendelkezik.
Összefoglalva a hőpartíció időben változó, az érintkezési tartományban nem egyenletes
eloszlású, hőtani anyagjellemzőktől, a súrlódó testek tömegétől, a csúszási sebességtől és az
érintkezési nyomás- eloszlástól függő arány, mely döntően befolyásolja a kialakuló érintkezési
hőmérsékleti állapotot. Az irodalomban csak egyenletes sebességű csúszás esetén állandósult
állapotban létrejövő hőpartíciót határozzák meg.
E doktori értekezés nem tér ki a hőpartíció érintkezési tartományon belüli változására,
egyenletes eloszlást feltételez. Az irodalomban található kutatásokkal ellentétben, állandó
gyorsulással csúszó rendszerben meg kívánja határozni az időben változó hőpartíciót a felületi
érdesség figyelembevételével. Az irodalomban, az időben változó hőpartíciót végtelenbe futó csúszás
esetére határozzák meg, s nem ciklikusan ismétlődő hőfejlődésre, mint ahogy azt e doktori értekezés
teszi.
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2.4.3

A fejlődő hő kísérleti és numerikus vizsgálata

A tényleges érintkezési tartományban fejlődő hő, igen kisméretű felületen, igen rövid ideig
tartó, relatív nagy hőmérsékletű villanási („flash”) hőmérséklet növekményt ∆TF okoz. A tényleges
érintkezési tartomány nagysága és eloszlása folyamatosan változik a csúszás során [Né99], a
névleges érintkezési tartományon értelmezhető névleges érintkezési hőmérséklet növekmény ∆TN, a
villanási hőmérsékletek térbeli és időbeli átlaga [Ke00]. A névleges érintkezési hőmérséklet szintén
térben és időben változik. Ezért a névleges érintkezési hőmérséklet időbeni és térbeni átlaga az
érintkezési felület alatti ún. térfogati „bulk” hőmérséklet növekmény ∆TB, amit a súrlódó testek
makroszkopikus melegedéseként érzékelünk. A fentiek alapján az érintkezési hőmérséklet, az
alábbiak szerint definiálható:
(2.5)
Tc = T0 + ∆TB + ∆TN + ∆TF [°C],
ahol, Tc, az érintkezési hőmérséklet, T0 a kiindulási hőmérséklet. Az érintkezési hőmérséklet tehát
mind az érintkezési felületen, mind az alatt, hőmérséklet növekedést okoz. Mivel a felületi károsodási
folyamatok szempontjából kiemelkedő hatása van a kialakuló hőmérsékleti állapotnak, ezért mind
kísérleti mind elméleti úton számos kutatás foglalkozott a súrlódási hőfejlődés okozta érintkezési
hőmérséklet meghatározásával.
Az érintkezési hőmérsékletmérés lehetőségei korlátozottak, azonban a közvetlen érintkezési
hőmérsékletmérés számos módszere terjedt el. Fém felgőzöléssel előállított vékony termoelem
segítségével mérte meg acél és polimer csúszópárok érintkezési hőmérsékletét Tian és Kennedy
[TiKeDeHe92], [TiKe93a], [KeFrLi97]. Előnye, hogy közvetlenül méri az érintkezési hőmérsékletet,
hátránya, hogy csak kis felületi terhelések esetén alkalmazható a termoelem kis szilárdsága miatt. A
termokamerás felvételek hátránya, hogy nem képesek közvetlenül a tényleges érintkezési
hőmérsékletet megállapítani, előnye, hogy a képalkotási eljárással a módszer alkalmas az érintkezési
hőmérséklet térbeli eloszlásának illetve változásának észlelésére. Az irodalomban található kísérleti
mérések során, furaton keresztül, a furatot az érintkezési felszínen zafír koronggal lezárva mérik az
érintkezési hőmérsékletet, erre példa Tkachuk [TkBo04] és Arslan [AlArMi05] munkássága. Ettől eltérő
elrendezést használnak Guha és társai [GuCh96], tű a tárcsán berendezéssel, zafírtű és acéltárcsa
súrlódását vizsgálták oly módon, hogy a hőmérsékletet a zafírtűn keresztül termokamerával mérték
meg. A fenti eljárás hátránya, hogy nem az eredeti alapanyag érintkezési hőmérsékletét méri , előnye
viszont, hogy a tényleges érintkezést vizsgálja. Más esetben az érintkezési tartományt elhagyó felület
hőmérsékletét mérik, többnyire az érintkezéstől már távol, lásd Vernesson [Ve99] munkásságát. Az
utóbbi módszer hátránya, hogy csak a lehűlő állapotot tudja rögzíteni. Az érintkezési
hőmérsékletmérésnek közvetett módja a termoelemes mérés. Ekkor a szenzort egy zsákfuratba
helyezve, a hőmérsékletet az érintkezési tartomány alatt mérik meg. Gondoskodni kell a szenzor
megfelelő érintkezéséről. A módszer hátránya, hogy a termoelem időállandója többszöröse a
tényleges érintkezési hőmérséklet ingadozás idejének [Ke00], továbbá, hogy az érintkezési
hőmérsékletet időbeni integrálját képes csupán megmérni, ha a termoelem távol helyezkedik el az
érintkezési tartomány alatt.
Kiemelendő, hogy a számítások és mérések egyre pontosabban képesek a felületi hőfejlődés
jelenségét meghatározni. Ahogy a műszaki lehetőségek javulnak egyre kisebb részleteket tudunk
elkülöníteni a felületi topográfián és az érintkezési tartományon, ami ahhoz vezet, hogy az észlelt
villanási hőmérsékletek időtartama egyre kisebbé válik. Megjegyzendő, hogy e villanás-szerű
hőmérsékletnővekedés időtartama nem közelíti meg azt az időintervallumot, ami alatt a Fourier-féle
hővezetés érvényét veszti.
Az érintkezési hőmérséklet analitikus és numerikus meghatározásáról bő szakirodalom
létezik, melynek születése a XX. század első felére tehető. Kezdetekben Blok [Bl37] és Jaeger [Ja42]
határozta meg a legnagyobb érintkezési hőmérsékletet, kör érintkezési tartományon egyenletes
eloszlású hőteljesítménnyel terhelt félvégtelen testek esetére lassú (Pe < 0,1) és gyors csúszás (Pe >
10) esetére. Később számos kutatás fejlesztette a félvégtelen testek csúszása közbeni érintkezési
hőmérséklet meghatározását, mint például [Ar58], [CaJa59], [Al62], [Ku87]. Azonban a köztes
csúszási tartományban grafikus interpolációt alkalmaztak, míg Tian és Kennedy [TiKe94] közelítő
numerikus módszert mutatott be a teljes Pe-szám tartományra, félvégtelen testek állandósult
csúszása esetére. Az érintkezési tartomány alakja kis hatással van az érintkezési hőmérsékletre. Kis
és nagy Pe-számok esetén, kör és négyzet alakú érintkezési tartomány és ugyanolyan hőteljesítmény
eloszlás mellett, az érintkezési hőmérséklet különbség rendre 10 % és 2 % között változik [TiKe94]. A
hőteljesítmény eloszlása az érintkezési tartományon nagyobb hatással van a kialakuló érintkezési
hőmérsékletre. Az egyenletes eloszlás jó közelítéssel alkalmazható képlékeny érintkezés esetén, míg
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a rugalmas érintkezést a parabolikus eloszlás jellemzi. A két különböző típusú eloszlás jelentős
maximális érintkezési hőmérséklet különbséget okozhat, mely Bos Moes [BoMo95] eredményei
szerint, akár 40 %-os is lehet, míg Tian [TiKe94] és Muzychka [MuYo01] eredményei szerint kis és
nagy Pe-számok esetén rendre 20% - 13%-os különbség jöhet létre. Az is megfigyelhető, hogy az
érintkezési tartományon kívüli hőmérséklet eloszlásra nincs hatással sem az érintkezési tartomány
nagysága, sem a hőteljesítmény eloszlásának jellege [TiKe94].
Nagy Pe számok esetén a felületközeli rétegbe „zárul” a hőteljesítmény, mivel nincs ideje a
hővezetésnek a mélyebb rétegek felé vezetni a fejlődő hőt. Ez az úgynevezett bőrhatás („skin effect”).
Ekkor a felületi normális irányában nem jön létre hatékony hővezetés, a felületközeli réteg
drasztikusan felmelegedik, s a hővezetés kétdimenzióssá válik, azaz csak csúszásirányban és arra
merőlegesen jön létre mértékadó hővezetés [TiKe94]. Számos kutatás csak a csúszás irányú, egy
dimenziós hővezetést veszi figyelembe [BoMo95], [MuYo01].
Kis Pe számok esetén kvázi statikus hőközlési állapot jön létre, ennek határa Gecim [GeWi85]
szerint Pe < 0,01. A fenti tény érdesség csúcsok csúszásánál mértékadó, ahol kicsi Pe-számmal
jellemezhető csúszás alakul ki.
Mivel a súrlódás során transzferfilm képződik az érintkező testek érintkező felületein, így
figyelembe kell venni ezek hatását is az érintkezési hőmérsékletre. Tian [TiKe93] kutatásai alapján a
bevonatokkal ellátott felületek esetén az érintkezési hőmérsékletre kis hatással van mind az
érintkezési tartomány nagysága, mind az azon eloszló hőteljesítmény jellege. A fent említett bőr hatás
miatt nagy Pe-számok esetén a felületi bevonat határozza meg az érintkezési hőmérséklet nagyságát,
míg az alapanyagnak nincs arra hatása. Ha a bevonat vastagsága igen kicsiny és a kis Pe-szám
esete áll fenn, akkor a bevonatnak nincs hatása az érintkezési hőmérséklet nagyságára és az
alapanyag tulajdonságai a meghatározóak.
A Tian [TiKe93] kutatása egy diszkrét összefüggő érintkezési tartományon ébredő
hőmérsékleti állapotot határoz meg állandósult esetben, állandó csúszási sebesség mellett. A
valóságban azonban az érintkezési tartomány nagysága és eloszlása nem egyetlen összefüggő
egyszerű geometriából áll. Így több időben és térben változó nagyságú és eloszlású érintkezési sziget
definiálja a tényleges érintkezési tartományt, melyen hő fejlődik. A kialakuló hőfejlődési szigetek
hatnak egymásra, s így megnövekszik a feladat komplexitása. Mind analitikus [ViFu01],
[SoReBaDe04], mind numerikus [Né99], [VáNéFrFl00], [VáBeNé00] úton meghatározható a tényleges
érintkezési tartománynak megfelelő érintkezési hőmérsékleti állapot. A fenti kutatások szerint az
érintkezési hőmérséklet jelentősen függ az érintkező testek felületi érdességének orientációjától,
anyagi inhomogenitásától, illetve anizotrópiájától.
A súrlódási hőfejlődés a felületközeli rétegben kiváltképpen nagy Pe-számok esetén akár
1000 °C-os hőmérsékletet is elérheti [Ke00], más források szerint jellemzően a 400 - 600 °C-ot [Ve99],
[TkBo04] és [AlArMi05]. Ilyen nagy érintkezési hőmérsékletek esetén a hőtani anyagjellemzők
hőmérsékletfüggését is figyelembe kell venni. Ling és Rice [LiRi66] munkájukban kifejtik, hogy a
hőmérsékletfüggő hővezetési tényezőnek nagyobb hatása van a kialakuló hőmérsékleti állapotra, mint
a hőmérsékletfüggő fajhőnek. Abdel-Aal [AbSm98] kutatása alapján, ha a hővezetési tényező csökken
a hőmérséklet függvényében, a maximális érintkezési hőmérséklet akár 30%-kal (zafír-100Cr6 esetén)
nagyobb lehet, ahhoz képest, mintha szobahőmérsékleti hővezetési tényezőt alkalmaznánk.
A mai numerikus és analitikus vizsgálatok hiányossága, hogy vagy makroszkopikus méretben
ideálisan sima felületekre [BoMo95] [KóVáFlFr01], vagy mikroszkópikus léptékben kisméretű (a
vizsgált tartomány 100 mikrométer nagyságrendű) érdes felületekre [Né99], [VáNéFrFl00] terjednek ki.
Hou és Komanduri [HoKo04] munkájában kiemeli a kétszintű (makro és mikro) vizsgálatok hátrányát,
s egy köztes „mezoszkopikus” szintű vizsgálat beiktatásával háromszintű analízist szorgalmaz.
Összefoglalva, a súrlódási hőfejlődés során mozgó vagy álló hőforrás alakulhat ki, melyek
felületén az érintkezési hőmérséklet függ az anyagjellemzőktől, a hőpartíciótól, a felületi érdességtől,
az anyagi inhomogenitástól és anizotrópiától, valamint az érintkezési tartomány alakjától, nagyságától
és térbeli eloszlásától, valamint az érintkezési nyomáseloszlástól, a Peclet számtól, és a felületi
bevonat anyagtulajdonságaitól és vastagságától.
Az eddigi kutatásokkal ellentétben a doktori értekezés a teljes érintkezési tartományon ébredő
hőfejlődést vizsgálja a felületi érdesség figyelembevételével gyorsuló csúszó súrlódás során. A doktori
értekezés számításait összhangba hozza mérési eredményekkel, ami számos esetben hiányzik a
szakirodalomban fellelhető kutatásokban.
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2.5

A hősokk jelensége

Mivel az érintkezési hőmérséklet időben jelentősen változik, ezért bizonyos anyagok esetén
károsodás fő forrása lehet. A kerámia rideg viselkedése miatt, kiváltképpen érzékeny a hőmérséklet
ingadozásokra, mely károsodásához vagy tönkremeneteléhez vezethetnek. A hősokk olyan
repedéssel és tönkremenetellel járó folyamat-együttes, mely időben gyorsan lejátszódó, nagy
hőingadozás hatására jön létre. A hőingadozás kritikus értéke függ az anyag szilárdsági és hőtani
jellemzőitől. Hatásmechanizmusa a következő: a nagymértékű hőingadozás hatására oly mértékű
húzó feszültségi állapot és fajlagos alakváltozás jön létre mely, repedéshez majd töréshez vezet.
Több mint 20 paraméter jellemzi a folyamatot [Br91], amelyek közül csak a két legfontosabbat
emelem ki, mivel e a jelenség nem képezi az értekezés tárgyát. A kerámia a hősokkal szembeni
ellenálló képességét gyors lefolyású folyamatok esetén (edzés, lézeres vágás) az R tényező fejezi ki,
mely nem tartalmazza a hővezetési tényezőt:
σ(1 − ν )
[K ]
Eα
,
(2.6)
ahol: σ az ébredő hőfeszültség, ν a Poisson tényező, α a lineáris hőtágulási tényező. Lassúbb
folyamatokra az R’ tényező használatos, mely a fenti R tényező a hővezetési tényező szorzata. A
[Br91] táblázata alapján az alumínium-oxid az alsó kategóriában helyezkedik el a leggyakoribb
műszaki kerámiák között a BeO megelőzve.
További jellemző paraméter Winkleman és Schott [Ha01] által bevezetett F tényező, mely
számos anyagjellemzőt foglal magában:
R=

F=

σM λ ⎡ mK ⎤
⎢
⎥,
αE ρc ⎢ 12 ⎥
⎣s ⎦

(2.7)

ahol: λ a Fourier-féle hővezetési tényező, ρ sűrűség, c a fajhő, σM a szakító szilárdság, E
rugalmassági modulusz, α lineáris hőtágulási tényező. Az F tényező alapján is kijelenthető, hogy az
alumínium-oxid érzékeny a hősokk jelenségére. Az érintkezési tartományában lejátszódó igen gyors
hővillámok okozta ismétlődő hőingadozás miatt, e tudományterület módszeres kutatása igen ígéretes
eredményeket hozhat a kerámia súrlódóbetétek kopásállóságának növelésében.
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3.1

Az alumínium-oxid

A kerámia anyagok többségében ionos kötéssel rendelkeznek, amely alól kivételt képeznek a
szilícium és szén alapú kerámiák. A kerámia anyagok az ionos kötés természetéből adódóan nagy
elektromos ellenállással, relatív dielektrikus állandóval, nagy olvadásponttal (alumínium-oxid esetén
2000 °C), hőállósággal és kémiai stabilitással rendelkeznek. A kerámiákat a zárt külső elektronpályák
miatt, szabad elektronok hiányában nagy villamos ellenállás jellemzi. Szabad elektronok híján a
hővezetés a kerámiák esetében döntően fononok (hangkvantumok = rugalmas elemi hullámok)
terjedésével jön létre. A kristályos szerkezetben előforduló hibák vagy szennyeződések csillapítják a
fononok terjedését, jelentősen csökkentve a hővezetési tényezőt. A hőmérséklet emelkedésével a
gerjesztett kristályszerkezetben a fononok terjedése egyre gátoltabbá válik, és ezért a hővezetési
tényező erőteljesen csökken. A kerámia anyagok hőtágulási együtthatója izotróp, de az egykristályok
természetesen, mint a fémek esetében is, anizotróp anyagjellemzőkkel rendelkeznek. A kerámiák
mechanikai tulajdonságai nagymértékben eltérnek a fémes anyagokétól, nyomó- és húzó szilárdságuk
aránya 5 - 22 között változik. A nagyon korlátozott alakváltozási képességük miatt a rugalmassági
modulusz és a Poisson tényező mellett a gyakorlatban a szakító-, a hajlítási és a törési szilárdsággal
is jellemzik őket. A hőmérséklet növekedésével rugalmassági moduluszuk csökken [Ha01].
Az alumínium-oxid (Al2O3) szoros illeszkedésű, hexagonális rácsból épül fel.
Szobahőmérsékleten közepesen jó hővezető, nagy nyomó és húzó szilárdság jellemzi, a törési
szívóssága jó (a kerámiák között) nagy fajhővel és felületi keménységgel rendelkezik. Hőtani és
mechanikai tulajdonságai nagymértékben függnek vegyi tisztaságától. Az alumínium-oxid szilárdsági
és kémiai tulajdonságai kevésbé, míg hőtani anyagjellemzői jelentősen változnak a hőmérséklet
emelkedésével, lásd 8. ábra. Mind bázikus mind oxidációs közegben 1925 ºC-ig kémiailag ellenálló
[Ha01]. Rendkívül kopásálló, és nagyon jó elektromos szigetelő.

I)

II)

III)
7. ábra. Alumínium-oxid kerámiából készült termékek: I) vegyipari szivattyú- és szelepalkatrészek, vezető görgők
és fúvókák, II) porlasztó és III) szűrő

Az alumínium-oxid, a monolitikus kerámiák között jó tulajdonságokkal rendelkezik, bár számos
kerámia, mint például a SiC, ígéretesebb a műszaki alkalmazások számára. Az alumínium-oxid
előnye, hogy gyártása során széles lehetőségek szerint alakítható. Jó hővezetése és elektromos
szigetelő képessége miatt, alkalmazási köre a mikro-elektronika, ahol a mikro-áramkörök leggyakoribb
alaplap anyaga (MOSFET és bipoláris tranzisztorok). Ettől nagymértékben eltér a vegyipari gépészeti
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alkalmazás, ahol reagens közegeket szállító szivattyú alkatrészei vagy porlasztófejek alumíniumoxidból készülnek (7. ábra). A repülőgép-iparban a gáz fúvókák, orrkúpok alapanyagaként és
hőszigetelő anyagként használják (1000 ºC-on gyenge hővezető: 5 W/mK). Számos alkalmazása van
a metallurgiában, a hőkezelésben és a petrokémiában, elsősorban hőállósága, korrózióállósága és
kopásállósága miatt. Hőre lágyuló műanyagok öntőformájaként is használják. Az autóiparban
csőrendszer szigetelés és megtámasztás, turbinafúvókák, továbbá napjainkban száraz súrlódó
tengelykapcsolók és láncos variátorok súrlódó betétanyaga [Ha01]. Az alumínium-oxid
anyagtulajdonságai az 1. táblázatban láthatók. Kutatásaimban a Friatec cég F99,7 (99,7 %-os vegyi
tisztaságú) szinterelt Al2O3 kerámiáját használtam.
Hőmérséklet °C
-----------------------------------Nyomószilárdság [GPa]
Szakítószilárdság [GPa]
Sűrűség [kg/m3]
Rugalmassági modulusz [GPa]
Hajlító szilárdság [GPa]
Törési szívósság [MPam1/2]
(repedés hossza 300 µm)
Univerzális keménység (1 kg) [GPa]
Poisson tényező [-]
Csúsztató modulusz [GPa]
Fajlagos hőkapacitás [J/kg·K]
Hővezetési tényező [W/m·K]
Hőmérsékletvezetési
tényező
[m2/s]*104
Lineáris hőtágulási együttható 0 °C
[10-6/K]

20
---------3
0,2670
3984
416
380

500
---------1,6
0,2670
3943
390
375

1000
---------0,7
0,2430
3891
364
345

1200
---------0,4
0,1400
3868
354
300

1400
---------0,3
0,0220
3845
343
210

1500
---------0,28
0,0130
3834
338
130

3,5

3

2,7

2,6

2,5

2,5

15
0,231
169
755
33

8,5
0,237
158
1165
11,4

4,6
0,244
146
1255
7,22

3,7
0,247
142
1285
6,67

2,9
0,25
137
1315
6,34

2,5
0,252
135
1330
6,23

0,111

0,0251

0,015

0,0136

0,0127

0,0124

4,6

7,1
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1. táblázat. Az alumínium-oxid kerámia hőmérsékletfüggő anyagjellemzői [Mu97]

3.2

Az acél

Az értkezésben alkalmazott acél típusa DIN 100Cr6 (AISI 52100, JIS S2, GOSZT ЩХ15, BS
2S135, 535A99, EN 31) nagy széntartalmú és közepes krómtartalmú acél. Alkalmazási területe
gördülő csapágyak és ágyazások alapanyaga. Ötvözői összetétele a 2. táblázatban látható.
Kémiai elem
Koncentráció

C
1%

Si
0,25 %

Mn
0,35 %

Cr
1,5 %

2. táblázat. A 100Cr6 típusú acél ötvözői

A továbbiakban acél megnevezés alatt a fent említett típust értem, továbbá a kerámia szót az
alkalmazott alumínium-oxid kerámia megnevezésére használom.
Az acél hőtani és szilárdságtani viselkedéséről kevés szakirodalmi forrás áll rendelkezésre.
Abban az esetben, amikor nem találtam meg a kívánt anyagjellemzőt, mint például a fajlagos
hőkapacitást, akkor a legjobb közelítést alkalmazva, összetételében hasonló acélok
anyagtulajdonságai alapján megbecsültem. Az acél hővezetési tényezője kis mértékben a
hőmérséklet növekedésével csökken, míg a fajlagos hőkapacitás a hőmérséklet növekedésének
hatására, a Debye-hőmérsékletig progresszív jelleggel növekszik, majd felette a hőmérséklettől
független viselkedést mutat, lásd 9. ábra. Rugalmassági modulusza kis mértékben, míg
nyomószilárdsága nagymértékben csökken a hőmérséklet emelkedésével, amint az a 11. ábrán
látható.
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λ [W/mK]
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8. ábra. A hővezetési tényező változása a hőmérséklet
függvényében: (a) alumínium-oxid, (b) 100Cr6 acél, (c)
az F99,7 alumínium-oxid kerámia gyári értéke [To70],
[Mu97]
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9. ábra. A fajlagos hőkapacitás változása a
hőmérséklet függvényében: (a) alumínium-oxid, (b)
100Cr6-t közelítő acél, (c) az F99,7 alumínium-oxid
kerámia gyári értéke [To70], [Mu97]
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10. ábra. A rugalmassági modulusz változása a
hőmérséklet függvényében: (a) alumínium-oxid, (b1)
100Cr6 acél - húzás esetén, (b2) 100Cr6 acél nyomás esetén [Po64], [Po83], [Mu97]
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11. ábra. A nyomószilárdság változása a hőmérséklet
függvényében: (a) alumínium-oxid, (b) 100Cr6 acél
[Po83], [Mu97]
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12. ábra. Az alumínium-oxid kerámia (a) nyomó-, és (b) szakítószilárdságának változása a hőmérséklet
függvényében [Mu97]
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3.3

Az alumínium-oxid kerámia és a 100 Cr6 acél szilárdságtani és hőtani
viselkedésének összehasonlítása

Összehasonlítva a kerámia és az acél anyagtulajdonságait, az acél szilárdságtani
tulajdonságai, mint például a nyomószilárdság (11. ábra), a rugalmassági modulusz (10. ábra), rendre
csupán a kerámia azonos jellemző értékeinek a felét teszik ki. Mindkét anyag esetében a
rugalmassági moduluszok csak kisebb mértékben csökkennek, ám a hőmérséklet növekedésével az
acélénál a kerámia nyomószilárdsága nagyobb mértékben csökken, lásd 11. ábra. Érdekes tény az is,
hogy a kerámia esetén a nyomó-, és szakítószilárdság közötti különbség a hőmérséklet
növekedésével radikálisan lecsökken, amint azt a 12. ábra bemutatja. A kerámia nyomószilárdsága
drasztikusan lecsökken, azonban vele együtt a rugalmassági modulusza nem, mely azt vetíti előre,
hogy a hőmérséklet emelkedésével a kerámia megőrzi rideg tulajdonságát, ám tönkremeneteléhez
kisebb energiabefektetés is elegendő. Ez a továbbiakban rámutat arra, hogy a kerámia 1000 °C felett
még mindig merev, ám károsodási folyamatokkal szemben lecsökken ellenállása, megnövekedhet
kopása. Az ilyen nagy hőmérsékleten az acél már gél állapotba (folyadék és szilárd fázis együttes
jelenléte) kerül.
A hőtani viselkedést tanulmányozva, a 8. ábrán azt láthatjuk, hogy míg szobahőmérsékleten a
kerámia ugyanolyan jól vezeti a hőt, mint az acél, addig a hőmérséklet emelkedésével nagymértékben
romlik a hővezető képessége és rossz hővezetővé, hőszigetelővé válik. A hőmérséklet növekedésével
a fajlagos hőkapacitás mindkét anyag esetén növekszik, azonban a kerámia majdnem kétszer
nagyobb értékekkel rendelkezik, (9. ábra). Ennek köszönhetően a kerámia ugyanarra a hőbevitelre
kisebb mértékű hőmérséklet változással reagál, mint az acél. A kerámia rideg viselkedését tekintve, a
kisebb hőmérséklet változás kisebb hőfeszültség ingadozást okoz, s ezért a nagy fajlagos
hőkapacitása a kerámia előnyös tulajdonságai közé tartozik.
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4 Súrlódási vizsgálat
4.1

A vizsgálóberendezés

A súrlódási vizsgálat célja az Al2O3-acél súrlódó rendszer tribológiai és hőtani viselkedésének
megismerése. A vizsgáló berendezés a 13. ábrán látható. Részei: (a) meghajtás, (b) forgórész, (c)
előtolómű, (d) kerámia súrlódóbetétek, (e) termoelemek, (f) acéltárcsa, (g) termokamera és a (h)
számítógépes adatrögzítő egység. A forgórész azonos osztókörön elhelyezkedő 6 darab kerámia
súrlódóbetétet rögzít. A kerámia súrlódóbetétek osztókörének átmérője 186 mm, amint az a 14. ábrán
látható. Az előtoló egység a forgórész forgástengely irányú elmozdulását teszi lehetővé. A meghajtás
tetszőleges, időben változó fordulatszámot képes biztosítani. A vizsgálóberendezés egy
tengelykapcsoló mérőpad, az álló acéltárcsa a lendkereket, míg a forgórész a súrlódótárcsát testesíti
meg, lásd 15.ábra.
FN (t)
M(t)
v(t)

h

T(t)
g
a
b
c
d
e

f

13. ábra. A vizsgáló berendezés elvi ábrája: (a) meghajtás, (b) forgórész, (c) előtolómű, (d) kerámia
súrlódóbetétek, (e) termoelem, (f) acéltárcsa, (g) termokamera, (h) számítógépes adatrögzítő egység

c

b

b

a

R

93

a

14. ábra. A forgórész a kerámiákat rögzítő
rögzítőszárakkal: (a) kopott kerámia súrlódóbetét, (b)
rögzítőszár, (c) forgórész

15. ábra. A vizsgálóberendezés a forgórész felől: (a)
forgórész, (b) acéltárcsa

A kerámia súrlódóbetéteket rugóelőfeszítésű forgórész foglalja magába. A rugó előfeszítés, a
kapcsolási folyamat ütközésének finomítására szolgál, mely a rideg kerámiák esetében fontos
követelmény.
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4.2

A vizsgálati ciklus

A súrlódási vizsgálat az alábbi vizsgálati ciklusok sorozatából állt, mellyel olyan ismétlődő
extrém tengelykapcsolóterhelést szimuláltam, melynek során a tengelykapcsoló szlippje az idő
múlásával nem csökken, mint a hagyományos használat során, hanem nő. Gyakorlatilag ez az extrém
terhelés akkor következik be, ha például egy emelkedőn közlekedő nehézgépjármű vezetője a fék
meghibásodása miatt, a tengelykapcsolóon keresztül, a motor segítségével tartja álló helyzetben a
járművet, vagy emelkedőn hátrameneti „precíziós” parkoláskor. A vizsgálati ciklus során, az azonos
osztókörön befogott kerámia súrlódóbetéteket az előtoló egység segítségével, az álló acéltárcsának
nyomva a meghajtás azokat állandó szöggyorsulással 5 másodpercen keresztül forgatta. Az 5.
másodpercben kapcsolatot bontva, a vizsgáló berendezés további 23 másodpercig hűlt.
A 28 másodperces vizsgálati ciklus a következő lépéseket tartalmazta, lásd 16 ábra.
0 és 5 másodperc közötti időtartamban:
a) Az előtoló egység a kerámiákat 100 N egyenkénti nyomóerővel hozzányomta
az álló acéltárcsához.
b) A kerámiákat befogó forgórész 5 1/s2 állandó szöggyorsulással, 5
másodpercen keresztül gyorsult fel és elérte az 1500 1/min fordulatszámot (a
csúszási sebesség a 14,6 m/s értéket).
5 és 28 másodperc közötti időtartamban:
c) Az 5. másodperc elteltével a kerámia súrlódóbetétek és az acéltárcsa
érintkezése megszűnt, a forgórész forgása leállt. Ezután a csúszópárok és a
vizsgálóberendezés 23 másodpercig hűlt.
A vizsgálati ciklus közben mértük:
0 és 5 másodperc között, súrlódás közben:
a) A teljes nyomóerőt, amely állandó volt.
Az egyes kerámiákra jutó nyomóerőt nem mértük.
b) A súrlódási nyomatékot., amelyből kiszámítottuk a szimuláció során ébredő
súrlódási tényezőt, mely a 6 darab kerámia súrlódóbetét átlagos jellemzője. A
súrlódási tényező egyéni kerámiákra jutó részét, továbbá az érintkezési
tartományon belüli eloszlását nem mértük.
c) A fordulatszámot, melynek változása a 16. ábrán látható.
d) A hőmérsékletet az álló acéltárcsa 3 pontján és a kerámia súrlódóbetét
súrlódó felületén. Részletes ismertetését lásd 5.3. és 6.1.5. fejezetekben.
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16. ábra. Az első tíz ciklus során mért súrlódási
tényező átlaga
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17. ábra. A vizsgálati ciklus során a fordulatszám
változása
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A súrlódási vizsgálatokat nyáron végeztem el, ezért a kiindulási hőmérséklet az akkor mért 27
°C. A vizsgálati ciklus 5 másodperc hosszú súrlódási szakaszában a forgórész 62,5 fordulatot tett
meg. A fent ismertetett vizsgálati ciklust az automatika 400-szor megismételte.
Vizsgálataimhoz a kopás állandósult szakaszából választottam ki egy súrlódási ciklust. A
doktori értekezés a 300. súrlódási ciklust követően a vizsgálóberendezés szobahőmérsékletre (27 ºC)
hűlését feltételezi és az azutáni első ciklust szimulálja.
Az 17. ábrán látható, az első 10 ciklus során mért súrlódási tényezők átlaga. A súrlódási
tényező a mérések szerint, degresszív karakterisztikával csökken. A kezdeti 1 1/s erős csökkenő
tendencia az első másodperc után fokozatosan megszelídül, míg a legutolsó másodpercben csupán
0,3 1/s. A súrlódási tényező időbeni gradiensének csökkenése arra utal, hogy az aszimptotikusan,
felülről egy határértékhez közelít, mely a kezdeti értéknél megközelítőleg 50 %-kal kisebb. A súrlódási
tényező jellege független attól, hogy hányadik ciklusban mértük azt, vagy, hogy éppen mennyire
kopott kerámiákkal, mindig az 17. ábrán látható csökkenő tendenciát követte.
A kerámia súrlódóbetét geometriája a 18. ábrán látható. A kerámia súrlódóbetét eredeti
csúszófelülete gömbfelület, melynek sugara 80 mm-től 110 mm-ig változik, a gyártástechnológia
hibája miatt. A kerámia súrlódóbetét 99,7 % vegyi tisztaságú alumínium-oxid, porkohászati eljárással
készült. A súrlódó kapcsolat másik eleme az álló acéltárcsa, mely 100Cr6 csapágyacélból készült.
Eredetileg a kutatás első lépcsőjében öntöttvas acéltárcsa került a lendkereket modellező tárcsa
helyére, de az öntöttvastárcsa igen erős kopása miatt, a lendkereket csapágyacélból készült tárcsára
kellett cserélni.
R1

90

R1

3 2

S

ø10
ø16

18. ábra. A kopott kerámia súrlódóbetétek nézeti képe, és az eredeti kerámia súrlódóbetét geometriája

4.3

A vizsgálóberendezés ismertetése

Mivel a további érintkezési és hőtani vizsgálatok célja a vizsgálóberendezés kiemelt részének
behatóbb elemzése, ezért a berendezés részleteinek ismerete nélkülözhetetlen a további lépések
megértéséhez. A vizsgálóberendezés két fő részre bontható, a forgórészre (19. ábra), mely a kerámia
súrlódóbetétek befogását és forgatását biztosította, illetve az álló acéltárcsára (20. ábra).
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a

b

a

b

X
Y

Z

c

Z

X

Y

19. ábra. A forgórész nézeti képe: (a) kerámia
súrlódóbetét, (b) rögzítő ház, (c) központosító szeg

20. ábra. A vizsgáló berendezés kiemelt részletének
nézeti képe: (a) forgórész, (b) acéltárcsa

A berendezés hajtásrendszerének ismertetésétől eltekintek. A hőtani vizsgálat szempontjából
nem játszik érdemi szerepet, mivel a hőforrástól távol helyezkedik el. A forgórész 6 darab rögzítőházat
tartalmaz, mely a kerámia súrlódóbetéteket rögzíti.
A vizsgálóberendezés keresztmetszetének részletét mutatja a 21. ábra, melyen az egyik
rögzítőház metszeti képe látható. A kerámia súrlódóbetét ütközésének tompításának céljából, a
készülék tervezői rúgó előfeszítésű rögzítőszárat alkalmaztak. A rögzítőszár megvezetését két darab
polimer perselyre bízták, míg a kerámia súrlódóbetétek rögzítését hollandi anyás biztosítással oldották
meg. A fordulásgátló szegnek köszönhetően a tartószár nem képes saját tengelye körül elfordulni, így
az csak az előfeszített rugó ellenében képes hosszirányban mozogni.
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21. ábra. A vizsgáló berendezés Z normálisú (vö. 20. ábra) metszeti képének részlete a kerámia súrlódóbetét
környezetében: (a) előfeszítést reteszelő csap, (b) fordulásgátló szeg, (c) polimer persely, (d) rögzítőház, (e)
polimer persely, (f) rögzítőszár, (g) kerámia tartószeg, (h) kerámia rögzítőanya, (i) acéltárcsa rögzítőperem, (j)
acéltárcsa, (k) hőszigetelő gyűrű, (l) hőszigetelő tárcsa, (m) acéltárcsa hátlap, (n) kerámia súrlódóbetét
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5 Makroléptékű kísérletek és modellek
A makroléptékű vizsgálat célja, hogy az első vizsgálati ciklus során meghatározza a névleges
érintkezési tartományon fejlődő hő okozta hőmérséklet-eloszlást és a maximális névleges érintkezési
hőmérsékletet, a vizsgálóberendezés elhatárolt környezetében. A hőmérséklet-eloszlást és a névleges
érintkezési hőmérsékletet, tranziens hőtani végeselemes analízissel határoztam meg (22.ábra). A
súrlódási vizsgálat során, termoelemes hőmérsékletmérést végeztem el az álló acéltárcsa három
pontján, mely a végeselemes tranziens hőtani számítások viszonyítási alapját képezi. Végeselemes
áramlástani (CFD) számítás alapján meghatároztam a felületi hőátadási tényező eloszlását a
vizsgálati berendezés felületei mentén. Az általam létrehozott algoritmus alapján meghatároztam a
hőpartíció mértékét, mely a hőtani számítás kiemelten fontos bemeneti paramétere. Legvégül, a
mérési és számítási eredmények kritikai elemzését készítettem el.

A súrlódási vizsgálat

µ, v

µ, v
A hőpartíciót
meghatározó
algoritmus

β

Makroléptékű
végeselemes tranziens
hőtani analízis

n, geometria
Végeselemes
áramlástani
analízis
α(r,t)

p, AW

p

Az érintkezési tartomány és
nyomás meghatározása
a felületi érdesség
mérés alapján
22. ábra. A makroléptékű vizsgálat lépéseinek blokkdiagramja

5.1

Kiinduló feltevések
•

A kerámián megfigyelhető kopott tartomány definiálja a néveleges érintkezési tartományt.

•

A névleges érintkezési tartomány az 1. ciklus alatt nem változik. Az érintkezési tartomány a
csúszó súrlódás során növekszik, mely mind a kopásnak, mind a nagy hőmérsékletnek
köszönhető. A fenti jelenségek figyelembevétele nem tárgya vizsgálataimnak, azonban a
jövőbeni kutatások következő lépése lehet.

•

A szilárdsági és hőtani anyagjellemzők a hőmérséklet függvényében állandók. Azonban a
hőmérsékletfüggő anyagi viselkedés figyelembe vétele a jövőbeni kutatások tárgyát képezheti.

•

A Blok-féle posztulátum kimondja az érintkezési hőmérséklet egyenlőségét. Ezt a csúszási
szimuláció során úgy közelítettem, hogy a súrlódó testek legnagyobb érintkezési
hőmérsékleteinek különbsége, kisebb kell legyen 1 ºC-nál.
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5.2

A névleges érintkezési tartomány és a névleges érintkezési nyomás
meghatározása

5.2.1

Analitikus számítással

A névleges érintkezési tartomány a Kozma [Ko94] szerint az ideálisan sima felületek
érintkezésekor kialakuló érintkezési tartomány. A kopott felületű testek ideálisan sima felületekkel
történő modellezése speciális eljárásokat igényel. Czifra Árpád doktori értekezéséhez kapcsolódó
kutatásai során, háromdimenziós felületi érdesség mérés adatait feldolgozó, érdes felületű geometriák
középfelületének görbületét meghatározó algoritmust fejlesztett ki. Kérésemre a kopott acéltárcsa és
kerámia súrlódóbetét csúszásirányú (tangenciális) és arra merőleges irányú (radiális) görbületeinek
sugarait, a kopott testekről készített háromdimenziós felületi érdesség mérés adataiból meghatározta.
Ezek alapján elkészíthető a kopott testek geometriai modellje, mely a 23. ábrán látható.
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23. ábra. A kopott kerámia súrlódóbetét és acéltárcsa
analitikus érintkezési modelljének geometriája: (a)
kerámia súrlódóbetét, (b) acéltárcsa

X
Z
24. ábra. A gyakorlatban (b) megfigyelt kopott
tartomány és a számított (a) érintkezési tartomány
összevetése, a kerámia súrlódóbetét felülnézetén

Az analitikus számítás során lineárisan rugalmas, homogén és izotróp anyagi viselkedést
feltételeztem mindkét súrlódó test esetén. Az érintkezési tartomány nagyságának meghatározásához
Hertz metódusát használtam [VaMo77]. Az analitikus számítás eredményeként, az érintkezési
tartomány ellipszis alakú, nagytengelye 2,86 mm és kistengelye 1,28 mm. Tengelyek aránya 2,235, a
legnagyobb Hertz feszültség 51,9 MPa. A számított érintkezési tartomány nagymértékben elmaradt a
gyakorlatban megfigyelt, kopott tartomány nagyságától (24. ábra). Az eltérésnek két oka lehet:
•

Az első, hogy a meghatározott görbületi sugarak radiális irányban igen egymáshoz közeli
értékeket vesznek fel, továbbá tangenciális irányban igen nagy értékűek. E bemeneti
paraméterek kis mértékű hibája nagy változást okoz az érintkezési tartomány nagyságában.

•

A második ok, a hőmérsékletfüggő anyagi viselkedés és a képlélkeny alakváltozás figyelmen
kívül hagyása, ugyanis feltételezhetően nagy hőmérsékleten képlélkeny alakváltozás
alakulhat ki, míg a számítás szobahőmérsékleti rugalmas viselkedést modellez.

Feltevésem szerint képlékeny alakváltozás jön létre a súrlódás során, azért egyenletes
érintkezési nyomáseloszlást feltételezek az érintkezési tartományban, mely minőségileg jó közelítést
ad.
Mivel az üzem nagyobb részét a nagy érintkezési hőmérséklet jellemezheti, és a
szobahőmérsékleti anyagjellemzőkkel számított érintkezési eredmény csak az első pillanatban lehet
érvényes, ezért a megfigyelt kopott területet tekintettem mérvadó érintkezési tartománynak az 5
másodperc hosszú csúszás jellemzésére.

5.2.2

Háromdimenziós felületi érdesség mérés alapján
Az érintkezési tartomány nagysága függ a kialakuló érintkezési hőmérséklettől, amelynek a
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meghatározása a doktori értekezés célja. Mivel ismeretlen az érintkezési hőmérséklet nagysága, ezért
feltételezéssel kellett élnem. Feltételezésem szerint a kopott tartományt a kerámia súrlódóbetét
felületén nem egy kisebb érintkezési tartomány bolyongó mozgása okozta, hanem a kopott tartományt
a teljes érintkezési tartomány lefedi, részben a nagy érintkezési hőmérsékletnek köszönhetően. Ily
módon esetemben a kopott tartomány definiálta az érintkezési tartományt. A kopott tartománynak
definiáltam azt a területet a kopott kerámia súrlódóbetét felületén, ahol az eredeti felületi topográfia
eltűnik. A kopott terület meghatározása érdekében háromdimenziós felületi érdesség mérést
végeztem a kopott kerámia súrlódóbetét felületén. A tapintótűs felületi érdesség mérő berendezéssel
(Perthen Concept 3D) négyzetmilliméterenként 400 mérési pontban (50 µm x 50 µm nagyságú
felbontás x és z irányban) rögzítettem a felület geometriáját (25. ábra). A felületi érdesség mérés
alapján, a kopott kerámia súrlódóbetét felszínén meghatároztam a kopott tartományt megközelítő,
ellipszis terület kis- és nagytengelyét. A továbbiakban ezt tekintettem a névleges érintkezési
tartománynak, és AW jellel jelöltem. A tartomány nagytengelye (x irány) 6,8 mm, míg a kistengelye (z
irány) 5,8 mm nagyságúra adódott. Feltételezve azt, hogy a nagy hőmérséklet és a nagyfokú nyírási
igénybevétel képlékeny alakváltozást okoz az acéltárcsa felületén, így a névleges érintkezési
tartományon az érintkezési nyomást egyenletes eloszlásúnak feltételeztem. Ennek megfelelően az
érintkezési nyomás a következők szerint számolható:
pW =

F
F
100 N
=
=
= 3,23 MPa ,
A W abπ 3,4 mm ⋅ 2,9 mm ⋅ π

(5.1)

ahol pW a névleges nyomás, F az egy kerámiát terhelő erő, a az ellipszis nagyobb féltengelye, b az
ellipszis kisebb féltengelye, AW a névleges érintkezési tartomány.

5.3

Hőmérsékletmérés termo-elemekkel

A termoelemes hőmérsékletmérés célja, hogy támpontot adjon a hőtani számítások
ellenőrzésére. Az álló acéltárcsa három különböző pontján termoelemes hőmérsékletmérést
végeztem(lásd [LeVáAlAr04]): az érintkezési tartomány alatt 1,5 mm-rel (P1 pontban) és 11,5 mm-rel
(P2 pontban), továbbá a tárcsa hátsó szabad felületén (P3 pontban), lásd 27. ábra. A hőmérsékletet a
P1 és a P2 pontokban az acéltárcsába fúrt zsákfuratokba helyezett termoelemekkel határoztam meg,
míg a P3 pontban a tárcsa hátsó felületére ragasztottam fel a termoelemet.

Felület [µm]
AW

+11
-5
-21

Y
Z

Ø

11,8

X

Z

X

Ø

108

93
1,5

P1
P2

P3

Y
25. ábra. A névleges érintkezési tartomány definíciója
a kerámia súrlódóbetét felületi érdesség mérése
alapján

26. ábra. A termoelemes hőmérséklet mérés pontjai az
acéltárcsa metszeti képén ábrázolva
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X
Y

Z

27. ábra. A termoelemes hőmérsékletmérés termoelemeinek elhelyezése az acéltárcsa hátsó felületén

5.3.1

A hőmérséklet mérés eredménye

A hőmérséklet mérés eredméneit az 28. ábra mutatja be. A hőmérséklet mérés alapján
kijelenthető, hogy a felületközeli régiókban igen intenzív felmelegedés zajlik le, ami a P1 pontban mért
T1 hőmérséklet változásán jól megfigyelhető. A felület alatt 11.5 mm-rel, még mindig az acéltárcsában
és a hőszigetelő tárcsa előtt, a felületközeli 5 másodperces intenzív hőfejlődés hőárama azonban
teljesen elvezetődik és eloszlik az acéltárcsa nagy tömegében, s ennek köszönhetően a P2 pontban
észlelt T2 hőmérséklet csupán enyhén monoton mértékben növekedik. A P3 pontban mért T3
hőmérséklet a hőszigetelő tárcsa mögött helyezkedik el, s ezért hozzá még inkább késleltetve érkezik
a hőmérsékleti front. Tíz vizsgálati ciklus után is csupán 3 °C-ot emelkedett hőmérséklete. E
tapasztalatok az acéltárcsa nagy tömegének csillapító hatását mutatják.
70
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28. ábra. A termoelemes hőmérséklet mérés eredménye az acéltárcsa pontjaiban: (T1) az érintkezési felület alatt
1.5 mm-rel, (T2) az érintkezési felület alatt 11.5 mm-rel, (T3) az acéltárcsa hátlapján.

5.4

A felületi hőátadási tényező meghatározása végeselemes áramlástani
(CFD) szimuláció segítségével
A vizsgáló berendezést körülvevő eredő áramlási sebességeloszlás segítségével, Nusselt-
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egyenleteket felhasználva, előállítható a felületi hőátadási tényező modellje a berendezés felületeinek
mentén. Ehhez áramlástani számítással meg kell határozni az áramlási sebesség eloszlását. Az
általam használt végeselemes szoftver a COSMOS/M rendszer Geoflow 5.0 aerodinamikai csomagja
volt. A szoftver posztprocesszálási modulja lehetőséget ad a felületi hőátadási tényező lekérdezésére
is. Mielőtt azonban használtam volna e lehetőséget, tesztfuttatáson keresztül megbizonyosodtam az
eredmények használhatóságáról.

5.4.1

Az áramlástani végeselemes szoftver megbízhatóságának vizsgálata

A próbafuttatás során egy 10 cm átmérőjű cső körüli állandósult áramlást vizsgáltam, mivel
ezen esetre, rendelkezésre áll a tapasztalati Nusselt-egyenlet [w3bm] is:
n

Nu = C Re Pr

0.38 ⎛

Pr
⎜⎜
⎝ Prw

⎞
⎟⎟
⎠

0,25

εΨ ,

ahol Re a Reynolds-szám, Pr a Prandtl-szám, n és C a Reynolds-számtól függő tényezők, εΨ
korrekciós tényező.
A modellem szerint, a csövet 10 m/s sebességű áramlásba helyeztem. Az áramló közeg 27 °C
hőmérsékletű levegő volt. A tapasztalati Nusselt-egyenlet segítségével a felületi hőátadási tényezőre
egy értéket kapunk eredményül, míg a végeselemes számítás segítségével annak eloszlásáról is
információt kapunk. A végeselemes számítással meghatározott eredő sebesség eloszlás a 29. ábrán
látható. A szoftver által számolt felületi hőátadási tényező eloszlása a henger palástja mentén,
összevetve a tapasztalati Nusselt-egyenlet eredményével, a 30. ábrán mutatja. Az A pontban torlópont
alakul ki, ahol az áramlási sebesség és a felületi hőátadás lecsökken.
A végeselemes és az analitikus számítás eredményei alapján az eredmények egy
nagyságrendben vannak. A fentiek alapján a végeselemes számítás eredményeire támaszkodtam a
felületi hőátadási tényező meghatározásakor, mivel amint a 30. ábrán is látható, több információ
biztosítására képes.

Vres [m/s]

Cosmos/Flow_Geostar 5.0

17

B
A

70

α [W/m2K]

60

b

50
40

a

30

8

20
0

C

0

29. ábra. Az eredő áramlási sebesség a cső körül

5.4.2

10
C

B

A

30. ábra. A felületi hőátadási tényező változása a cső
palástja mentén: (a) a végeselemes számítás szerint,
(b) a tapasztalati egyenlet segítségével

A vizsgálóberendezés áramlástani modellezése

A teszt elvégzése után elkészítettem a vizsgáló berendezés körüli levegő végeselemes
áramlástani számítását. Az áramlástani számítás gerjesztő felülete a forgó forgórész. A valóságban a
forgórész 5 másodperc alatt gyorsul fel zérusról 1500 1/min értékre, tehát az áramlástani számítás
peremfeltétele időben változó. A valóságot követő tranziens áramlástani szimulációval, az időben
változó felületi hőátadási tényező eloszlást tudtam volna meghatározni, de a 2003-ban a
rendelkezésre álló géppark ezt nem tette lehetővé, az igen nagy processzor idők miatt. Ezen okokból
kifolyólag, a felületi hőátadási tényező időbeni változását nem vizsgáltam. A vizsgálóberendezés körüli
levegő állandósult állapotú aerodinamikai viselkedését úgy vizsgáltam, hogy modellem szerint a
forgórész egyenletes 1500 1/min fordulatszámmal forog. Ennek köszönhetően a felületi hőátadási
tényező eloszlás a tranziens hőtani számítás időben állandó peremfeltétele volt.
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A geometriai modell és a végeselemes háló
A végeselemes áramlástani modell a kísérleti berendezést körülvevő levegő általam
meghatározott térfogatát vizsgálta, lásd 31. ábra. Az áramlásatani tér geometriai modellje egy 800 mm
átmérőjű, a forgórésszel egytengelyű henger, amiből a vizsgálóberendezés egyszerűsített térfogatát
vontam ki. Az 31. ábrán látható a végeselemes háló, mely 10 csomópontos tetraéder test (TETRA)
elemeket tartalmazott. Az inverz geometria miatt a megjelenítés nehézségekbe ütközik, így a modell
jobb megértése érdekében a végeselemes háló kitört metszeti képe látható a 32. ábrán. Háló sűrítést
alkalmaztam azokon a felületeken, melyek a vizsgálóberendezéssel érintkezésben vannak. A
végeselemes modell hálója 169437 db elemet és 243922 db csomópontot tartalmazott.
Megjegyzendő, hogy az áramlástani számítás közelítő csupán, mivel a geometriai modell az előtoló
egységet és a vizsgálóberendezés alapozását nem tartalmazta, továbbá a levegő hőmérsékletfüggő
anyagjellemzőinek hatását is figyelmen kívül hagyta.

Z

X

Y

X
Z
Y
31. ábra. Az áramlástani végeselemes háló és kiemelt
részlete

32. ábra. Az áramlástani végeselemes háló metszeti
képe

Az anyagmodell
A vizsgálóberendezés körül 27 °C hőmérsékletű, atmoszférikus nyomású levegő áramlását
vizsgáltam. Figyelmen kívül hagytam a levegő anyagtulajdonságainak hőmérsékletfüggését, mivel a
hőmérséklet eloszlás és hőátadási tényező meghatározása e fejezetek feladata. Nem vettem
figyelembe továbbá a levegő páratartalmának hatását sem. A levegőt összenyomható szubszonikus
közegként kezeltem. Az alkalmazott anyagjellemzők az alábbi táblázatban szerepelnek.

Sűrűség [kg/m3]

1,2047
2

Kinematikai viszkozitás [m /s]

1,817*10-5

Hővezetési tényező [W/mK]

0,02563

Fajlagos hőkapacitás [kJ/kg°C]

1,004

Cp/Cv [-]

1,4

3. táblázat. A levegő anyagjellemzői

A terhelési modell
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Az 33. ábrán látható a terhelési modell amelyen, a kék színnel jelölt felületek 1500 1/min
fordulatszámmal forognak, míg a zöld színű acéltárcsa és a forgórész csapágyháza áll. A forgó test
felületeinek minden csomópontjában, a csomópont sugarának megfelelő nagyságú és irányú kerületi
sebességet, míg az álló felületeken a zérusértékű sebességet definiáltam. A berendezéssel nem
érintkező felületeken, a szoftver előírásai alapján, (szabad felületek) légköri nyomásnak megfelelő
nyomást és 1 m2/s2 turbulens kinetikus energiát definiáltam [Sr99].

5

Makroléptékű kísérletek és modellek

álló
acéltárcsa

szabad
felületek

álló
csapágyház

Z

forgó
revolverfej

X
Y

33. ábra. A végeselemes áramlástani számítás terhelési modellje

5.4.3

Az eredő áramlási sebesség-eloszlás a vizsgálóberendezés körül

Az áramlástani végeselemes vizsgálat eredményei többrétűen megjeleníthetőek, magam a
vágósíkokkal definiált megjelenítést részesítem előnyben. A 34. és 35. ábrán látható a forgórész, mely
az áramlás szempontjából a generátor felület. Az x és z síkra merőleges, a forgástengelyen átmenő
síkokkal képzett metszetek segítségével, jól megfigyelhető a levegő áramlási sebességének
eloszlása. Az y tengelyre merőleges metszet épp érinti az acéltárcsa rögzítőperem felületét. A
rögzítőanyák körül nagysebességű, igen erős turbulencia figyelhető meg, mely jobb hőátadást okoz.
Jól megfigyelhető, hogy nagyobb áramlási sebesség jellemzi a forgórész, mint az álló acéltárcsa
környezetét. Ez a megfigyelés azt vetíti előre, hogy az acéltárcsa és palástja, kivéve az acéltárcsa
súrlódó felületét, kisebb, míg a forgórész nagyobb hőátadási tényezővel fog rendelkezni
vres [m/s]

vres [m/s]

17,9

17,9

12

12

6

6
Z

0
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34. ábra. Az eredő áramlási sebesség-eloszlás a
vizsgálóberendezés körül, különböző metszősíkokkal
megjelenítve

5.4.4

Z
0

X
Y

35. ábra. A forgórész körüli áramlási sebességeloszlás kinagyított részlete, jól megfigyelhető a
rögzítőanyák hatására létrejövő leválások

Felületi hőátadási tényező meghatározása: kerámia súrlódóbetét és környezete

Az 36. ábrán látható módon egy poligont határoztam meg, mely a geometria alapján 7
szakaszra bontható. Az áramlástani végeselemes számítás felületi hőátadási tényező és áramlási
sebességeloszlás eredményét figyelembe véve, meghatároztam e poligon mentén a felületi hőátadási
tényező változását, lásd az 37. ábrán. Két szakaszon a felületi hőátadási tényező értéke
nagymértékben visszaesik 5 W/m2K értékre. Ennek oka, hogy az adott szakaszokon a rés nagysága 1
mm, melyben feltételezésem szerint a levegő kinematikai viszkozitása miatt, kismértékű
levegőáramlás és felületi hőátadás jön létre. A végeselemes számítás e réseket nem tartalmazta.
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36. ábra. A rögzítő ház és környezetében a felületi
hőátadási tényező modellezéséhez használt poligon
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37. ábra. A felületi hőátadási tényező modellje a
végeselemes áramlástani számítások alapján, az 36.
ábrán látható útvonal mentén

Felületi hőátadási tényező: acéltárcsa és környezete

Hasonlóan az előző fejezetben foglaltakhoz a 38. ábrán látható módon, egy poligont
határoztam meg az acéltárcsa beépítési környezetében, mely 8 szakaszra bontható. Az előző
fejezetben már említett áramlástani eredmények alapján, definiáltam e poligon mentén meghatározott
felületi hőátadási tényező változását, mely a 39. ábrán látható.
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38. ábra. Az acéltárcsa és környezetében a felületi
hőátadási tényező modellezéséhez használt poligon
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39. ábra. A felületi hőátadási tényező modellje a
végeselemes áramlástani számítások alapján, az 38.
ábrán látható útvonal mentén

Tranziens hőtani végeselemes szimuláció

A makroléptékű vizsgálatok céljainak eléréséhez a csúszás végeselemes tranziens hőtani
szimulációját végeztem el. A vizsgálóberendezést két részre osztottam fel a vizsgálatok
szempontjából. A berendezés két részét az érintkezési tartomány választja szét, kerámia és
környezetére, illetve az acéltárcsa és környezetére. A szimuláció során a két felet a közös érintkezési
hőmérséklet kapcsolja össze. A vizsgálat során modelleztem a kerámia súrlódóbetét és
környezetének hőtani viselkedését, továbbá az acéltárcsa és környezetének melegedését. A kerámia
súrlódóbetét és környezetének végeselemes analíziséhez kétdimenziós tengelyszimmetrikus modellt
építettem fel melyre álló, egyenletes eloszlású hőterhelés hatott. Az acéltárcsa és környezetének
melegedését kétféle végeselemes modellel vizsgáltam: kétdimenziós tengelyszimmetrikus elosztott
hőforrással rendelkező modellel, továbbá háromdimenziós mozgó hőforrással rendelkező modellel.
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5.5.1

Acéltárcsa és környezetének végeselemes hőtani modellezése

Az acéltárcsán a rajta csúszó kerámia súrlódóbetétek miatt mozgó hőforrás jön létre. E fizikai
folyamat modellezése háromdimenziós, összetettebb modellépítést igényel a mozgó hőforrás
mozgásának definiálása miatt. A háromdimenziós modell nagysága okán, az acéltárcsa és
környezetének egy kisebb, behatárolt térfogatát vettem csak figyelembe. A mozgóhőforrásos
modellezés előnye, hogy képes a koncentrált hőforrás hatását is figyelembe venni, azonban a modell
csak egy kisebb szegmense az acéltárcsának és környezetének.
Az elosztott hőforrásos modellezés esetén, a fejlődő hőteljesítményt a gyűrű alakú kopási
nyomon egyenletesen elosztva végzünk hőtani számítást. E módszer előnye, hogy kétdimenziós
tengelyszimmetrikus modellezés használatára alkalmas, így az acéltárcsát és környezetét, a kisebb
modellméret miatt, geometriailag teljes mértékben képes modellezni. Kónya és társai [KóVáFlFr01]
munkájukban kiemelik, hogy az elosztott hőforrásos modellezés nem képes az érintkezési tartomány
közvetlen környezetét modellezni, de ettől a térfogattól eltekintve teljes mértékben képes a hőtani
folyamatokat jellemezni. Tehát az elosztott hőforrásos modellezés előnye az acéltárcsának és
környezetének megfelelő modellezése, hátránya hogy a koncentrált hőbevitelt és így az érintkezési
tartomány közvetlen környezetének hőmérsékletét nem képes meghatározni.
A fentiekből adódóan a számítási algoritmus a mozgó hőforrásos modellezést igényli az
érintkezési tartomány közvetlen környezetében, míg e számítással párhuzamosan az elosztott
hőforrásos modellezést is el kell végezni. Amikor a mozgó hőforrásos háromdimenziós modell határait
eléri a hőmérsékleti frontvonal, azután gondoskodni kell az elosztott és a mozgó hőforrásos modell
határoló felületein a peremfeltétel egyeztetéséről. Ez alatt azt értem, hogy a mozgó hőforrásos modell
határfelületeinek a hőmérsékletét, az elosztott hőforrásos modell azonos felületein ébredő
hőmérsékleteivel vezéreljük, időben változó peremfeltételként.
5.5.1.1

Mozgó hőforrásos modellezéssel

Geometriai modell és végeselemes háló
Az acéltárcsa és környezete geometriailag hengerszimmetrikus, anyagmodellje homogén
eloszlásúnak és izotróp tulajdonságúnak feltételezhető. Figyelembe véve az azonos nagyságú hat
darab, egymástól szimmetrikusan, azonos osztókörön elhelyezkedő csúszó kerámiát, a mozgó
hőforrásos végeselemes tranziens hőtani modellben a kiemelt geometria egy-hatod részét elégséges
modelleznünk, mivel a geometriai, anyagi és terhelési szimmetria feltétele egyaránt teljesül. A modell
az acéltárcsa és környezetének kiemelt, elhatárolt részlete, mint azt a 40. ábra mutatja.
Y

Y

Z

Z

X

X
α

a
b

q(t)
Hőfluxus
Felületi hőátadás

40. ábra. Az acéltárcsa mozgó hőforrásos modelljének
geometriája, terhelése és peremfeltételei

41. ábra. Az acéltárcsa mozgó hőforrásos modelljének
végeselemes hálója: (a) hőszigetelő tárcsa, (b) acél

Végeselemes háló háromdimenziós, nyolc csomópontos, izoparametrikus, testelemekből
(SOLID) épül fel, 28760 db elemet és 39206 db csomópontot tartalmaz.
Anyag modell
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Az acéltárcsa kiemelt környezetét homogén eloszlású, izotróp, hőmérséklet független
anyagjellemzőkkel modelleztem. A geometriai modell az acéltárcsa és a hőszigetelő tárcsa egy-hatod
részét tartalmazta (41.ábra). Az alkalmazott anyagjellemzők értékeit a 4. táblázat foglalja össze.

Azonosító
I
II

komponens
acél
hőszigetelő

λ [W/mK]
35
0,37

ρ [kg/m3]
7800
1800

c [J/kgK]
460
800

4. táblázat. Az acéltárcsa és környezetének modellezésénél alkalmazott anyagjellemzők

Terhelési modell és peremfeltételek
A behatárolt környezet határain időben változó hőmérsékleti peremfeltételt nem határoztam
meg, ezzel szemben a modell kiterjedése biztosítja, hogy a hőmérsékleti front nem éri el annak
határait az első vizsgálati ciklus ideje alatt.
A végeselemes vizsgálataim során a névleges érintkezési tartományt, az ellipszis területének
megfelelő egyenértékű négyzet felülettel modelleztem. A modell hőterhelése q(t) hőfluxus volt, melyet,
az érintkezési tartományt definiáló, 16 elemből álló, négyzet alakú felületen definiáltam (40. ábra). A
hőfluxust az alábbi összefüggés alapján határoztam meg:
⋅

q( t ) = p W µ( t )v( t )β( t ) , [W/m2]

(5.2)

ahol: q(t) a súrlódási hőfejlődés fluxusa, pw a névleges érintkezési nyomás, µ(t) a súrlódási tényező,
v(t) a csúszási sebesség, β(t) az acél hőpartíciója.
A felületi hőátadási tényezőt a végeselemes áramlástani számítás eredményei alapján
definiáltam. A modell a 6-os számú zónába esik (lásd 37. ábra), ahol a felületi hőátadási tényező 30
W/m2K, a környezeti levegő hőmérséklete 27 °C. (vö. 5.4.5 fejezet). A hőtani tranziens számítás
kezdetén a modell minden pontjába 27 °C kezdeti hőmérsékletet definiáltam, kezdeti feltételként.
Az acéltárcsa felületén a csúszó súrlódással együtt mozgó hőfejlődés jön létre. A folyamatos
csúszást a szimuláció véges lépések sorozatával közelítette, mely lépés nagysága 1 mm volt. A
szimuláció tranziens hőtani számítások sorozatából áll. Minden lépésben a lépés 1 mm-es
úthosszához aktuálisan tartozó időtartamig, mely egyre csökkent a gyorsuló csúszás miatt, tranziens
hőtani végeselemes számítást végeztem. Az aktuális lépés hőtani kezdeti feltételét az előző lépés
hőmérsékleti eredménye definiálta. Így az 5 másodperces csúszás alatt 36.5 m csúszási úthosszon
36500 számítást kellett elvégezni, melynek nettó számítási időigénye megközelítőleg 4 nap 6 óra volt.
Természetesen a számítástechnikai biztonsági mentések miatt ennél több időre volt szükség, a
végleges számításnál egy kerek hét. A csúszás-szimuláció minden lépésében ki kellett számítani az
adott lépéshez tartozó időtartamot, a hőfejlődés fluxusát az időben változó súrlódási tényező és a
csúszási sebesség figyelembevételével, továbbá a megfelelő pozícióba kellett helyezni a hőforrást a
mozgó érintkezési tartománynak megfelelően. A hőforrás áthelyezésénél a célterületről el kellett
távolítani a felületi hőátadási peremfeltételt, majd definiálni a hőterhelést. Azután az előző lépés
érintkezési tartományára, ahonnan a terhelés elmozdult, definiálni a felületi hőátadási tényezőt.
Mint látható, a 40. ábrán a modell jelenlegi számítástechnikai kapacitás mellet csak korlátolt
mértékben képes modellezni az acéltárcsát és környezetét. A teljes berendezés hőmérsékleti
állapotát, kivéve az érintkezési tartomány kis környezetét, az elosztott hőforrásos tengelyszimmetrikus
modellezés teszi lehetővé.
5.5.1.2

Elosztott hőforrásos modellezéssel.

Geometriai modell és végeselemes háló
Az acéltárcsa és környezete hengerszimmetrikus. Az anyagjellemzők homogén és izotróp
tulajdonságúak. E kettő feltétel előrevetíti a tengelyszimmetria használatának lehetőségét. Az elosztott
hőforrás megnevezés alatt, a névleges érintkezési tartomány által bejárt gyűrű alakú tartományon
egyenletesen eloszló hőteljesítményt értem. E harmadik feltétel szerint a hőteljesítmény, mint a modell
terhelése is, tengelyszimmetrikus. Ennek megfelelően az acéltárcsát és környezetét kétdimenziós,
tengelyszimmetrikus végeselemes analízissel kielégítően lehet modellezni. A végeselemes háló
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izoparametrikus, lineáris, 4 csomópontos gyűrűelemekből (PLANE2D) épül fel. Az acéltárcsa és
környezetének tengelyszimmetrikus modellje 10188 db elemet és 12312 db csomópontot tartalmazott.
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Felületi hőátadás
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42. ábra. Az acéltárcsa tengelyszimmetrikus modellje, terhelése, peremfeltételei és a beépített anyagok: (a)
hőszigetelő, (b) acél

Anyag modell
Az acéltárcsát és környezetét homogén, izotróp, hőmérséklet független anyagjellemzőkkel
modelleztem. A beépített anyagok elhelyezkedését a 42. ábra, míg értéküket a 4. táblázat
tartalmazza.
Terhelési modell és peremfeltételek
A hőterhelés modellje, a névleges érintkezési tartomány nagytengelyének megfelelő
szélességű gyűrű felületen egyenletesen elosztott, időben változó hőteljesítmény, amint az a 42.
ábrán látható:
q& ( t ) =

Fµ( t )v( t )β( t )
, [W/m2]
2rw πa

(5.3)

ahol, q(t) a súrlódási hőfejlődés fluxusa, F a kerámiát terhelő normális erő, µ(t) a súrlódási tényező,
v(t) a csúszási sebesség, β(t) az acél hőpartíciója, rw a kerámiák osztókör sugara, a névleges
érintkezési tartomány nagytengelye.
A hőtani modell peremfeltétele felületi hőátadási tényező, melynek eloszlását a 38. ábra
mutatja. A hőtani tranziens végeselemes modell minden pontjában, kezdeti feltételként 27 °C
hőmérsékletet definiáltam.

5.5.2

Kerámia súrlódóbetét és környezetének modellezése, tengelyszimmetrikus
modellezés

A csúszás hőtani szimulációja során, az acéltárcsa mozgó hőforrásos hőtani számítását és a
kerámiának és környezetének hőtani számítását párhuzamosan kell elvégezni, ügyelve az érintkezési
hőmérsékletek egyezőségének feltételére. Az acéltárcsa hőtani modellezési módszereinek és
módjainak bemutatása után a következő fejezetben bemutatom a kerámia súrlódóbetét és
környezetének vizsgálatára alkalmazott végeselemes hőtani modellt. E modell leírásával, lehetővé
válik a számítás reprodukálhatósága. A számítás időben változó hőtani vizsgálat, mely a kerámia
súrlódóbetétben és környezetében, a csúszó súrlódás következtében lezajló hőtani folyamatokat
kívánja megismerni.
Geometriai modell
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A kerámia súrlódóbetét felületén álló hőforrás ébred, amely területét jó közelítéssel körnek
tekintettem. A beépített anyagok homogének és izotrópok. E két fenti feltétel lehetővé tenné a
tengelyszimmetrikus modellezés alkalmazását, de a geometria nem hengerszimmetrikus. Amint a 19.
- 23. ábrán látható, hogy míg a kerámia súrlódóbetét, a rögzítőanya, a polimer perselyek, a
rögzítőszár, jó közelítéssel hengerszimmetrikusak, addig a rögzítőház nem az. Ha figyelembe
vesszük, hogy a polimer perselyek elszigetelik a rögzítőházat a rögzítőszártól, akkor a rögzítőház
hengerszimmetrikus egyszerűsítése elenyésző hibát okoz. Tehát a henger alakú feltételezett és a
valóságos téglatest alakú rögzítőház tömegének és felületének különbsége elhanyagolható
különbséget okozna csupán. A fenti eszmefuttatás alapján a kerámia súrlódóbetét és környezetének a
rögzítőházig történő tengelyszimmetrikus modellezése alátámasztott és ezért a végeselemes
modellben ezt a közelítést alkalmaztam. A végeselemes modell izoparametrikus, lineáris, 4
csomópontos gyűrűelemekből (PLANE2D) épül fel, összesen 1728 db elemet és 1900 db
csomópontot tartalmaz.
Anyag modell
A kerámia súrlódóbetétet és környezetét homogén, izotróp, hőmérséklet független
anyagjellemzőkkel modelleztem. A beépített anyagok elhelyezkedését a 43. ábra mutatja, míg
anyagjellemzőik értékét az 5. táblázat tartalmazza.
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43. ábra. A kerámia súrlódóbetét és környezetének végeselemes modellje, beépített anyagok: (a) alumínium-oxid
kerámia súrlódóbetét, (b) acél, (c) polimer, (d) alumínium

Azonosító
I
III
IV
V

komponens
acél
Al2O3 kerámia
alumínium
polimer

λ [W/mK]
35
30
221
0,6

ρ [kg/m3]
7800
3900
2700
1480

c [J/kgK]
460
900
500
1300

5. táblázat. Az alkalmazott anyagok anyagjellemzői

Terhelési modell
A kerámia súrlódóbetét és környezetének hengerszimmetrikus tulajdonságait kihasználva, egy
2 dimenziós, tengelyszimmetrikus végeselemes modellt építettem meg, amely a 43. ábrán látható. A
felületi hőátadási tényező a felület mentén változik, lásd 5.4.2. fejezet. A hőterhelésének a modellben
az érintkezési tartományon definiált egyenletes eloszlású hőfluxus:
q& ( t ) = p w µ( t )v( t )(1 − β( t )) ,

(5.4)

ahol, q(t) a súrlódási hőfejlődés fluxusa, pw a névleges érintkezési nyomás, µ(t) a súrlódási
tényező, v(t) a csúszási sebesség, β(t) az acél hőpartíciója.
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5.5.3

Időben változó hőpartíció meghatározása

A súrlódási hőtani számítások két alapvető sarkalatos pontja az érintkezési tartomány és a
hőpartíció meghatározása. A hőpartíció meghatározásának feltétele a Blok-féle posztulátum, mely
kimondja az érintkezési hőmérsékletek egyenlőségét az érintkezési pontokban a csúszás minden
időpillanatában. Ennek a feltételnek eleget kell tenni a csúszás tranziens hőtani szimulációjának
minden egyes lépésében is. Kezdetben az irodalom ajánlása alapján időben állandó hőpartícióval
kezdtem munkámat, de a kezdeti számítások alapján felvetődött az időben változó hőpartíció
vizsgálatának létjogosultsága. Az időben változó hőpartíció meghatározásához, speciálisan
programozott végeselemes modellt kellett kifejlesztenem, mely iteratív módszer segítségével
meghatározza, a hőpartíció értékét a csúszási szimuláció során. Az iteratív algoritmus kezdő értéke a
lassú csúszáshoz tartozó, 2.3 egyenlettel kiszámítható hőpartíció volt (acéltárcsa 57 %, kerámia
súrlódóbetét 43 %). A végeselemes modell (44. ábra) tartalmazta a kerámia súrlódóbetét és
környezetének tengelyszimmetrikus- (5.5.2. fejezet), és az acéltárcsa mozgó hőforrásos modelljét
(5.5.1.1. fejezet).
Q(t)(1−β(t))
Hőpartíció
módosítása

N
?
T1=T2

Y
Z

X
Q(t)β(t)
I

A következő
véges lépés
44. ábra. A hőpartíció meghatározására alkalmazott végeselemes modell és algoritmus elvi döntési
mechanizmusa, adott lépésben
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βi-1
VEM hőtani analízis i-edik lépés βi-1-gyel számolva
m:=0, T1:=0
m:=m+1
T1<TEMPm
I
T1:=TEMPm

i-edik lépés

m=nmax

N

N

I
I

|T1-T2|<1 ºC
N

T2

A hőpartíció módosítása
∆βik=((T1/T2)3-1)βik-1
VEM hőtani analízis k-adik iteráció

N

Tárolás: T1,T2,βi
Ti(r,t) a kezdeti peremfeltétele az i+1 lépésnek

45. ábra. A hőpartíció meghatározásához felépített algoritmus blokkdiagramja: TEMPm az m-edik csomópont
hőmérséklete adott lépésben, nmax a legnagyobb csomópont azonosító

Az algoritmus (45.ábra), az acéltárcsa felületén kialakuló csóva jellegű hőmérsékleteloszlásból kikeresi, az acéltárcsa legnagyobb érintkezési hőmérsékletét (T1). A kerámia súrlódóbetét
legnagyobb érintkezési hőmérséklete mindig ugyanabban a pontban ébred, ezért az minden
pillanatban ismert (T2). Az algoritmus a „véges lépések” közelítő modellezési módszert használó,
végeselemes tranziens hőtani számítássorozat minden lépésében ellenőrzi, hogy a súrlódó felek
legnagyobb érintkezési hőmérsékleteinek különbsége kisebb-e 1 °C-nál. Ha a feltétel nem teljesül,
akkor ugyanazon növekményes lépéshez tartozó végeselemes hőtani tranziens számítást, a
hőpartíció változtatásával, a feltétel teljesüléséig ismétli (k-adik iteráció). Abban az esetben, ha az
előző lépés hőpartíciója a következő lépésben is a megfelelő hibakorláton belüli érintkezési
hőmérséklet egyezést biztosít, akkor nyilvánvalóan a „hőpartíció iteratív meghatározása” lépés,
átugrásra kerül, s a hőpartíció változatlan marad abban a lépésben.
Az iteráció feltétele csak közelítve teljesíti az érintkezési hőmérsékletek egyenlőségét
kimondó Blok-féle posztulátumot, ám képes a csúszás teljes időtartama alatt meghatározni a
hőpartíció változását. Az algoritmus általánosan használható eszköz, mely más esetekben is
tetszőlegesen felhasználható és a hibahatár szűkítésével pontosabb számítások elvégzésére is
alkalmas.

5.5.4
5.5.4.1

A csúszás makroléptékű hőtani szimulációjának eredménye
A hőpartíció

A kidolgozott végeselemes tranziens hőtani modell alapján elvégzett számítások eredményei
szerint a hőpartíció időben nemlineárisan változó fizikai folyamat. A kezdeti nemlineáris szakasz után
a hőpartíció közelít egy értékhez. A makroléptékű hőpartíció változását a 46. ábrán láthatjuk az idő
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függvényében. Megjegyzendő, habár az ábrán nem látható, hogy a hőpartíció nem ér el egy konkrét
értéket, hanem kismértékben monoton változik, az acéltárcsa esetén növekszik, a kerámia
súrlódóbetét esetén csökken. Az ábra alapján az is megfigyelhető, hogy az acéltárcsa hőpartíciója
többszöröse, a kerámia súrlódóbetét részesedésének. Ez a jelenség elsősorban a két súrlódó testnek
és környezetüknek hőkapacitásával hozható összefüggésbe. Ugyanis, annak ellenére, hogy az acél
fajlagos hőkapacitása megközelítőleg a fele a kerámiáénak, azonban az acéltárcsa és környezetének
tömege többszöröse a kerámia súrlódóbetét és az a mögötti gépelemek tömegének. Kiváltképpen,
mivel a rögzítőszár polimer perselyei megakadályozzák a teljes forgórészt abban, hogy a kerámia
oldali hőszállításban szerepet játszhasson.
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46. ábra. A makroléptékű hőpartíció változása az idő függvényében, az első vizsgálati ciklus 5 másodperces
csúszó súrlódása során: (a) az acéltárcsa hőpartíciója, (b) a kerámia súrlódóbetét hőpartíciója

Az acéltárcsa hőpartíciója másodsorban azért nagyobb, mivel a kerámia súrlódóbetét mindig,
kvázi hideg felületre csúszik rá, ellenben a kerámia súrlódóbetét ugyanazon térfogatát melegíti az
érintkezési tartomány a csúszás során. A fejlődő hő mindig a hidegebb tömeg felé terjed, mivel a
hőmérsékletkülönbség a hőszállítás potenciálja, hajtóereje. E mechanizmus logikailag, törvényszerűen
bekövetkezik a mozgó hőforrásnak köszönhetően, amíg a mozgó hőforrással terhelt test tömege oly
kicsiny nem lesz, hogy annak térfogata a súrlódási hőfejlődés következtében gyorsan felmelegedve
nem képes a nagy hőpartíció megtartására, vagy oly kicsiny nem lesz a csúszási sebesség, mely
kvázi álló hőforrásnak tekinthető.
A számított eredmény és a kifejlesztett módszer értékét az jelenti, hogy az irodalomkutatás
alapján a tudományos világ a hőpartíciót minden esetben állandó értékként kezeli, mivel az állandósult
hőtani állapotot állították vizsgálatuk középpontjába. Ellenben a értekezés a fenti eredmények alapján
rámutat, hogy a dinamikus üzemű súrlódó rendszerekben elengedhetetlen a kezdeti tranziens
folyamat vizsgálata és a hőpartíció időbeni függésének analízise, és meg is határozza azt egy
tengelykapcsoló szimulációs berendezés esetére.
5.5.4.2
5.5.4.2.1

Az érintkezési hőmérséklet időbeni változása
Az érintkezési hőmérséklet, mozgó vonatkoztatási rendszerben

A kerámia súrlódóbetéttel együtt mozgó, a mozgó hőforrással együtt csúszó vonatkoztatási
rendszerben lehetőség van a pillanatnyi érintkezési hőmérséklet tanulmányozására. A kerámia
súrlódóbetét felületén álló hőforrás jön létre, aminek következtében a legnagyobb érintkezési
hőmérséklet ugyanazon anyagi pontnak a hőmérsékletét jelenti. Ellenben az acéltárcsa felületén a
mozgó hőforrás jelensége miatt az érintkezési hőmérséklet a kör alakú csúszási pálya mindig más
pontjának a hőmérséklete. A mozgó vonatkoztatási rendszerben lehetőség adódik a Blok-féle
posztulátum ellenőrzésére, s egyéb megfigyelésekre is. Az érintkezési hőmérsékleteket és a köztük
lévő különbséget az 47. ábrán láthatjuk. Az a görbe a kerámia súrlódóbetét érintkezési hőmérsékletét,
míg b görbe az acéltárcsa érintkezési hőmérsékletét mutatja. Megfigyelhető, hogy az érintkezési
hőmérsékletek, a kifejlesztett algoritmusnak megfelelően, az időben változó hőpartíció
alkalmazásával, 1 °C hőmérséklet különbségű hibahatáron belül közelítik egymást. A fentiek
értelmében tehát az időben változó hőpartíció elégséges és szükséges feltétele a Blok-féle
hőpartíciónak a száraz csúszás kezdeti, tranziens szakaszában. Az acéltárcsa és környezetének
tengelyszimmetrikus számításának eredménye alapján, a 47. ábrán látható az érintkezési hőmérséklet
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változása (c görbe) a csúszás során, az időben változó hőpartíció alkalmazásával. A
tengelyszimmetrikus modell nem volt képes produkálni a mozgó hőforrás okozta koncentrált hőbeviteli
hatást, sőt a tengelyszimmetrikus és a mozgó hőforrásos modellek alapján számolt érintkezési
hőmérsékletek közötti különbség a csúszási sebesség növekedésével egyre inkább nőtt. Ez annak a
következménye, hogy a mozgó koncentrált hőbevitel hatása a 62.5 fordulat alatt egyre dominánsabbá
válik. Ez nem azt jelenti, hogy nagyobb hőmérsékletcsúcs jön létre a koncentrált hőbevitel miatt,
hanem az „átlagos hőmérséklet” az acéltárcsa kopó felületén egyre nagyobb mértékben növekedik. Ez
a tendencia jól látható, az 48. ábrán, ahol a csúszási pálya mentén egyazon kerámia súrlódóbetét
után kialakuló hőmérséklet-eloszlás (mozgó hőforrás csóvája), és a tengelyszimmetrikus számítással
meghatározott érintkezési hőmérséklet látható, különböző fordulatok során. A tengelyszimmetrikus
modellezéssel számolt csúszási pálya hőmérséklet-eloszlása a 1. fordulat (t = 0,632 s) után már
jelentősen elmarad mozgó hőforrásos modellezéssel számolt eredménytől, ami annak a
következménye, hogy a gyors csúszás jelensége miatt, a felületi normális irányában a hővezetés
lecsökken, és a hő az érintkezési felület közvetlen felső rétegében „reked” megemelve a csúszási
pálya átlagos hőmérsékletét.
Az eredmények alapján az a következtetés vonható le, hogy a tényleges érintkezési
hőmérséklet valószínűsíthetően jelentősen eltér a kiszámolt, viszonylag kis hőmérsékletektől. Ilyen
nagyságú érintkezési hőmérsékletnek nem lehet szerepe a súrlódási tényező csökkenésében. A
modell nem képes a szakirodalomból [ArAl04] ismert nagy érintkezési hőmérséklet reprodukálására.
Az eltérés forrása leginkább a felületi érdesség hatásának figyelmen kívül hagyására vezethető
vissza, mely a makroléptékű vizsgálatok egyik kiinduló közelítése volt.
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47. ábra. Az érintkezési hőmérsékletek az első
vizsgálati ciklus alatt: (a) kerámia súrlódóbetéten, (b)
acéltárcsán mozgó hőforrásos modellezéssel, (c)
acéltárcsán tengelyszimmetrikus modellezéssel

5.5.4.2.2
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48. ábra. A csúszó pályák hőmérséklete az
acéltárcsán az 1., a 20. és a 62. fordulat során: (b), (d),
(f) a mozgó hőforrásos és (a), (c) (e)
tengelyszimmetrikus modellel rendre

Az érintkezési hőmérséklet, álló vonatkoztatási rendszerben

Az álló vonatkoztatási rendszerben végzett megfigyelések során az acéltárcsa egy kiválasztott
pontjából vizsgáljuk a súrlódó rendszer felmelegedését. Ha ez a pont az acéltárcsa csúszó pályájának
kiválasztott pontja, akkor megfigyelhetjük, hogy miképpen változik a hőmérséklet az acéltárcsa
érintkező felületén, amint a kerámia súrlódóbetétek elcsúsznak e ponton keresztül. Ez látható, a 49.
ábra b görbéjén; amint egy-egy kerámia súrlódóbetét elcsúszik a kiválasztott ponton keresztül,
hőmérséklet impulzus jön létre, mely egy intenzív felmelegedésből és egy lassúbb lehűlésből áll. A
lüktető hőmérséklet impulzus időtartama a következő kerámia súrlódóbetét megérkezéséig tart, addig
hűl a felület. A hőmérsékletimpulzus időtartama a csúszási sebesség növekedésével és az idő
múlásával egyre kisebb lesz, a gyorsuló csúszásnak köszönhetően. Míg az első kerámia súrlódóbetét
okozta impulzus időtartama 106,9 ms addig az utolsó impulzus időtartama 6,6 ms. Ilyen rövid
időtartam alatt az acéltárcsa érintkezési hőmérséklete kismértékben bár, de képes lecsökkeni. Az
utolsó impulzus csúszási sebessége eléri a 14,6 m/s sebességet, aminek következtében nagy Peszámmal (Pe = 105) jellemezhető csúszás alakul ki. A Pe-szám alapján a csúszás a gyors csúszás
tartományában helyezkedik el, amelynek jellemzője, hogy az alapanyag az érintkezési felület alatt kis
rétegben melegedik fel csupán, a mélységirányú hővezetés korlátoltsága miatt. Azonban e kis
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felmelegedett térfogat képes gyors lehűlésre is. Ha megvizsgáljuk e hőmérsékletlüktetés időbeni
gradienseit, akkor az első impulzus felmelegedését 569 °C/s, az utolsó impulzus felmelegedését 9257
°C/s jellemzi, melyeket rendre 58 °C/s és 386 °C/s lehűlés követ. Habár a kialakuló hőmérsékletek,
mint az impulzusok amplitúdói nem jelentősek, de frekvenciájuk miatt igen intenzív, gyors,
hőfeszültség ingadozást okozhatnak az acéltárcsa felületén, mely szerepet játszhat a felületi
károsodási folyamatokban. E hőtani viselkedésnek a károsodási folyamatokban játszott szerepének
tisztázása további kutatásokat igényel.
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49. ábra. A makroléptékű vizsgálatok eredményei: (a) az acéltárcsa érintkezési hőmérséklete, (b) az acéltárcsa
érintkező felületén kiválasztott pont hőmérséklete a csúszás során, (c) a T1 pont hőmérséklete a mozgó
hőforrásos modell alapján, (d) a T1 pont hőmérséklete a tengelyszimmetrikus modell alapján, (e) T1 pont mért
hőmérséklete, (f) a T2 pont hőmérséklete a mozgó hőforrásos modell alapján, (g) T2 pont hőmérséklete a
tengelyszimmetrikus modell alapján, (h) a T2 pont mért hőmérséklete

Az álló vonatkoztatási rendszerben megvizsgálhatjuk a hőmérséklet mérési pontok
viselkedését is. A 49. ábrán látható c és d görbék a T1 pont mozgó hőforrásos- és
tengelyszimmetrikus modellel számított hőmérsékletének változását mutatják. A két különböző
modellezési módszer okozta különbségek 1,5 mm-rel az érintkezési felület alatt kismértékben még
jelentkeznek. Ha a T2 pont számított eredményeit vizsgáljuk meg, f és g görbe, akkor a két
modellezési módszer eredményei között teljes egyezőséget figyelhetünk meg. Ellenben az érintkezési
hőmérsékletek az eltérő modellezési módszerek esetén nagymértékű különbséget mutattak, amint ez
az 47. ábrán jól látható. Ez a tapasztalat jól összevág Kónya és társainak [KóVáFrFl01]
megfigyeléseivel, mely szerint a tengelyszimmetrikus modellezés bizonyos mélység után megfelelő,
de az érintkezési tartomány közvetlen környezetében hamis eredményt ad. Ha a kiválasztott felületi
pont alatti hőmérséklet-eloszlást megvizsgálom a csúszás során, akkor az 50. ábrán látható
görbesereg rajzolható meg. A diagramon az adott pillanathoz tartozó, mind a mozgó hőforrásos
modell, mind a tengelyszimmetrikus modell eredményei láthatók. Az ábrán jól megfigyelhető, hogy a
két különböző modell nagyobb mélységek esetén ugyanazt az eredményt adja, majd a különböző
időpontokban különböző mélységekben szétválnak a hőmérséklet-eloszlás görbék. Kónya és társai

5

Makroléptékű kísérletek és modellek
[KóVáFlFr01] tézisével a fenti megfigyelés nem ellentétes, de mindekképpen kiegészíti azt. Azokat a
határpontokat összekötve, ahol a két modell számítási eredményei eltérnek, meghatározható a
tengelyszimmetrikus modell alkalmazhatóságának határa vagy másképpen fogalmazva érvényességi
határa. E határgörbét a 50. ábrán szaggatott vonallal ábrázoltam. A fenti eredmények alapján
kijelenthető, hogy a tengelyszimmetrikus modell érvényességi határa időben változhat, és mélysége
növekszik a csúszási sebesség növekedésével. E megfigyelés gyakorlati haszna többek között az,
hogy iránymutatást ad a mozgó hőforrásos modell méretének megbecsléséhez és a két modellezési
módszer közötti legoptimálisabb munkamegosztás eléréséhez.
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50. ábra. Az érintkezési felület alatti hőmérséklet-eloszlás az acéltárcsában, a tengelyszimmetrikus és a mozgó
hőforrásos modellezési módszert használva, az első súrlódási ciklus több, egymást követő pillanatában

Ha a 51. ábrán látható számítási és mért hőmérsékleti eredményeket megvizsgáljuk, akkor
látható, hogy mind a tengelyszimmetrikus, mind a mozgó hőforrásos számítási modell eredménye
többszöröse a mért értékeknek a T1 és T2 pontokban. Ennek oka az, hogy bár a mérőkör 2 ms
időközönként mintavételezett, a termoelemek időállandója meghaladta az 5 másodpercet. Így a
termoelemek rossz kiválasztása miatt a hőmérsékletmérés 1,5 mm-rel a súrlódó felület alatt nem
követte a gyors felmelegedést.
A tengelyszimmetrikus modell segítségével, az időben változó hőpartíciót alkalmazva,
elkészítettem több egymást követő vizsgálati ciklus hőtani tranziens számítását is. Ha a mérési
eredményeket összevetjük a tengelyszimmetrikus modell, több cikluson átívelő eredményeivel (51.
ábra), akkor az látható, hogy a ciklusok 23 másodperces lehűlési időtartama alatt már képesek voltak
a termoelemek a hőmérsékletet megmérni, ugyanis az egyes ciklusok kezdő hőmérsékletei jó
közelítéssel egyeznek a számított értékekkel a tárcsa mindhárom,T1, T2 és T3 pontján. E durva
mérési hiba kiküszöbölésére a német fél tett ugyan lépéseket, de orvosolni e hibát nem tudták. A fenti
mérési hibák ellenére, tendenciájában a számítási és mérési értékek összhangban vannak, amit
leginkább az 51. ábrán látható összevetés támaszt alá.
Az 52. ábrán a kerámia súrlódóbetét és környezetének melegedését tanulmányozva, a
súrlódási hőfejlődés az első vizsgálati ciklus öt másodperces súrlódási szakasza végén, a kerámia
súrlódóbetét közvetlen környezetét melegítette csupán fel. Az első vizsgálati ciklus végén készült
felvételen, azonban jól megfigyelhető a tartószár polimer perselyeinek hőszigetelő hatása.
Az 53. ábrán követhető az acéltárcsa felmelegedése az első vizsgálati ciklus több fordulata
során. Jól látható, a csóvaszerű hőmérséklet-eloszlás az acél felületén. Ahogy a csúszási sebesség
és a fordulatszám növekedik, a csóva egyre inkább eltűnik. E tendencia szintén megfigyelhető a 48.
ábrán, és oka a fordulatszámmal növekedő koncentrált hőforrás ismétlődési frekvenciájának, mely az
utolsó fordulatban eléri a 157 Hz értéket. Ez azt jelenti, hogy az acéltárcsa egy kiválasztott pontján
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másodpercenként 157-szer halad át a koncentrált hőforrás. A hőmérséklet a csúszási körpályán egyre
inkább növekszik, és az acéltárcsában a hőmérsékletfront egyre inkább terjed.
Az 54. ábrán látható az acéltárcsa és környezetének tengelyszimmetrikus modellezéssel
meghatározott hőmérséklet-eloszlása. Amint az ábrán megfigyelhetjük, az 5. másodpercben a csúszó
súrlódás végén a hőmérsékletmező az érintkezési tartomány környezetében koncentrálódik, majd a
hűlési szakasz 23 másodperce alatt a hő szétterjed az acéltárcsában és környezetében. Jól
megfigyelhető a hőszigetelő rétegek domináns viselkedése. Amint a 50. ábrából jól látható az
acéltárcsa és környezetének tengelyszimmetrikus számítása alapján az 5. másodpercben a
hőmérséklet-eloszlás az érintkezési felület alatti 8. mm mélységtől már helyes megoldást ad.
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51. ábra. Az acéltárcsa kiválasztott T1, T2 és T3 pontjaiban végeselemes számítás és a termoelemes
hőmérsékletmérési eredmények, több cikluson keresztül
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T °C
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T °C
27,61

70

27,46

55

27,31

41

27,15

27
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X
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52. ábra. A kerámia súrlódóbetét és környezetének hőmérséklet-eloszlása: I) 5. másodpercben, II) a 28.
másodpercben – lehűlt állapot

T °C
84
70
55
41
27
Y
I)

II)

Z
X

10 mm
III)

IV)

53. ábra. Az acéltárcsa mozgó hőforrásos hőtani modelljének eredményei, különböző fordulatokban: I) 10.
fordulat – 2 s, II) 35. fordulat – 3,46 s, III) 45. fordulat – 4,24 s, IV) 62. fordulat – 4.98 s
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T °C

T °C
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38
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10 mm

54. ábra. Az acéltárcsa tengelyszimmetrikus modellje alapján az acéltárcsa felmelegedése az első vizsgálati
ciklus során: I) 5. másodperc, II) 28. másodperc – lehűlt állapot

5.6

Összefoglalás

Makroléptékű vizsgálatok során csatolt áramlástani-hőtani végeselemes számítások
segítségével feltártam a vizsgálóberendezésben ébredő hőmérséklet-eloszlást a súrlódás tribológiai
folyamatának, s azon belül is a súrlódási tényező csökkenésének megértése céljából. A mérési és
számítási hőmérsékleti eredmények rámutatnak, hogy az érintkezési felület alatti 1,5 mm-es rétegben
nagy valószínűséggel igen nagy hőmérséklet gradiens alakulhat ki a száraz súrlódás során. A kutatás
eredményeként bemutattam, hogy a dinamikus működésű, azaz nem stacioner üzemű súrlódó
rendszer esetén, mint például járműipari tengelykapcsolók, fékek üzeme során, az időben változó
hőpartíció meghatározása elengedhetetlen feltétele az érintkezési hőmérséklet meghatározásának, s
az jelentősen eltér az irodalomban használt értékektől.
A bemutatott kutatási eredmények jelentőségét az adja, hogy a szakirodalom időben
állandósult súrlódási és hőtani folyamatokra koncentrál, s nem foglalkozik az időben változó csúszási
sebességgel rendelkező súrlódás esetével. Ellenben a makroléptékű kutatásom e valós alkalmazási
probléma feltárását tűzte ki céljául. Kutatásom során bizonyítottam az időben változó hőpartíció
jelenségét, és az általam kidolgozott algoritmus az időben változó hőpartíció meghatározásának egy
numerikus módszertanát is bemutatta.

5.7
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6 Mezoléptékű kísérletek és modellek
A mezoléptékű vizsgálatok célja, hogy meghatározza a tényleges érintkezési tartományban a
létrejövő mechanikai-hőtani folyamatokat a felületi érdesség figyelembevételével, a 300. koptatási
ciklus utáni első ciklus első fordulatát szimulálva. A vizsgálat a teljes érintkezési tartományban lezajló
érintkezési és hőtani folyamatokat kívánja figyelemmel kísérni. Ennek érdekében tanulmányoztam:
•

a létrejövő kopott felületek topológiáját és felületi érdességét, optikai mikroszkópos és
tapintótűs felületi érdesség mérés alkalmazásával,

•

a kopott felületek mechanikai anyagtulajdonságait, mikrokeménység méréssel; összetételét
röntgen-diffrakciós mérések eredményeit elemezve,

•

a kerámia súrlódóbetét felületének hőmérséklet változását, nagysebességű digitális termokamerával,

•

végeselemes érintkezési csúszás szimulációkat végeztem az időben változó érintkezési
tartomány nagyságának és eloszlásának, továbbá érintkezési nyomás eloszlásának
meghatározása céljából. A csúszás végeselemes tranziens hőtani szimulációjának
segítségével kiszámítottam az érintkezési hőmérséklet térbeni és időbeni eloszlásának
változását a csúszó súrlódás során. A mérési és számítási eredmények segítségével
elemeztem a száraz súrlódás során a teljes tényleges érintkezési tartományban lezajló
mechanikai és hőtani folyamatokat.

6.1

Mezoléptékű mérések

6.1.1

Optikai mikroszkópos vizsgálat

Optikai mikroszkóp segítségével megvizsgáltam a kopott kerámia súrlódóbetét és az
acéltárcsán kialakult kopott „vályú” felületét. A felvételek tanúsága szerint a kopott tartományban mind
abráziós, mind adhéziós kopási mechanizmus egyaránt kialakul egyidőben az érintkezési tartomány
elkülöníthető régióiban; bővebben lásd 6.2.2.2. fejezetben.

6.1.2

A kopott érintkező felületek felületi érdessége

A felületi érdesség figyelembevételéhez és a későbbi végeselemes érintkezési számítások
elvégzéséhez szükséges az érdes felület topográfiájának felvétele és adatbázisba gyűjtése. Perthen
Concept 3D típusú háromdimenziós tapintótűs felületi érdesség mérőberendezés segítségével
megmértem a 300 vizsgálati ciklus utáni kopott kerámia súrlódóbetét és acél felületi érdességét. A
berendezés négyzetmilliméterenként 400 mérési pontot rögzített (50 µm x 50 µm nagyságú felbontás
X és Z irányban) a kerámia súrlódóbetét 5,5 mm x 6,5 mm nagyságú kopott felületén, és az
acéltárcsán kialakuló kopott vályú 17,5 mm x 6,5 mm nagyságú tartományán, melyek az 55. ábrán
láthatók. Fontos megjegyezni, hogy az acéltárcsán felfedezhető a felületi hullámosságnak és
érdességnek ismétlődő jellege, mely a teljes kerület mentén periodikusan jelen van. E periodikus jelleg
igen fontos, mivel a későbbi számítások eredményei nem csak egy rövid szegmensre lesznek
érvényesek, hanem a vizsgált esetben általánosabban lesznek képesek jellemezni a csúszás során
létrejövő jelenségeket.
Felület [µm]

Felület [µm]

11
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17500
0

-54
6500

-20,9

-149
X [ µm]
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Y
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Csúszás
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6500
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55. ábra. A kopott súrlódó testek felületi érdessége: I) a kerámia súrlódóbetét, II) az acéltárcsa

A felületi érdesség mérés alapján mind a kerámia súrlódóbetét, mind az acél felületén
nagyobb X értékekkel jellemezhető oldalon nagyon finom érdességű felület jön létre, lásd 100. ábra.
Az érintkezési tartomány középső részén döntően adhéziós kopási nyomok, míg a kis X értékekkel
rendelkező oldalon döntően abráziós karcokat találhatunk, lásd 97-99. ábrák.

6.1.3

Röntgen diffrakciós összetétel vizsgálat

A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékével együttműködve meghatároztam a
kerámia súrlódóbetét felületén létrejövő transzferfilm kémiai összetételét (56. ábra és 6. táblázat). A
röntgen diffrakciós vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a transzferfilmet alapvetően a felrakódott
acél alkotja, mely támpontot nyújt a későbbi mikrokeménység mérés kiértékeléséhez.
kV:20,0 Tilt:0,0 Take-off:35,0 Res:140 Tc:40
Fe

O

Al Si
0

1,6

Cr Mn
3,2

4,8

6,4

8,0 8,8

56. ábra. A kopott kerámia súrlódóbetét felületen kialakuló transzferfilm kémiai összetétele

Elem
O
Al
Si
Cr
Mn
Fe
Összesen

Összetétel [%]
13,65
1,71
0,60
1,39
2,12
80,53
100

6. táblázat. A kerámia súrlódóbetétre felrakódott transzferfilm összetétele

6.1.4

Mikrokeménység mérés

A mikrokeménység mérés célja, hogy a súrlódó felületeken kialakuló transzferfilm és az
acéltárcsa kopott vályúja alatti rétegek mechanikai anyagtulajdonságait közvetett módon
megbecsüljem. A felületi bevonatok mikrokeménységének mérése csak akkor ad elfogadható
eredményt, ha a benyomódás mélysége egytizede a felületi bevonat vastagságának. A felületi
érdesség mérés és a pásztázó elektronmikroszkópos felvételek alapján 10-12 µm-re becsültem a
transzferfilm vastagságát. A mikrokeménység méréshez Knoop keménységmérő (Tukon 300)
berendezést használtam. A terhelő erő 0,245 N (25g) nagyságú volt. Több helyen mértem meg a
keménységet, mind az acéltárcsán, mind a kerámián kialakuló transzferfilmen. Kis nyomóerővel
történő keménységmérés esetén, a Knoop keménységmérés nyomótestének kialakítása miatt
kedvezőbb, a mivel pontosabb leolvasást tesz lehetővé és kisebb benyomódást okoz. A Knoop
keménység mérőszámot átszámoltam Vickers, majd Univerzális keménység értékre. A Knoop
keménység a lenyomat hosszanti átlójából a következő összefüggéssel határozható meg:
HK =

14.229
2
dknoop

P , [-]

(6.

ahol dknoop a Knoop lenyomat nagyobbik átlójának hossza mm-ben, P a terhelő tömeg kg
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mértékegységben.
Nincs általános konverziós összefüggés a Knoop és a Vickers keménységi szám között.
Ismert, hogy a Knoop lenyomat átlója közelítőleg egyharmada a Vickers lenyomat átlójának, de ez
jelentősen függ az anyagszerkezettől. Ezért ugyanazon szövetszerkezeten ugyanazon terheléssel
egymás mellett egy Vickers és egy Knoop keménységet mérve a Knoop és a Vicskers lenyomatok
átlóinak aránya mérhető. Ez az én esetembenben 0,3104 értékre adódott. Így átszámolva a Knoop
keménységet Vickers keménységre, abból univerzális keménységet számoltam a következő
összefüggéssel DIN 50359-1 alapján:
HU =

P
26.43 d2vic ker s

[MPa],

(6.2)

ahol, dvickers a Vickers lenyomat átlójának hossza mm-ben, P a terhelő erő N mértékegységben.
Lineárisan rugalmas - ideálisan képlékeny anyagtörvényt feltételezve a folyáshatár kristályos
anyagok esetén egyharmada az univerzális keménységnek [Hu92]. Ez alapján meghatároztam az
univerzális keménység segítségével a folyáshatár értékeket.
Az eredmények alapján 7. Táblázat és 8. Táblázat, a kerámián és az acélon kialakult
transzferfilm keménysége egy nagyságrendben mozog, ami kizárja a kerámia alapanyag zavaró
hatását rajta kialakult transzferfilm keménységmérésére. Ez azt vonja maga után, hogy becslés útján,
a transzferfilm minimum 10-szer vastagabb a Knoop benyomódások értékénél. A fentiek alapján a
transzferfilm vastagsága valószínűsíthetően 8 - 10 µm-től nagyobb.

Sorsz.
1
2
3
4
5
6

dknoop [µm]
27,6
26,12
22,25
24
23,1
23,75

mknoop [µm]
0,90
0,86
0,73
0,79
0,76
0,78

HK
467
521
719
618
666
630

HV
632
705
972
835
901
852

HU [MPa]
6196
6915
9534
8194
8845
8367

Reh [MPa]
2065
2305
3178
2731
2948
2789

7. Táblázat Az acéltárcsa kopott felületén létrejövő transzferfilm keménységi mérőszámai, ahol m a benyomódás
mélysége

Sorsz.
1
2
3
4

dknoop [µm]
24,3
21,37
27,3
29,12

mknoop [µm]
0,80
0,70
0,89
0,95

HK
602
779
477
420

HV
815
1053
645
567

HU [MPa]
7993
10335
6333
5566

Reh [MPa]
2665
3445
2111
1855

8. Táblázat A kerámia súrlódóbetét kopott felületén létrejövő transzferfilm keménységi mérőszámai: ahol m a
benyomódás mélysége

Mikrokeménység mérést végeztem különböző mélységekben az acéltárcsa kopott vályú alatt.
Az acéltárcsa kopott felületének 10 mm átmérőjű és 2 mm vastag részletét szikraforgácsolással
kiemelve, azon a csúszásirányra merőleges polírozott metszetet készítettem el. A kopott felülettől 120
µm mélységig, 20 µm lépéssel, Knoop keménységmérést (25 g) végeztem. Az univerzális keménység
eloszlását a mélység mentén, a fent ismertetett módon határoztam meg. Az érintkezési tartománytól
távolabb nagyobb tömeggel, Vickers (250 g) keménységmérést végeztem.
Az eredmények alapján a kopott felület alatt az acél jelentősen felkeményedik, lásd 57. ábra.
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57. ábra. Az univerzális keménység az acéltárcsa kopott felülete alatt és felületén: (a) a transzferfilm keménysége
Knoop (25 g) alapján, az acél keménysége (b) Knoop (25 g) és (c) Vickers (250 g) alapján

6.1.5

Hőmérsékletmérés termo-kamerával

A termo-kamerás hőmérséklet mérés célja, a súrlódó kerámia súrlódóbetét érintkező felületén
kialakuló maximális és átlagos érintkezési hőmérséklet meghatározása. A mérésre a Karsruhei
Egyetem IPEK tanszéki laboratóriumában felépített mérőszobában került sor. A 4. fejezetben
ismertetett vizsgáló berendezés álló acéltárcsájába fúrt 3 mm átmérőjű furatán keresztül termokamerával megmértem egy kiválasztott kerámia súrlódóbetét érintkezési hőmérsékletét, lásd 58. ábra.
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58. ábra. Az érintkezési hőmérséklet mérés sematikus
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59. ábra. A termokamerával megmért érintkezési
hőmérséklet, a kerámia súrlódóbetét felületén: (a)
maximális, (b) átlagos

A mérés során a termo-kamera felvételi sebessége szinkronizálva volt a befogó fej
fordulatszámával, így egy kiválasztott kerámia súrlódóbetét érintkezési hőmérsékletét mértem meg
minden egyes fordulatban a súrlódási vizsgálat egy vizsgálati ciklusa során, lásd 59. ábra. A
mérőberendezés nem volt képes 450 °C feletti hőmérsékletek mérésére.
A termo-kamera mérési felbontása igen fontos a későbbi számítási eredmények összevetése
céljából. A berendezés x és z irányban rendre megközelítőleg 54 µm x 51 µm nagyságú felbontással
rendelkezett.
A hőmérséklet mérés képi anyagát megvizsgálva, az alábbi megfigyeléseket tettem. A 60.
ábrán 9-től a 15-ig, továbbá a 18-től a 22. fordulatig látható a 3 mm átmérőjű furaton keresztül észlelt
hőmérséklet-eloszlás. A képsorozatok minden fordulat után a kerámián létrejövő transzferfilm
hőmérséklet-eloszlását mutatják. Az egymás utáni fordulatok hőmérséklet-eloszlásai nagy
hasonlóságot mutatnak, amint azt a képek alatti vonalas ábrákkal ábrázoltam. A vonalas ábrákon a
jelentősebb, markáns forró foltokat jelöltem meg kis karikákkal, melyeken jól kivehető, hogy rendre az
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eloszlás jellege megmarad fordulatról fordulatra, annak ellenére, hogy a felvételre kiválasztott
kerámián kívül öt másik kerámia súrlódóbetét is súrlódik a berendezésben. Ebből arra lehet
következtetni, hogy jellegét tekintve a hőmérséklet-eloszlás nem változik oly mértékben, mint azt
feltételezni lehetne. Léteznek állandó, sorra megfigyelhető forró foltok, melyek segítségével közvetett
módon kijelenthető, hogy a hőmérséklet-eloszlás akár több fordulaton keresztül is állandó jelleget ölt.
A jelenség egyik oka, hogy a kerámia súrlódóbetét nagyon kis mértékben kopik csupán. A felületi
érdesség mérés segítségével tapasztalt kis mértékű kopás (55/I. ábra) 300 vizsgálati ciklus, azaz
17850 fordulat után tapasztalható. Ehhez mérten 5-7 fordulat alatt a kopott geometria változása
elhanyagolható mértékű, ugyanazon érdességi csúcsok több fordulaton keresztül érintkezésben
vannak.
További értéke a megfigyelésnek, hogy a valóságban az ún. háromtestes érintkezés során a
kopadék az érintkező testek között helyezkedik el, azonban a felvételek tanulsága szerint a kopadék
érdemben nem folyásolja be a domináns érintkezési hőmérsékletet és ebből adódóan az érintkezési
viselkedést. Ennek fényében, a későbbi vizsgálataimban jó közelítést alkalmazok az ún. kéttestes
érintkezés feltételezésével.
A felvételek tanulsága szerint a tényleges érintkezési tartomány nem változik jelentősen több
fordulaton keresztül. E tény alapján, nem vesszem figyelembe azt a jelenséget, hogy az érintkezési
hőmérséklet, a szilárdságtani hőmérsékletfüggő anyagjellemzőkön keresztül, hatással lehet az
érintkezési tartomány nagyságára és eloszlására, ugyanis vizsgálatom nem terjed ki több fordulatnál
nagyobb időintervallumra.
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60. ábra. Az érintkezési hőmérséklet-eloszlás a kerámia súrlódóbetét felületén az egymást követő fordulatokban

6.2

A csúszás mezoléptékű érintkezési és hőtani szimulációja

A mezoléptékű vizsgálataim során végeselemes módszert alkalmazva, a csúszás érintkezési
és hőtani szimulációját biztosító algoritmust fejlesztettem ki, a szárazsúrlódás során kialakuló
mechanikai és hőtani folyamatok megismerésére.
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6.2.1

A modellezés kiinduló feltevései

•

A száraz súrlódó rendszerekre általánosan igaz, hogy a „lágyabb” anyag felkenődik a
„keményebb” anyag felületére, a keményebb anyag kis mértékű, a lágyabb anyag nagyobb
mértékű kopását okozva. Ez az általános megállapítás igaz a kerámia-acél kapcsolatokra is
kiváltképpen nagy hőmérsékleten (500 - 1200 ºC), ahol az acél nyomószilárdsága fele a
kerámiákénál, lásd 3. fejezet. A kerámiára felrakódott transzferfilmet a mai számítástechnika
korlátai miatt nem vettem figyelembe. Ma még nem lehet olyan végeselemes hálót építeni,
mely több tíz négyzetmilliméter területen 50 µm x 50 µm-es felbontással képes legyen a
felületi érdességet modellezni, úgy hogy a megközelítőleg 10 µm vastagságú transzferfilmet
több elemsor vastagságban leképezze. Ez egy kompromisszumos megoldás, mivel nagyobb
jelentőségűnek tekintettem a felületi érdesség figyelembevételét a teljes érintkezési
tartományon.

•

Mind a kerámia, mind az acél hőmérséklettől független anyagjellemzőkkel rendelkezik,
szilárdságtanilag lineárisan rugalmas viselkedésű.

•

A transzferfilm mechanikai tulajdonságait megvizsgálva, a súrlódás kezdeti szakaszában
lineárisan rugalmas anyagmodellt használtam.

•

Kéttestes érintkezést feltételeztem.

•

Az érintkező testek nem kopnak a súrlódás során.

•

Nem vettem figyelembe a súrlódás hatására a súrlódó testek felületközeli rétegeiben létrejövő
szövetszerkezeti inhomogenitást és anizotrópiát.

•

Szárazsúrlódást vizsgáltam.

•

A vizsgálóberendezés 27 °C kezdeti hőmérséklettel rendelkezett. Az érintkezési tartományban
a felületi hőátadást elhanyagoltam.

6.2.2

Az érintkezési csúszás-szimuláció

Az alábbi érintkezési csúszás szimuláció a valós érintkezési viselkedés meghatározására
törekszik úgy, hogy a teljes 5,5 mm x 6,5 mm potenciális érintkezési tartományt 50 µm x 50 µm
felbontással vizsgálja.
Geometriai modell
Végeselemes módszerrel vizsgáltam 0,5 mm hosszú csúszó súrlódás során változó
érintkezési viselkedést olyan módon, hogy a folyamatos csúszást véges lépések sorozatával
közelítettem. A felületi érdesség mérés felbontásának megfelelően a véges lépések nagysága 50 µm
volt. A csúszás során változó érintkezési tartományt és nyomáseloszlást tíz egymást követő lépéssel
határoztam meg. Minden lépésben definiáltam az érintkezési feladat kezdeti feltételét, a kezdeti
réseloszlást. A kezdeti réseloszlást az érdes felületek illesztésével hoztam létre a csúszási érintkezési
szimuláció minden egyes lépésében úgy, hogy az érdes súrlódó testek kopott topológiáit 50 µm-rel
elcsúsztattam egymás felett. A kopott felületeken minden geometriai pontban a súrlódó testek között a
kezdeti rés más és más. A tíz lépés egyikének kezdeti rés eloszlása 61. ábrán látható. Az 61. ábrán
látható értékek 0 µm és 10 µm között változnak. Azokban a geometriai pontokban ahol kicsiny a
kezdeti rés mértéke ott nagyobb valószínűséggel fog érintkezni a két test, mint ahol nagyobb a kezdeti
rés. Tehát a kezdeti réseloszlás is képes már előrejelezni bizonyos mértékben a „nagy
valószínűséggel” érintkező területek eloszlását és nagyságát. A fenti becslés és okfejtés azért
használható, mivel két lineárisan rugalmasnak feltételezhető érintkező testtel rendelkezünk. Egyéb
esetekben, mint például erős nemlineáris anyagi viselkedés (polimerek) a fenti ökölszabály nem
alkalmazható, vagy csak kisebb mértékben eredményre vezető módszer.
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61. ábra. A tízlépéses érintkezési csúszás szimuláció egyik lépésének kezdeti réseloszlása

A vizsgált 5,5 mm x 6,5 mm-es tartományban 14300 lehetséges érintkezési pont adódik. Mivel
ez a szám numerikusan nagy processzor időket okozna, továbbá nagy valószínűséggel nem minden
pontban érintkeznek az érdes felületek, ezért a kezdeti rés szerinti szűrést alkalmaztam. A szűrés
alapja az, hogy becslésem szerint a lehetséges érintkezési pontoknak csupán 3,25 %-ka
(számítástechnikailag megfelelő elemszámot definiált) érintkezik. Ez alapján a legkisebb kezdeti réstől
indulva, az első 466 db legkisebb kezdeti réssel rendelkező geometriai pontban definiáltam csak
érintkezési elemet, oda, ahol nagy valószínűséggel érintkezni is fog. Ha ez a darabszám kevés lenne,
akkor az összes definiált érintkezési pontban lenne érintkezés. Ebben az esetben, a tartomány és az
érintkezési elemszám növelésével újra kellene számítatni az érintkezési feladatot. A végeselemes
érintkezési számítás geometriai modelljében az érintkező testeket négyzet alapú hasábokkal
definiáltam. Az érintkező testek végeselemes hálója 8 csomópontos izoparametrikus lineáris
testelemekből (SOLID típus) épült fel. Az érintkezési csúszás szimuláció minden lépésében, a testeket
modellező végeselemes háló közé, azokat összekapcsolva definiáltam a 466 db „node to node”
érintkezési elemet, melyek számára betápláltam a hozzájuk tartozó 466 db egyéni kezdeti rés
értékeket, lásd 62. ábra. A végeselemes háló nem tartalmazta a topológiát a kedvező elemoldal
arányok megtartása miatt. Az egyenlő hosszú érintkezési elemek intelligensen csak akkor adják át a
terhelést (záródnak), ha az érintkezési elmozdulás különbsége eléri a kezdeti rés értékét (a rés
„elfogy”). Súrlódásmentes esetet definiálva csak a felületre merőleges benyomódást vizsgáltam.
Anyagmodell
Az anyagmodell szerint az érintkező testek szilárdságtanilag lineárisan rugalmasan
viselkednek, és szobahőmérsékleti anyagjellemzőkkel rendelkeznek. Lineárisan rugalmas – ideálisan
képlékeny anyagmodellre azért nem volt szükség, mert szobahőmérsékleten a felületközeli rétegben a
folyáshatár igen nagy, várhatóan azt a számított feszültségi értékek nem érik el.
Terhelési modell
A terhelési modellben a kerámia testre (62/a. ábra) 100 N-nak megfelelő egyenletes eloszlású
felületi nyomást definiáltam és mind a kerámia mind az acél testet súrlódásmentesen (62/b. ábra)
megtámasztottam.
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62. ábra. Az érintkezési végeselemes modell: végeselemes háló és terhelési modell

Mind a tíz egymáskövető lépésben megoldva az érintkezési számítást, az érintkező felületek
felbontása (50 µm x 50 µm) nem hozott létre folyamatosan összefüggő érintkezési tartományokat,
szigeteket.
6.2.2.1

Helyettesítő, egyenértékű érintkezési modell

Ennek orvoslására a felbontás növelése az egyetlen megoldás, azonban a használt
végeselemes modell nagysága miatt, nem lehetett tovább növelni a felületi felbontás nagyságát.
Várhatóan, azonban az érintkezési pontokban véges nagyságú érintkezési szigetek jönnek létre. A
mai numerikus lehetőségek alapján az érintkezési tartomány meghatározására a legjobb közelítést
alkalmaztam, amikor az eredményül kapott érintkezési pontokban a felületi édességmérés
felbontásának legkisebb felületegységét, 50 µm x 50 µm nagyságú négyzetet (A* egységfelületet)
definiáltam.

A tényleges felületi nyomást újradefiniáltam az érintkezési tartomány fenti definíciója alapján,
mint az adott érintkezési pontban ébredő érintkezési erő és az A* egységfelület (50µm x 50 µm)
hányadosát az érintkezési szimuláció minden lépésében (64. ábra). A felületi érintkezési nyomás az
érintkezési tartományon az i-edik helyen, a j-edik lépésben kifejezhető, mint:
p Ni,j ( t ) = Fc i,j ( t )/A * [MPa],

(6.3)

ahol: pi,j az érintkezési nyomás, Fc i,j az érintkezési erő az i-edik helyen a j-edik lépésben, A* az
egységfelület.
Az érintkezési tartomány alatti feszültségi állapotot, helyettesítő végeselemes szilárdságtani
számítással határoztam meg, mely a fenti érintkezési tartomány definícióján alapult. Az eddigi
érintkezési számítás súrlódásmentes viselkedést modellezett, azonban a súrlódást a helyettesítő
szilárdságtani
modellben
tangenciális
irányú,
az
érintkezési
tartományon
megoszló
terheléskomponenssel vettem figyelembe. A helyettesítő modell terhelése felületi nyomás volt az adott
j-edik lépésben és az i-edik helyen, melynek iránya a felületi normálissal súrlódási félkúpszöget zárt
be és nagyságát a következők szerint definiáltam:
pi, j ( t) = (pNi, j ( t)) 2 (1 + µ 2j (t)) [MPa],

(6.4)

ahol, pi,j a terhelőnyomás, pNi,j a felületi normál nyomás, µj a súrlódási tényező az i-edik helyen a jedik lépésben. Tanulmánymodellel bizonyítottam (lásd 101-102. ábrák), hogy lineárisan rugalmas
anyagmodell esetén, a fenti helyettesítő modell megegyező eredményt ad, mint a súrlódási érintkezési
számítás.
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63. ábra. Az érintkezési nyomáseloszlás a tényleges
érintkezési tartomány modellezése alapján

6.2.2.2

64. ábra. A számítás acéltárcsa kiemelt szegmensét
modellező, helyettesítő végeselemes szilárdsági
végeselemes hálója

Az érintkezési csúszás-szimuláció eredményei

Az érintkezési csúszás szimuláció eredményeivel megismerhetjük az acél érintkezési felületén
és az az alatti feszültségeloszlásokat, azok térbeli gradienseit. Mivel a kerámia nyomószilárdsága
meghaladja az acél határértékeit, ezért szilárdsági szempontból az acéltárcsa a súrlódási érintkezés
gyenge pontja. Ezért ebben a fejezetben, az acéltárcsában lezajló jelenségeket ismertetem, s nem
térek ki a kerámiában végbemenő folyamatokra.
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65. ábra. A tényleges érintkezési tartomány és a névleges (kopott) érintkezési tartomány aránya, a tízlépéses
érintkezési szimuláció során

A tízlépéses érintkezési csúszás szimuláció minden lépésében a létrehozott érintkezési
tartományok a névleges érintkezési tartomány 1,32 ± 0,21 %-kát tették ki (65. ábra). Ez azt jelenti,
hogy a tényleges érintkezési tartomány csupán töredéke a névleges érintkezési tartománynak,
melynek hatása várhatóan a súrlódási hőfejlődés terén is meg fog mutatkozni. A további vizsgálatok
céljából kigyűjtöttem néhány lépés érintkezési tartományát. A tízlépéses érintkezési számítás első,
negyedik, hetedik és tizedik lépéséhez tartozó érintkezési tartomány látható a 66. ábrán. Az ábrán a
fekete négyzetekkel jelölt tényleges érintkezési tartományokat mérethelyesen ábrázoltam. Az
érintkezési tartományok összevetése során látható, hogy néhány állandóan jelenlevő érintkezési
sziget alakul ki, mely minden lépésben amőba módjára változtatja alakját. Számos, egy vagy több
lépésen keresztül létező és folytonosan változó ideiglenes érintkezési sziget szintén megfigyelhető az
ábrán.
Kiemelkedik az ábra alapján néhány erős, minden lépésben jelen levő, jellemző alakzat. A
jobb oldalon, a kopási vályú külső (nagyobb sugarú) pályáján, hosszanti, sor jellegű érintkezési
szigetek alakulnak ki, míg középtájt jobbára elszórt, rendezetlen kép jellemző az érintkezési
tartományra. Az érintkezési tartomány karaktere több lépésben változatlanul megmaradt. Hasonló
megfigyelést tehettem korábban, amikor az érintkezési tartomány több fordulaton keresztül
megmaradó, állandó karakterét figyeltem meg a termokamerás hőmérséklet mérési eredmények
alapján (60. ábra). A fenti kijelentés fontossága abban rejlik, hogy habár számításom csupán két
testes érintkezést vizsgál, és nem terjed ki a szimuláció során a kopás érintkezési tartományt formáló
hatására, mégis a gyakorlati megfigyelésekkel jó összhangban lévő következtéseket tudtam levonni
eredményeim alapján.
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66. ábra. A tényleges érintkezési tartományok a 10 lépéses érintkezési szimuláció során: I) az első, II) a
negyedik, III) a hetedik és IV) a tizedik lépés esetén

Ha összevetem a kiszámított érintkezési tartományt a felületi érdesség méréssel, továbbá az
optikai és a pásztázó elektronmikroszkópos megfigyelésekkel (lásd 67-68.ábrák és 97-100. ábrák),
akkor az alábbi észrevételeket tehetem.
Az acéltárcsán a kopott vályúban a külső íven abráziós karcokat figyelhetünk meg, mellyel
helyesen egybevág az érintkezési tartomány hosszanti érintkezési szigeteinek képe. Hasonló jellegű
kopásra utaló nyom a kevéssé kopó kerámia súrlódóbetét felszínén is jelentkezik, bár ott
valószínűsíthetően nem abráziós, hanem fáradásos kopás lép fel.
A középső területeken rendezetlen, foltszerű, az acéltárcsán adhéziós, a kerámia betéten
fáradásos kopásra utaló jelek mutatkoznak, amire igen jó egyezést mutat az érintkezési számítás
eredményével.
A felvételek tanúsága szerint, a súrlódás hatására ugyanabban a névleges érintkezési
tartományban három különböző kopás jön létre.
A kerámia súrlódóbetéten és az acéltárcsán található abráziósan illetve fáradásosan kopott
hosszanti kopási „völgyek” egybevágnak. A kerámia súrlódóbetét a külső íven intenzív kopásnak
indult, rövidebb hosszanti barázdákat létrehozva saját felületén. A kerámia súrlódóbetét, mint rideg
szerszám a „lágyabb” acélban hasonló kopási „völgyek” mintázatát koptatta ki.
A megfigyelések, és a számított érintkezési tartomány összevetése az érintkezési számítás
helyességét közvetetten igazolja.
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67. Az acéltárcsán bekopott vályú felülnézetének összevetése a névleges- (szaggatott ellipszis), és a tényleges
érintkezési tartománnyal

68. A kopott kerámia súrlódóbetét felülnézetének összevetése a névleges- (szaggatott ellipszis), és a tényleges
érintkezési tartománnyal
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69. ábra. A Mises-féle egyenértékű feszültség eloszlása az érintkezési tartományon, az acéltárcsa felületén, a 10
lépéses érintkezési szimuláció során: I) az első, II) a negyedik, III) a hetedik és IV) a tizedik lépés esetén

Amint az a 69. ábrán látható minden lépésben az igénybevételi állapot más és más, ahogy azt
az érdes érintkező felületek azt meghatározzák. A Mises-féle feszültség eloszlása és nagysága térben
és időben folyamatosan változik az érintkezési tartományon a csúszás során a szimuláció minden
lépésében, az érintkezési tartományokkal összhangban. Amint a 69. ábrán látható Mises-féle
feszültségeloszlást elemezve, az érdes felületek érintkezése nagymértékű térbeli feszültséggradienseket okoz az acél felületén. A gradiens megvizsgálása céljából kigyűjtöttem az Mises-féle
feszültségeloszlás X normálisú szelvényét (69/I. ábra és 70. ábra). Az 69. ábrán megfigyelhető, hogy
50 – 100 µm távolságon belül a Mises-féle egyenértékű feszültség több száz MPa-t emelkedik, majd
azonnal visszaesik. Az ábrán jól látható, hogy a csomóponti és az elemi feszültségi értékek csupán a
nagyobb terhelésű csomópontokban térnek el egymástól. Képezve a Mises-féle feszültség eloszlás X
normálisú szelvényének numerikus deriváltjait, lásd 71. ábra, azt tapasztalhatjuk, hogy a feszültséggradiens átlagosan 500 – 1000 MPa/mm között változik, azonban elérheti a 6000 MPa/mm értéket is.
A feszültség-gradiensek általában összefüggésbe hozhatók a fáradásos károsodási
mechanizmusokkal, melyeknek a fenti eredmények alapján létjogosultsága van az általam vizsgált
tribológiai rendszerben.
Ilyen nagy gradiensek a „támasztó hatás” figyelembevételét indokolnák. A támasztóhatás
elmélete szerint [VaMo77], az igen kis kiterjedésű érintkezés rugalmas alakváltozási határa, a
folyáshatár fölé is emelkedhet az őt körülvevő nagy kiterjedésű rugalmas tömegnek köszönhetően.
Ennek vizsgálata azonban nem célja a jelen értekezésnek, csupán továbblépési lehetőségként
kívántam utalni rá.
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70. ábra. A felületi Mises-féle egyenértékű feszültség X
normálisú szelvénye: (a) csomóponti feszültség, (b)
elemre számolt feszültség
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71. ábra. A 70 ábra (b) görbéjével ábrázolt, látható
elemre számolt Mises-féle egyenértékű feszültség
gradiense a Z tengely mentén

A 69/I ábrán látható Mises-féle feszültség-eloszlás maximumának geometriai pontjában, az
acél felszíne alatt a Mises-féle egyenértékű feszültség-eloszlást ábrázolja a 72. ábra. Az „a” görbe az
elemre számolt, a „b” görbe a csomóponti feszültségeloszlást mutatja. Az elemre számolt feszültség
pontosabb, és a valóságban a súrlódásos érintkezés Mises-féle feszültség maximuma a felületen
elhelyezkedik el, ezért az elemre számolt eredményt tartom mérvadónak. Az 72. ábrán látható „c”
görbe az univerzális keménységből számolt „becsült” folyáshatár mélységirányú változását ábrázolja.
A „becsült” jelzőt az indokolja, hogy egyes irodalmi források [Ra00] szerint a transzferfilm tartalmazhat
amorf fázisokat is. Mivel a transzferfilmről részletesen áttekintő elemzést nem végeztem, ezért
használtam a „becsült” jelzőt, a bizonytalanságokat figyelembevéve. A fentiek ellenére jó közelítésnek
tekintem a folyáshatár mélységirányú eloszlását, mivel az irodalomban fellelhető tapasztalatokra épül.
A Mises-féle egyenértékű feszültség, mint az ábrán is jól látható, a felső 50 µm rétegben
„koncentrálódik”, e tartományban nagysága 40 – 50 %-ot változik. A folyáshatár a felső 20 µm
tartományban emelkedik meg drasztikusan. E két megfigyelés szerint dominánsan a felületközeli
rétegben jelentkezik az igénybevétel, és az anyagszerkezettani viselkedés megváltozása is.
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72. ábra. A Mises-féle egyenértékű feszültség eloszlás (a) elemre számolt, (b) csomóponti és a (c) becsült
folyáshatár eloszlása az érintkezési felület alatt

Erbacher és társai [ErBeVö05] munkássága alapján várhatóan az acéltárcsa érintkezési
felülete alatt maradó feszültségi állapot jön létre, melyet a számításom figyelmen kívül hagyott, mivel a
doktori értekezés nem tűzte ki céljául annak meghatározását, de az ébredő feszültség eloszlásra
bizonyosan hatással van. Erre vonatkozólag nem végeztem kutatást, így az igénybevételi- és a
folyáshatár görbe összehasonlítása alapján a Mises-féle feszültség-eloszlás maximuma a folyáshatár
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alatt maradt. Így µ = 0,44 súrlódási tényező esetén, a szobahőmérsékleti érintkezés vizsgálatára nem
szükséges rugalmas-képlékeny számítást végezni.

6.2.3

A csúszás tranziens hőtani szimulációja

A súrlódás hőfejlődéssel jár és e veszteségteljesítmény számos mechanikai és kémiai
folyamat forrása, melyek kihatással vannak a tribológiai viselkedésre. Ezért a súrlódási hőfejlődés és
az általa gerjesztett fizikai és kémiai folyamatok minél jobb megismerése elengedhetetlen feladat a
felületi károsodási és a tribológiai folyamatok megértéséhez.
Terhelési modell
A csúszás végeselemes tranziens hőtani szimulációjának célja a 300. vizsgálati ciklus utáni, a
berendezés szobahőmérsékletre (27 °C ) lehűlését követő első ciklus első harmad fordulatának hőtani
vizsgálata.
Az első egyharmad fordulatnak megfelelő 183 mm hosszú csúszó súrlódás érintkezési
hőmérsékleti szimulációja során, a folyamatos csúszó mozgást véges, 50 µm nagyságú lépések
sorozatával közelítettem. A lépés nagysága megfelel a felületi érdesség mérés és az érintkezési
szimuláció felbontásának. A fejlődő hő egyik bemeneti paramétere az érintkezési nyomás. A kopott
érdes felületű kerámia súrlódóbetét és acél súrlódása közben az érintkezési nyomás térben és időben
változik. Az egyharmad fordulat hőtani szimulációja 3660 db különböző érintkezési számítást igényelt
volna, mely nehezen kivitelezhető a kívánt processzor számítási idő (kb. 45 nap) és a hatalmas
adatmennyiség (kb. 4,7 terabájt) kezelése miatt. A fenti csúszási hossz elérése céljából a 10 egymást
követő lépés érintkezési nyomáseloszlásait periodikusan ismételtem. Így a hőtani szimuláció során a
10 db-os nyomáseloszlás-sor 0,5 mm-ként ismétlődött (366 szor), míg a csúszási sebesség, a
súrlódási tényező és a hőpartíció az időben folyamatosan változott. A hőtani szimuláció során a
csúszási sebesség és a súrlódási tényező változását a 73. ábra mutatja. A súrlódási hőfejlődés
fluxusa az érintkezési felületen az i-edik helyen, a j-edik lépésben:
•

az acéltárcsa esetén qi,j (t) = p N i,j ( t )µ j ( t )v j ( t )β j ( t ) [W/m2],

(6.5)

•

a kerámia súrlódóbetét esetén qi,j (t) = p N i,j(t)µ j ( t )v j ( t )(1 − β j ( t )) [W/m2],

(6.6)

ahol pNi,j a felületi érintkezési normál nyomás, qi,j a hőfluxus, vj a csúszási sebesség, µj a
súrlódási tényező és ßj az acél oldal hőpartíciója a j-edik lépésben az i-edik helyen.
A modellben 27 °C kezdeti hőmérséklettet definiáltam. Az érintkezési tartományban a felületi
hőátadást elhanyagoltam.
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73. ábra. A (a) csúszási sebesség és a (b) súrlódási tényező változása a csúszás hőtani szimulációja során

A kerámiát és az acéltárcsát két külön végeselemes modell szimulálta, ellentétben a
makroléptékű szimulációval, mivel ha a két végeselemes hálót egy modellbe építettem volna, akkor az
elemszám elérte volna a 800 000 értéket, mely numerikus kezelhetőség határait közelíti. A kerámia
hőterhelésének nagysága és eloszlása térben változott az aktuális lépéshez tartozó érintkezési
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tartomány és nyomáseloszlás szerint, miközben a hőforrásnak csúszásirányú mozgása nem volt.
Ezzel szemben az acéltárcsa hőterhelése minden egyes lépésben változtatta az eloszlását és
nagyságát az aktuális lépéshez tartozó érintkezési tartomány és nyomáseloszlás szerint, miközben a
hőforrás állandó gyorsulással csúszásirányban mozgott az acél felületén. A két modell számítása
párhuzamosan futott, lásd 74. ábra és 77. ábra. A szimuláció minden lépése, az adott lépéshossznak
megfelelő ideig tartó tranziens hőtani számítás. Mindegyik lépés számításának kezdeti peremfeltétele
az előző lépés hőmérséklet eloszlása volt.
start
A végeselemes háló minden pontjában
a kezdeti hőmérséklet Tkezd=27 °C
Elérte az acél végeselemes hálójának határát az érintkezési
tartomány ?
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74. ábra. A hőtani számítás menete (a végeselemes háló vizsgálata csak az acéltárcsa hőtani modellezése
esetén)

Szükséges volt az adott lépés időtartamának, továbbá, a tényleges érintkezési tartománynak
és nyomáseloszlásnak megfelelő eloszlású, térben és időben változó hőfluxus meghatározása és
definiálása. Azért kell ennyire körültekintően fogalmazni, mert a felépített algoritmus az adott lépésnek
megfelelő súrlódási tényezőt, csúszási sebességet és nyomáseloszlást használja mind a 3660 lépés
során. E sok lépés terhelési modelljének elkészítését és alkalmazását a végeselem program alá írt,
Fortran alapú szubrutinok, makrók programozásával automatizáltam. A megírt szubrutinok,
egymáshoz csatoltan, mint egy lefutó program, ciklusokkal és logikai kapcsolásokkal képes volt
dönteni az adott lépéshez szükséges teendőkről. A szükséges adatokat, mint például az aktuális
érintkezési nyomáseloszlás, csúszási sebesség és súrlódási tényező, külső adatbázisokból töltötte be
az adott lépésnek megfelelően.
A két külön modellel több időt igényelt a megfelelő hőpartíció iteratív meghatározása. Amint
azt az 5. fejezetben látható, csak időben változó hőpartícióval lehetséges a Blok-féle posztulátum
biztosítása. A mezoléptékű esethez hasonlóan a hőpartíciót iteratív úton határoztam meg (77. ábra),
az iteráció feltétele az egész érintkezési tartományon ébredő legnagyobb érintkezési hőmérséklet,
általam megadott határértéken belüli egyezése volt. Az iteráció során addig ismételtem az adott lépés
hőtani számítását, míg a maximális érintkezési hőmérsékletek kevesebb, mint 5 %-os hibával meg
nem egyeztek.
Anyagjellemzők modellezése
Hőmérséklettől függő anyagjellemzőt figyelembe vevő számítás esetén a hőmérsékleti
eredmény befolyásolja a számítást, ezért a szoftver iterációs úton határozza meg a megoldást. Ezt
Newton-Raphson vagy módosított Newton-Raphson iterációs algoritmus használatával teszi meg,
mely közel ötszörösére növeli a számítás időigényét. Kutatásom során kiemelt figyelmet fordítottam a
hőmérsékletfüggő hőtani anyagjellemzők felkutatásának. Azonban mivel a csúszás hőtani
szimulációjának kifejlesztése, tesztelése és lefuttatása így is több hónapot igényelt minden egyes
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fázisban, ezért (habár a szoftver lehetőséget ad rá) a hőmérsékletfüggő hőtani anyagjellemzők
figyelembevételétől eltekintettem, a doktori értekezés kereteiben erre nem került sor. Ez
természetesen hibát okoz, melynek nagysága akár a 30 %-ot is elérheti, vö. 2.4 fejezet. Az
alkalmazott anyagjellemzőket az 5. táblázat tartalmazza.
Geometriai modell
A végeselemes modell, mind a kerámia súrlódóbetét, mind az acéltárcsa téglatest geometriájú
kiemelt szegmensét tartalmazta. A geometria modell határainak megalkotásánál figyelembe kellett
venni a még alkalmazható legnagyobb elem darabszámot és azt, hogy a hőterhelés ne érje el a
kiemelt geometria határait. A kerámia súrlódóbetét végeselemes hálója és az acéltárcsa végeselemes
hálója ugyanolyan szerkezetű volt, csak míg a kerámia súrlódóbetét esetén a végeselemes háló 8 mm
hosszú volt, addig az acéltárcsa hálója 13,5 mm hosszú volt.

4 x 12,5 µm

4 x 12,5 µm

25 µm
50 µm

25 µm
50 µm

75. ábra. A kerámia súrlódóbetét végeselemes hálója

76. ábra. Az acéltárcsa elhatárolt szegmensének
végeselemes hálója

Számszerűsítve a kerámia súrlódóbetét végeselemes hálója 347317 db elemből állt, míg az
acéltárcsa 425173 db elemből, a legkisebb elem 50 µm x 50 µm x 12,5 µm méretű volt, lásd 75. és 76.
ábra. A vizsgált tartomány a kerámia súrlódóbetét esetében 6,5 mm x 5,55 mm, míg az acél esetében
6,5 mm x 183 mm volt. A végeselem típusa lineáris izoparametrikus 8 csomópontos test elem (SOLID)
volt.
6.2.3.1

Az acéltárcsa végeselemes hálójának szerkesztésére kidolgozott algoritmusok

Minden egyes számítási lépés után ellenőrizni kellett az acéltárcsa végeselemes modelljének
hálóját (vö. 74. ábra). Erre azért volt szükség, mivel az acéltárcsán mozgó hőforrás jön létre, s ekkor a
végeselemes hálónak olyan hosszúnak kell lennie, mint a befutott út. Esetemben ez nem volt
lehetséges, mivel az acéltárcsa végeselemes háló nagysága elérte a 400 000 elemet, s amellett csak
13.5 mm csúszási úthosszt biztosított. A szimulációs kitűzött cél 183 mm volt, ezért plusz algoritmust
kellett beépíteni a már felépített algoritmusba. A beépített algoritmus több mechanizmust
használhatott. Az első, amikor a hőforrás helye térben változatlan és a végeselemes háló fordul el
alatta (78/a ábra), de ez a mód teljesen zárt gyűrű alakú hálót kívánt volna, ami esetünkben nem volt
kivitelezhető (ehhez elméletileg 19 478 000 elem szükségeltetik). A második eljárás szerint, ha a
mozgó hőforrás megközelíti a modell határait, akkor a következő lépés számítása hátrébbról indul,
úgy, hogy a lépés kezdeti peremfeltételét is hátrébb olvastatjuk be, azaz visszavetjük a hőmérséklet
mezőt is. Ekkor a háló marad geometriailag egy helyben és bizonyos időközönként a hőmérséklet
eloszlás és a mozgó hőforrás is hátraugrik, és onnan csúszik előre (78/b. ábra). Ezt csak abban az
esetben tehetjük meg, ha az érintkezési tartományra koncentrálunk és az érintkezési tartománytól
távoli, az mögötti hőmérséklet eloszlás számunkra érdektelen. Ezt az eljárást magam is teszteltem,
létrehoztam olyan programot, mely automatikusan megkeresi az utolsó lépésben az adott
csomópontnak megfelelő, az az mögötti adott távolságban levő csomópontot és átadja neki az
aktuális lépés hőmérsékleti eredményét, mint a következő lépés kezdeti peremfeltételét, lásd 79. ábra.
Az algoritmus sikeresen működött, több fejlesztési lépcsővel egyre gyorsabb lett, de nagy
csomópontszám esetén túlzottan lassúvá vált. A fenti két módszer nem jelent érdekességet, mivel
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gyakorlatban használt eljárások. A belátható számítási idő miatt, új eddig nem alkalmazott eljárást
kellett kifejlesztenem (78/c. ábra).
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77. ábra. Az n-edik lépés hőtani számítása

Az általam kidolgozott és később alkalmazott harmadik eljárás során, ha az érintkezési
tartomány megközelítette a végeselemes háló határait, akkor a végeselemes háló vége leválasztódott
olyan távolságban, ahol a hőmérséklet eloszlás nem befolyásolta már az érintkezési tartomány hőtani
viselkedését. A levágott szakasz kezdeti hőmérséklete 27 °C-ra állítódott és a leválasztott háló
szakasz a végeselemes háló elejére lett mozgatva és ahhoz kötve. Ilyen módon a végeselemes háló
és az érintkezési tartomány is mozogott a térben (80. ábra). Ezzel a módszerrel nagy csomópontszám
esetén a negyedére esett a számítási idő a második módszerhez képest.
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78. ábra. A mozgó hőforrás végeselemes kezelésének változatai: (a) a hőforrás alatt elforduló végeselemes háló,
(b) a hőforrás hátravetése, (c) a levágásos módszer
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A= az i csomópont x koordinátájával (XND függvény)
B= az i csomópont y koordinátájával (YND függvény)
C= az i csomópont z koordinátájával (ZND függvény)+Delta
N

Az (A,B,C) koordinátákon fekvő „N” csomópont megkeresése(NEARND függvény)

TN:=Ti
Tkezd=T(r)
N

i=imax
I

79. ábra. A hőmérsékletmező hátravetésének algoritmusa, vö. 78/b. ábra
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A leválaszott szakasz előre mozgatása
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vége
80. ábra. A levágásos módszer algoritmusa, vö. 78/c. ábra

6.2.3.2
6.2.3.2.1

A csúszás hőtani szimulációjának eredményei
A hőpartíció

A Blok-féle érintkezési hőmérséklet egyezést a szakirodalom [TiKe94] egységesen a
hőpartíció feltételének ismeri el. Amint azt a szakirodalmi áttekintésben olvashattuk a hőpartíció
meghatározása egyenletes sebességű csúszás állandósult állapotára zárt alakú összefüggésekkel
lehetséges. Ez azzal magyarázható, hogy a csúszó súrlódási rendszerek, a rövid idejű kezdeti
tranzienstől eltekintve, nagyobb részben állandósult állapotban üzemelnek. Ezzel szemben a
tengelykapcsolók esetén, a működés a kezdeti tranziens szakaszokból tevődik össze. Ez az oka,
amiért a kezdeti tranziens jelenséget kezdtem el vizsgálni. Munkám alapján kijelentem, hogy a Blokféle érintkezési hőmérséklet egyezést, állandó gyorsulással súrlódó rendszerben csak időbeni változó
hőpartíció segítségével lehet elérni a csúszás minden időpillanatában. A hőpartíció erőteljesen közelít
egy értékhez, ami valószinűsíthetőleg az állandósult állapothoz tartozó érték, 81. ábra.
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81. ábra. Az (a) acéltárcsa-, (b) a kerámia súrlódóbetét hőpartíciójának változása a csúszás hőtani szimulációja
során
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A mezoléptékű hőpartíció függvénye eltér a makroléptékű vizsgálatok eredményétől. Habár
jellegre mind a kettő nemlineáris az idő függvényében, azonban értékükben nagymértékben eltérnek
egymástól. A kezdeti értékek megegyeznek mindkét esetben, de az acéltárcsa hőpartíciója a
makroléptékű szimuláció végén elérte 94 %-ot, míg a mezoléptékű számítás eredményeként csak 72
%-ot. Az eltérés oka a két eltérő nagyságú érintkezési tartomány, ugyanis a csúszás jellege függ a Pe
számtól, mely egyenesen arányos az érintkezési tartomány félszélességgel (makro-szint: 2 mm;
mezo-szint, nagyobb érintkezési sziget esetén: 100 µm). Ez azt jelenti, hogy a makroléptékű
vizsgálatok esetén a Pe szám 20-szor akkora volt, mint a mezoléptékű esetén, azaz a gyors csúszás
tartománya (Pe>5) hamarabb, kisebb sebességnél következett be. Ha összevetjük a hőpartíció
változását a Pe számok csúszás közbeni változásával 82. ábra és 83. ábra, akkor kijelenthetem, hogy
a gyors csúszás határa (Pe=5) és a hőpartíció állandósulásának határa között, gyorsuló csúszás
esetén, nem figyelhető meg közvetlen összefüggés. A számítás referenciájaként nem tudok számítást
bemutatni, mivel az irodalomban megtalálható analitikus megoldások egyenletes sebességre
vonatkoznak és nem a gyorsulva csúszó rendszer esetére.
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82. ábra. A makro- és a mezoléptékű hőpartíció
változása a csúszó súrlódás során
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83. ábra. A Peclet-szám változása a csúszási
szimulációk során: (a) makroléptékű, (b) mezoléptékű

Az érintkezési hőmérséklet-eloszlás

A 183 mm hosszú csúszást modellező tranziens hőtani szimuláció eredményeit két különböző
vonatkoztatási rendszerben megvizsgálva, egymástól különböző, de egyidőben létrejövő jelenségeket
lehet megfigyelni. Az első vonatkoztatási rendszer, amiben vizsgálom a súrlódó testek hőmérséklet
eloszlását az a mozgó kerámia súrlódóbetét érintkezési felületéhez rögzített, mozgó koordináta
rendszer, míg a második az álló acéltárcsához rögzített álló vonatkoztatási rendszer. A mozgó
vonatkoztatási rendszerben a mozgó érintkezési tartománnyal együtt mozogva megfigyelhetjük a
csúszó súrlódás közben változó érintkezési tartomány hőmérséklet-eloszlását. A második
rendszerben megvizsgálhatjuk az acéltárcsa egy kijelölt pontjában létrejövő fizikai folyamatokat,
miközben a kerámia súrlódóbetét elcsúszik fölötte. Az első rendszerben tett megfigyelések jól
szemléltethetők a mozgó kamionon érzékelt lengő jellegű rezgéssel, míg a második azzal az esettel,
amikor az út szélén állva, elhalad előttünk egy kamion, lüktető jellegű rezgést gerjesztve a talpunk
alatti talajban.
6.2.3.2.2.1

Az érintkezési hőmérséklet, mozgó vonatkoztatási rendszerben

A mozgó kerámiához kötött megfigyelési rendszerben lehetségessé válik a hőmérsékleteloszlás elemzése a csúszó súrlódás minden időpillanatában. Össze tudjuk hasonlítani a szemben
csúszó testek érintkezési tartományain ébredő érintkezési hőmérséklet eloszlásait, megfigyelve annak
sajátosságait. Ha minden lépésben összevetjük a maximális érintkezési hőmérsékleteket – ami a
hőpartíció meghatározásának feltétele volt –, akkor megállapítható, hogy a 6.2.3.2.1 fejezetben
bemutatott hőpartíció igen jó közelítéssel eleget tesz a Blok-féle tételnek (84. ábra). A maximális
érintkezési hőmérsékletek egyezésének hibája nem éri el a 4 %-ot.

5

Mezoléptékű kísérletek és modellek
A 84. ábra szerint a súrlódópár felmelegedése igen intenzív folyamat, a maximális érintkezési
hőmérséklet a 183 mm csúszás után (0,354 s) elérte a 195 °C-ot. Megjegyzendő, hogy a maximális
hőmérséklet nem ugyanahhoz az érintkezési szigethez tartozik minden lépésben.
A kerámia súrlódóbetét maximális hőmérsékletének változása és a hőmérséklet mérés
eredménye a csúszási úthossz függvényében a 85. ábrán látható. Amint látható a számítás úthossza
nem érte el a legelső mérési pontot, azaz az első fordulatot, ám jól érzékelhető, hogy a számítás
eredményei azonos tendenciát mutatnak a méréssel.
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84. ábra. A maximális érintkezési hőmérséklet
változása a csúszás hőtani szimulációja során: (a)
kerámia súrlódóbetét, (b) acéltárcsa
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85. ábra. A számított és a mért érintkezési
hőmérsékletek a csúszási úthossz függvényében: (a) a
kerámia súrlódóbetét átlagos mért érintkezési
hőmérséklete, (b) a kerámia súrlódóbetét maximális
mért érintkezési hőmérséklete (c) kerámia súrlódóbetét
maximális számított érintkezési hőmérséklete, (d )a
számított érték irodalmi hibaszázalékkal

A termokamerás mérésnek a tapasztalatok szerint ± 20 %-os szórásával kell számolnom, amit
az ábrán piros szaggatott vonalakkal jelöltem. Azonban a szakirodalom-kutatási fejezetből ismeretes,
hogy esetemben a hőmérsékletfüggő anyagjellemzők elhanyagolása miatt, a számított értékek akár
+30 %-os eltérésével is számolni kell, amit a d görbével jelöltem. Az ábra szerint a számított és a mért
eredmények egy sávba esnek, melyek igen jó eredménynek tekinthetők, a számítás során alkalmazott
közelítések, és az igen nehézkes és bonyolult mérés miatt. Mivel a számítás számos közelítéssel élt,
továbbá a hőmérsékletmérésnek is szórása van, ezért nem várható, hogy az eredmények teljes
mértékben megegyezenek.
A 86. ábrán az acéltárcsán és a kerámián ébredő hőmérséklet-eloszlást láthatjuk, 183 mm
csúszás után. Az acéltárcsa felületén az állandó érintkezési szigetek hosszú, csóvaszerű, míg az
ideiglenes érintkezési szigetek felvillanó hőmérséklet csúcsokkal jellemezhető hőmérséklet-eloszlást
hoznak létre. A helyi jellegű nagy mértékű hőmérséklet gradiensek mindkét típusú érintkezési sziget
hőméréséklet állapotát jellemzik. A kerámia súrlódóbetét felületén ezzel szemben mindkét típusú
érintkezési szigetet (értsd ideiglenes és állandó) a csúcs formájú hőmérséklet-eloszlás jellemzi.
Felületén kisebb hőmérséklet gradiens keletkezik, mivel a kerámia súrlódóbetét felszínén a hőforrás
nem mozog csúszásirányban, kvázi ugyanazt a térfogatot melegíti a súrlódás során.
A térbeli hőmérséklet gradiens az acéltárcsa felületén eléri a 900 – 1450 °C/mm értéket (v =
0,99 m/s csúszási sebesség és 3,2 MPa névleges nyomás esetén), mely jelentős
hőmérsékletváltozást jelent. E változás szoros összefüggésben van a kialakuló hőfeszültséggel,
melynek vizsgálatára nem tér ki doktori értekezés. Tkachuk és társa [TkBo04] kisebb néveleges
érintkezési nyomás és nagyobb csúszási sebességnél 550 °C/mm értéket figyeltek meg méréseik
során. Hasonló feltételek mellett Vernesson [Ve99] 100 – 150 °C/mm mért értékekről számol be.
Természetesen ezek nagysága függ a felületi felbontás nagyságától. Ezt jól bemutatja Váradi és
társainak [VáBeNé00] munkája, mely során lokalizált mikromodellel nagy felbontásban vizsgált, érdes
felületek súrlódási hőfejlődése során 5000 °C/mm hőmérséklet gradiens értékeket állapítottak meg.
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86. ábra . Az érintkezési hőmérséklet-eloszlás 183 mm hosszú csúszás után (0,345 s): az acéltárcsa I/a) 3D-s és
I/b) felülnézeti skálázott megjelenítéssel, a kerámia súrlódóbetét II/a) 3D-s és II/b) felülnézeti skálázott
megjelenítéssel

A 86. ábrán jól megfigyelhető, hogy az állandó érintkezési szigetek alkotják a legnagyobb
hőmérsékletű pontokat. E pontok közül kiválasztottam a két legnagyobb érintkezési hőmérséklettel
rendelkező #1 és #2 pontot. A kerámiához rögzített mozgó koordináta rendszerben megfigyeltem a
pontokban ébredő érintkezési hőmérsékletek egyezőségét a folyamatos csúszás során (87. ábra).
Ilyen módon figyelemmel lehet kísérni a kiválasztott állandó érintkezési sziget (#1 pont - 86/I. ábra; #2
pont - 86/II. ábra) hőmérsékletét, mely segíthet a felületi érintkezési pontokban lejátszódó hőtani
folyamatok megértésében. Mindkét ábrán a 180 -183 mm-ig tartó csúszási hossz intervallumban
láthatjuk az „a” görbéken a kerámia súrlódóbetét felületén, a „b” görbéken az acéltárcsán, a
kiválasztott pontok hőmérsékletét. Első tapasztalatok alapján az alkalmazott időben változó hőpartíció
jó közelítéssel, képes volt biztosítani az érintkezési hőmérséklet egyezését, de a két pont hőmérséklet
változása eltérő jellegű. Az ábra alátámasztja azt a feltételezést, hogy különböző érintkezési
pontokban, különböző hőmérséklet változások zajlanak le, és ezért minden érintkezési ponthoz,
egyedi, időben nemlineárisan változó hőpartíció kell, hogy tartozzék. A két pont időben változó
hőmérsékletét tanulmányozva azt tapasztaltam, hogy az érintkezési nyomáseloszlás ismétléséből
adódó hőmérsékleti periodicitás tisztán megjelenik a hőmérsékleti görbéken. Ez azt jelenti hogy az
érintkezési nyomáseloszlásnak, ebből következőleg a felületi topográfiának, illetve a felületközeli réteg
anyagi viselkedésének döntő szerepe van az érintkezési hőmérséklet alakulásában. A görbéket
tanulmányozva az is kitűnik, hogy a kerámia súrlódóbetét felületi hőmérsékletének kisebb a felületi
nyomás változásából adódó ingadozása, mint az acéltárcsa érintkezési hőmérsékletének. Ez alatt azt
értem, hogy a hőterhelés csökkenésére adott válasza az acéltárcsa érintkezési hőmérsékletének
nagyobb mértékű, mint a kerámia súrlódóbetété. A Blok-féle tétel szerint azonban azonos mértékben
kellene az érintkezési hőmérsékleteknek változniuk, ami azt a vonja maga után, hogy az alkalmazott
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időben változó hőpartícióra szuperponálódnia kell, egy a felületi érdességgel kapcsolatba hozható,
alternáló függvénynek. A fentiek alapján kijelenthető, hogy a hőpartíció időben változó középértékkel
rendelkező alternáló függvény. Más megfogalmazásban, minden érintkezési sziget saját időben
változó középértékű alternáló függvényű hőpartícióval rendelkezik.
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87. ábra. A (a) kerámia súrlódóbetét és (b) az acéltárcsa érintkezési hőmérséklete a csúszás során az I.) #1
pontban és a II.) #2 pontban

Az általam alkalmazott időben változó hőpartícióval a súrlódási hőteljesítmény csökkenésére,
az acéltárcsa érzékenyebben reagált. Ha megvizsgáljuk az #1 pont hőmérséklet-eloszlásának X
normálisú metszetét a 183 mm csúszási úthosszhoz tartozó pillanatban (88. ábra), akkor
felfigyelhetünk az acéltárcsában és a kerámiában tapasztalható eltérő hőmérséklet-eloszlásra. Az
acéltárcsa érintkező felülete alatt igen vékony, míg a kerámiában közel körkörös eloszlású a
hőmérséklet. A hőmérsékleti szintvonalakat megvizsgálva a 100 °C-os izotermához tartozó mélység
az acéltárcsában 25 µm, ellenben a kerámiában 65 µm. Tapasztalatom szerint az acéltárcsa érintkező
felszíne alatt kisebb az adott hőmérsékletre felmelegedett tömeg a mozgó hőforrás miatt, mely így
gyorsabban képes lehűlni, mint a kerámia súrlódóbetét.
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88. ábra. Az #1 pontban az érintkező testek érintkezési hőmérséklet eloszlásának X normálisú metszete: (A)
kerámia súrlódóbetét, (B) acéltárcsa

A kerámia súrlódóbetét az „álló” hőforrása miatt mindig ugyanazt a térfogatot melegíti fel,
melyben a hőteljesítmény tárolódik, és a súrlódási hőteljesítmény csökkenése esetén képes
visszatáplálni abból. E viszonylagosan nagy felmelegedett tömeg miatt kisebb mértékben hűl le az
érintkezési sziget. A felmelegedett tömegek aránya mindig így fog alakulni, a hőforrások eltérő
mozgásállapota miatt tárcsa- súrlódóbetét összeállításban; a tárcsában következetesen nagyobb
hőmérsékletingadozás fog létre jönni. A fenti kijelentéseket azért tehettem meg, mivel a két test
hővezetési tényezője közel azonos nagyságú.
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Az acéltárcsában tapasztalt, a kis térfogatú felmelegedett tömeg miatti hőmérséklet ingadozás
csökkentésére több mód is rendelkezésre áll. A termodinamikában a csillapítás szerepét a
hőkapacitás, illetve a sűrűség tölti be. A mozgó hőforrással rendelkező súrlódó tárcsának nagyobb
fajlagos hőkapacitással és sűrűséggel kell rendelkeznie, ahhoz hogy a 87. ábrán tapasztalható
ingadozó viselkedést csillapítani lehessen. Az általam vizsgált tribológiai rendszerben, habár az
acéltárcsa sűrűsége nagyobb, ugyanakkor fajlagos hőkapacitása közel fele csupán a kerámia fajlagos
hőkapacitásának. Az acéltárcsa súrlódó felületének bárminemű kezelése, ötvözése, mely a fajlagos
hőkapacitást növelné, segítene a tapasztalt ingadozó érintkezési hőmérséklet tompításában. Másik
megoldás lehetne az alumínium-oxid kerámia súrlódó tárcsa alkalmazása. Mint azt a 2.2.2. fejezetben
olvashattuk, az alumínium-oxid kerámiából készült tárcsa esetén azonban más eredetű tönkremeneteli
problémákkal szembesülünk.
Az 87. ábrán látható, hogy az acéltárcsa érintkezési hőmérsékletének ingadozása nem oly
szabályosan ismétlődik, mint a kerámia súrlódóbetété. Ez annak köszönhető, hogy a végeselemes
háló felbontása már nem volt elég finom a vékony, rétegszerű hőmérséklet-eloszlás megfelelő
számításához, ezért 183 mm csúszási út megtétele után megállítottam a számítást. A felületi
érdesség figyelembe vételével, a teljes érintkezési tartomány ilyen mértékű felbontásával, napjainkban
csak korlátolt úthosszig lehetséges a csúszás hőtani szimulációja, a végeselemes módszer
használatával.
6.2.3.2.2.2

Az érintkezési hőmérséklet, álló vonatkoztatási rendszerben

Az álló megfigyelési rendszerben lehetőség adódik az acéltárcsa kiválasztott pontjainak
időben változó igénybevételeinek meghatározására, miközben a kerámia súrlódóbetét elcsúszik azok
felett. E megfigyelések eredményei közvetlen módon bemutatják a felületi ismétlődő igénybevételek
időbeni lefolyását, melyek szoros összefüggésben állnak a felületi kifáradás jelenségével.
Ha a felületi érdességet nem vennénk figyelembe, akkor a kiválasztott acéltárcsa felületi
pontok ismétlődő igénybevételeinek frekvenciája a fordulatszámmal és a kerámia súrlódóbetétek
számával lenne egyenesen arányos. A felületi érdesség számításba vétele esetén e frekvenciát az
érdes felületek topológiája nagy mértékben befolyásolja, megnöveli.
Az acél felületén „A” és „B” pontokat kiválasztva megvizsgáltam, hogy milyen hőtani
igénybevételek ébrednek, miközben a kerámia súrlódóbetét a 160 mm és 169,5 mm közötti útszakaszt
teszi meg.
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89. ábra. Az érintkezési hőmérséklet változása (a) az
A és (b) a B pontban az acéltárcsa felületén miközben
a kerámia súrlódóbetét elcsúszik felettük, a csúszási
úthossz 160 mm-től 169,5 mm-ig tartó szakaszában
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90. ábra. A 89. ábrán látható érintkezési hőmérséklet
változás sebessége, a csúszási úthossz 160 mm-től
169,5 mm-ig tartó szegmensében
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Amint a 89. ábrán látható, az érintkezési hőmérséklet ingadozása jön létre a kiszemelt
pontokban az acéltárcsa felületén. A legnagyobb érték megközelíti a 200 °C-ot, melyet igen gyors
felmelegedés és azonnali lehűlés jellemez. Az igen gyors fel és lehűlés általánosan jellemzi a pontok
hőtani igénybevételét. Az így tapasztalt hőmérséklet változás időbeni gradiensét képezve, mely a 90.
ábrán látható, az tapasztalható, hogy a nagymértékű, akár 1500 – 2000 °C/ms sebességű
felmelegedést azonnali -1000 – -1500 °C/ms sebességű lehűlés követ. A gyorsan változó
igénybevétel egyik forrása az, hogy, a létrejövő hőmérséklet ingadozás, a felületi érdesség és felületi
nyomáseloszlás változása miatt igen rövid időn belül zajlik le, habár a csúszási sebesség nem érte el
az 1 m/s értéket sem. A mikrogeometriából adódó érintkezési tartomány és nyomáseloszlás
jelentősen megváltozhat, akár 50 - 100 µm csúszási hossz megtétele után is, mely még ily mérsékelt
csúszási sebesség esetén is 0,1 ms vagy kevesebb idő alatt következik be.
A fenti hőtani eredménnyel összevethető az ugyanebben a periódusban, hasonlóan kiértékelt,
Mises-féle egyenértékű érintkezési feszültség változása (91. és 92. ábra), mely hasonló jelenségeket
tár fel a mechanikai igénybevétel szempontjából is.
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91. ábra. A Mises-féle egyenértékű feszültség
változása (a) az A és (b) a B pontban az acéltárcsa
felületén miközben a kerámia súrlódóbetét elcsúszik
felettük, a csúszási úthossz 160 mm-től 169,5 mm-ig
tartó szakaszában
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92. ábra. A 91. ábrán látható Mises-féle egyenértékű
feszültség időben változása, a csúszási úthossz 160
mm-től 169,5 mm-ig tartó szakaszában

Az érintkezésből származó mechanikai igénybevétel szinkronban van a hőtani igénybevétel
alakulásával, ami azt veti előre, hogy az igen nagy sebességű felmelegedéssel és lehűléssel
egyidőben, igen nagy gradiensű, akár 10000 MPa/ms sebességű lüktető feszültség ingadozás
játszódik le. A tapasztalt nagysebességű, mind hőtani, mind mechanikai lüktető igénybevétel az
acéltárcsa felületén valószínűsíthetően nagy szerepet játszik a felületi kifáradással járó károsodási
mechanizmusokban a súrlódás általam vizsgált kezdeti szakaszában.
A következő lépés lehetne a súrlódó testek újbóli érintkezési számítása, a hőtágulás
figyelembevételével, ami várhatóan megnövelné a tapasztalt érintkezési feszültség értékeket, a
hőfeszültség által.

6.3

Összefoglalás

A mozgó viszonyítási rendszerben a mezoléptékű hőtani számítások eredményeit vizsgálva,
közvetett módon bizonyítottam, hogy a hőpartíció, időben nemlineárisan szigorúan monoton változó
középértékkel rendelkező, alternáló függvénnyel jellemezhető. Tanulmányozva a csúszó súrlódás
során létrejövő érintkezési hőmérsékletet, annak ingadozó viselkedését tapasztaltam, mely közvetlen
forrása az érintkezési nyomás, közvetett forrása pedig a felületi érdesség.
A fent ismertetett hőmérséklet változás csillapítása kiemelt szerepet játszik a hőfeszültségek
csökkentésében, közvetetten a károsodási mechanizmusok hatásának mérséklésében. Javaslatom
szerint, a mozgó hőforrással terhelt súrlódó test nagyobb fajlagos hőkapacitással kell rendelkezzen,
az érintkezési hőmérséklet ingadozásának csökkentése, csillapítása érdekében.
A hőtani számítási eredményeket az álló vonatkoztatási rendszerben vizsgálva, az acéltárcsa
felületi pontjaiban lüktető hőmérsékleti igénybevételt tapasztaltam, melynek sebessége elérheti az
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1500 °C/ms felmelegedést és lehűlést. A hőtani lüktető igénybevételt összevetettem az ugyanabban a
csúszási hossz tartományban fellépő mechanikai igénybevétellel és hasonlóan igen intenzív, lüktető
jellegű, akár 10000 MPa/ms sebességet is elérő mechanikai igénybevétel lép fel.
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7 A makro- és a mezoléptékű eredmények összevetése
A súrlódás során létrejövő érintkezési hőmérséklet számos összetevőre bontható, vagy
másképpen fogalmazva több hőmérsékletnövekményből áll. Amint az a 2.4.3. fejezetben bemutattam,
az érintkezési hőmérséklet TC az alábbi összefüggéssel határozható meg:
(7.1)
Tc = T0 + ∆TB + ∆TN + ∆TF [°C],
ahol, Tc, az érintkezési hőmérséklet, T0 a kiindulási hőmérséklet, ∆TB a térfogati
hőmérsékletnövekmény, ∆TN a névleges érintkezési hőmérsékletnövekmény és ∆TF a felületi
érdesség okozta villanási hőmérsékletnövekmény.
A továbbiakban a T0+∆TB+∆TN összeget a névleges érintkezési hőmérsékletnek nevezem,
mely a névleges érintkezési tartományon ébred, míg ehhez hozzáadódó villanási
hőmérsékletnövekménnyel már tényleges érintkezési hőmérsékletnek.
Az alumínium-oxid – acél súrlódása során fellépő érintkezési hőmérséklet meghatározásához,
kigyűjtöttem az 1/3-mad fordulathoz tartozó makro- és mezoléptékű számítás hőmérsékleti
eredményeit. A legnagyobb névleges érintkezési hőmérséklet 1/3-mad fordulat után 33 °C-ot érte el,
míg a felületi érdességet is figyelembevevő mezoléptékű számítás tényleges érintkezési hőmérséklete
a 195 °C-ot. A névleges és a tényleges érintkezési hőmérséklet-eloszlás háromdimenziós
összevetését nem készítettem el, ugyanis az így elkészülő képen a tényleges érintkezési hőmérséklet
eloszláshoz képest nem lehetne érzékelni a névleges érintkezési hőmérséklet-eloszlást.
Célszerűbbnek tartottam a hőmérséklet-eloszlások csúszásirányú metszeteinek összevetését, mely
sokkal szemléletesebben mutatja be a többszintű vizsgálat alkalmazásának eredményét. A 93. ábrán
az acéltárcsa felületén, csúszási pálya középsugarán létrejövő, a kiválasztott kerámia súrlódóbetéttől
a következő súrlódóbetétig tartó hőmérséklet-eloszlás „gerince” látható, 183 mm csúszási úthossz
megtétele után. Az ábrán jelölt háromszögek határolják az érintkezési tartomány kiterjedését. A (b)
görbével ábrázoltam a névleges érintkezési hőmérséklet-eloszlást és az ahhoz kapcsolódó
hőmérsékleti csóvát. Jól kivehető, hogy a hőmérsékleti csóva végén, a következő kerámia
súrlódóbetét előtt a felületi hőmérséklet 28 °C-ra csökken. A (c) görbével ábrázolt kiindulási
hőmérséklethez képest ez az 1 °C nagyságú növekmény az ún. „bulk” azaz ∆TB térfogati
hőmérsékletnövekmény, amit a berendezés melegedéseként érzékelünk. A (b) görbe az érintkezési
tartományban eléri a 33 °C-ot, ami a legnagyobb névleges érintkezési hőmérséklet. A legnagyobb
névleges érintkezési hőmérséklet és a T0+∆TB térfogati hőmérséklet közötti 5 °C-os
hőmérsékletkülönbség a ∆TN névleges hőmérsékletnövekmény.
Az (a) görbe, az acéltárcsa felületén ébredő tényleges érintkezési hőmérséklet eloszlást
mutatja az A és #1 pontjának vonala mentén, mely a 86/1 ábrán látható. Jól látható, hogy az (a) görbe
teljesen besimul a névleges érintkezési hőmérséklet-eloszlás utáni hőmérsékleti csóvába. E
megfigyelés megerősíti, hogy a mezoléptékű számítás nem csupán a ∆TF hőmérsékletnövekmény,
hanem a tényleges érintkezési hőmérséklet-eloszlás meghatározására is alkalmas. A fentiek alapján,
a ∆TF hőmérsékletnövekmény az (a) és a (b) görbe közötti különbégből adódik.
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93. ábra. A hőmérséklet eloszlás az érintkezési tartományon belül és a mögött 183 mm csúszás megtétele után
az 1/6-od kerület mentén: (a) a mezoléptékű számítás eredménye, (b) a makroléptékű számítás eredménye, (c)
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T0 kiindulási hőmérséklet, I) a csúszási pályán kialakuló hőmérséklet-eloszlás, II) az I) diagram kinagyított, az
érintkezési tartományt bemutató részlete

Az eredmények összevetése alapján a száraz súrlódás többlépcsős érintkezési és hőtani
szimulációs csomagjai jól kiegészítik egymást és összevágó eredményt adnak. Az előbbi kijelentés
jelentősége abban áll, hogy, a különböző makro és mezo vizsgálati szinteken, különböző
közelítéseket alkalmazva olyan vizsgálati modellrendszert sikerült felépíteni, amely jó közelítéssel
megbízható eredményt képes adni a valóságos folyamatokról.
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8 A súrlódási tényező csökkenésének hőtani szempontú elemzése
Amint a 82. ábrán látható, az acéltárcsa hőpartíciója többszöröse a kerámia súrlódóbetét
hőrészesedésének. Felmerül a kérdés, hogy ha az acéltárcsa több hőt szállít el, akkor annak
hűtésével csökkenhet az érintkezési hőmérséklet, ami a súrlódási tényező növekedéséhez vezethet.
Egy másik lehetőség a kerámia súrlódóbetét nagyobb mértékű hűtése, mely bár kisebb mértékben,
ugyancsak az érintkezési hőmérsékletet csökkentené. Mindkét lehetőség további konstrukciós
fejlesztést igényelne, azonban ha a mérésekkel igazolt végeselemes hőtani számítás, és a megmért
súrlódási tényező csökkenését összevetjük, akkor a következő ellentmondásra juthatunk.
Ha az elégtelen hűtés okozná a súrlódási tényező csökkenését, akkor az első ciklus alatt erre
nem kerülne sor, mivel, ahogy az a 94. ábrán látható, a kerámia súrlódóbetét környezetében még az
5. másodpercben is jelentős, hideg, hőszállításra alkalmas tömeg van az érintkezési tartomány
közvetlen közelében. Ugyanez elmondható, az acéltárcsa felmelegedéséről is, mely szintén a 94.
ábrán tekinthető meg. Az ellentmondás abban rejlik, hogy ennek ellenére a súrlódási tényező, már az
első ciklus első másodpercében is jelentősen csökken, amikor a kerámia súrlódóbetét illetve az
acéltárcsa még közel szobahőmérsékletű.
A fentiek alapján kijelenthető, hogy a kerámia- acél száraz súrlódás tribológiai viselkedésére
elhanyagolhatóan kis hatással vannak a makroléptékű hőmérséklet-eloszlást befolyásoló hűtési
eljárások. A következtetésemet az is alátámasztja, hogy a súrlódási tényező megközelítőleg
ugyanolyan függvény szerint csökken az első ciklus során, amikor az egész vizsgálóberendezés még
hideg, mint a 100. ciklus után, amikor az már jelentősen felmelegedett. A tapasztalatok alapján, a
súrlódási tényező csökkenését nem a makroléptékű hőmérséklet-eloszlás okozza, a kedvezőtlen
tribológiai viselkedés forrását tehát máshol kell keresni. Figyelembe véve az alkalmazott közelítéseket,
és a [Ke00] szakirodalomban közölt eredményeket, a felületi érdesség és a felületközeli réteg
viselkedésének irányában kell továbblépni.
A mezoléptékű vizsgálatok alapján az érintkezési tartományban igen nagy hőmérséklet alakul
ki. Amint a 89. ábrán látható, a számítási eredmények alapján az érintkezési hőmérséklet 0,354 s alatt
eléri a 195 °C-ot, a mérési eredmény szerint 1,43 s alatt a 450 °C-ot (85. ábra). Az acéltárcsa
érintkezési felülete alatti 12,5 µm mély tartományban található a 150 °C és a 195 °C közötti
hőmérsékletintervallum, továbbá a 100 µm mélységű tartományban a 30 °C – 195 °C intervallum. A
mezoléptékű vizsgálatok eredményeit összevetve az tapasztalható, hogy az acéltárcsa felülete alatt, a
szakirodalomból ismert ún. bőrhatás jelenik meg. Nagy Pe számok esetén a felületközeli rétegbe
„zárul” a hőteljesítmény, mivel nincs ideje a hővezetésnek a mélyebb rétegek felé elvezetni a fejlődő
hőt. Így a hőteljesítmény ezt az elég vékony rétegszerű térfogatot, igen magas hőmérsékletűre igen
gyorsan fel tudja melegíteni. Ez az úgynevezett bőrhatás („skin effect”) [TiKe94]. Habár az acéltárcsa
hőpartíciója nagyobb, tehát az acéltárcsa felé nagyobb mennyiségű hő áramlik, a bőrhatásnak
köszönhetően az csak a 100 µm vékony réteget fogja igen intenzíven (lásd 6.2.3.2.2.2 fejezet) magas
hőmérsékletűre felmelegíteni. E mechanizmus a gyors csúszás jelenségének (Pe > 0,5) köszönhető, s
a felületi érdességet figyelembe véve már igen kis sebességtől (0,1 m/s) is fellép. A számítások
alapján, a kerámia súrlódóbetét a felületközeli 100 µm vastagságú rétegben szintén jelentősen
felmelegedik.
Azonban, ha figyelembe vesszük a kerámia hővezetésének hőmérsékletfüggését, akkor
valószínűsíthetően, a csúszási sebesség növekedésével, a nagy érintkezési hőmérséklet hatására, a
kerámia súrlódóbetét felületközeli rétege rossz hővezetővé válva, megakadályozza a kerámia
súrlódóbetét felé történő hővezetést, és még nagyobb mértékben megnöveli az acéltárcsa
hőpartícióját. Az acéltárcsa azonban a bőrhatás miatt továbbra is csak a felület közeli réteget képes
felmelgíteni, így az érintkezési hőmérséklet jelentős növekedése következik be. Ehhez hozzájárul,
hogy az acél hővezetése is csökken a hőmérséklet növekedésével, mely a vázolt folyamatot tovább
erősíti. E jelenség az érintkezési hőmérséklet emelkedésével, s a kerámia hővezetésének romlásával
egyre inkább öngerjesztő folyamatot indít el, a súrlódási hőt a „felületközeli rétegbe zárva”. Így a
felületközeli rétegben lejátszódó hőtani folyamatok gátolják a fejlődő hő minél hatékonyabb
elszállítását az érintkezési felületről. A fenti magyarázat közvetlen számításokkal nem alátámasztott,
de a szakirodalmi eredményekre támaszkodó logikus okfejtésnek tekinthető, mely megválaszolja a
tapasztalt makroszkópikus ellentmondást, melyet a fejezet elején ismertettem.
A felületközeli rétegben lejátszódó hőtani folyamatok gátolhatják a fejlődő hő elvezetését, s
így a súrlódási tényező a makroléptékű hőmérséklet-eloszlástól független csökkenése indokolttá válik.
Megállapításom szerint, száraz súrlódás során a súrlódási tényező kedvezőtlen tribológiai
viselkedését, a felületközeli rétegben lejátszódó hőtani folyamatok és a hőmérsékletfüggő
anyagjellemzők jelentős mértékben meghatározzák. Annak tudatában jelentem ki e megállapítást,
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hogy a mérések alpaján a transzferfilm döntően acélból tevődik össze, melynek ismert a
hőmérsékletfüggő szilárdságtani viselkedése, lásd 3.2 és 6.1.3 fejezet.
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ciklus során: a) kerámia súrlódóbetét, b) kerámiarögzítő anya, c) rögzítőszár, d) acéltárcsa
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95. ábra. Az ébredő érintkezési hőmérséklet-eloszlás #1 pont közvetlen környezetében (vö. 86. ábra), 183 mm
csúszási hossz pillanatában (0,345 s): A) a kerámia súrlódóbetét, B) az acéltárcsa. Jól megfigyelhető a bőrhatás
az acél felülete alatt
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1.

2)

Méréseket végeztem az állandó gyorsulással csúszó alumínium-oxid kerámia súrlódóbetétből
és az acél lendkerékből álló súrlódópár, tribológiai viselkedésének megismerése céljából, egy
alumínium-oxid kerámia súrlódóbetétes tengelykapcsolót szimuláló vizsgálóberendezés
segítségével. A vizsgálóberendezésben ébredő hőmérséklet-eloszlásnak a súrlódási tényező
csökkenésére tett hatását tanulmányozva, a vizsgálóberendezés csatolt áramlástani-hőtani
végeselemes vizsgálatát végeztem el, melynek során az alábbi megállapításokat tettem.
1 a)

A névleges érintkezési hőmérséklet meghatározása céljából programozott végeselemes
algoritmust dolgoztam ki, mely figyelembe veszi a mozgó hőforrás hatását is.
Vizsgálataim alapján, állandó gyorsulással csúszó száraz súrlódó rendszerben, a
hőpartíció időben nemlineárisan változó, szigorúan monoton, egy határértékhez
aszimptotikusan közelítő függvény szerint változik.

1 b)

Az általam alkalmazott iteratív, végeselemes módszeren alapuló algoritmus, képes
meghatározni az időben változó hőpartíciót, gyorsulva csúszó súrlódás kezdeti tranziens
szakaszában, ellentétben, a szakirodalomban található módszerekkel, melyek csupán az
állandósult állapotra fókuszálnak. Megállapítom, hogy az érintkezési hőmérséklet
meghatározásának elengedhetetlen feltétele az időben változó hőpartíció
meghatározása.

1 c)

A hőmérséklet mérések által hitelesített, többféle végeselemes hőtani számításból álló
algoritmus eredményei alapján bizonyítottam, hogy száraz súrlódás során, monolitikus
kerámia-acél súrlódó pár esetén, a súrlódási tényező csökkenése többnyire független
bárminemű, a súrlódó komponensek a környezeti levegővel történő hűtésére irányuló
beavatkozástól. Következésképpen a monolitikus kerámia-acél súrlódópár tribológiai
viselkedésének befolyásolása, a kerámia súrlódóbetét vagy az acéltárcsa léghűtésével
csupán elenyésző mértékben lehetséges.

Az érintkezési tartományban a súrlódás során lejátszódó tényleges érintkezési tartomány, és az
általa keltett valós súrlódási hőfejlődés vizsgálatára, végeselemes érintkezési és hőtani
szimulációt készítettem, a kopott kerámia súrlódóbetét és acéltárcsa felületi érdességének
figyelembe vételével. A számításokat mérési úton ellenőrizve, az alábbi téziseket fogalmaztam
meg.
2 a)

Az aluminium-oxid kerámia súrlódóbetét érintkezési felületéről készített termokamerás
hőmérsékletmérést elemezve kijelentem, hogy a kontúr érintkezési tartomány eloszlása
több fordulaton keresztül változatlan marad. Ennek oka a kerámia súrlódóbetét lassú
kopásában áll, melynek köszönhetően, a kerámia súrlódóbetét felületi hullámosság
alkotta topológiája több fordulaton keresztül, kis mértékben változik csupán. A felületi
érdesség és a tényleges érintkezési tartomány a száraz súrlódás során a kopás miatt,
folyamatosan változik, tehát megfigyelésem a felületi hullámosság okozta kontúr
érintkezési tartományra vonatkozik.

2 b)

Az általam kifejlesztett érintkezési-hőtani algoritmus képes a teljes érintkezési
tartományban ébredő érintkezési és hőtani jelenségek meghatározására a felületi
érdesség figyelembe vételével, míg az irodalomban csak kiemelt felületszegmensek
esettanulmányaival találkozhatunk. Az algoritmus rugalmasan használható más típusú
kerámia - acél súrlódási folyamatok vizsgálatára, hőmérsékletfüggő anyagjellemzők
alkalmazására.

2 c)

A száraz súrlódás hőtani szimulációjának eredményeit vizsgálva, közvetett módon
minőségileg bizonyítottam, hogy a hőpartíció, időben nemlineárisan változó, szigorúan
monoton középértékkel rendelkező, alternáló függvény szerint változik. Az időben változó
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középértékre szuperponálódó felharmonikus viselkedés forrása a felületi érdesség okozta
tényleges érintkezési tartomány és nyomáseloszlás időbeni változása, mely a csúszás
során folyamatosan változik.

3.

2 d)

Az acéltárcsa kopási vályújának két pontját kiválasztva megvizsgáltam az érintkezési és
hőtani jelenség időbeni változását az 160 mm és 169,5 mm csúszási hossz
intervallumban, amint egy kerámia súrlódóbetét elcsúszik a kijelölt pont felett.
Megállapítom, hogy ebben az esetben, az acél felületét igen gyors lefolyású lüktető
jellegű, érintkezésből adódó, feszültségi és azzal egyidejű hőmérséklet-ingadozás terheli.
Az acéltárcsa felületi pontjaiban a lüktető hőmérsékleti igénybevétel sebessége elérheti
az 1500 °C/ms felmelegedést és az azt követő azonnali -1000 – -1500 °C/ms lehűlést. Az
érintkezésből származó mechanikai feszültség változása is igen intenzív, lüktető jellegű,
10000 MPa/ms sebességet is eléri. Az egyidejű mechanikai és hőtani lüktető jellegű
igénybevétel jelentős szerepet játszhat a felületi kifáradással járó tönkremeneteli
folyamatokban. Vizsgálataim rámutatnak, hogy kopási szimulációs modellek
kialakításakor elengedhetetlen az érdes felületek okozta hőmérséklet- és hőfeszültség
ingadozás figyelembe vétele.

2 e)

A kerámiával együtt csúszó vonatkoztatási rendszerben megvizsgáltam az érintkezési
hőmérséklet változását. Megállapítom, hogy monolitikus kerámia – acél száraz súrlódása
során, a mozgó hőforrással terhelt súrlódó test érzékenyebben reagál a tényleges felületi
nyomáseloszlásból származó hőmérséklet ingadozására, mint az álló hőforrással
rendelkező súrlódó párja. Ezen érzékenység jelentős szerepet játszhat a felületi
hőfeszültség ingadozás és a felületi kifáradás jelenségében. Javaslatom szerint
előnyösebb, ha a mozgó hőforrással terhelt test nagyobb fajlagos hőkapacitással
rendelkezik, mint az álló hőforrással rendelkező súrlódó test.

A kétszintű vizsgálat eredményei összevetve az alábbi megállapításokat tehettem meg.
3 a)

Az időben változó makro- és mezoléptékű hőpartíció jelentősen eltér egymástól. A fenti
megállapítást alátámasztja, hogy az eltérő hőpartícókkal elvégzett számítások
eredményként kapott, érintkezési hőmérséklet-eloszlás görbék, az érintkezési
tartományon kívül, a mozgó kerámia mögött teljes mértékben összeillenek.
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10 Az eredmények hasznosítása és konstrukciós továbbfejlesztési
irányok
A névleges hőmérséklet-eloszlás ellentétben a tényleges érintkezési hőmérséklet-eloszlással,
a tribológiai viselkedésre elhanyagolható mértékben van hatással, de annál inkább a szerkezeti és
üzemeltetési viszonyokra. A hőtágulás például szerepet játszik az előfeszítő központi tányérrugó
mechanikai viselkedésében. Ezért a szerkezeti elemek mind jobb hűtési viszonyainak biztosítása
ugyanolyan fontos feladat, mint a stabil tribológiai viselkedés fenntartása. A szerkezeti szintű,
makroléptékű hőmérséklet-eloszlás csökkentéséhez az alábbi konstrukciós módosításokat javasolom,
lásd 96. ábra:
1. Munkám során alkalmazott elrendezésben a lendkerék hőpartíciója nagyobb, mely két okra
vezethető vissza. Az egyik, miszerint a mozgó hőforrás mindig nagyobb hőpartíciót
eredményez, továbbá a második az, hogy a lendkerék jelentősen nagyobb tömeggel
rendelkezik, amely hőelvonó hatású. Véleményem szerint, habár a lendkerék hőpartíciója
nagyobb, hűtése annál nehezebb, mivel nagy tömege miatt késleltetett módon reagál a külső
hűtési eljárásokra. A külső hűtési eljárások tekintetében tehát kedvezőbb egy kisebb tömegű
súrlódótárcsa hűtése, mely képes azonnal reagálni a külső hűtő hatásra.
2. A súrlódási vizsgálatok szerint a kerámia súrlódóbetétek kis mértékben kopnak, ellenben az
acéltárcsa jelentős mértékben. Mivel a forgalomba kerülő tengelykapcsoló konstrukciók olyan
kialakításúak, mely az elkopó súrlódóbetét minél könnyebb eltávolítására épülnek, ezért a
kerámia súrlódóbetéteket a súrlódótárcsa helyett a lendkerékbe és a nyomótárcsába
építeném, és a súrlódótárcsa acéllemezből készülne. Ebben az esetben is a mozgó hőforrás a
kistömegű súrlódótárcsa felületén alakulna ki, mely növelné annak hőpartícióját, és külső
eljárásokkal történő hűtésének hatékonyságát.
3. A hűtési eljárások között, egyszerűsége miatt gyakorlati szempontból legnagyobb szerepe a
felületi hőátadásnak van, mely esetén a hőelvonás növelése érdekében, érdemes a hőátadási
felületeket bordák segítségével megnövelni.
4. A féktárcsáknál ma már használt megoldáshoz hasonlóan, a súrlódótárcsa egy radiális
ventilátort foglal magába úgy, hogy a két párhuzamos és egytengelyű elrendezésű súrlódó
acéltárcsa közé lapátozást kerül. A radiális ventilátornak köszönhetően a súrlódó acéltárcsák
súrlódási oldalával ellentétes fonákja, erősebb hűtéssel rendelkezik. A ventilátor teljesítményt
von el a hajtástól. A ventilátor-felépítésű súrlódótárcsa szívócsatornáját biztosítani kell, ezért a
tengelykapcsoló nyitómechanizmusa átalakításra szorul. A ventilátor lapátozás, áramlástani
gépészeti funkciója mellett, bordázatként is kifejti hatását.
5. Mivel a tengelykapcsolók zárt térben a hajtóműház „előcsarnokában”, más néven a
tengelykapcsolóházban helyezkednek el, ezért az általam felvázolt hűtési lehetőség korlátolt
lenne a tengelykapcsolóházban az üzem során felmelegedő levegő miatt. A hűtés
javításához, a nyomó- és szívóoldalon megnyitom a tengelykapcsolót magába foglaló ház
falát, visszacsapó kopoltyúszelepek alkalmazásával. A kopoltyú szelepek meggátolják a
szennyeződések nagyobb mértékű bejutását, azonban üzem során a szívás és nyomás
hatására kinyílnak. Téli időszakban e szelepek befagyhatnak, ám motor és a tengelykapcsoló
üzeme során felszabaduló hő kis idő múltán kiolvadásukat biztosítaná.
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96. ábra. A konstrukciós javaslatokat egybefoglaló, alumínium-oxid súrlódóbetétes tengelykapcsoló műszaki
vázlata: (a) motor forgattyús tengely, (b) lendkerék, (c) kerámia súrlódóbetét, (d) súrlódótárcsa, (e) nyomóoldali
difúzor, (f) visszacsapó kopoltyúszelepek, (g) nyomótárcsa, (h) tengelykapcsolóház, (i) szívóoldali konfúzor, (j)
kivezetőnyílás, (k) a súrlódótárcsa egyik acéltárcsája
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A kedvezőtlen súrlódási tényező csökkenés valószínűsíthető oka ismeretében a következő
továbblépési irányokat javaslom a súrlódási tényező csökkenésének mérséklésére.
1. Az alumínium-oxid kerámia hőmérsékletfüggő hővezetésének növelésével csökkenthető
lehetne az érintkezési hőmérséklet, s valószínűsíthetően javítható a súrlódási tényező
csökkenése. Ez olyan anyagtudományi kutatást igényel, mely behatóan foglalkozik a kerámiák
hővezetésének mind jobb megismerésével, és javaslatot tesz a kerámia alapanyag
módosítására.
2. Az érintkezési nyomás csökkentésével az érintkezési hőmérséklet csökkenthető, ezúton pedig
a súrlódási tényező valószínűleg növelhető. Ez nem új keletű megoldás, ugyanis a Porsche
cég ugyancsak e megoldást választotta karbonszál erősítésű szilíciumkarbid kerámia
kompozit tengelykapcsolójához, lásd 4. ábra, melyet a legújabb Carrera GT típusú autójához
alkotott. Az érintkezési nyomás csökkentésének biztosításához visszatértek a többlemezes
tengelykapcsoló alkalmazásához. Az alumínium-oxid kerámia betétes tengelykapcsoló esetén
magam is e megoldást javasolom.
3. Az ún. „bőrhatás” az acéltárcsa felületközeli rétegében gátolja a fejlődő hő elvezetését, és
ezúton a súrlódási tényező csökkenésére is jelentős hatással van. A bőrhatás jelenségének
csökkentése érdekében, a felületközeli rétegből irányítottan el kell vonni a hőt. Első lépésként
az acéltárcsa érintkezési felületére merőleges irányban, 200 - 300 µm átmérőjű, apró
„furatokat”, „kapillárisokat” kell készíteni. Ezután, az így kilyuggatott acéltárcsát jó hővezető
fém (pl.: alumínium) fürdőjében megmerítve, a kapilláris hatás segítségével az olvadt
alumínium beszívódna a kialakított vékony csatornákba. A merítés után a kapillárisokba
felszívódott jó hővezető alumínium megszilárdulna. Ilyen módon irányított, emelt hővezetési
tényezővel ellátott „erek” hozhatók létre, melyek képesek „megcsapolni” a felületközeli pár
száz mikrométer vastagságban elhelyezkedő tartományból, az oda „bezáródott” hőt. Számos
technológiai kérdést vet fel a fenti eljárás, azonban ezt a módszert tartom a lehető
legegyszerűbb ellenszerének a „bőrhatás” néven ismert hőtani jelenségnek.
A doktori értekezés eredményei a következő területeken használhatók fel.
1.a - 1.d és 2.c tézis sima és érdes felületek súrlódásának hőtani vizsgálatának alapvető
fontosságú tézisei. Így minden olyan esetben, ahol a kezdeti tranziens szakasz ismerete
kiemelt fontosságú, illetve nem egyenletes sebességű csúszás esete forog fent, mint például
fékek és tengelykapcsolók, variátorok fejlesztése, stb.
2.d tézis felhasználható súrlódó felületek kopásállóságának fejlesztése során, segítségével a
kopási mechanizmusok hőtani szempontú elemzésében komplexebb kopási modellek
készülhetnek.
2.e tézis hasznosítható mozgó hőforrással terhelt súrlódó felületek kopásállóságának javításában.
E területnek számtalan alkalmazási lehetősége van, például a száraz siklócsapágyak
fejlesztése, a féktárcsák és variátorok tervezése, stb.
2.a - 2.b tézisek tetszőleges kopott felületű súrlódópárok száraz súrlódásának tanulmányozására
és nagyobb hőmérsékletű vizsgálatára (hőmérsékletfüggő anyagjellemzők figyelembe
vételével), továbbá a felületi hullámosság központú, új típusú vizsgálatok alátámasztására.
3.a és 3.b tézisek a száraz súrlódó felületek érintkezési és hőtani szimulációjához nyújtanak
segítséget.
A kutatás továbblépési irányai:
•

Hőmérséklet-függő hőtani és mechanikai anyagjellemzők használata.

•

A transzferfilm hőtani és mechanikai vizsgálata majd a számítások során figyelembe vétele.

•

Mikroléptékű modellek kidolgozása, az érdességcsúcsok és völgyek mechanikai és hőtani
viselkedésének megismerése céljából.

•

A kopási mechanizmusok vizsgálata, a tapasztalt kopásformákat szimuláló algoritmus
kidolgozása.

5

Az eredmények hasznosítása és konstrukciós továbbfejlesztési irányok
•

Minden érintkezési pont saját, időben változó hőpartíciójának meghatározása a csúszás
szimulációja során.

•

Zárt alakú összefüggés definiálása a hőpartíció nemlineáris viselkedésének meghatározására.

•

A konstrukciós javaslatok hatástanulmányának elkészítése, elemzése.

•

Az időben változó hőpartíció érintkezési tartományon belüli eloszlásának meghatározása.
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11 Összefoglalás
A monolitikus kerámia anyagok, köztük az alumínium-oxid, számos műszaki terület
elengedhetetlen alapanyagai. Az alumínium-oxid a súrlódóbetét fejlesztések egyik kutatási célja lett,
kiváló mechanikai tulajdonságai és relatív kedvező ára miatt. A kerámia súrlódóbetétes
tengelykapcsoló tribológiai szempontú módszeres kutatása során, számos kérdés és ismeretlen
folyamat megismerése vált szükségessé. Az egyik, az acél és alumínium-oxid súrlódópár száraz
súrlódása során létrejövő tribológiai, érintkezési és hőtani folyamatok megismerése és minél jobb
megértése. Doktori értekezésemben e kérdéskör megválaszolására vállalkoztam, és ezért számos
vizsgálatot végeztem el.
A tribológiai viselkedés megismerése érdekében alumínium-oxid – acél súrlódópárral száraz
súrlódási vizsgálatokat végeztem egy tengelykapcsoló vizsgálóberendezésen. A tapasztalt tribológiai
folyamatok közül, a súrlódási tényező csökkenését állítottam vizsgálataim középpontjába. A súrlódási
vizsgálat során, hőmérsékletmérést végeztem a vizsgálóberendezés több pontján, s az alumíniumoxid súrlódó felületén. A tapasztalt nagy érintkezési hőmérséklet a kerámia súrlódóbetét felületén,
többlépcsős érintkezési és hőtani szimulációs algoritmus kidolgozásának szükségességét vetette fel.
A vizsgálóberendezés hőtani állapotának vizsgálatához a csúszás makroléptékű végeselemes
csatolt áramlástani-hőtani szimulációs algoritmusát fejlesztettem ki, melynek segítségével
bizonyítottam a hőpartíció időbeni változását, rámutattam a hőmérséklet-eloszlás és a tapasztalt
tribológiai viselkedés ellentmondásosságára, és kimutattam a modellezési módszer hiányosságait. A
makroléptékű modell legfőbb hiányossága a felületi érdesség elhanyagolása volt, melynek
orvoslásaként, eljárást dolgoztam ki a valós érdes felületek figyelembevételére.
Mezoléptékű vizsgálataim során a csúszás végeselemes érintkezési és hőtani szimulációját
végeztem el a felületi érdesség figyelembevételével, az érintkezési tartományban és a felületközeli
rétegben lejátszódó szilárdságtani és hőtani folyamatok megismerésére céljából. Számításaimat a
mérési eredményekkel egybevetve, folyamatosan továbbfejlesztettem az általam kidolgozott
algoritmust és modelleket. A kifejlesztett végeselemes algoritmusok eredményei jó közelítéssel
megegyeztek a hőmérsékletmérési eredményekkel.
A számítási modellekkel igazoltam, hogy a Blok-féle posztulátumot, csak időben
nemlineárisan változó, szigorúan monoton középértékkel rendelkező, alternáló függvény szerint
változó hőpartíció képes biztosítani. Az idöben valtozó középértékre szuperponálódó felharmonikus
viselkedés forrása a felületi érdesség okozta, a csúszás során folyamatosan változó tényleges
érintkezési tartomány és nyomáseloszlás.
A mezoléptékű vizsgálatok eredményeként rámutattam, hogy nem állandósult állapotú súrlódó
rendszerben, mint például járműipari tengelykapcsolók, fékek üzeme során, az időben változó
hőpartíció meghatározása elengedhetetlen feltétele az érintkezési hőmérséklet meghatározásának.
Az acéltárcsa kopott vályú egy kiválasztott felületi pontjának vizsgálata során, bemutattam e
pont igen intenzíven válatozó érintkezési és hőtani igénybevételét, mely közvetlen forrása lehet a
felületi kifáradás alapú károsodási mechanizmusoknak, és közvetetten a kopásnak.
Az érintkezési tartományban létrejövő hőmérséklet-eloszlás sajátosságait elemezve közvetett
választ adtam a súrlódási tényező csökkenésére és rámutattam a vizsgálóberendezésben ébredő
hőmérséklet-eloszlás és a tapasztalt súrlódási tényező változása között feszülő ellentmondás okára.
Legvégül konstrukciós javaslatot tettem az alumínium-oxid kerámiabetétes tengelykapcsoló intenzív
hűtésére és a súrlódási tényező növelésére.
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Short Abstract

Short Abstract
Contact and thermal behaviour of alumina – steel friction pair during dry sliding friction

Zoltán Lestyán
M.Sc. Mechanical Engineer

Finite element transient contact and thermal sliding simulation and temperature measurement
of dry sliding friction were performed in order to analyse the real contact area and contact temperature
developed. The sliding components were high purity alumina ceramic palettes and 100Cr6 steel with
constant accelerated motion in order to simulate extreme operations of a traditional clutch.
This Ph.D. thesis jointed in the SFB 483 (no. 483. excellent reseach center) german
researching project by the partner german institute (IPEK). The aim of the project above is the
researching of improved ceramic clutch linings.
Real 3D surface worn topographies were taken into consideration, at macro and intermediate
levels. The calculated real contact area has been changing in time and space in the course of sliding.
The calculated temperature results with the application of time dependent heat partition were in good
agreement with the temperature data measured. The developed algorithm based on incremental FE
technique can characterize real processes.
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Summary of Ph.D. thesis
Contact and thermal behaviour of alumina – steel friction pair during dry sliding friction

Zoltán Lestyán
M.Sc. Mechanical Engineer

The monolithic ceramics, such as alumina, are crucial raw materials for many technical
applications. The alumina became one of the researching aims of clutch linings due to its excellent
mechanical properties, wear resistance, productivity. It was essential to explore many arising problems
and unknown processes in the course of the systematic researching of ceramic clutch linings
considering its tribological aspects. Such as the tribological, the contact, and the thermal processes
during dry friction of steel – alumina friction pair. In my Ph.D. dissertation I took a part to answer the
topic before by many investigations that I did.
To study the tribological behaviour of steel-alumina friction pair I made series of friction tests
by a clutch simulation rig. In the experienced tribological processes I focused on the changing of the
coefficient of friction. During the friction tests I measured the bulk temperature in three points of the
test rig and the real contact temperature on the friction surface of the alumina ceramic. The observed
high contact temperature suggested the necessarily of the development of a multi-level contact and
thermal sliding simulation algorithm.
A coupled thermal-flow finite element sliding simulation algorithm, called “macro-level
simulation”, was developed to analyse the thermal state of the test rig and the sliding components. I
demonstrated the existing of the time dependent heat partition, pointed out the contradiction between
the experienced tribological- and thermal phenomena and finally the imperfections of the applied
algorithm. The biggest shortcoming was to neglect the worn surface roughness, which was corrected
by an evolved method to consider the surface roughness.
A contact and thermal sliding simulation algorithms were evolved considering the worn surface
roughness, called „intermediate-level simulation”, to study the mechanical and thermal processes in
the real contact area and in the near surface layer. During my work the calculated results were
continuously verified by the measured values step by step to refine the numerical models. The
numerical results have a good agreement with the measurements and observations.
I proved by my results, that the heat partition is changing by time dependent alternate function,
which has nonlinear monotonous average. The heat partition defined before can only provide the Blokpostulate. The source of the time dependent quasi-periodic behaviour is the continuously changing
real contact area and real contact pressure distribution generated by the surface roughness during the
dry sliding friction.
Based on the results of “the intermediate-level simulation” I pointed out that the simulation of
operation of clutches and brakes due to their transient nature demands the consideration of time
dependent heat partition to determine the real contact temperature.
In the course of studying of a point which was selected on the contact surface of the steel disc
(that has moving heat source) really intensive contact stress and contact temperature fluctuation were
detected due to the surface roughness. The observed contact stress and temperature fluctuation can
be the source of fatigue type surface failure mechanisms by direct way and thus wear by indirect way.
Finally I explained the paradox between the experienced alternate of coefficient of friction and
the bulk temperature distribution by the complex thermal processes in the near surface layer. I made a
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constructional proposal to modify the traditional clutch system in order to improve its cooling and to
stabilise the coefficient of friction by the decreasing of efficiency of “skin effect” in the near surface
layer.
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97. ábra. Az acéltárcsa kopott vályújának háromdimenziós felületi érdesség méréssel felvett topológiája
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98. ábra. Az acétrácsa kopott vályújának pásztázó elektronmikroszkópos felvételei: (a) a külső íven (lásd „A”
régió a 97. ábrán) abráziós, hosszanti kopási nyomok, (b) a középső íven (lásd „B” régió a 97. ábrán) adhéziós
kopásra utaló nyomok
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99. ábra. Kerámia súrlódóbetét pásztázó elektromikroszkópos felvételei, (a) fáradásos kopásra utaló kráteres
kitöredezések és (b) transzferfilm a kerámia felszínén
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100. ábra. Az acéltárcsa kopott vályú (kék színnel) és a kopott kerámia súrlódóbetét (piros színnel) sugárirányú
felületi érdességi profilja, továbbá a kerámia súrlódóbetétről készített optikai felvételek, 300 ciklus után

Jól megfigyelhető a rideg kerámia súrlódóbetéten kialakult hosszanti völgyek
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Acél hasábok
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101. ábra. Végeselemes érintkezési modell a súrlódásos érintkezést helyettesítő modell ellenőrzésére
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102. ábra. A Mises-féle egyenértékű feszültség változása az A és B pontok között (lásd 101. ábra): (a) súrlódásos
érintkezési számítás, (b) helyettesítő szilárdsági számítás, (c) a kétféle módszer eredményeienk különbsége
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σ

Képlékeny alakv. minden ciklusban

Reh

ε

103. ábra. A felületközeli réteg alakváltozási ciklusai a súrlódási igénybevétel hatására, száraz súrlódás esetén
az ún. shakedown elmélet alapján: (a) tisztán rugalmas alakváltozás, (b)felkeményedés után tiszta rugalmas
alakváltozás, (c) ismétlődő ciklikus képlékeny alakváltozás, (d) halmozódó károsodás [ElZiStSa00]
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