1. Bevezetés, célkitűzés
A numerikus eljárások és a vizuális szimulációs technikák térhódítása elérte az egyik
legősibb, a természethez és az ember hétköznapi életéhez kezdettől fogva kötődő (elég csak a
tűzcsiholással, a szállítással vagy a rögzítésekkel kapcsolatos feladatokra gondolnunk), ennek
következtében mindmáig alapvetően kísérletező jellegűnek megmaradt tudományt, a
súrlódással, kenéssel és kopással foglalkozó tribológia tudományát is.
A kísérletezés időigényes és költséges technikáját ma már a legtöbb területen csak a
numerikus szimulációk hitelesítésére, az eredmények ellenőrzésére használják. A költséges és
időigényes kísérleti munka kiváltására irányuló törekvések tehát hangsúlyos szerepet kapnak
a műszaki és természettudományi kutatások területén.
Próbálkozások történtek és folyamatosan történnek a tribológia területén is (az ún. numerikus
tribológiának ma már önálló szekciója van a nemzetközi konferenciákon), de a kopási
folyamatok komplexitása miatt ezek a hidrodinamikai és elasztohidrodinamikai kenés,
valamint a felületanalízisre alapuló kontakt mechanikai elemzések kivételével még nem
vezettek eredményre. Ennek következtében a komplex fizikai-kémiai és mechanikai
folyamatok modellezése helyett a részfolyamatok modellezhetőségének szerepe
felértékelődött.
A jelen doktori értekezés alapjául szolgáló kutatómunka egy ilyen részfolyamat
szisztematikus elemzésével foglalkozik, javaslatot tesz az adott részfolyamat numerikus
szimulációjára és feltárja annak korlátait is.
Célkitűzés
A doktori munkához kapcsolódó kutatómunka célja a részecskeleválás mechanizmusának és a
száraz súrlódás folyamatában játszott szerepének kísérleti vizsgálata, valamint a
részecskeleválás numerikus szimulációja során az aktuális feszültségi és alakváltozási
állapottól függő határalakváltozás törési kritériumként való alkalmazhatóságának numerikus
elemzése.
A doktori munka további célkitűzése annak tisztázása, hogy modellezhető-e a kopási folyamat
csak a részecskeleválással, ill. visszavezethető-e a kopás folyamata döntően a
részecskeleválás által okozott felületi degradációra.
Az alkalmazott kutatási módszer
A kutatás a száraz súrlódással foglalkozó szakirodalom fellelhető, de válogatott
közleményeinek módszeres átnézésével és kritikai elemzésével kezdődött. Tekintettel a téma
rendkívüli gazdagságára és szerteágazó jellegére, továbbá kötődve az előzményekhez, a
kutatást a polikristályos szerkezetű fémes anyagok kenőanyag nélküli csúszó súrlódásának
problémakörére korlátoztuk.
Az irodalomkutatást követően célirányos kísérletekkel vizsgáltuk acél-acél párosítás esetén a
száraz súrlódás jelenségét és a kopásnyom alakulásának fázisait a csúszás megindulásától az
egyensúlyi (steady state) állapot beállásáig. A vizsgálatoknál - ahol erre lehetőség nyílt állandónak tartottuk az érintkezés jellegét, a vizsgált súrlódó felületek anyagát és kiindulási
állapotát (topográfiáját), valamint az érintkező felületek mechanikai igénybevételét.
Vizsgálatainkat atmoszférikus nyomáson és szobahőmérsékleten végeztük, továbbá sem a
kísérleti eredmények kiértékelésénél, sem a numerikus szimulációnál nem vettük figyelembe a
hőmérséklet változásának hatását.
A súrlódásvizsgálatok mellett elvégeztük a felületközeli réteg (near surface layer) roncsolásos
vizsgálatát annak érdekében, hogy a felületközeli réteg képlékeny alakváltozását, ill.
alakváltozó-képességének alakulását elemezhessük.
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A kísérleti munkával párhuzamosan, végeselemes feladatmegoldáson alapuló, ciklikus
szimulációs eljárást fejlesztettünk a részecskeleválás numerikus modellezésére. A numerikus
számításokhoz a jelen kutatás közvetlen előzményének számító kutatómunka során kísérleti
úton meghatározott anyagjellemzőket használtuk fel.

2. Irodalomfeldolgozás
2.1. A száraz súrlódás fogalomkörének rövid összefoglalása
2.1.1. A száraz súrlódás klasszikus leírása
Egy adott normális irányú erő működése alatt, ha két egymással érintkező testet el akarunk
mozdítani egymáson, akkor ehhez a mozgás iránnyal ellentétes irányban ható erőt, azaz a
súrlódási erőt kell legyőzni.
Amonton (1699) óta feltételezzük, hogy a súrlódási erő arányos a terheléssel (Amonton
mérései alapján körülbelül egy harmada a normális irányú erőnek) és független az érintkező
felületek nagyságától. Leibnitz (1706) különböztette meg először a csúszó és a gördülő
súrlódást, Desagulieres (1734) ismerte fel az adhézió és a kohézió szerepét a száraz
súrlódásnál, Euler (1750) pedig bevezette a súrlódási tényező fogalmát és a ma is használt
jelölését (µ) [1]. Coulomb (1779) a súrlódási erőt az elmozdulással szembeni ellenállásként
definiálta [2], nagyságát pedig a terhelésből a súrlódási tényező segítségével ( FS ≤ µ ⋅ Fn )
határozta meg. Ezt az összefüggést változatlan alakban mind a mai napig a fizikában és a
mechanikában méretezési összefüggésként használjuk. Coulomb tett különbséget először a
nyugvó és a mozgó súrlódás között, és a száraz súrlódást a felületi érdességek egymásra
gyakorolt hatásával magyarázta. A mozgó súrlódás sebesség függőségét Archard [3] kezdte
vizsgálni. Elmer [4] más kutatókra is hivatkozva a Coulomb törvénytől való eltérést a
következőkben látja: a statikus súrlódási tényező nem állandó, hanem növekszik a tapadási
idővel, ill. hogy a kinetikus súrlódás függ a csúszási sebességtől.

2.1.2. A száraz súrlódás fogalma
Amikor két szilárd test érintkezésbe lép egymással és közöttük relatív elmozdulás jön létre
bármilyen viszkozitással jellemezhető (folyadék vagy gáznemű) kenőanyag, vegyületréteg,
vagy szorpciós film jelenléte nélkül, akkor száraz súrlódásról beszélünk. Ez alól kivételt
jelent, ha szilárd kenőanyag van a felületek között, ezt az esetet ugyanis szilárd kenőanyaggal
való kenésnek nevezzük. Valójában „tiszta” száraz súrlódás csak nagyon tiszta felületek
között, vákuumban vagy anyagleválasztás során alakulhat ki. Egyébként a felületek között
mindig találhatók adszorbeált anyagok, oxidok, gázok, szennyeződések, amelyek
befolyásolják a két test egymásra hatását, azaz a súrlódás mechanizmusát. A súrlódási
folyamat előrehaladásával a felületekről levált, többnyire szilárd részecskék, úgynevezett 3.
testek (előfordulhat folyadék- és gáznemű állapotban is) jelenhetnek meg a felületek között,
amelyek súrlódást módosító hatásával a későbbiekben részletesebben foglalkozunk.
A száraz súrlódás nem jelent feltétlenül extrém üzemeltetési körülményeket. A kenőanyag
nélküli száraz súrlódás alkalmazásaként megemlíthetjük a fékeket, tengelykapcsolókat, jármű
kerék-pálya kapcsolatot. A száraz súrlódás alkalmazásának előnyei a következőképpen
foglalhatók össze:
-

legtöbb esetben jól kontrolálható körülmények között megy végbe a súrlódás és kopás
folyamata ( a kopás közel lineáris),
karbantartást nem, csak rendszeres felügyeletet (monitoringot) igényel,
egyszerű beépítési környezettel valósítható meg.
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A száraz súrlódás egyik sajátos megnyilvánulási formája az adhéziós vagy adhezív súrlódás.
Az adhézió az érintkező felületek egymáshoz tapadását ill. a tapadóképességét fejezi ki.
Gyakorlati szempontból nagyon fontos a fémek egymáshoz való tapadásának ismerete. Nincs
közvetlen összefüggés két fém oldékonysága és egymáshoz való adhéziójuk között. Az
adhézió függ az érintkező fémek kristályorientációjától, kristályszerkezetétől [5].
Polikristályos fémek szemcsehatárainak (nagy energiájú helyek) fokozott szerepük van a
fémek közötti adhéziós kötésben. Ha a felületi koordinációs szám, az atomok felületi sűrűsége
és a rugalmassági modulus csökken, a felületi energia és az ugyanazon anyaghoz való tapadás
adhéziós energiája nő. A fémek közötti adhézióra hatással van az is, hogy rácsparamétereik
különbözősége miatt a két kristályos szerkezet még tökéletesen tiszta felület esetében sem
illeszkednek tökéletesen. A felületi szennyezések is befolyásolják az adhéziót. Többnyire erős
kötés alakul ki atomi tisztaságú fémek, ill. atomi tisztaságú fém és szigetelő között. A fémek
felülete általában oxidált és ez az oxidréteg egyes esetekben jelentősen csökkentheti az
adhéziót.

2.1.3. A száraz súrlódás jelenségének figyelembevétele
A száraz súrlódás leírása és jellemzése a gyakorlatban szinte kizárólag a súrlódási tényező
segítségével történik. A súrlódási tényező értékét száraz, csúszó súrlódás esetén,
többféleképpen értelmezhetjük. A teljesség igénye nélkül, csak az egymástól különböző
alapokon nyugvó irányzatok egy-egy reprezentáns összefüggését kiragadva,
megkülönböztethetünk:

τ
),
σ

-

ún. Coulomb-típusú összefüggéseket ( µ =

-

a felületközeli réteg rugalmas-képlékeny alakváltozásából levezetett összefüggéseket,
csak a felületi topográfiától függő összefüggéseket,
vegyes, több hatást együttesen figyelembe vevő összefüggéseket.

A Coulomb-típusú összefüggésre példaként, Dzimko [6] a terhelés súrlódási tényezőre
kifejtett hatását vizsgálta a Hertz-érintkezés feltételezésével ideális gömb és sík között:
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(2.1)

- Hertz-féle nyírófeszültség,
- normális irányú erő,
- érintkezési felület,
- a gömb sugara,
- redukált rugalmassági modulus.

Lenard [7] szerint száraz súrlódás során a súrlódási tényező többnyire függ az érdességi
csúcsok képlékeny alakváltozásától. Kísérleti eredményei alapján a súrlódási tényező
csökken, amikor a gördülési sebesség növekedik. Ebből arra következtethetünk, hogy ha az
alakváltozási sebesség nő, akkor a képlékeny alakváltozás mértéke csökkenhet. A súrlódási
tényező a fém alakítási ellenállásától függően növekedik vagy csökken, ha az alakváltozás
mértéke növekedik.
Faulkner és Arnell [8] egy új végeselemes modellt fejlesztettek ki, hogy szimulálják a
csúszási kölcsönhatást egyedi, háromdimenziós, rugalmas-képlékeny, gömbhéj alakú érdesség
csúcs között. Ezután egy statisztikai valószínűségen alapuló modellt alkottak, hogy
megbecsüljék a felület érdességének hatását a teljes súrlódási tényezőre.
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Green már 1954-55-ben [9, 10] foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy miképpen várható a
súrlódási tényező függése olyan tényezőktől, mint az adhéziós erő, az alakíthatóság, valamint
az érintkező anyagok keménysége.
Faulkner és Arnell szimulációja egy külön álló érdesség csúcs - érdesség csúcs kölcsönhatásra
vonatkozik. A valóságban, sok ilyen kölcsönhatás jelenik meg egyidejűleg és ezért egy
összetett érdesség csúcs modell szükséges, hogy pontosan leírják a két érdes felület közötti
csúszó érintkezést. Ezért egyesítették a szimuláció eredményeit a statisztikai modellel. Így a
teljes súrlódási tényezőre a következőt kapták:

µ = 0,5305 ⋅ (σ * / R )

0 , 4059

(2.2)

ahol: σ* - az érdességcsúcsok (gömbsüvegek) magasság eloszlásának
szórása,
R - a gömbsüveggel idealizált érdesség sugara.
Franse és szerzőtársai [11] munkájával összehasonlítva azt kapták, hogy a teljes súrlódási
tényező kisebb, ha az érdességcsúcsot gömbhéj alakúnak tekintik, mintha fekvő hengeresnek.
Blake [12] kopási folyamatok elemzésére végeselemes analízist mutat be, melyben az
egyedülálló érdesség csúcsok közötti kölcsönhatást vizsgálja. A súrlódási tényező
számításához a következő összefüggést alkalmazza:

µ=

C1 ⋅ sin α + cos(arccos f − α )
C1 ⋅ cos α + sin (arccos f − α )

(2.3)

ahol: C1

- állandó,
α
-a kemény érdességi csúcs csúcsszöge,
f = ks/τF - a Tresca-tényező,
τF
- a tömbi anyag nyíró folyáshatára,
ks
- a felületközeli réteg (aktuális) nyíró folyáshatára.

Gyemkin [13] szerint érdes testek közötti súrlódási tényező, rugalmas és képlékeny
alakváltozást feltételezve:
0,58 Ar
τ
+β + 3
(2.4)
µ=
R
σN
ν

ahol: τ

- a lágyabb anyag nyírószilárdsága,

σN - az érintkezési felület normális irányú feszültsége,
β - az adhéziót figyelembe vevő tényező,
ν - Poisson tényező,
Ar - a valós érintkezési felület,
R - az érdesség csúcs görbületi sugara.

A LuGre (Lund Grenoble) modell [14] az érdességeket befogott rugalmas tartóként
(„sörteként”) veszi figyelembe és a következő egyenletet használja a súrlódási tényezőre:

µ = C1 ⋅ z + C 2 ⋅

dz
+ C3 ⋅ vr
dt
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(2.5)

ahol:

C1, C2, C3
z
dz
dt
vr

- anyagtól függő állandók,
- a felületek közeledése,
- a felületekre merőleges elmozdulási sebesség,
- a relatív csúszási sebesség.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy:
- nincs általánosan alkalmazható összefüggés a súrlódási tényező meghatározására,
- általában csak adott vizsgálati körülmények között igaz a korreláció a számított és a
vizsgálati eredmények között,
- a száraz súrlódás során lejátszódó ismert és kevésbé ismert folyamatok nincsenek
megkülönböztetve.

2.2. A fémfelületek szerkezete és jellemzése
A súrlódás során általában két felület a külső mechanikai terhelések hatására egymással
kölcsönhatásba lép. Ahhoz, hogy ezt a kölcsönhatást, valamint annak eredményét
tanulmányozni tudjuk, alapvetően fontos a felület állapotának ismerete, ami ki kell, hogy
terjedjen a felület fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságainak valamint a felület
topográfiájának ismeretére. Ezen tulajdonságok feltárásával foglalkozik a napjainkban
kialakuló műszaki felülettudomány. A tömbi anyag (az anyag belseje) szerkezete és
tulajdonságai eltérnek a felület szerkezetétől és tulajdonságaitól. A felületen ill. a felület
közelében elhelyezkedő atomi kapcsolódások és az atomok koordinációs száma nem lehet
azonos a tömb anyag belsejében lévőkkel. Bertóti és szerzőtársai [15] szerint a felületek
három alaptípusát különböztethetjük meg: a szemcsehatárt, a szabad felületet és a vékony
réteget. A felület azon legkülső rétegét, amely vastagsága a néhány atom távolságtól néhány
tized milliméterig terjedhet, felületközeli rétegnek nevezzük. A felületközeli réteg
tulajdonságai és topográfiája döntően befolyásolják az érintkező felületek kölcsönhatásakor
lejátszódó folyamatokat.
Fontos megkülönböztetni az ideális és a valós (technikai) felület fogalmát. Ideális sík felület
esetén pl. a felület pontjai az x-y, z=0 síkban helyezkednek el. A valós (technikai) felület
viszont a különböző gyártási, megmunkálási folyamatok során kialakult mikrogeometriával
rendelkezik.
Tökéletes száraz súrlódáskor (pl. a világűrben) nincs sem atmoszférikus, sem környezeti
kölcsönhatás a felületeken. Ezzel szemben valóságos száraz (kenőanyag nélküli) súrlódásnál
mindig van nitrid-, oxid réteg a fémek felületén, valamint adszorbeált víz- és gázmolekulák is.
Ideális száraz súrlódás esetén a két felület között adhéziós és kisebb részben kohéziós kötés
jöhet létre. A felület szerkezetét tekintve lehet kristályos (fémes vagy nemfémes), molekuláris
vagy rendezetlen (amorf). A súrlódás során a szilárd testek érintkezési pontjain a felületi
atomok, ionok, molekulák egymással kölcsönhatásba lépnek, aminek következtében
módosulnak a felületközeli réteg tulajdonságai. Ezekkel a változásokkal a későbbiekben a 2.4.
fejezetben részletesen foglalkozunk. Vizsgáljuk meg részletesebben a felületi réteg fizikaikémiai állapotát, a mikrogeometria (topográfia) jellemzését valamint a felületek modellezési
lehetőségét.

2.2.1. A felületi réteg fizikai,-kémiai állapota
Felületfizikai megfogalmazásban a szilárdtest felület elnevezés alatt két fázis, ill. két
polikristályos szemcse között mindig kialakuló makroszkopikus, kvázikétdimenziós
határfelületi réteget értjük [5]. Az ipari felületek valamilyen megmunkálás (forgácsolás vagy
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képlékeny alakítás) során jönnek létre. Ezek a felületek atomi skálán nézve igen durvák,
komplex szerkezetűek (2.1. ábra ).

a.
b.
c.
2.1. ábra. A megmunkált (a.) és a súrlódott felület (b.) szerkezete, valamint az erősen
alakváltozott felületközeli réteg és az alakváltozóképesség kimerülése következtében kialakult
felület alatti repedés (c.)
Az ábra baloldali része (2.1.a.) egy fém felületi réteg megmunkálás utáni szerkezetét mutatja.
Az egyes rétegek jelentése:
1234-

adszorbeált gázmolekulák: 0,0003…0,0005 µm
oxidréteg (fém-oxigén szilárd oldat): 0,01…0,1 µm
erősen alakváltozott réteg: 1,5… 20 µm
tömbi anyag szerkezete.

Megfigyelhető, hogy a reális felületek általában nem tiszták, sőt a szabad felületeket
rendszerint makroszkopikus mélységben, több atomi rétegre kiterjedő adszorpciós, oxidációs
réteg fedi. E réteg legtöbbször gázfázisból megkötött vízgőzt, szénhidrogéneket, szennyező
ionokat tartalmaz. Ezen rétegek alatt egy erősen alakváltozott réteg helyezkedik el, amely
átmenetet képez a tömbi anyaghoz. Jól látható, hogy egy megmunkált felületen a
kristályszemcsék jóval kisebbek, mint a kevésbé érintett belső részben. Az ábra középső része
(2.1.b.) a súrlódás során megváltozott fém felületi réteg polikristályos szerkezetét mutatja.
Látható, hogy a felső rétegek eltávolítása után az erősen alakváltozott zóna az igénybevétel
hatására nagyobb területet foglal el. A jobboldali részlet (2.1.c.) egy valós felületen ábrázolja
az alakváltozási zónát és az alakváltozóképesség kimerülése következtében kialakult felület
alatti repedést [16].
A felületek általában makroszkopikus közelítésben sem rendelkeznek ideális geometriával,
hanem makroszkopikus érdességűek, ill. makroszkopikusan görbültek. Az ideális felület
megállapodás szerint mindig „tiszta”, idegen atomoktól mentes. A felület rácsszerkezetét több
fajta kristályrács típus alkothatja. A felület létrehozásakor (pl. hasításkor) a felületi atomok
koordinációja és így kölcsönhatása az ideális viszonyokhoz képest megváltozik, az atomok az
anyag sajátságainak és az állapotjelzők (hőmérséklet, nyomás stb.) aktuális értékének
megfelelően átrendeződnek. Ennek következménye, hogy a felületi réteg merev szerkezetként
és változatlan elemi cellával az ideális helyzetéhez képest a felületre merőlegesen
(mélységben) elmozdul, vagy a felület mentén elcsúszik (rácsrelaxáció). Adszorpció során az
adszorbátum rendezetlenül és rendezetten, azaz meghatározott felületi szerkezetet kialakítva
adszorbeálódhat. Az adszorbeálódó atomok megváltoztathatják a tiszta fémfelületeken
kialakult fém-fém kötéstávolságokat. Az atomok elhelyezkedése az energia szempontjából
legkedvezőbb helyeken történik.
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A felületi hibák lehetnek, nagyságuk szerint, makro-, ill. mikrohibák, jellegzetes dimenziók
szerint ponthibák (vakancia, idegen atom, saját vagy idegen adatom), vonalhibák (lépcsőélek,
csavardiszlokációk, szemcsehatárok) és kétdimenziós hibaszerkezetek (teraszok), adszorpciós,
ill. szegragációs rétegek.
A mechanikai tulajdonságokat az anyag szövetszerkezete szabja meg. A fémek és ötvözetek
szövetszerkezete még azonos kémiai összetétel mellett is tág határok között változhat. A
szövetszerkezet leírásánál azt kell megadnunk, hogy az anyagot felépítő egyes fázisok egyes
szemcséi milyen természetűek, méretűek és alakúak, valamint milyen módon illeszkednek
egymáshoz.
Az ideálisan homogén maradó alakváltozást csak a kristály alakváltozásán lehet észrevenni. A
kis hőmérsékleten bekövetkező maradó alakváltozás azért hagyhatja az elemi cellát
változatlanul, mert a képlékeny alakváltozás során a kristály egyes részei egymáshoz képest
adott kristálytani síkok, az ún. csúszósíkok mentén, adott kristálytani irányokban csúsznak el,
és az elcsúszás mértéke a csúszási irány periódustávolságának egész számú többszöröse.
Hőkezelt egykristályok egytengelyű alakításánál csak az a csúszórendszer működik, amelyre
kezdetben a legnagyobb vetített nyírófeszültség hat (Schmid törvény). Az alakváltozás
folyamatában a diszlokációk egymással ellentétes szerepet játszanak: egyrészt a képlékeny
alakváltozást létrehozó csúszás hordozói, másrészt viszont kölcsönhatásuk révén saját
mozgásuk akadályozói is. E kettős hatás eredőjeképpen előálló alakítási keményedés három
jellegzetes szakaszra osztható. A keményedés első szakaszában, a keményedés elenyésző,
második szakaszában, hőmérséklet független erős keményedés lép fel, valamint a harmadik
szakaszban, a dinamikus megújulás miatt a keményedés mértéke az alakváltozás
előrehaladásával annál jobban csökken, minél nagyobb a hőmérséklet. Az alakváltozásra ható
felületi tényezők között a legfontosabbak a felületek méretei, a rajtuk levő vékony bevonatok,
a rájuk adszorbeálódott rétegek és a felületen elhelyezkedő kristályok oldási képessége.

2.2.2. A technikai felületek mikrogeometriájának jellemzése
A száraz súrlódás folyamatának megismeréséhez elengedhetetlen a felület
mikrogeometriájának, „topográfiájának” paraméteres és képi jellemzése. Az így nyert
információk alapján például összehasonlíthatjuk a kiinduló mikrotopográfiát a súrlódási
folyamat után keletkezett mikrotopográfiával. Az adott feladatnak megfelelően a topográfia
meghatározására nagyon sokféle mérési eljárás alkalmazható. Ezek alapvetően két csoportra
oszthatók, az érintkezéses és az érintkezés nélküli letapogatásra. Néhány módszernél a mérésadatgyűjtés után a mérési eredmények statisztikus feldolgozása következik, míg más
módszereknél csak kizárólag képi megjelenítés lehetséges. Az eredmények kiértékelése is
nagyon sokszínű lehet: statisztikai függvények és paraméterek, spektrum analízis,
idősorelemzés, motif kombinációk, fraktál analízis, vizualizálási technikák alkalmazása.
Természetesen a valós felület képet nem ismerhetjük meg teljes mértékben, mert a használt
felület vizsgálati módszerek és kiértékelési technikák csak bizonyos hibahatárok között
működnek. Nem is olyan rég a felület jellemzésére kizárólag kétdimenziós paramétereket
használtak. Napjainkban viszont előtérbe került a háromdimenziós paraméterek használata és
a háromdimenziós vizuális technikák alkalmazása.
Nyomon követhetjük a mérési eljárások és kiértékelési technikák fejlődését a felület 2D-s
digitális adatfeldolgozásától kezdve és háromdimenziós barázdaképeken keresztül a scanning
elektronmikroszkópos felvételekig Palásti, Horváth, Kovács [17] cikkében.
Gyalult, esztergált, mart, köszörült felületeknél 2D-s és 3D-s mikrogeometriai paraméterek
összehasonlításával, értékelésével, valamint a tapintófejes mérési eljárás és az
elektronmikroszkópos felvételek összehasonlításával foglalkozik Czifra [18].
Köszörült felület karcainak mikrogeometriai jellemzőit vizsgálja Czifra, Váradi, Palásti [19]
egy szeletelő módszer segítségével, amely az érdesség csúcsok és völgyek elemzését és
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eloszlás görbékkel történő leírását tartalmazza. A felület középsíkjával párhuzamosan
metszősíkokat vettek fel (2.2. ábra), majd a karcok azonosítása után meghatározták a karcok
orientációs irányát, szélességét és mélységét. A kiértékelésnél a paraméteres kiértékelési
technika helyett az eloszlás görbékkel történő jellemzést használják [20].
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2.2. ábra. Az érdességcsúcs nagy- és kistengelyének értelmezése [19]
A vizsgált felület háromdimenziós képi jellemzési módszereit mutatja be cikkében Kovács és
Wiezl [21]. A felületeket jellemezhetjük a valós állapotról leképzett paraméterekkel és
megjeleníthetjük vizuális technikákkal, vagy ezek bonyolultsága miatt és a számítási eljárások
egyszerűsítése végett közelítő matematikai függvényeket, ill. ideális geometriájú felületekből
álló modelleket használhatunk.

2.2.3. A valóságos (érdes) felületek modellezése
A felületi geometria és topográfia matematikai megfogalmazása jelenti az első lépést
tribológiai elemek valósághű modellezése érdekében. A következőkben a szakirodalomban
található felületgenerálási ill. helyettesítő eljárásokat tekintjük át.
Schnabl és Pauschitz [22] Gauss-felületet generáltak előre meghatározott statisztikai
paraméterekkel (autokorrelációs függvény, átlagos érdesség, korrelációs hossz), Finite
Impulse Response (FIR) szűrők segítségével. Az algoritmust MATLAB alatt futatták és a
szűrési paraméterek kiszámításához Fast Fourier Transzformációt használtak.
Pfestorf, Engel és Geiger [23] a háromdimenziós mintázatú, mélyhúzott lemezek felületét
vizsgálták az alakítás után. A felület topográfiát (nyitott és zárt érdesség völgyek arányát)
optikai (lézer) mérő készülékkel térképezték fel. A mért felületadatok alapján számították a
paramétereket változó vagy állandó geometriájú ellenfelülettel való kapcsolódás során.
Néder és Váradi [24, 25, 26] szerint az érintkezési állapot szempontjából az érdesség csúcsok
a meghatározók, ezért az érdesség csúcsokat szabályos geometriai alakzatokkal (felületekkel:
gömb héjjal, ellipszoiddal, paraboloiddal) helyettesítették.
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2.3. ábra. Helyettesítő felületek a numerikus szimulációhoz [24]
Megállapították, hogy a helyettesítés a paraboloidok használata esetén a legsikeresebb, mert
ekkor kapták az eredeti érdes felület érintkezési állapotával legjobban megegyező eredményt
(valós és névleges érintkezési terület arányát, ill. a felületek merevtestszerű elmozdulásának
mértékét).
Josso, Burton és Lalor [27] a felületi érdesség analízisére és jellemzésére egy új módszert
mutatott be, amely az érdesség profil hullám analízisén alapszik. Ezt az új analízist frekvencia
szabályozott hullámtranszformációnak nevezik. A valóságos érdességi profilt három
különböző frekvenciájú hullámprofil szuperpozíciójaként állították elő. A generált felületet a
szuperponált hullámprofilokra fektetett szplájnfelület alkotja. Munkájukban a szűrők
optimális vágási frekvenciáját határozták meg, hogy elkülönítsék ezt a három hullámhosszat.
Sherrington és Howarth [28] az Inverz Fourier Transzformáció alkalmazását elemezték 3D-s
topográfiák rekonstruálásához. Összehasonlították a „szülő felület” adatainak terület
jellemvonásait a rekonstruált felület jellemvonásaival. A modellezéshez a „szülő felület”
spektrumának 300 leglényegesebb pontjában Fourier tényezőket használtak. A Fourier
tényezőket minden más pontban nullára állították. Egy alakított felület és egy köszörült felület
rekonstrukciójának vizuális összehasonlítása azt mutatta, hogy nagyon jó egyezés van mind a
topográfiájuk jellegében mind a méretarányban. Megállapították azt is, hogy sok diszkrét
izolált jellemvonás is látható marad a rekonstrukción, de a legfinomabb részletek hiányoznak.
Eleőd, Pálinkás, Devecz, [29] a felület mikrogeometriájának leírására valós felület mérési
eredményeit használták fel. Egy általuk átalakított tapintófejes érdességmérő és hozzá tartozó
léptető motoros tárgyasztal alkotta felület analizátorral vették fel a mérés eredményeként az
(xi, yj, zij) térbeli ponthalmazt. Az eredmények kiértékelése a felület digitalizált képének
előállításával történt. A kapott felület valósághűségének ellenőrzését kísérleti és numerikus
úton végezték úgy, hogy mindkét esetben meghatározták a valóságosan érintkező felület
részek arányát a névlegeshez képest (Ar/An). A végeselemes modellalkotáshoz egy olyan
csökkentett pontszámmal alkotott felületet használtak, amely megfelelően képviseli az eredeti
geometria tulajdonságait. Az ily módon generált felülettel készítették el a rugalmas-képlékeny
érintkezési feladat 3D-s végeselemes modelljét. Majd az érintkezés során deformálódott
felület nagyságát a számítógépről leolvasva megkapták a numerikus Ar/An arányt.
Megállapították, hogy a kísérleti és numerikus eredmények jó összhangban vannak egymással
és ezért ez a módszer jól alkalmazható száraz súrlódás szimulálására.
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2.4. ábra. A felület digitalizált képe és a csökkentett pontszámmal alkotott felület valamint a
használt végeselemes modell [29]

2.3. A súrlódó felületek igénybevétele
A súrlódó felület igénybevétele három fő komponensből tevődik össze:
- mechanikai igénybevételből (felületi nyomás, dinamikus hatás, sebességi alkalmazkodás),
- hő igénybevételből,
- egyéb igénybevételből (pl. sugárzás, mágneses, elektromos hatások és vegyi hatás).
Ezek közül a jelen dolgozatban csak a mechanikai igénybevétel hatását vesszük figyelembe.
A mechanikai összetevő hatása a terhelés alatt lévő test minden pontjában egy feszültségi és
egy alakváltozási tenzorral jellemezhető. A feszültségi tenzor két részre bontható, egy
deviátor tenzor és a hidrosztatikus gömbtenzor összegére:

σ ij = sij + σ m ⋅ δ ij
ahol: δij

σm
sij

(2.6)

- a Kronecker szimbólum,
δij =1 ha i = j és δij =0 ha i ≠ j ,
- a hidrosztatikus gömbtenzor,
- a deviátor tenzor.

A deviátor feszültség, amely a hidrosztatikus feszültségi állapottól való eltérést fejezi ki,
képlékeny alakváltozást okozhat, míg a gömbtenzor csak rugalmas alakváltozást. A
feszültségi állapot hidrosztatikus gömbtenzora viszont a képlékeny alakváltozóképességet
határozza meg döntően.
A feszültségi állapotot főfeszültségekkel jellemezve, a (2.6) összefüggés az alábbi formában
írható fel:
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σ i, j

0
0
⎤ ⎡σ m
⎤ ⎡(σ 1 − σ m )
⎥+⎢ 0
⎥=⎢
0
(σ 2 − σ m )
0
⎥ ⎢
⎥ ⎢
σ 3 ⎥⎦ ⎢⎣
0
0
(σ 3 − σ m )⎥⎦ ⎢⎣ 0

⎡σ 1 0
= ⎢⎢ 0 σ 2
⎢⎣ 0
0

0
0

ahol: σ m =

σ1 + σ 2 + σ 3

σm
0

0 ⎤
0 ⎥⎥ (2.7)
σ m ⎥⎦

a hidrosztatikus feszültség gömbtenzora, (2.8)

3

σ1 + σ 2 + σ 3
⎡
⎢σ 1 −
3
⎢
s ij = ⎢
0
⎢
⎢
0
⎢
⎣

0

0

σ2 −

⎤
⎥
⎥
⎥
0
⎥
σ1 + σ 2 + σ 3 ⎥
σ3 −
⎥
3
⎦
0

σ1 + σ 2 + σ 3
3
0

(2.9)

a deviátor feszültség.
1
sij ⋅ sij ) alkalmas arra,
2
hogy az aktuális folyáshatárral összehasonlítva a képlékeny alakváltozás megindulását
jelezze. A levezetést tovább nem részletezve, az aktuális feszültségkomponensek intenzitását
az alábbi függvény segítségével vizsgálhatjuk [30]:

Mises szerint a deviátor tenzor második, kvadratikus invariánsa ( I 2 =

k 2f
1
f = sij ⋅ s ij −
2
3

(2.10)

Az összefüggésben kf az aktuális folyáshatár. Amíg az f függvény értéke negatív, az anyag
csak rugalmas alakváltozást szenved. Ha f=0 akkor az anyag a képlékeny folyás állapotában
van. Ha f>0 akkor az anyag vagy eltörik, vagy - képlékeny anyag esetén a kritikus törési
alakváltozás előtt - felkeményedik a bekövetkezett képlékeny alakváltozás hatására és ismét
beáll az f=0 állapot.
A képlékeny alakváltozás állapotában az anyagi pont feszültségállapotának jellemzésére a
Mayer-féle feszültségállapot mutatót alkalmazzák:

k =σm /kf =

[

σ1 + σ 2 + σ 3

1
2
2
2
3⋅
⋅ (σ 1 − σ 2 ) + (σ 2 − σ 3 ) + (σ 1 − σ 3 )
2

ahol: kf

]

(2.11)

- az aktuális folyáshatár.

Térbeli feszültségállapotban még egy skalár szám szükséges a feszültségállapot egyértelmű
leírásához. Erre a Lode paraméter alkalmas:

µσ = 2 ⋅

σ2 −σ3
−1
σ1 − σ 3
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(2.12)

A képlékenyen alakváltozó test egy anyagi pontjában uralkodó feszültségállapot egyértelműen
jellemezhető a két skalár számmal, amelyek az alábbi tartományban vehetnek fel értékeket:

− ∞ < k = σ m / k f < ∞ és − 1 ≤ µσ ≤ 1
Az alakváltozási tenzor szintén felbontható egy deviátor és gömbtenzorra:

ε ij = eij + ε m ⋅ δ ij
ahol: δij
eij

εm

(2.13)

- a Kronecker szimbólum,
δij =1 ha i = j és δij =0 ha i ≠ j ,
- a deviátor tenzor,
- a gömbtenzor.

Főnyúlási rendszerben az alakváltozási tenzor a következő formában írható:

ε i, j

⎡ε1 0
= ⎢⎢ 0 ε 2
⎢⎣ 0 0

0 ⎤ ⎡(ε1 − ε m )
0
0 ⎤ ⎡ε m
⎥
⎢
0⎥=⎢ 0
(ε 2 − ε m )
0 ⎥⎥ + ⎢⎢ 0
ε 3 ⎥⎦ ⎢⎣ 0
0
(ε 3 − ε m )⎥⎦ ⎢⎣ 0

ahol: ε m =

0

εm
0

0⎤
0 ⎥⎥
ε m ⎥⎦

(2.14)

dε1 + dε 2 + dε 3
a rugalmas alakváltozás gömbtenzora.(2.15)
3

Az időegység alatt bekövetkező
következőképpen írható fel:

alakváltozásokkal

µε = 2 ⋅

kifejezett

Lode

ε& 2 − ε& 3
−1
ε&1 − ε& 3

paraméter

a

(2.16)

Monoton alakváltozás esetén az alakváltozási sebességek helyett a főalakváltozások írhatók:
µε = 2 ⋅

ε 2 − ε3
−1
ε1 − ε3

(2.17)

Az alakváltozási állapot jellegének kvantitatív jellemzésére Darvas [31] az alakváltozási
állapot paramétert vezette be:
ε&
ε& 2
λ= 2 =
(2.18)
γ& m ε&1 − ε&3
ahol γ& m

- a maximális csúszási alakváltozási sebesség (Tresca).

Monoton alakváltozás esetén a λ paraméter főalakváltozásokkal is kifejezhető:

λ=
ahol γ m

ε2
ε2
=
γ m ε1 − ε 3

- a maximális csúszási alakváltozás.
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(2.19)

λ alakváltozási állapot paraméter nevezetes értékei:
λ = 0 - sík alakváltozási állapotban,
λ = 1/3 - körszimmetrikus alakváltozási állapotban.
Az alakváltozási állapot paraméter ugyanazon értékeihez tehát mindig két különböző, de
azonos alakváltozási ellipszoiddal jellemzett alakváltozási állapot tartozik (kivéve λ = 0
értéket). Értelmezési tartománya: 0 ≤ λ ≤ 1 / 3 .

2.3.1. A feszültség és alakváltozások közötti kapcsolat: anyagtörvény
Feltételezve, hogy a felületközeli réteg sokkristályos, homogén és izotrop, a feszültségi és
alakváltozási tenzor közötti kapcsolat az anyagtörvényt fejezi ki:

σ = f (ε )

(2.20)

A gömbtenzorok közötti kapcsolat a Hook törvénnyel írható le, amely rugalmas
alakváltozásra érvényes és állapotfüggetlen. Képlékeny alakváltozás esetén az anyagtörvényt
a feszültségi és alakváltozási tenzorok deviátorai közötti kapcsolat határozza meg (LevyMises egyenletrendszer, azaz az összehasonlító alakváltozás arányos az őt létrehozó
összehasonlító feszültséggel):

[

]

[

2
1
2
2
2
(σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 1 − σ 3 )2
⋅ (ε 1 − ε 2 ) + (ε 2 − ε 3 ) + (ε 1 − ε 3 ) =
2
9
2⋅ D

]

(2.21)

Vagy egyszerűbb alakban felírva:
2
⋅ε =
3

1
2⋅D

⋅kf ⇒

kf =

2
⋅ D ⋅ε
3

(2.22)

ahol: k f - az aktuális folyáshatár,

ε - az összehasonlító nyúlás,
D - képlékenységi modulusz.
Ez az egyenlet a linearitása miatt csak nagyon kis alakváltozásra érvényes. Kristályos és
képlékenyen alakítható anyagok esetén az alakváltozó anyag anyagtörvényét a
felkeményedést is figyelembe vevő folyásgörbe közelítő egyenletével adják meg:
kf = C ⋅ε n

(2.23)

ahol: C - anyagtól függő állandó,
n - keményedési kitevő.
A folyásgörbe, pontosabban az aktuális folyáshatár változása és a keményedési tényező,
csakúgy, mint a folyásgörbével meg nem adható alakváltozóképesség (törési alakváltozás)
függ a termodinamikai állapottényezőktől, azaz a nyomástól (a feszültségi állapot
hidrosztatikus komponensétől, azaz a gömbtenzortól), az alakváltozási sebességtől és a
hőmérséklettől:
k f = f (ε , ph , ε& , T )
(2.24)
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A folyásgörbe állapotfüggését és az alakváltozóképességgel való kapcsolatát az alábbi ábra
szemlélteti [32]:

2.5. ábra. A folyásgörbe állapot függése [32]
Amint az ábrából is látható, az alakváltozás növekedése az aktuális folyáshatár növekedését
vonja maga után (felkeményedés). Az aktuális folyáshatár növekedését a növekvő
hőmérséklet csökkenti (a rekrisztallizációs hőmérséklet és az A2 hőmérséklet közötti
tartományban gyakorlatilag állandó értéken marad). Az alakváltozás sebességének növelése
(érzékelhetően csak 102 nagyságrenddel) az aktuális folyáshatárt növeli. A hőmérsékletnek és
az alakváltozási sebességnek az anyag aktuális képlékenységére gyakorolt hatása jelentős.
Úgy a hőmérséklet, mint az alakváltozási sebesség az alakváltozóképességet (törési
alakváltozást) csak viszonylag szűk tartományon belül változtatja. Az alakváltozóképességet,
azaz a törésig elviselt alakváltozást alapvetően és jelentős mértékben a feszültségi állapot
gömbtenzora határozza meg. Ez a kísérletileg is igazolt [33] kijelentés annál is érdekesebb,
mivel a képlékenyen alakváltozó anyag anyagtörvényét a feszültségi tenzornak olyan
invariánsai határozzák meg, amelyek már nem tartalmazzák a hidrosztatikus feszültség
komponenst.
A képlékenyen alakváltozó anyag anyagtörvényét egy olyan hatványfüggvénnyel lehet leírni,
amely tartalmazza az anyagállandót (az egytengelyű feszültségi állapotban, mint folyáshatárt),
a hőmérséklet-függő keményedési kitevőt, valamint az Alder-Phillips formulát az
alakváltozási sebesség figyelembevételére, továbbá az alakítási szilárdság Lange-féle
hőmérséklet-függését [32]:
& m − β ⋅∆T
n ⎛ ε ⎞
k f = C1 ⋅ ε ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ ⋅ e
(2.25)
&
⎝ε0 ⎠
ahol: C1

- az anyagtörvény állandója,
ε
- az összehasonlító alakváltozás,
n = f(T) - a keményedési kitevő, amely függ a hőmérséklettől,
ε&0
- a referencia összehasonlító alakváltozási sebesség,
ε&
- az aktuális alakváltozási sebesség,
m =f(T) - a sebesség kitevő, amely szintén a hőmérséklettől
függ,
β
- anyagtól függő állandó,
∆T
- a szobahőmérséklettől való eltérés.

Ez az anyagtörvény figyelembe veszi már a hőmérséklet és a sebesség hatását az alakváltozási
ellenállás (aktuális folyási feszültség vagy aktuális folyáshatár) alakulására, de nem tudja
figyelembe venni a harmadik termodinamikai tényezőnek, a nyomásnak a hatását, továbbá
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nem tudja meghatározni az aktuális alakváltozóképességet (határalakváltozást) sem. Ez utóbbi
érdekében lesz szükség a törési kritérium megfogalmazására (lásd a 2.6. fejezet).

2.3.2. Az aktuális feszültségi állapot hatása
Golyó-síklap érintkezés esetében az érintkezés mechanikai viszonyainak jellemzésére statikus állapot feltételezésével - a Hertz-elmélet, dinamikus állapotot feltételezve a Johnson
által módosított Hertz-elmélet alkalmas. Tekintettel arra, hogy ismert mechanikai feladat
megoldásáról van szó, az összefüggések nélkül csak egy ábrát mutatunk be a golyó-síklap
érintkezés feszültségi állapotának elemzéséhez. Az ábra szemléletesen mutatja be a
feszültségi állapot hidrosztatikus komponensének protektív hatását [34].

2.6. ábra. Statikus golyó-síklap érintkezés Hertz-féle feszültségi állapota és a hidrosztatikus
feszültség komponens protektív hatása [34]
Az érintkezési pontban a feszültségi állapot teljes egészében hidrosztatikus, ezért a Hertztípusú érintkezéseknél a kopás nem a középpontból, hanem az érintkezési tartomány széléről
indul ki. Az ábrából megfigyelhető az is, hogy ahol a képlékeny alakváltozást okozó csúsztató
feszültség maximuma ébred, a hidrosztatikus feszültségkomponens már csaknem
elhanyagolhatóan kis értékű.
Johnson [35] és Wuttke [36] monográfiáiban részleteiben megtalálható a síklapon adott
súrlódási tényezővel csúszó golyó hatására kialakuló feszültségi állapot elemzése. Ennek
lényege, hogy a feszültségi állapot aszimmetrikussá válik a súrlódás hatására, a
feszültségmezők a szimmetriatengelytől az elmozdulás irányába tolódnak. Az eltolódás annál
nagyobb, minél nagyobb a súrlódási tényező. A súrlódási tényező növekedésével a maximális
csúsztatófeszültség helye is egyre közelebb kerül a felülethez, sőt µ=0,3 értéknél már a
felszínen található (2.7. ábra).
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2.7. ábra. A maximális csúsztatófeszültség helyének változása a súrlódási tényező
függvényében [36]
A csúszó golyó-síklap érintkezés másik, tribológiai szempontból érdekes sajátossága, hogy a
súrlódás hatására a felület síkjával párhuzamos síkokban ébredő radiális feszültség (σr) jellege
is megváltozik, a lüktető feszültségi állapotból (σm=-pHmax/2) váltakozó irányú feszültségi
állapotba vált (σm>-pHmax/2):

2.8. ábra. A radiális feszültség komponens változásának függése a súrlódási tényezőtől, a
felületközeli réteg z=-0,001·a mélységében [36] (a - a Hertz-féle rugalmas belapulás fél
szélessége)
Ennek a jelenségnek a részecskeleválás szempontjából lényeges jelentősége van súrlódás
esetén, mivel a húzó komponenssel rendelkező általános váltakozó irányú feszültségi állapot a
halmozódó károsodások szempontjából kedvezőtlenebb, mint a lüktető nyomó feszültségi
állapot, tehát adott igénybevétel esetén hamarabb következik be a törés, mint a µ=0 esetben.
Johnson rámutat arra, hogy a felületközeli réteg képlékeny alakváltozásának megindulása a
súrlódási tényezőtől, valamint a maximális Hertz-feszültség és a lágyabb anyag nyíró
folyáshatárának hányadosától függ (lásd 2.9. ábra).
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2.9. ábra. A felületközeli réteg képlékeny alakváltozásának határgörbéi alternáló mozgást
végző, ideálisan merev henger és rugalmas-képlékeny síklap érintkezése esetén [35]
Az ábrából látható, hogy a súrlódási tényező µ=0,25 értékéig a maximális Hertz-feszültség
értéke elérheti a nyíró folyáshatár négyszeresét. Az elméleti nyíró folyáshatár az egytengelyű
húzó folyáshatárból számítható:
R
τ F = eH
(2.26)
3

2.3.3. Az érintkezés rugalmas-képlékeny jellegének figyelembevétele
Az érdes felületek érintkezésének modellezésével sok kutató foglalkozott. Az első
tudományos eredményt Greenwood és Williamson [37] érte el 1966-ban. Egy rugalmas
érintkezési modellt fejlesztettek ki, ahol az érdes felületet gömbhéj alakú érdességcsúcsok
halmazával jellemezték. Az érdességcsúcsok magasságeloszlása Gauss eloszlású volt. A
mikroérintkezések során a feszültségeloszlást az érdes felület és a merev sima felület között
Hertz-típusúnak feltételezték. Kísérleti eredményeikre támaszkodva megállapították, hogy ha
az egyes érdességcsúcsokra ható nyomás a 0,6 HV (Vickers mikrokeménység) értéket elérte,
az érdességcsúcs alakváltozása képlékennyé válik. Figyelembe véve az R sugarú
érdeségcsúcsok σ* magassági eloszlásánsk szórását, rugalmassági modulusát és
mikrokeménységét, egy mértékegység nélküli jelzőszám, az ún. képlékenységi index
bevezetését javasolták:
1

⎛ E ' ⎞ ⎛ σ* ⎞ 2
ψ=⎜
⎟ ⋅⎜ ⎟
⎝ HV ⎠ ⎝ R ⎠

(2.27)

ahol: σ * - az érdesség magasságok normál eloszlásának szórása,
R - az érdességcsúcsok átlagos görbületi sugara,
E’ - a redukált rugalmassági modulus,
HV - a lágyabb anyag mikrokeménysége (Vickers).
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Megállapították, hogy ψ < 0,6 esetén főleg rugalmas, ψ > 1 esetén főleg képlékeny lesz az
érintkezés jellege.
Kogut és Etsion [38] egy továbbfejlesztett rugalmas-képlékeny modellt mutattak be, ami az
érdes felületek érintkezési paramétereinek meghatározására alkalmas (valós érintkezési
terhelés, valós érintkezési terület) a képlékenységi index és érintkezési terhelés függvényeként
dimenzió nélküli alakban. A modell végeselemes számításon alapul, egyedi érdesség csúcsok
rugalmas-képlékeny modellezésével és a felületi érdesség statisztikus jellegének
figyelembevételével. A felületi érdességet gömbhéj alakú érdességcsúcsok halmazaként
mutatták be a magasságuk statisztikai eloszlásával, a Greenwood-Williamson modellt
követve, ami az átmenetet adja az egyedi érdességcsúcs érintkezésből a sok érdességcsúcs
érintkezésbe. A képlékenységi indexet a következőképpen írták fel:
2⋅ E '
ψ=
π⋅k ⋅ H
ahol:

1

⎛ σ* ⎞ 2
⋅⎜ ⎟
⎝R⎠

(2.28)

H - a lágyabb anyag Brinell keménysége,
k - az átlagos érintkezési-nyomás tényező.
( p = k ⋅ H ; k ≥ 0, 4 esetén az érdesség képlékeny
alakváltozása megindul)

Számításaik alapján az érintkezés tisztán rugalmasnak mondható, ha ψ < 0,5 és teljesen
képlékeny, ha ψ > 8. A képlékenységi tényező két szélső értéke között a valós érintkezési
terület és az érintkezés jellege igen nagymértékben változhat (részben rugalmas, részben
képlékeny).
Greenwood és Williamson elméleti modelljének eredményeit figyelembe véve Masen és
Rooij [39] egy rugalmas-képlékeny érintkezési modellt fejlesztettek ki, amelyben a felületi
topográfia értelmezését a mikroérintkezés legjobb illesztésű közelítésével kapták, amit a
valós, mért felület magassági eltérések adataiból nyertek. Ebben a felületértelmezésben az
érintkező érdességcsúcsokat ellipszoid alakúnak feltételezték.
Mihailidis és szerzőtársai [40] egy modellt mutattak be az érdességcsúcs nyomáseloszlásának
meghatározására két érdes henger száraz súrlódásánál, rugalmas-tökéletesen képlékeny
alakváltozást feltételezve. Az érdesség módosító hatását vizsgálták a feszültségmezőre. A
szimulációhoz generált érdes felületeket használtak. Eredményeik azt mutatták, hogy a kis
mélységben lévő maximális nyíró feszültségek jelentősen nagyobbak, mint azok, amelyeket a
Hertz megoldás jelzett előre. Ez a következtetés jó összhangban van a kis mélységben
kialakuló törésekkel, amit a fogaskerekek fogfelületein figyeltek meg mikropitting esetében.
Umeno és szerzőtársai [41] egy korlátozottan statikus súrlódási mechanizmust tárgyaltak a
kezdeti súrlódás szempontjából rugalmas, valamint rugalmas-képlékeny pontérintkezés alatti
érdességcsúcs alakváltozásán keresztül. Egy 9,52 mm átmérőjű golyó síklapon történő
súrlódását vizsgálták 2 N és 50 N terhelésnél, 10 µm/s (2 N) ill. 100 µm/s (50 N) csúszási
sebességnél. A tangenciális erő kialakulását vizsgálták a súrlódás kezdeti (indulási)
szakaszában. Legfőbb megállapításuk, hogy a súrlódási erő már a relatív elmozdulás kezdete
után megnövekedett és még az állandósult állapot elérése előtt csökkenni kezdett (2.10. ábra).
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a.
b.
2.10. ábra. A súrlódási erő változása a súrlódás kezdeti szakaszában
(a. FN= 2 N, b. FN= 50 N) [41]
Rugalmas-képlékeny anyagtörvénnyel jellemezhető súrlódó felületek viselkedését (a súrlódási
igénybevételre adott válaszukat) az angolszász szakirodalomban a shakedown és rachetting
jelenséggel próbálják magyarázni. (2.11. ábra) (Shakedown angol szó szótár szerinti jelentése:
a feszültség-nyúlás görbe állandósítása ismételt terhelési ciklusra. Itt inkább a képlékeny
alakváltozás „lerázásáról”, ismételt rugalmas alakváltozásra való alakításról van szó.
Rachetting = kilincskerék általi racsnizást jelent. A jelen tribológiai szövegkörnyezetben az
elemi képlékeny alakváltozások halmozódásáról van szó.)

2.11. ábra. A súrlódó felületek súrlódási igénybevételekre adott válasza
Az aktuális folyáshatár – összehasonlító nyúlás ábrán négy (a, b, c, d) különböző terhelési
esetet különböztetünk meg:
a – a feszültségszint az egytengelyű feszültségi állapotban mért folyáshatár alatt marad, tehát
az alakváltozás tisztán rugalmas, maradó alakváltozás nincs (a felület károsodását a kifáradás
okozhatja).
b – a felkeményedés szakasza. A kezdeti folyáshatárt meghaladó feszültségszint képlékeny
alakváltozást eredményez, aminek következtében az aktuális folyáshatár megnő. Mindaddig,
amíg a súrlódási igénybevételtől a felületközeli rétegben ébredő feszültségek tovább nem
nőnek, az alakváltozás a felkeményedés hatására ismét a rugalmas tartományba kerül. Az így
megnőtt aktuális folyáshatárt rugalmas shakedown határnak nevezi a szakirodalom. A
shakedown határ értéke jelentős mértékben függ az aktuális feszültségi állapottól Varga [42].
A shakedown határ feszültségi állapottól való függését a kutatók a Bauschinger-effektusra
vezetik vissza [43, 44].
c – a keményedésmentes képlékenység tartománya. A felületközeli réteg feszültségi állapota
úgy változik, hogy a deviátor ismét képlékeny alakváltozást eredményez, de a maradó
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alakváltozás felkeményedésmentes, ideálisan képlékeny állapotban valósulhat meg. Ilyen
tulajdonságokkal rendelkező kristályos anyag a gyakorlatban nem fordul elő. Eleőd
kísérletekkel alátámasztott magyarázata szerint [45] ezt az állapotot csak a feszültségi tenzor
hidrosztatikus komponense biztosíthatja.
d – a halmozódó képlékeny alakváltozások szakasza. A felületközeli réteg feszültségi állapota
kedvezőtlen irányban változik, a deviátor képlékeny alakváltozást eredményez, a
hidrosztatikus feszültségkomponens pedig már nem elegendő a károsodásmentes képlékeny
alakváltozás fenntartására, az egyes terhelési ciklusok okozta alakváltozások kedvezőtlen
hatásai (diszlokáció sűrűsödés a szemcsehatárok mentén) összegződnek és felhalmozódnak
(rachetting = kilincskerék működési elv), ami töréshez, azaz részecskeleváláshoz vezet.
K. L. Johnson, Kapoor és szerzőtársai részletesen elemezték [46, 47, 48] a rugalmas és
képlékeny shakedown határt a maximális Hertz feszültség és a súrlódási tényező
függvényében ismételt, egyirányú csúszó és gördülő súrlódási állapotban.
Fouvry [49] az alternáló csúszó érintkezés rugalmas-képlékeny helyi shakedown elemzéséhez
ideálisan sima lágyabb anyagot és érdes keményebb anyagot feltételez. Az érdesség
modellezéséhez egy sor gömb vagy henger alakú érdességcsúcsot használ, amelynek görbületi
sugarai egyformák és magassági értékeik módosított Gauss eloszlásúak. A képlékeny válasz
egy kritériumának a képlékenységi mutatót javasolja egyirányú ismétlődő és alternáló
csúszásnál egyaránt:
⎛ E'
ψ = ⎜⎜
⎝ ps

⎞ ⎛ Ra
⎟⎟ ⋅ ⎜
⎜
⎠ ⎝R

⎞
⎟
⎟
⎠

1/ 2

⎛ E ' ⎞ ⎛ Ra ⎞
⎟⎟ ⋅ ⎜ ⎟
vagy alternáló esetben:ψ = ⎜⎜
⎝ p sa ⎠ ⎝ R ⎠

1/ 2

(2.29)

- a redukált rugalmassági modulus,
ahol: E’
ps, psa - az érdességcsúcs shakedown nyomása, ismétlődő és
alternáló esetben,
R
- az érdesség görbületi sugara,
Ra
- az átlagos érdesség.
Ezenkívül analitikusan meghatározta a névleges shakedown nyomást (psa), majd az így kapott
értékeket kísérleti eredményekkel vetette össze.
Kapoor, Johnson és Williams [50] a ratchetting eredményeképpen létrejött kopást kísérleti
úton vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy a kopási tényező a képlékenységi index
1,5. hatványával arányos. Megállapították továbbá, hogy ψ <1 képlékenységi index esetén a
kopás elhanyagolható (a rugalmas shakedown és a felkeményedésmentes képlékenység
tartománya), továbbá, hogy az idealizált felületi érdességcsúcsok kopását a rachetting során
kialakuló képlékeny törés okozta.

2.3.4. Az alakváltozási sebesség hatása
Az alakváltozási sebességnek a folyásgörbére gyakorolt hatását a 2.5. ábrával és a 2.25
összefüggéssel már ismertettük. Fémek esetében általánosan elmondható, hogy az alakítási
sebesség növelésével együtt nőnek a szilárdsági jellemzők (ReH, Rm) is, valamint ennek
következtében a fajlagos alakváltozási munka is. Minden anyagra létezik egy kritikus alakítási
sebesség, amely felett az anyag csak egyenletes nyúlást szenved és kontrakció nélkül törik
[51]:
ε

U krit = ∫
0
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(2.30)

Az összefüggésben ε az egyenértékű alakváltozás az egyenletes nyúlás határáig, dσ / dε
a szakítódiagram meredeksége és ρ az anyag sűrűsége. Fémek esetében a kritikus
alakváltozási sebesség 40-60 m/s nagyságrendben van. Ennél kisebb alakváltozási
sebességnél a folyáshatár és a szakítószilárdság megnő anélkül, hogy a képlékenységi index
lecsökkenne. A kritikusnál nagyobb sebességnél a fém egyenletes alakváltozást szenved és
kontrakció nélkül törik el. Száraz súrlódásnál a sebesség változásával vehető figyelembe a
mechanikai igénybevételek hatása is.

2.4. A fémfelületek tribológiai jellemzőinek változása a súrlódási
folyamatok alatt
Súrlódás során, különösképpen száraz súrlódás esetén a felületek csaknem minden
tulajdonsága megváltozik. Ezek a változások lehetnek átmeneti vagy maradó jellegű
változások [34]. A változások jellegét tekintve a szakirodalom megkülönbözteti a
- súrlódási tényezőben,
- felület fizikai-kémiai és mechanikai tulajdonságaiban,
- mikrogeometriában
- felületközeli réteg szerkezetében bekövetkezett változásokat.
Bollók és Kozma [52] golyó-síklap súrlódó elempár esetében bronz és acél száraz súrlódását
vizsgálták. Kis csúszási sebességet alkalmaztak 20 N, ill. 100-300 N terhelésnél.
Meghatározták a felületek közötti súrlódási tényezőt és a súrlódott felületek keménységét. Az
eredmények azt mutatták, hogy a kezdeti kis súrlódási tényező (µ = 0,2) fokozatosan
növekszik, majd egy átlag érték körül stabilizálódik (µ = 0,5-0,6 elég nagy szórással). Nagy
terhelésnél a stabilizálódott szakaszban a súrlódási tényező kisebb értéket mutatott (µ = 0,30,4). A kopásnyomban mért keménységről egyértelműen megállapították, hogy nagyobb, mint
az eredeti felületen, a növekedés mértéke, a terheléstől függően 1,4-2-szeres.
Czifra [18] acél-bronz súrlódó elempár csúszó vizsgálatát végezte el száraz súrlódás esetén.
Tapintófejes mérőkészülékkel nyomon követte a mikrogeometria, ill. a topográfiát jellemző
3D-s paraméterek változását a súrlódási út növekedésével. E mellett pásztázó
elektronmikroszkópos felvételeket is készített, hogy vizuális úton is tanulmányozza a súrlódás
folyamatának előrehaladását. Ezekkel párhuzamosan saját fejlesztésű program segítségével az
eredeti felület síkokkal történő csonkolásos szimulációját is elvégezte. Megállapította, hogy a
felület eredeti mintázata fokozatosan eltűnik és átalakul, majd a folyamat végén egy új
mintázat alakul ki. Természetesen ennek nagyságát és jellegét a csúszás tribológiai
körülményei határozzák meg. Az eredményei azt mutatják, hogy a kopással kapcsolatos
információk legfontosabb hordozói a működési paraméterek (Sbi hordozófelületi jelzőszám,
Sci a magzóna folyadékmegtartási tényezője). Az elektromikroszkópos felvételek alapján
látható, hogy az anyag a felületi barázdák szélére kitüremkedik, ill. beágyazott kopadék
szemcsék fedezhetők fel a bronz felületen.
Szintén a felület mikrogeometriai változását vizsgálták Palásti és szerzőtársai [53]. A 3D-s
mikrotopográfia feldolgozása után az érdességi csúcsokat paraboloiddal és gúla alakú
felületekkel helyettesítették, hogy meghatározzák az érdességek irányszögének eloszlását, az
érdesség csúcspontok magasság eloszlását, a csúcsgörbület rádiusz eloszlását és a lejtőszög
eloszlását. Az elekromikroszkópos képek alapján elvégezték a súrlódási folyamat vizuális
jellemzését és megállapították, hogy a kopási folyamat eredményeként majdnem egy teljesen
új felület mintázat alakult ki. Ezt befolyásolja a kopási irány, valamint a kopás részecskék
megjelenése a felületek között. A magasságeloszlás görbéből leolvasható, hogy a csúcsok
magassága csökken, azaz a legmagasabb csúcsok lekopnak.
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Néder [26] egy bronz-acél párosítású lineáris csapágy kopásvizsgálatát végezte el. Vizuális
megjelenítéssel, ill. az amplitúdó eloszlásfüggvényének segítségével összehasonlította az
eredeti és a megváltozott felületet.
Néder, Váradi [24, 25, 26] kísérleti és numerikus úton határozták meg a valós érintkezési
tartomány nagyságát fém-fém súrlódó párokra száraz súrlódás esetén. Az Ar/An arány mindkét
esetben kb. 2,4 % értékre adódott. Ezt az arányt Lestyán [54] Al2O3 kerámia-acél száraz
súrlódó pár végeselemes szimulációja esetén 1,3 %-ra becsüli.
Zhang és szerzőtársai [55] öntöttvas topográfiai jellemzőivel végeztek kutatásokat, 3D-s
topográfiai paramétereket használva, különböző p ⋅ v (érintkezési nyomás szorozva a csúszási
sebességgel) értékek mellett száraz csúszó súrlódás esetén. A topográfia és a tribológiai
jellemzők közötti összefüggést vizsgálták. A p ⋅ v értékek növekedésével fokozatosan
érdesebbé vált a felület és az Sa, Sq és Vv értékei szintén növekedtek. Azt találták, hogy a p ⋅ v
értékek hatása a fenti 3 paraméterre összhangban van a súrlódó elempár súrlódási
tényezőjével és a próbatest kopási tényezőjével. A p ⋅ v értékek növekedése csökkenti a
súrlódási tényezőt és növeli a relatív kopásállóságot öntött vas/acél súrlódó párnál. Ez azt
sugallja, hogy a tribológiai tulajdonságok szoros összefüggésben vannak a csúszó felület
topográfiájával.

2.12. ábra. A felület topográfiájának változása a p ⋅ v értékek függvényében [55]
Ao és szerzőtársai [56] leszögezik, hogy a tribológiai szimulációk legújabb irányzata
megköveteli a kopás miatt bekövetkezett felületi változások leírását is. A kopási folyamat alatt
bekövetkezett felületi módosulások szimulálásához kifejlesztett eljárást közölnek, amely valós
kopási vizsgálatokon alapszik. Egy szemantikus hálót fejlesztettek, amely segítségével előre
jelezték a felületcsoportok kopásfüggő statisztikai paramétereinek változását az idő
függvényében.
A felületek egymáson történő terhelés alatti elmozdulásuk (súrlódásuk) során különböző,
tribológiai okokra visszavezethető változásokat szenvednek. A felületközeli rétegek olykor
jelentős metallográfiai, fizikai, kémiai átalakuláson mennek keresztül. A felület ilyen
módosulásai alapvetően meghatározzák a részecskeleválás feltételeit, ezzel később a kopást,
mint végeredményt. A felületközeli réteg súrlódási igénybevétel hatására megváltozott
szerkezetét a szakirodalom TTS-nek nevezi (Tribologically Transformed Surface).
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Kapoor és Franklin [57] szerint a TTS fontos szerepet játszik a kopás előrejelzésében. Ennek
bizonyítására egy számítógépes szimulációt használtak delaminációs kopás esetén, és
megvizsgálták a TTS hatását a kopási tényezőre. Modelljük egy érdességcsúcs kétdimenziós
modellje ismételt csúszást szimulál a következő egyszerűsítésekkel: az összes képlékeny
folyás a TTS-ben jön létre; a réteg vastagsága nagyobb, mint a Hertz-féle érintkezési sugár
fele (a); valamint a TTS egyenletesen oszlik el az egész kopási felületen. A koptatott anyagot
rétegekből állónak feltételezik, és amikor a felületen felhalmozódott alakváltozás egyenlő a
meghibásodáshoz szükséges kritikus értékkel, az anyag meghibásodik és delaminálódik, majd
ezután ezt a felső réteget eltávolítják a szimulációból. A modell a figyelembe veszi továbbá a
keményedést, valamint az alakváltozóképesség kimerülését. A szimuláció során a kritikus
nyíró alakváltozás növekményt a következő egyenlettel határozták meg:
⎛τ
⎞
∆γ = 0,00237 ⋅ ⎜⎜ Lx − 1⎟⎟
⎝ ks
⎠

ahol:

, ha

τ Lx ≥ k eff

(2.31)

∆γ - a nyírási alakváltozás növekmény (a halmozott aktuális
nyírási alakváltozás γ ),
τLx - a maximális nyírófeszültség a TTS-ben,
ks - valóságos vagy aktuális nyírószilárdság.

A szimuláció alapján megállapították, hogy egy vékony TTS réteg kialakulása is jelentősen
megváltoztatja a kopási tényezőt. Az Archard féle kopási tényező változik a dimenzió nélküli
képlékenységi indexel és az alkalmazott terheléssel továbbá a súrlódási tényező is
befolyásolható a TTS-sel.
A felületközeli réteg aktuális alakváltozóképessége közvetlenül is befolyásolja a súrlódást, és
kulcsszerepet játszik a részecskeleválás szempontjából. Eleőd és szerzőtársainak eredményei
is alátámasztják, hogy a felületközeli réteg alakváltozóképessége a lokális és aktuális
feszültségi állapot függvénye [32]. Erre utal Johnson [46] megállapítása is, miszerint a nyomó
feszültségi állapot, különösen annak hidrosztatikus komponense, elsődleges az
alakváltozóképesség megnövekedésének szempontjából. Eleőd [58] szerint a felületközeli
réteg alkalmazkodása jobban megérthető, ha a súrlódási igénybevétel hidrosztatikus
komponensének hatására a felületközeli réteget majdnem tökéletesen képlékenynek tekintjük.

2.5. A száraz súrlódás mechanizmusa
A száraz súrlódásnak a 2.13. ábrán bemutatott modelljét Godet [59, 60, 61] harmadik-test
elméletére támaszkodva Berthier [62] dolgozta ki.

2.13. ábra. A száraz súrlódás modellje és a harmadik-test körforgása [62]
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A felületközeli réteg lokális alakváltozóképességének kimerülése után, a felület(ek)
degradációja következtében, a felület(ek)ről részecskék válnak le. Részecske alatt azt a
legkisebb anyagmennyiséget értjük, amely a súrlódási igénybevétel hatására egyben válik le a
felületről. Ez a részecskeleválás képezi a harmadik-test belső forrását. A súrlódó felületek
közé kívülről is kerülhetnek egyrészt már korábban levált részecskék, másrészt szennyező, ill.
a súrlódási folyamatot módosító részecskék. A harmadik-test árama a súrlódó felületek között
ezekből a belső forrásokból és külső forrásokból táplálkozik. A levált részecskék egy része a
súrlódási folyamat során kiléphet a felületek közül. A súrlódás környezetét elhagyó
részecskék közül, amelyek ismét visszakerülnek a felületek közé, a harmadik-test külső
forrását bővítik. A részecskék visszaépülésén azt a jelenséget értjük, amelynek
eredményeképpen a kopásnyom a súrlódás során részben visszatöltődik, alakja eltér az
elméleti geometriájú alaktól. Más részük viszont kopadék formájában végleg elhagyja a
súrlódási rendszert. Ez utóbbi jelenti az adott súrlódási rendszer kopását.
Száraz súrlódásnál hamar kialakul egy állandósult állapot („steady state” állapot), ami része a
felületek alkalmazkodási mechanizmusának. Berthier [63] kutatásai alapján az állandósult
állapotra jellemző, hogy:
- a súrlódási tényezőt a harmadik-test reológiája (képződési és viselkedési mechanizmusa),
- a kopás mechanizmusát a harmadik-test folyama (third-body flow) határozza meg.
Godet [64] az első testek azon területeit, ahonnan a részecskék leválnak, „tápláló” zónáknak,
míg Berthier a harmadik test belső forrásainak nevezi. Fontos ezen területek működési
mechanizmusának ismerete, mert feszültségi, hőtani és más egyéb szempontból
közreműködnek a 3. test kialakításában. A részecskeleválás mechanizmusa nagyon sok féle
lehet. Felismerték [63, 64], hogy a letöredezett részecskék méretük és alakjuk szempontjából
valamint szerkezetük és ezzel összefüggésben mechanikai jellemzőik szempontjából is
jelentős változásokon mennek keresztül.
Descartes, és Berthier [65] a harmadik test megközelítést olyan érintkezésnél vizsgálták,
amelynél az egyik első testen MoS1,6 bevonatot alakítottak ki és a szilárd 3. test innen válik le.
A 3. test áramokat és a reológiát két féle módszerrel becsülték meg: leállás utáni
megfigyelésekkel acél/acél érintkezésnél és súrlódásközbeni (in situ) megfigyeléssel acél/zafír
érintkezésénél. Megállapították, hogy a 3. test áramok és reológiájuk összefüggésben van a
súrlódásban bekövetkezett változásokkal és a felület tönkremenetelével. Tanulmányozták,
hogy egy adott mechanizmusnál milyen fizikai-kémia hatások módosítják az áramokat és a
reológiát. Változtatták az amplitúdó nagyságát ( ± 50 µm- ± 500µm) és a ciklusok számát (3010000 ciklus) valamint a légkör összetételét (oxigén jelenlétében és oxigén hiányában). A 3.
test eredetére kimutatták, hogy az a MoS1,6 bevonatból származik és vastagsága kisebb, mint
200 nm. A vizsgálatok eredményeként megállapították, hogy:
- az elmozdulás amplitúdójának növelése növeli a belső forrás hozamát,
- a 3. test reológiája (tapadás és képlékenység) az elmozdulás nagyságával nem változik,
- az oxigén jelenléte döntően befolyásolja a 3. test folyam nagyságát, reológiáját és az
átlagos súrlódási tényező értékét.
Fillot és szerzőtársai [66] numerikus 3D kopásszimulációval foglalkoztak. A 3D végeselemes
modell szimulálja a részecskeleválást, a részecskék áramlását az érintkezésben és a
részecskék kiszorulását a felületek közül. A levált részecskékből egy réteg formálódik a
felületek között, amelyik elkülöníti a szilárd testeket (1. testeket) az érintkezés során. A
szimuláció bemutatja, hogyan befolyásolja az érintkezési geometria és a levált részecskék
tulajdonságai a kopást. A tömegmegmaradás elvének figyelembevételével egy analitikus
összefüggést javasoltak a kopásra, amely magába foglalja a levált részecskék sorsát is.
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A klasszikus kopás törvények (mint pl. az Archard törvény is) feltételezik azt, hogy nem
marad részecske az érintkezésben, így ezek a törvények jelentik ennek a modellnek az
alkalmazhatóságának a határait.
Singer és szerzőtársai [67] megállapították, hogy a 3. test az atomi vékonyságú filmtől a
mikrométer vastagságú törmelékig fontos szerepet játszik a súrlódási és a kopási folyamatok
kialakításában. A méréseket 3 különböző bevonattal, B2O3+C, MoSx és DLC bevonat
végezték el, majd a kopásnyomokat mikro-Raman spektroszkópiával elemezték. Hasonló
vizsgálatokat végzett Eleőd [68] különböző DLC bevonatokkal. A vizsgálatok eredményeként
megállapította, hogy a 3. test képződés során mechanikai ötvöződés is bekövetkezhet.
Iordanoff, Seve és Berthier [69] száraz érintkezés modellezéséhez a Distinct Element Methodot (megkülönböztetett elemek eljárást) használtak. Ebben a modellben a szilárd harmadik
testet diszkrét (elkülönült tagokból álló), egymásra ható részecskék összességének tekintik. A
szimulált érintkezés globális viselkedése elemezhető a jellemző paraméterek időfüggése
alapján. A modell alapján vizsgálták a részecskeméret és a részecskékre ható belsőerők
hatását. A részecskeméret hatását taszító erők (Hertz érintkezési modellen alapulva) és
adhéziós erők jelenlétében tanulmányozták. A választott határfeltételekkel bemutatták, hogy a
részecskeméret hatása elhanyagolható, amikor a részecskére ható belsőerők taszító erők, de
jelentős hatása van, amikor a részecskék összetapadása volt a mértékadó. A szilárd
szemcsékből álló harmadik test a kvázi-folyadék állapotból kvázi-szilárd állapotba került.
Linck, Baillet és Berthier [63]-ben megállapították, ahhoz hogy megmagyarázzák a belső
forrás működési mechanizmusát, az első lépés, hogy meghatározzák a részecske leválásért
felelős folyamatokat. Ennek vizsgálatához egy végeselemes szimulációt alkalmaztak, a
súrlódási érintkezés két tökéletesen sima első test közötti modellezésével. A szimulációk
segítségével bizonyították a helyi ütközések és csúszások létezését, amelyek magas
frekvencián mozognak az érintkező felületen keresztül. Ezek a helyi jelenségek felelősek
azokért a sokkal nagyobb lokális normál- és tangenciális feszültségekért, amelyek várhatóak
még egy sima felületnél is. Szeretnénk megjegyezni, hogy a száraz súrlódás és a kenőanyag
nélküli állapotban kialakult súrlódás nem azonos fogalmak. A száraz súrlódás fenti modelljét
szilárd kenőanyagokkal való kenés esetén dolgozták ki. Viszont a részecskeleválás folyamata
és a TTS képződés mindkét esetben azonos volt.

2.6. A képlékeny törés analitikus formában megfogalmazható kritériumai
Amint azt korábban már megállapítottuk, képlékeny törés akkor következik be, amikor az
adott anyag alakváltozóképessége a termodinamikai állapottényezők által meghatározott
feltételek mellett kimerül, azaz a halmozódó maradó alakváltozás az aktuális törési
határalakváltozást meghaladja.
A gömbtenzor szerepét szerkezeti anyagok alakíthatóságával összefüggésében először Maier
[70] vizsgálta. Ő alkalmazta először a nyomás, mint jellemző helyett a főfeszültségek átlaga
és az aktuális folyáshatár hányadosát (lásd a 2.11 összefüggést).
A feszültségi állapottól függő határalakváltozás meghatározására ma már számos módszer
ismert. Ezek egymástól alapvetően a határalakváltozás függvényének paraméterszámában
különböznek. Háromparaméteresek a síkgörbével megadott függvények, amelyek változóként
általában a Maier-féle feszültségmutatót [71], vagy a deformációtörténetet [51, 33]
használják. A jelen munkában a háromparaméteres leírások közül a Gillemot-féle fajlagos
törési munkán [51], és a Ziaja által módosított McClintock-féle határalakváltozáson, valamint
a négyparaméteres felületekkel megadott határállapoti leírások közül a Bogatov-féle és a
Darvas-Ziaja által kidolgozott módszereket hasonlítottuk össze, a részecskeleválás numerikus
szimulációjában való alkalmazhatóságuk szempontjából.
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Ziaja [33] kísérleti és elméleti úton igazolta, hogy a Gillemot-féle fajlagos törési munka függ
a feszültségi és az alakváltozási állapottól. Ezt az összefüggést felhasználva, a fajlagos törési
munka és a folyásgörbe közelítő hatványfüggvénye segítségével a törési határalakváltozás
kiszámítható:
1
⎡
⎤
(2.32)
⎢
3⋅(1+α+α ) ⎥⎥1+ n
ε = ⎢Wf ⋅ (1+ n) ⋅
⎥
f ⎢ C
2 +α
2

⎣⎢

⎦⎥

ahol: ε f - a törési határalakváltozás,
Wf - a fajlagos törési munka,
C - a folyásgörbe közelítő függvényének állandója,
n - a folyásgörbét közelítő hatványfüggvény kitevője,
α - a deformációtörténetet leíró (-1/2<α ≈ dε2/dε1<1) tényező.

A 2.14. ábrán a törési határalakváltozás érzékenységét elemeztük az α tényező függvényében.

2.14. ábra. A törési munkából számított határalakváltozás függése az α tényezőtől
A diagramon látható, hogy a függvény maximális értéke ε f = 0,52731, amely α=1-nél ill.
α= -0,5-nél található, a függvény minimális értéke pedig ε f = 0,46212, amely α=0-nál van.

Tehát az ε f változása mindössze 15 % az egész értelmezési tartományon.
Síkfeszültségi állapotban, ismert deformációtörténetet feltételezve, McClintock [72] is
kidolgozott egy elméletet, amely alapján a törési határalakváltozás meghatározható. A
McClintock-integrál zárt formában megoldható és a következő alakra hozható [33]:
(2.33)
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⎤
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ahol: Ki - integrálási állandó K i =
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Feltételezése szerint a képlékeny törés az úgynevezett ”dog-bone” típusú, nyírással történő
üreg-összekapcsolódás következménye, ami akkor kerül előtérbe, amikor energetikai
szempontból ez az üregegyesülési mód válik kedvezőbbé.

2.15. ábra. A törési határalakváltozás változása α függvényében a McClintock-féle
összefüggés alapján
Az 2.15. ábrán a törési határalakváltozást ábrázoltuk az α függvényében a McClintock-féle
összefüggés alapján. A diagramon látható, hogy a függvény maximális értéke ε f = 0,67136,
amely α=1-nél található, a függvény minimális értéke pedig ε f = 0,51389, amely α=-0,15-nél
van. Tehát az ε f változása mindössze 25 % az egész értelmezési tartományon.
Bogatov [73] két, a feszültségi állapotot jellemző tényező felhasználásával négyparaméteres
függvény (felület) segítségével írja le a törési határalakváltozást az aktuális feszültségi állapot
függvényében.

ε f = (C1 + C2 ⋅ k + C3 ⋅ µσ2 )

C4

(2.34)

ahol: µσ - a Lode-paraméter (2.12. összefüggés),
k - a Mayer-féle feszültségi állapot mutató, (2.11. összefüggés)
C1, C2, C3, C4 - anyagminőségtől függő állandók.
A határalakváltozást a két feszültségi állapot mutató függvényében ábrázolva egy görbült
felületet kapunk, amelynek maximuma a háromtengelyű nyomás, minimuma pedig a
háromtengelyű húzás állapotához tartozik.
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2.16. ábra. C 45 acél Bogatov-féle alakváltozási határfelülete
Ha megvizsgáljuk C 45 acél esetén az alakváltozási határfelület szélsőértékeit azt látjuk, hogy
2
2
µσ=1-nél és k negatív értékeinél kapjuk ε f -re a legnagyobb értékeket. − ≤ k ≤
3
3
tartományban a törési határalakváltozás változása 0, 208 = ε f ≅ 2, 4 , tehát az eddig ismertetett
módszerek közül a legérzékenyebben változik a feszültségi állapot függvényében. Abban az
esetben viszont, ha k értéke növekszik, ε f értéke hirtelen a végtelen felé fog tartani, ezért
numerikus modellezéshez nem célszerű alkalmazni.
Bogatov módszerét Darvas és Ziaja [31, 33] úgy fejlesztették tovább, hogy az ún. Lode-féle
feszültségmutatót a deformációtörténetből határozták meg, így a törési hatralakváltozást
Bogatovhoz hasonlóan felületekkel jellemzik, de nem csak az aktuális feszültségi állapot,
hanem a valódi alakváltozási állapot függvényében, így a határfelületet leíró négyparaméteres
görbesereg már nem csak a feszültségi állapotnak, hanem az alakváltozási állapotnak is
függvénye:
(2.35)
ε f = (C1 + C2 ⋅ µ ε ) ⋅ exp ⎡⎣(C3 + C4 ⋅ µ ε ) ⋅ k ⎤⎦
ahol: C1, C2, C3, C4 - anyagminőségtől függő állandók, (nem azonosak a
Bogatov-féle összefüggés állandóival)
µε - Lode-paraméter az alakváltozási állapot jellemzésére (2.17.
összefüggés),

2.17. ábra. Darvas-Ziaja-féle alakváltozási határfelület
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Mind a négy módszernek van előnye a többivel szemben. A Gillemot-féle fajlagos törési
munkát egyetlen szakítóvizsgálat eredményeiből meg lehet határozni. A fajlagos törési munka
viszont elméletileg állandó, de gyakorlatilag is csak kis mértékben függ az aktuális feszültségi
állapottól. A Darvas-Ziaja-féle alakváltozási határfelületet négyparaméteres görbesereg
segítségével lehet előállítani, meghatározásához négy független mérésre van szükség. Ez a
módszer veszi figyelembe a legszélesebb tartományban a feszültségi állapot hatását, bár az
eredmények valós értelmezési tartománya gyakorlatilag itt is csak a síkfeszültségi állapotra
korlátozódik. A Ziaja által módosított McClintock-elmélet előnye, hogy a folyásgörbe
adataival és a kettős síkállapotban mért első főnyúlás segítségével a törési határalakváltozás
meghatározható. A módszer további előnye, hogy folyásgörbe adataival a hidrosztatikus
nyomás állapotához tartozó határalakváltozás is becsülhető.

2.7. A részecskeleválás jelenségének vizsgálata és modellezési
lehetősége
A súrlódó felületek topográfiájának, összetételének és állapotának vizsgálatára alkalmazott
eljárások felbontóképessége mára a µm-nagyságrendől nm-nagyságrendre csökkent. A
megfigyelések rekonstruálását hivatott numerikus modellek ezáltal egyre távolabb kerülnek a
makro-léptéktől, ennek megfelelően a hagyományos anyagvizsgálatokkal makro-léptékben
meghatározott anyagjellemzők és anyagtörvények már nem alkalmazhatók általános
érvénnyel ezeknél a modelleknél. A következőkben a kopás megindulását közvetlenül kiváltó
részecskeleválás makro-, mikro- és nano-léptékű lehetséges kritériumait próbáljuk meg
összefoglalni.
Közismert, hogy a részecskeleválás és a kopás között csak igen gyenge a korrelációs
kapcsolat. Mégis, mivel a kopási folyamatok megindulását a részecskeleválásnak kell
megelőznie, ennek ismerete és valósághű modellezése nélkül a kopás csökkentésére, ill.
megakadályozására irányuló erőfeszítések többnyire eredménytelenek. A részecskeleválás
egy lokális törési folyamat eredménye. A mikroforgácsolást kivéve a törés (a
részecskeleválás) három különböző módon következhet be:
-

-

-

rideg állapotban: rugalmas feszültségi állapot eredményeként, a képlékeny alakváltozás
megindulása nélkül, amikor a fajlagos törési munka nullára csökken az állapottényezők
kedvezőtlen hatása következtében. A legtöbb csúszási rendszerrel rendelkező köbös rácsú
fémek esetében nem várható, hogy meginduljon a törés képlékeny alakváltozás nélkül.
Térközepes köbös rácsú fémek esetében és még inkább hexagonális rácsú fémeknél, a
rideg törés bekövetkezhet az állapottényezők együttes hatásának következtében. Egyes
érdességcsúcsok rideg állapotba kerülhetnek abban a pillanatban, amikor a súrlódás
megkezdődik és mivel a részecskék fajlagos törési munkája nulla, a részecske leválása
bekövetkezhet képlékeny alakváltozás nélkül. Ezeknek részecskéknek a leválása jellemzi
a kopást.
kifáradás eredményeképpen: a halmozódó károsodások következtében, rugalmas
érintkezési feltételek mellett. Abban az esetben, amikor a feszültség kisebb a
folyáshatárnál, számításba véve az elemi károsodások halmozódását, a törés megindul,
amikor az elemi képlékeny alakváltozások munkájának összege eléri a töréshez szükséges
teljes alakváltozási munkát [51].
képlékeny alakváltozás következtében: amikor az adott környezet képlékeny alakváltozása
eléri, ill. meghaladja az aktuális feszültségi és alakváltozási állapot által meghatározott
törési határalakváltozást.
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A részecskeleválás mindhárom mechanizmusára nézve igaz tehát, hogy részecskeleválást
okozó törés akkor következik be, ha az adott valóságos érintkezési környezet
alakváltozóképessége kimerül. [74, 75]. Ezt a kritériumot viszont különbözőképpen kell
megfogalmazni akkor, ha a törést makro-, mikro- vagy nano léptékű környezetben vizsgáljuk.
Az elmúlt néhány évtizedben sok kutató felismerte, hogy a kifáradási törés előfordulását
döntően befolyásolja a képlékeny folyás a felületi rétegben. Mervin és Johnson [76] szerint a
képlékeny folyás akkor indul meg, ha a terhelés eléri a shake-down határt.
Chiou és Hwang [77] a fáradásos törések és a képlékeny alakváltozás közötti kapcsolatot
vizsgálták kísérletileg a felületi rétegben (2.18. ábra), kent gördülő-csúszó érintkezésnél.
Ábrázolták a képlékeny alakváltozás profiljának változását és a fáradt törés irányának
terjedését az érintkezési felületen. Kimutatták, hogy a súrlódási út növekedésével a képlékeny
alakváltozás mértéke is egyértelműen növekedett. Amikor a forgásból eredő ciklusszám
nagyobb volt, mint 1,36 ⋅ 105 ciklus, a képlékeny alakváltozás mértéke elért egy telített értéket
és kifáradási repedés terjedése volt megfigyelhető az érintkező felületek alatt. Ezért a
kifáradási törés kezdete úgy tekinthető, mint a képlékeny alakváltozás mértékének függvénye.
Ezenfelül azt találták, hogy a kifáradási repedésterjedés iránya összefüggésben van a
képlékeny alakváltozás irányával (majdnem megegyezik) és független a csúszási aránytól.

2.18. ábra. A rugalmas és képlékeny alakváltozási zónák hatása a repedések terjedésére [77]
Datsyshyn és szerzőtársai [78] gördülő felület károsodását vizsgálták száraz súrlódásnál, a
gördülő testek kifáradási törésének kétdimenziós modelljét alkalmazva. Egy algoritmust
dolgoztak ki a kifáradási repedésterjedés lépésről-lépésre történő számításához. A gördülő
elempár egy meghibásodott részét rugalmas, izotrop féltérként szimulálták a felülettel
párhuzamos repedésekkel. A felületi terhelést minden gördülő ciklusban Hertz-érintkezési
terhelés ismételt eltolásával vették figyelembe. Az algoritmus számításba veszi a feszültségalakváltozási állapot változását a repedés csúcsánál. A számításokat különböző súrlódási
tényező értékekkel (µ = 0,1-0,4) végezték el és a kapott eredményeket kísérleti értékekkel is
összehasonlították. Megállapították, hogy a súrlódási tényező nagy értékeinél (0,20<µ <0,40)
a repedések a felület alatt mélyen az anyagban terjednek, kis értékeknél (0<µ <0,20) viszont
túlnyomóan a test határa mentén az ellentest mozgásának irányában.
Franklin, Widiyarte és Kapoor szerint [79], ha egy képlékeny anyagot ismétlődő gördülő
igénybevétel terhel, nagyfokú nyíróalakváltozás halmozódhat fel közel a felülethez. Az
alakváltozó képesség kimerülése után az anyagban folytonossági hiány keletkezik, és ez a
hiba részecskeleválást eredményez.
Kapoor és Franklin [80] diszkretizálta a felületközeli anyagot vékony rétegekbe, amelyeknek
mindegyike nagy nyírófeszültségnek van kitéve minden ciklusnál. Kezdetben az összes
elkülönült rétegnek a tulajdonságai megegyeznek az alapanyagéval, amelyről feltételezik,
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hogy izotrop és homogén. Minden réteg felkeményedik, azaz az aktuális nyíró folyáshatár a
felhalmozódott alakváltozás függvénye. Ha egyszer a felületi réteg alakváltozása eléri a
kritikus nyírási alakváltozást, az anyag képlékenységi határának megfelelően a réteg
meghibásodik és eltávolítják a modellből, mint kopási törmelék.
Mao, Roberts és Parkin-Moore [81] végeselemes kontaktmechanikai és kifáradási törés
modelleket fejlesztettek ki azért, hogy megértsék a műszaki felületek érintkezési viselkedését,
és hogy megbecsüljék a várható élettartamot. Feszültségek és alakváltozások alapján a
dinamikus érintkezési viselkedés és a statikus érintkezési viselkedés összehasonlítására
koncentráltak. Szintén vizsgálták a felület súrlódásos érintkezésekor keletkező hőátvitel
nagyságát, továbbá villanási hőmérséklet számításokat is végeztek. A következő
megállapításokat tették: statikus érintkezés esetén a felületen maximális lesz a von Mises
feszültség, ha a felület súrlódási tényezője egyenlő vagy nagyobb, mint 0,3 [46]. Dinamikus
érintkezésnél a maximális von Mises feszültség érték több, mint 10%-al növekszik a
dinamikus érintkezés miatt, miközben a feszültség eloszlások is megváltoztak. Végül a modell
alapján kapott eredményeket (pl. repedésterjedés) kísérleti eredményekkel hasonlították össze.
Li és szerzőtársai [82] súrlódó felület 2-D-s, 3D-s felület topográfiájának képét és kopási
részecske képét dolgozták fel ill. digitalizálták a repedésterjedés számításához. A
repedésterjedés a felület topográfia és a kopás részecske jellemzésére, belső
törvényszerűségeinek tanulmányozására használható. A repedésterjedés mint paraméter, arra
szolgál, hogy meg tudják különböztetni a különféle alakú kopás részecskék típusait. Egy
számítógépes programot fejlesztettek ki a repedésterjedés profiljának és a felületi törés
számításának meghatározásához. A számításokhoz öt különböző módszert használtak. A
program helyes működésének ellenőrzéséhez matematikai repedés függvényeket generáltak,
ami alapján meghatározták az ideális repedés kiterjedést. A program alkalmazásaként egy
bevont felület repedésterjedését becsülték meg és hasonlították össze három különböző
formájú (gömb alakú, forgács alakú és oxidációs) kopási részecske keletkezése estén.
Bowden és Tabor [83], valamint Rabinovicz [84] a részecskeleválás megindulását ahhoz a
súrlódás során fellépő átlagos nyírófeszültség-értékhez kötötték, amelyik eléri a lágyabb
anyag nyíró folyáshatárát. Kragelszkijnél jelenik meg először [85] a nyíró folyáshatár
terheléstől függő értéke. Kragelszkij és munkatársai az egyes fémek kritikus nyírófeszültség
értékeit Bridgman [86] vékony lemezek hidrosztatikus nyomás mellett végzett nyíróvizsgálati
eredményeiből számították ki, és ezáltal csaknem egy nagyságrenddel kisebb értékeket kaptak,
mint a korábbi szerzők.
A makro-léptékű modellek esetében a részecskeleválás megindulásával kapcsolatos és a
gyakorlat számára is alkalmazható kritériumokat először Fleischer dolgozta ki. Fleischer [87]
a látszólagos súrlódási energiasűrűség fogalmának bevezetésével és a károsodások
halmozódásának elméletét alkalmazva, az anyagra jellemző fajlagos törési munka
ismeretében fel tudta írni a részecskeleválás megindulását kiváltó kritikus súrlódási
energiasűrűséget. Elméletének lényeges vonása, hogy tisztán rugalmas érintkezések esetén is
meghatározható a halmozódó maradó alakváltozások törést okozó hatása. Fleischer elmélete
már átmenetet képez a részecskeleválás makro- és a mikro-léptékű kritériumának
megfogalmazása között, mivel a kopás megindulását, azaz a részecskeleválást kiváltó kritikus
súrlódási energiasűrűség valójában csak egyetlen érintkezésben lévő érdességcsúcs-párra igaz.
Suh [88] delaminációs elmélete szerint viszont a nyírófeszültségek okozta képlékeny
alakváltozások halmozódásából keletkező, a felülettel párhuzamos repedések eredménye a
részecskeleválás. Ezért a részecskeleválás kritériumaként a törésmechanikai úton
meghatározott KII feszültségintenzitás tényezőt alkalmazza. Hasonlóképpen törésmechanikai
alapokon nyugszik Rosenfield [89] kopáselmélete is, amely a részecskeleválás kritériumaként
az ún. súrlódási nyúlást (alakváltozást) alkalmazza.
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Terheci és munkatársai [90] egy modellt alkottak, amely leírja a részecske kialakulás, leválás
és tapadás mechanizmusait. A modell megmutatja a megfigyelt rezgések ingadozása, a levált
részecskék felhalmozódása (3. test képződés ) és újbóli törése (aprózódása) közötti
kapcsolatot.
A mechanizmusok sorozatát, amelyek az összetett kopás és súrlódás jelenségéért felelősek,
Godet, Berthier, Lancaster és Vincent [91] a következőképpen foglalták össze:
1. Részecskeleválási szakasz: amely magába foglalja az abráziót, delaminációt, törést és
gyalulást (mikroforgácsolást).
2. Átmenet a két-test érintkezésből a három-test érintkezésbe: mint ezeknek a kopási
mechanizmusoknak az egyik eredménye.
3. A felületközeli rétegek viselkedésének állandósult szakasza: alakváltozás, az
alakváltozóképesség kimerülése, részecskeleválás, a harmadik testek csúszása-gördülése a
felületek között.
4. A 3. testek csapdába ejtése, felaprítása, gyalulása vagy őrlése.
Terheci és szerzőtársai [90] által vizsgált súrlódó elempár (tű-korong) G 3500 öntöttvasból
készült. Az optikai és pásztázó elektronmikroszkóppal kapott felvételeket képanalízissel
elemezték. A kopásnyom profilokat szelvénymérővel (érdességmérő) analizálták. A
vizsgálatok alapján a következő fontos megállapításokat teszik: a megfigyelt felület a
kopásnyomban számos barázdát tartalmaz, amelyek az erős helyi gyalulás eredményei,
amelyeket a beágyazott törmelékek vagy érdesség csúcsok állítottak elő. Ezeket a kopás
barázdákat lyukak szakítják félbe, így jelölve a nagyobb részecskék leválásának helyeit.
Ezeknek a kör alakú barázdáknak a közelebbi vizsgálata egy érzékeny érdességmérővel,
felfedi azt a tényt, hogy a gyalulási folyamat alatt, amikor egy nagyon finom réteg leválik,
képlékeny alakváltozás is történik, amely a kopási nyomban lévő gerinc kialakulásához vezet.
Repedéseket figyeltek meg a felület alatt, (kb. 200 µm hosszú és 50 µm széles) és ezek a
repedések a legnagyobb képlékeny alakváltozás mélységére és a repedések terjedési hosszára
utalnak a részecskeleválás előtt. Ezek a repedések a felületről indulnak ki különböző
szögekben, és az anyag belsejébe terjednek. A részecskék leválnak, amikor a repedések elérik
a felületet, azokon a helyeken, ahol a felület és a felület alatti repedések találkoznak.

2.19. ábra. A részecskék leválása a felületi, ill. a felület alatti repedések hatására [90]
A részecskeleválás vagy az ellenfelületen elhelyezkedő érdesség csúcsok abrazív hatása miatt
jön létre, vagy úgy, hogy a részecskéket az elmozduló ellenfelület kiszakítja a felületből.
Bemutatták, hogy a nagyobb részecskék fejlődését, amely az adhéziónak és a delaminációnak
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együttes eredménye, nagy részben a 3. test mennyisége, mérete és alakja szabályozza. A 3.test
növeli a névleges feszültséget és csökkenti a névleges felületet. A 3. test jelenléte rezgést
eredményez, amely gyorsítja a kopási mechanizmusokat. Mérésük szerint a rezgések
amplitúdója növekszik a növekvő fordulatszámmal és a nagyobb részecskemérettel.
Terheci [92] a felületi kifáradás (SFW, Surface-Fatique-Wear) alapján létrejövő kopás egy
alternatív modelljét javasolta a cikkben. A felületi töréseket főleg az SFW által előállított
kopás részecskék folyama határozza meg. A kontaktmechanika új modelljét fogalmazta meg,
amely figyelembe veszi az anyag mikroszerkezetének időbeni változását, és ez különbözik
azoktól a modellektől, amelyek kizárólag a felületi topagráfia változását értékeli. A száraz
súrlódás során, a kialakult feszültségi állapot a keményebb anyag érintkezési tartományán
kialakuló nyomáseloszlás eredménye. Egy új mennyiségi vizsgálatot végzett, hogy kiértékelje
az SFW hatását a keletkező teljes kopási veszteségre. Azt állapította meg, hogy az SFW egy
meghatározója a száraz súrlódás során keletkező teljes kopási veszteségnek. A felületi
kifáradás valójában kettős kifáradási mechanizmus eredménye. Az egyik az érdességek
közvetlen érintkezése során jön létre az érintkezési nyomás és nyírás hatására. A másik az
érintkezési tartomány előtt vagy mögött a felületközeli rétegben kialakult húzó vagy nyomó
feszültségi állapot hatására. Általában elmondható, hogy az anyag fizikai folytonossági hiánya
helyileg koncentrált feszültségmező kialakulásához vezet. A nyomó-, és húzófeszültségek
együttes hatására a felület képlékenyen alakváltozik az alakváltozóképesség kimerüléséig. A
felületi nyomáseloszlás egy új modelljét mutatta be valós érintkezési tartományok
figyelembevételével. Az ismétlődés során egy viszonylag egyenszilárdságú mátrixban
nyomási szigetek alakultak ki. A felületen, néhány terhelési ciklus után, a nagyobb szilárdság
(keménység) kis „szigetei” jelentek meg. Ez az egyenetlen keménység eloszlás, amely
nagyobb nyomású helyek kialakulásához vezet, feltételezése szerint jelentős szerepet játszik a
felületek közötti feszültség eloszlásban és ennek következtében az SFW- kialakulásában.
Rendszerint, amikor a rugalmas alakváltozó képesség kimerül, a lágyabb mátrix a keményebb
„szigetek” körül helyi képlékeny alakváltozást szenved. A feszültség főleg a felületen
koncentrálódik, a maradófeszültség pedig az anyag belseje felé terjed. A repedésterjedés a
kemény szigetek és képlékeny anyag közötti határsávban alakul ki.
Terheci [93] egyszerű statisztikai és alaktani elemzéseket használt, összhangban a felületi
kifáradás általános elméletével, hogy meghatározza a felületi kifáradáson alapuló kopási
mechanizmus (SFW) időbeni változását. A repedés kezdetét és terjedését új mechanizmus
alapján tanulmányozta, amely magyarázatul szolgál a kopási részecske kialakulására.
Kimutatta, hogy a repedésterjedés 10 és 60 µm mélység között van, mélyebb szinten, mint
előzőleg feltételezték. Megállapította, hogy a delamináció, ami szintén felületi kifáradás
eredménye, csak kis szerepet játszik a teljes kopásban.
Brendlé és szerzőtársai [94] a részecskeleválást grafit tű és polírozott acéltárcsa párosításnál
vizsgálták. A részecskeleválás lineáris összefüggését állapították meg a csúszási sebesség
logaritmusával.
Hsu és munkatársai [95] bemutatták száraz és kent súrlódási állapotban a kopási térképek, és
kopási diagramok alkalmazását. Felvetik a térképekből nyerhető kopásegyenletek
alkalmazásának lehetőségét is. Ezen kívül egyedülálló érdességcsúcs ütközési szimulációt
végeztek (két golyóval), hogy tanulmányozzák az érdességcsúcs-érdességcsúcs érintkezési
viszonyait. Egyszeri ütközés alapján megállapították, hogy a súrlódási tényező értéke
befolyásolja a nyíró alakváltozás szögét és az alakváltozási mező mélységét a felület alatt. A
súrlódási tényező ~0,4 értékénél a nyíró alakváltozás maximális lesz a felületen, a nyíró
alakváltozási szög viszont nulla lesz (az alakváltozás iránya párhuzamos a felülettel), és ennek
következtében a felületen repedés keletkezik. A kopás bekövetkezik, amikor a nyíró
alakváltozás elér egy bizonyos kritikus értéket. Amikor sokszoros ütközési vizsgálatot
végeztek 0,4 alatti súrlódási tényezővel, a nyíró alakváltozás minden egyes ütközés után
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felhalmozódott. (Amikor a súrlódási tényező értéke nagyobb volt, mint 0,4 az alakváltozási
tartalék kimerülése miatti kopás azonnal megjelent.) Ennek eredményeként kopás jelenik
meg, amikor a felhalmozódott alakváltozás elér egy kritikus szintet. Ezekből az
eredményekből megállapították, hogy a nyíró alakváltozás felhalmozódási aránya és az
alakváltozási réteg mélysége fontos paraméterei a fémek kopásának.
Az irodalomban megjelent kopás modellekben az alapanyag feszültségi állapota vagy a kopott
anyag feszültségtörténete általában nem jelenik meg, mint a folyamatot befolyásoló tényező.
Spuzic és szerzőtársai [96] húzásnak és nyomásnak kitett próbatesteket vizsgált abráziós
kopás esetén. Az eredményeik azt mutatják, hogy a barázdák mélysége és a kopási
mechanizmus különbözik attól függően, hogy a próbatestek húzásnak vagy nyomásnak
vannak kitéve. Ez kapcsolatban lehet azzal, hogy nyomásnak kitett karcolt felületek esetén
nagyobb a képlékeny alakváltozás, mint hasonló feltételeknél húzás esetében.
Clair és szerzőtársai [97] bemutattak egy 2D-s végeselemes modellt a részecskeleválás
előrejelzésére rugalmasan terhelt érintkezések esetén. Ennek a 2D-s végeselemes modellnek a
segítségével a feszültségtörténet számítható a két érintkező test minden egyes
csomópontjában a terhelési ciklus alatt. Többtengelyű kifáradási kritériumot használtak, hogy
megállapítsák a kifáradási károsodás helyét és első megjelenéséhez szükséges ciklusok
számát. A károsodott anyag rugalmas viselkedését helyileg módosították és a csökkent
rugalmasságú, károsodott anyaggal folytatták a számításokat. Ezt az elemi hurkot ismételték,
és előre becsülték a meghibásodások terjedését. Ez a modell olyan kis terhelésű
érintkezésekre használható, amelyeknél a felület tribológiai károsodása nagyciklusú (> 104)
kifáradás következménye.
Blake [12] szerint, amikor egy fém egy másik fémen csúszik, képlékeny alakváltozások
keletkezhetnek a felületi rétegben, és ezek az alakváltozások kapcsolatban vannak a kopási
részecskék leválásával. Kvantitatív összefüggést talált a csúszásból adódó alakváltozás
sebessége ( ε& ) és a kopás intenzitása között. Kísérleteket nem-vasalapú fémeken (sárgaréz,
alumínium, vörösréz) végezte. 2D végeselemes analízist alkalmazott, hogy szimulálja a
kopási folyamatot. Rugalmas-képlékeny modellt használt egyedülálló kettős ékalakú
érdességcsúcs-kölcsönhatáson alapulva (2.20. ábra).

2.20. ábra. Kettős ékalakú rugalmas-képlékeny modell (f- Tresca tényező) [12]
Az érdességcsúcsról feltételezte, hogy merev és kontakt-elemeket használt a merev érdesség
csúcs és a lágy fém között a határfelületek definiálására. Eredményeket mutattott be az
elméleti megközelítések és a kísérleti mérések összehasonlítására. A súrlódási tényezőt a
csúszó-vonal mező ismeretében az első fejezet (2.3) egyenlete szerint számította.
A fajlagos kopási tényezőt (κ ) az érintkezés tulajdonságainak függvényeként fejezte ki:
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κ=
ahol: µ
r
εf

9 ⋅ 3 ⋅r ⋅µ
1− D
ε fDMC ⋅ ∆γ e MC

(2.36)

- a súrlódási tényező,
- a felületi réteg képlékeny alakváltozásának munkája és a
teljes súrlódási munka aránya,
- a törési határalakváltozás,

DMC - a Manson-Coffin kifáradási törvény kitevője,
∆γe - az egy érdesség áthaladásával előidézett fajlagos képlékeny
alakváltozás.
Az elméleti súrlódási tényezőt az érdesség csúcsszögének (α) függvényében a 2.20-as ábra
szaggatott vonala mutatja. A diagramban feltüntette a végeselemes számításból és a
kísérletekből kapott eredményeket is, amelyek között igen jó korreláció mutatkozik.
Megállapította, hogy a csúszó érintkezésben lévő felületek majdnem mindig képlékeny
alakváltozást szenvednek és a valóságos képlékeny alakváltozás mértéke a felület alatt,
mélységben változik (a különböző terhelési feltételektől függően), amint a merev-képlékeny
modell is igazolja. A próbatestek keresztmetszeti képének vizsgálata alapján azt találta, hogy
van egy maximális nyíró alakváltozás ∆γmax, ami közelítőleg állandó ebben a vékony
rétegben, ugyanakkor a nyíró alakváltozás fokozatosan nullára csökken a megfigyelt
képlékeny terület alján. A végeselemes számítások részletes információt szolgáltatnak az
alakváltozásokról és az alakváltozási mezőkről. A számítási eredmények azt mutatják, hogy
az alakváltozások a mélységgel változnak, de nem lineáris módon (exponenciálisan). A szerző
vizsgálta még a csúcsszög nagyságának és az ék lekerekítésének hatását az alakváltozási
mezőre. A kopási tényező kísérleti értékét is összehasonlította a rugalmas-képlékeny
modellből kapott értékkel és meglehetősen jó egyezést talált közöttük. Az eredmények azt
sugallják, hogy a valóságos alakíthatóság a részecskeleválásnál egyszerűen kapcsolatba
hozható a törési alakváltozással. Néhány esetben a kísérleti eredmények és a végeselemes
számítások között nagy eltérés adódott, amit a 3.testek jelenlétével magyarázott.
Ko és társai [98] két acél felületet vizsgáltak csúszó érintkezés során analitikusan és kísérleti
úton. A kísérleteket egy viszonylag kemény henger lágy síkon történő ismétlődő csúszására
végezték el. A felületek névlegesen simának tekintették. Egy kopási modellt mutattak be
száraz csúszási feltételek mellett nagy súrlódási tényezőnél (µ =0,8). A szerzők szerint ilyen
feltételeknél a repedésterjedés és a részecskeleválás a rugalmassági határ alatt is előfordulhat.
A tisztán rugalmas végeselemes analízis a lineáris törésmechanikát és a Hertz érintkezési
elméletet használtak, hogy szimulálják a repedésterjedés és a kopási részecske kialakulását és
leválását egy létező felületi repedésből kiindulva. A modell feltételezi a repedés jelenlétét egy
kezdeti szöggel és egy induló repedéshosszal (2.21. ábra). A szimuláció alapján azt találták,
hogy a repedés a síkfelület felé terjed, és a felület felé fordul, hogy kialakuljon egy
egyedülálló kopás részecske.
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2.21. ábra. A repedés kialakulása és terjedése a felület alatt [98]
A töréshez szükséges ciklusok számát diagramokon közölték. Megállapították, hogy a
részecskék kialakulása és jellemzői függenek a normális terheléstől, a repedés kezdeti
szögétől és hosszától. A szimulációval előre jelzett részecske méret és a becsült kopási
mennyiség elfogadhatóan megközelíti a kísérletekkel kapott eredményeket. Még egy fontos
megállapítást tettek a metszeteken végzett keménység vizsgálat alapján, miszerint jelentős
keményedést mutattak ki a felületközeli rétegben.

2.8. A kopási tényezők
Ravikiran [99] összefoglalja és összehasonlítja a tribológia irodalmában a kopás mennyiségi
meghatározására leggyakrabban használt fogalmakat és összefüggéseket:
- Kopási térfogat (V): térfogat veszteség, a kopásnyom térfogata, amelyet súlyméréssel
határoznak meg, vagy a kopásnyom szélességéből, ill. keresztmetszetéből számítanak
ki [m3; mm3]
- Kopás intenzitás: indirekt módon az időegységre vonatkoztatott térfogat veszteség,
Il =

V
; [m3/m]
s

I=

V
;
An ⋅ s

(2.37)

vagy
I=

V
An ⋅ v ⋅ t

[-]

(2.38)

ahol: An - a névleges érintkezés területe,
v
- csúszási sebesség,
t
- az összes csúszási idő,
s
- az összes csúszási út.
- Kopási tényező: a súrlódási munkára vonatkoztatott térfogat veszteség, [m3/Nm]
K=

V
;
Fs ⋅ s

K=

V
;
Fs ⋅ v ⋅ t

K=

V
I
=
µ ⋅ pH max ⋅ An ⋅ v ⋅ t µ ⋅ pH max

(2.39)

vagy
K=

V
FN ⋅ s
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(2.40)

ahol: Fs
FN
pHmax
µ

- a súrlódási erő,
- a normális irányú erő,
- a Hertz-féle felületi nyomás maximális értéke,
- a súrlódási tényező.

- Fajlagos kopási tényező (Archard-féle kopási tényező): a kopási tényező és a
keménység szorzata, [dimenzió nélküli]
κ = K ⋅ 3H

(2.41)

A szerző szerint legnagyobb jelentősége a mértékegység nélküli kopás intenzitásnak van, mert
ez megfelelő kísérleti eredmények ismeretében méretezés alapjául is szolgálhat.
Godet [76] szerint a sebességi alkalmazkodás mértéke függ a lekopott részecskékből kialakult
réteg (3. test) kémiai és mechanikai összetételétől. A felület protektív jellege úgy tekinthető,
mint a 3. test hatékonysága a kopás csökkentés szempontjából, hasonlóan a határkenés
szerepéhez a kent rendszernél. Ezért a kopás mennyiségi jellemzésére a dimenzió nélküli
kopás intenzitási tényező módosítását javasolja:
I ' = I ⋅ L ⋅η

(2.42)

ahol: L - a névleges súrlódó felületek aránya,
η - a 3. test súrlódást módosító hatását kifejező hatékonysági
tényező.
Kritikai észrevételek a kopási tényezők alkalmazásával kapcsolatban:
- Nem egyértelmű, hogy An alatt a Hertz-féle érintkezésből számított névleges
felületet értik-e, ill., hogy An vagy Ar szerepel-e az összefüggésekben?
- A fellépő erők közül FN-t vagy Fs-t használják az összefüggésekben?
- Nem derül ki, hogy milyen keménységet, HV-t, MHV-t vagy HRC-t használnak a
felület keménységének jellemzésére
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy nincs egyértelmű összehasonlítási lehetőség és
mindegyik tényező csak az adott kísérleti paraméterek ismeretében alkalmazható.
A feldolgozott irodalomból levonható következtetések

A hivatkozott 100 db. szakirodalmi munka feldolgozása után az alábbi általánosítható
következtetéseket vonhatjuk le:
- A száraz súrlódással foglalkozó kutatások elsősorban a kopás megindulásának
körülményeivel, azaz a részecskeleválás folyamatával és feltételrendszerével, valamint a TTS
képződés feltételezett mechanizmusával foglalkoznak.
- Számos publikáció hivatkozik az érintkezéskor kialakuló feszültségi állapot hidrosztatikus
komponensének szerepére és kedvező hatására , valamint a harmadik test súrlódást módosító
hatásának jelentőségére.
- Sem a súrlódási tényező, sem a részecskeleválás, sem a kopás leírására nincs általános
érvényű összefüggés.
- Általánosságban a kopási tényezőket használják még mindig a kopás mértékének
meghatározására.
- A részecskék visszaépülésének jelenségével és lehetséges magyarázatával a szakirodalom
nem foglalkozik.
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3. A kopás megindulásának kísérleti vizsgálata
3.1. A kísérletek leírása illetve kiértékelése
Kísérleti célkitűzés: a kopás kezdeti szakaszának (az ún. részecskeleválás szakaszának)
tapasztalati megismerése, kísérleti nyomon követése száraz súrlódás, pontosabban
fémfelületek kenőanyag nélküli súrlódásának állapotában.
Kísérletek lényege: az érintkezés kialakulásától kezdve a „steady-state” (állandósult állapot)
állapot kialakulásáig próbáljuk meg a folyamatot vizsgálni.
Vizsgálati módszerek kiválasztása és a vizsgálati paraméterek meghatározása: a száraz
súrlódás során kialakult kopás és részecskeleválás folyamatainak vizsgálatára négy, az
érintkezés geometriáját tekintve hasonló, de az érintkezés mechanikai viszonyait, valamint a
súrlódási úthosszat tekintve egymástól nagymértékben különböző vizsgálatot alkalmaztunk:
- hagyományos, gépi laboratóriumi vizsgálati módszereket kenőanyag nélküli súrlódási
körülmények között:
- Shell 4-golyós vizsgálatot,
- SRV súrlódásvizsgálatot (Schwingende Reibung Versuch = rezgő súrlódás vizsgálat),
- SP 15 karcvizsgálatot, valamint
- célirányos, kis ismétlődési számú, alternáló súrlódás vizsgálatot.
Vizsgálati paraméterek meghatározása: általános szempontok a terhelés megállapításánál:
- a felületközeli réteg feszültségi állapota a tisztán rugalmas és a rugalmas-képlékeny
állapotban is vizsgálható legyen.
- érintkezés jellege: gömb-gömb, gömb-sík
- vizsgálati idő: 5-180 s
A vizsgálatok és a kísérletekhez használt anyagok jellemzése
Az egyes vizsgálatoknál az elmozdulás sebességét a vizsgálóberendezés határozta meg,
változtatni csak a terhelést és a vizsgálati időt lehetett. Tekintettel arra, hogy kutatásunk egyik
alapvető célkitűzése a részecskeleválás megindulásának tanulmányozása, a terhelés
meghatározásánál abból indultunk ki, hogy olyan vizsgálatot is végezzünk, amelynél a
felületközeli réteg képlékeny alakváltozása még nem indul meg, ill. amelynél a feszültségi
állapot a felületközeli réteg képlékeny alakváltozását okozhatja.
Az alkalmazott vizsgálatokat és a vizsgálati paramétereket, valamint a vizsgálat során mért és
értékelt eredményeket összefoglalóan a 3.1. táblázat szemlélteti.
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3.1. táblázat: Az elvégzett vizsgálatok paramétereinek összehasonlítása

Shell 4-golyós
vizsgálat
(BME-JHT)

SRV vizsgálat
(MOL Wear
Check Labor)

SP 15
karcvizsgálat
(Miskolci
Egyetem
MechanikaiTechnológiai
Tsz.)

Kis ciklusszámú
súrlódásvizsgálat
(BME-JHT)

n

F
R

Elrendezés
R

FN

Súrlódó elempár

R

FN

R

FN

golyó-golyók
R=6,35 mm
golyók anyaga:
100 Cr6

F
pHmax
[N]
[MPa]
10
1014
Vizsgálati terhelés
20
1278
30
1463
50
1734
100
2185
200
2753
10, 30, 60, 120,
Vizsgálati idő
180 [s]

Amplitúdó
Átlagos sebesség

1,09 [m/s]

golyó-síklap
tű-síklap
golyó-síklap
R=5 mm
R=0,2 mm
R=5 mm
φ24x8 mm
φ24x8 mm
φ24x8 mm
golyók anyaga: Rockwell csúcs: golyók anyaga:
100 Cr6
gyémánt
100 Cr6
pogácsa:
pogácsa:
pogácsa:
C45 normalizált, C45 normalizált, C45 normalizált,
polírozva
polírozva
polírozva
F
pHmax
F
pHmax
F
pHmax
[N]
[N]
[MPa]
[N]
[MPa]
[MPa]
20
1272
20
1272
2...30 6969...
16175
30
1456
30
1456

5, 10, 20, 30, 40,
60 [s]
0,25 és 0,5 [mm]
0,005 és 0,01
[m/s]

0,000083 [m/s]

Ciklusok száma:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10
1 [mm]
0,000033 [m/s]

A vizsgálatokhoz alkalmazott próbatestek felületeinek jellemzése

- Csapágygolyó: a négygolyós vizsgálatnál Ø 12,7 mm; az SRV és a kis ciklusszámú
vizsgálatnál Ø 10 mm.
A csapágygolyók anyaga 100Cr6, keménysége HRC = 63…66, folyáshatára ReH=1800 MPa,
törési feszültsége 2200 MPa, törési nyúlása 0,04% [100]. A folyáshatárból számított nyíró
folyáshatár 1039 MPa.
A csapágygolyók felületközeli rétegének mikrokeménységét a műszer (Buehler
keménységmérő) rendelkezésére álló összes terheléssel megmértük (3.1. ábra):
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3.1. ábra. A vizsgálati golyók mikrokeménysége az alkalmazott terhelés függvényében
Az Ø 12,7 mm-es golyó felületi topográfiáját is lemértük, mivel a képlékenységi index
meghatározásához az érdesség statisztikus ismeretére is szükség van. A felületi topográfiák,
valamint a kopásnyomok alakjának digitalizálásához a Devecz János által fejlesztett SURFEV
nevű programot használtuk.

b.
a.
3.2. ábra. Az Ø 12,7 mm-es vizsgálati golyó felületének topográfiája és érdessége
A legnagyobb egyenetlenség magasság (peak-to-valley) 0,1 µm, az átlagos felületi érdesség
Ra = 0,05 µm, a szórás σ*=0,001 µm. Az átlagos érdességi profil görbületi sugarát az
érdességi profil három egymást követő mérési pontjára illesztett körív sugarával
helyettesítettük: Rk=16 µm.
- Vizsgálati próbatest (acél pogácsa): az SRV és a kis ciklusszámú vizsgálatokhoz, valamint a
karcvizsgálathoz ugyanolyan próbatesteket alkalmaztunk. A pogácsák átmérője 25 mm,
magassága 8 mm, anyaga C 45 ötvözetlen szénacél, hidegen húzott rúdanyagból forgácsolva.
Az alapanyag folyáshatára 480 MPa, keménysége HV=245 MPa, a folyáshatárból számított
nyíró folyáshatár 277 MPa. A felületközeli réteg mikrokeménység mérésének eredményeit a
3.3. ábra mutatja:
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3.3. ábra. A vizsgálati próbatestek mikrokeménysége az alkalmazott terhelés függvényében
A felületi topográfia mérési eredményeit a 3.4. ábra mutatja:

b.
a.
3.4. ábra. A polírozott vizsgálati próbatest felületének topográfiája és érdessége
A képen jól látszik, hogy a köszörülésből eredő érdességi völgyek a polírozás után is
megmaradtak, a polírozás csak az érdességcsúcsokat munkálta le. A legnagyobb
egyenetlenség magasság (peak-to-valley) 0,8 µm, az átlagos felületi érdesség Ra = 0,2 µm, a
szórás σ*=0,01 µm. Az átlagos érdességi profil görbületi sugarát az érdességi profil három
egymást követő mérési pontjára illesztett körív sugarával helyettesítettük: Rk=10 µm.
Az acél pogácsa mikroszerkezetét a 3.5. ábra szemlélteti. A képen jól látható a normalizált
állapotú ferrit-perlites szövetszerkezet és megfigyelhető, hogy az átlagos szemcseméret 0,030,05 mm nagyságrendű.
- Gyémánt karctű: Rockwell keménységmérő gyémánt csúcsa, a csúcsszög 120º, a csúcs
lekerekítési sugara 200 µm. A számításokhoz szükséges rugalmassági modulusz E=11,43·105
MPa, a Poisson tényező 0,07.
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3.5. ábra. A polírozott vizsgálati próbatest felületének mikroszerkezete (N=500X)
Az anyagtulajdonságok és a felületi érdesség számszerű eredményei alapján az egyes
érintkező anyag- és felületpárok esetében az ún. Greenwood-Williamson féle (mértékegység
nélküli) képlékenységi index számítható [36]:
ψ=

E′
σ*
⋅
HV
Rk

(3.1)

ahol: σ* - a vizsgált (lágyabb) felület érdességcsúcs magasságainak szórása,
Rk – az érdességcsúcsok átlagos helyettesítő sugara,
1 1 − ν 12 1 − ν 22
=
+
,
E´ - a redukált rugalmassági modulusz:
E′
E1
E2
HV – a lágyabb felület mikrokeménysége.
A képlékenységi index segítségével az adott érintkezési viszonyok mellett a lágyabb felület
érdességcsúcsainak alakváltozása előre becsülhető. Alapvetően rugalmas alakváltozást
szenvednek az érdességcsúcsok a súrlódás közben, ha ψ<0,6, ill. alapvetően az
érdességcsúcsok képlékeny alakváltozása jellemzi a súrlódást, ha ψ>1.
Vizsgálatainknál golyó-golyó párosítás esetén ψ=0,8, tehát legalább az induláskor a felületek
rugalmas alakváltozása lesz a jellemző, míg a golyó-síklapú pogácsa párosítás esetén ψ=9,
tehát az érdességcsúcsok biztosan képlékeny alakváltozást fognak szenvedni.
Ami a felületközeli réteg alakváltozási állapotát jellemzi, arra a 2.9. ábra alapján
következtethetünk a feltételezett súrlódási tényező és a felületi normálerő ismeretében. Ha a
súrlódási tényező µ<0,25 akkora felületközeli réteg képlékeny alakváltozásának elméleti
feltétele, hogy pH max>4·τF≅2,3·ReH. Figyelembe véve a 3.1. táblázatban feltüntetett maximális
Hertz-féle felületi nyomás értékeket, megállapíthatjuk, hogy a négygolyós vizsgálat során
elvileg soha nem indul meg a felületközeli réteg képlékeny alakváltozása, az SRV és a kis
ciklusszámú vizsgálatnál a kisebb terhelésen éppen megindulhat, a nagyobb terhelésnél pedig
már bizonyosan megindul a képlékeny alakváltozás, míg a karcvizsgálat kizárólag a felület
képlékeny alakítását fogja végezni.
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3.1.1. Shell 4-golyós vizsgálat
A Shell-négygolyós vizsgálat az egyik legrégebbi, széles körben alkalmazott gépi
laboratóriumi modellvizsgálat, amellyel a különböző kenőanyagtípusok, felületi bevonatok,
ill. súrlódó anyagok egyaránt vizsgálhatók. A vizsgálati eljárás a számos előnye mellett egy
jelentős hátránnyal is rendelkezik. A kezdeti pontszerű érintkezés a súrlódási idő
függvényében egyre inkább gömbsüveg alakúvá válik, aminek következtében a vizsgálat
folyamán megváltozik a súrlódás mechanizmusa is. Esetünkben ezt a hátrány úgy próbáltuk
kiküszöbölni, hogy azonos névleges terhelés mellett különböző idejű vizsgálatokat végeztünk,
és a kialakult kopásnyom mikroszkópos vizsgálata alapján következtettünk a súrlódási
folyamat változásaira.
A berendezést 1420 min-1 fordulatszámú, 1,1 kW teljesítményű váltakozó áramú villanymotor
hajtja. A vizsgálógolyók mérete átmérő ½”. A vizsgálóberendezés képét és a golyók
elrendezését a 3.6. ábra szemlélteti:

3.6. ábra. A Shell-négygolyós vizsgáló berendezés; a golyók elrendezése és a fellépő erők
A tetraéder sarkaiban elhelyezkedő négy azonos méretű golyóból három egymással érintkezve
a vízszintes síkban rögzített, a negyedik, változtatható terheléssel hozzájuk szorított golyó
forog. A vizsgálat után mérhető a három rögzített alsó golyón kialakuló kopásnyom, ill. a
vizsgálat során a súrlódási tényező.
A golyók között ébredő normálerő egyszerű geometriai összefüggéssel számítható, a
vízszintes irányú reakcióerők kiegyenlítik egymást, a függőleges irányú reakcióerők összege a
névleges terheléssel egyenlő. A 3.6. ábra alapján az egy golyópár között ébredő tényleges
normál terhelés értéke:
F
FN =
(3.2)
6
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Vizsgálatainkat kenőanyag nélkül, szárazon végeztük. A méréseknél rendre F = 10, 20, 30,
50, 100 és 200 N névleges terhelést alkalmaztunk. Tekintettel arra, hogy a kopás
megindulásának körülményeit és folyamatát szándékozunk tanulmányozni, a szabványos
60 s-os idejű vizsgálatokkal szemben, minden terheléssel t = 10, 30, 60, 120 és180 s idejű
(5,45; 16,35; 32,7; 65,4 és 98,1 m súrlódási úthosszaknak megfelelő) vizsgálatot végeztünk.
A kopásvizsgálat eredményeinek számszerű kiértékelése előtt minden golyón lévő
kopásnyomot megvizsgáltunk optikai mikroszkóppal. A felvételek közül csak a legkisebb
terheléshez (10 N) és a legrövidebb időhöz (10 s) tartozó képeket mutatjuk be, mivel ezek
jellemzik legjobban a kopás megindulásának és kezdeti folyamatának szakaszát. A baloldali
képsor a 10 N névleges terheléssel (ami FN= 4,08 N normálerőnek, pH max= 1016 MPa Hertzféle felületi nyomásnak felel meg, dH=0,044 mm átmérőjű rugalmasan belapult felületet
képezve). A jobboldali képsor a különböző terheléseken 10 s vizsgálati idő után kialakult
kopásnyomokat szemlélteti.

F=10 N, t=10 s

F=20 N, t=10 s

F=10 N, t=30 s

F=30 N, t=10 s

F=10 N, t=60 s
F=50 N, t=10 s
3.7/1. ábra. A súrlódási folyamatra jellemző kopásnyomok a Shell-négygolyós vizsgálatnál
(baloldali oszlop: 10 N névleges terhelésnél, jobboldali oszlop: 10 s vizsgálati idő után)
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F=10 N, t=120 s

F=100 N, t=10 s

F=10 N, t=180 s

F=200 N, t=10 s

3.7/2. ábra. A súrlódási folyamatra jellemző kopásnyomok a Shell-négygolyós vizsgálatnál
(baloldali oszlop: 10 N névleges terhelésnél, jobboldali oszlop: 10 s vizsgálati idő után)
A kopásnyomok arról tanúskodnak, hogy úgy a terhelés, mint a súrlódási úthossz növekedése
a súrlódási folyamat változását okozta. A legkisebb igénybevételű, 10 N - 10 s-os vizsgálatnál
jól látható, hogy a részecskeleválás nem az érintkezés középpontjában, hanem körülötte
kezdődik meg. Az érintkezés középpontjában ugyanis a feszültségi állapot közel
hidrosztatikus. Amint a részecskeleválás megindul, megváltozik az érintkezés környezetének
feszültségi állapota, és a kopadék leválása egyenletessé válik (lásd a 10 N, 30 és 60 s-hoz
tartozó kopásnyomot.). A vizsgálati idő (súrlódási úthossz) növekedésével a lekopott
részecskék visszaépültek (visszahegedtek) a frissen lekopott felületre, a súrlódás, ill. kopás
folyamatát a továbbiakban a részecskék leválása és visszaépülése együttesen jellemzi. A két
súrlódó felület közé ismételten visszakerült részecskék erős abrazív hatást is kifejthetnek (lásd
a 10 N, 180 s-hoz tartozó kopásnyomot.).
Az optikai felvételek felbontása és mélységélessége nem elegendő a kopásnyom
topográfiájában bekövetkezett változások térbeli szemléltetésére. Ezért a feltételezett kopási
mechanizmus alaposabb megismerése érdekében megvizsgáltuk a jellegzetes kopásnyomok
topográfiáját tapintós és optikai letapogatásos módszerekkel, valamint pásztázó
elektronmikroszkóp segítségével is.
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a. F=10 N, t=30 s

b. F=10 N, t=60 s

c. F=10 N, t=180 s
3.8. ábra. A golyókon kialakuló kopásnyomok jellegzetes képei
(a.- egyenletes részecskeleválás, b.- részecskék visszaépülésének kezdete, c.- intenzív
abráziós kopás és részecske visszaépülés), (white layer technikán alakuló képalkotás)

F=10 N, t=180 s
3.9. ábra. A levált és részben visszaépült részecskék abrazív hatása következtében kialakult
kopásnyom (3.8. c. ábra) topografikus képe (tapintós technikán alapuló képalkotás)
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a. F=10 N, t=30 s

b. F=10 N, t=60 s

c.

d.
F=10 N, t=180 s
3.10. ábra. A 3.8. ábrán bemutatott jellegzetes kopásnyomok pásztázó elektronmikroszkóppal
készített képei
Az elektronmikroszkóppal készített felvételeken jobban felismerhetők a korábbiakban már
feltételezett kopási mechanizmusok: a 10 N névleges terheléssel 30 s-ig végzett vizsgálatnál
az egyenletes részecskeleválás, a 60 s-osnál a részecskék visszaépülésének és az abrazív
kopás megindulása, a 180 s-osnál az intenzív részecske leszakítás és visszaépülés. Érdemes
megfigyelni, hogy a 3.8/b. és a 3.10/d. képeken látható részecskék átmérője ∼ 10-20 µm.
Véleményünk szerint a különböző képalkotási módszerekkel készített felvételek
egybehangzóan alátámasztják a kopásnyom kialakulásáról az optikai felvételek alapján
felállított hipotézisünket.
A különböző terheléssel 10 s-ig végzett vizsgálatok során kialakult kopásnyomok is változó
képet mutatnak a terhelés függvényében. A kopásnyomok arra utalnak, hogy mindazok a
folyamatok, amelyek a kis terhelésen időben elhúzódva, jól megkülönböztethetően
lejátszódnak, a terhelés növelésével hasonlóképpen bekövetkeznek, csak a visszaépült
részecskék már 100 N névleges terhelés után felismerhetők a kopásnyomban. Ettől kezdve
viszont a kopásnyom jellege nem, csak a kiterjedése változott.
A vizsgálati eredményeket az átlagos kopásnyom átmérő alapján lehet számszerűsíteni. Az
átlagos kopásnyom átmérő a három alsó golyón két tengely irányában mért átmérők számtani
átlaga:
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d11 + d12 d 21 + d 22 d 31 + d 32
+
+
2
2
2
d=
3

a.

(3.3)

b.

3.11. ábra. Átlagos kopásnyom átmérők a névleges terhelés (a) és a vizsgálati idő (b)
függvényében
A 3.11.a. ábrán feltüntetett alsó görbe a Hertz-féle rugalmas belapulás átmérőjének változását
mutatja. A kopásnyom átmérők értékeit a diagramokban egyenes szakaszokkal kötöttük össze.
Az ábrából messzemenő következtetést még nem vonhatunk le, mivel a kopásnyom átmérővel
a lekopott anyagmennyiség térfogata nem lineárisan változik. Annyi azonban megfigyelhető,
hogy a kopásnyomok képei alapján az 50-100 N névleges terhelés tartományban észlelhető a
minőségi változás, ez pedig a 3.11.a. ábrával összhangba hozható.
A kopásintenzitás és a kopási tényező meghatározása érdekében a kopásnyom átmérőből
kiszámoltuk a lekopott anyagmennyiség térfogatát (V). A kopási térfogat a 3.12. ábra
jelöléseivel:

h

d

R

V=f(d)(F,t)

3.12. ábra. A kopási térfogat számításához felhasznált jellemzők
⎛ d 2 h2 ⎞
V = 2⋅⎜ + ⎟⋅ h ⋅ π
6⎠
⎝ 8

d2
4
ahol: h – a kopásnyom mélysége,
R – a golyó sugara.
h = R − R2 −
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(3.4)

(3.5)

A kopásintenzitás a 2.38. összefüggés alapján a névleges érintkezési felületre (esetünkben a
Hertz-féle rugalmas belapulás területére) és a megtett súrlódási útra vonatkoztatott
térfogatváltozás.
A 3.11. és a 3.13. ábrán a névleges terhelést tüntettük fel a görbék azonosítására. Viszont a
kopásintenzitás összefüggésében a névleges érintkezési felület kiszámításánál a Hertz-féle
rugalmas belapulás területének meghatározásához már az egy golyóra ható normál terhelést
kell figyelembe venni.

3.13. ábra. A kopásintenzitás változása a vizsgálati idő függvényében
Az 3.13. ábrából lényeges és fontos következtetést vonhatunk le a vizsgálat során kialakuló
súrlódási állapotokra nézve. Az ábra egyértelműen megerősíti a kopásnyomok mikroszkópos
vizsgálata utáni feltételezéseinket. A vizsgált időtartam alatt 3 különböző kopási folyamatot
lehet felismerni, a részecskeleválás megindulásához kapcsolható kezdeti kopást, a részecskék
folyamatos leválásának eredményeképpen az egyenletes kopást, valamint a levált részecskék
visszaépülésének következtében kialakult vegyes kopást.
A részecskék visszaépülésének kvantitatív igazolására három különböző terheléssel végzett
vizsgálat golyóit lemértük és a kopott golyók tömegét összehasonlítottuk az új golyókéval
(3.14. ábra). A diagram függőleges tengelyén a három alsó vizsgálati golyó tömegének
számtani középértékét tüntettük fel. A diagramból látható egyrészt, hogy már az új golyók
tömege is meghatározott szórást mutatott (a felső és az alsó határéték között különbség 1,6
mg). Megfigyelhető, hogy a vizsgálati idő növekedésével először csökken a golyók tömege
(azaz nő a lekopott tömeg), majd 30 s-tól 120 s-ig annak ellenére növekszik (csökken a
kopásnyomot elhagyó részecskék mennyisége), hogy súrlódási úthossz az idővel lineárisan
nő, majd 180 s-nál ismét csökken a golyó tömege, azaz nő a lekopott anyag mennyisége.
Mivel a maximális és a minimális értékek közötti tartomány nagyobb, mint az új golyók
tömegének szórás tartománya, véleményünk szerint a tömegmérés eredményei alátámasztják
a levált részecskék visszaépülésével kapcsolatban megfogalmazott feltételezésünket.
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3.14. ábra. A kopott golyók tömegének változása a vizsgálati idő függvényében
Technikai okok miatt a mérések során az első megbízható mérési eredményt 10 s-mal a
súrlódás megindulása után lehetett megkapni (a felgyorsulás és a lelassulás jelensége ekkor
már nem befolyásolta a kialakult kopásnyom átmérőjét). A 3.13. ábrán látható viszont, hogy
ehhez a vizsgálati időhöz tartozó úthossznál legnagyobb a különböző terhelésekkel végzett
mérések között a különbség. Ebből arra következtettünk, hogy érdemes az első 10 s alatti
kopást külön, ún. kezdeti kopásként kezelni, és erre a szakaszra külön meghatározni a kezdeti
kopásintenzitást.

3.15. ábra. A kopásintenzitás változása 0-10 s között
Az ábra teljes mértékben alátámasztja a kopásnyomok mikroszkópos szemrevételezésével
kapcsolatban feltételezetteket, nevezetesen, hogy a 10 s-os vizsgálatok kopásnyomait
összehasonlítva, 100 N névleges terhelésnél a súrlódás és kopás mechanizmusa megváltozott.
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A kopási tényező (2.39. összefüggés) meghatározásához szükség van a Hertz-féle nyomás
maximális értékére, valamint a súrlódási tényező ismeretére. Az érintkezési nyomást a
belapulási átmérőhöz hasonlóan, a golyók között ébredő normálerő segítségével számoltuk. A
súrlódási tényező értékét a mérés közben regisztrált súrlódási nyomatékból, az írószerkezet
erőkar arányainak és a visszahúzó rugó karakterisztikájának ismeretében (3.16. ábra).

L műszer

f reg

6
1
l rugó
l 0rugó

3.16. ábra. A súrlódási tényező mérésének elrendezése
A golyótartó edény forgatókarjának forgatónyomatéka (MR):
M R = 3 ⋅ l ⋅ Fs = 3 ⋅ l ⋅ µ ⋅ FN = 3 ⋅ l ⋅ µ ⋅

F

6

(3.6)

A golyók érintkezési felületi középpontjának távolsága a forgástengelytől:
l=

R
R
=
o
2 ⋅ cos 30
3

(3.7)

l értékét a súrlódási nyomaték összefüggésébe behelyettesítve, a súrlódási tényező
kifejezhető:
2 ⋅MR
µ=
(3.8)
R⋅F

Az MR súrlódási nyomaték meghatározható a műszer és rugó jellemzőiből, valamint az
írószerkezetről leolvasott értékből:
⎛ f reg
⎞
M R = ⎜⎜
+ l orugó − l rugó ⎟⎟ ⋅ s ⋅ Lmüszer
⎝ 6
⎠

ahol: s = 0,11772 N/mm, a rugómerevség,
Lműszer = 250 mm, műszer beállítás,
freg - a diagrampapírról leolvasott adat,
l0rugó - a rugó szabad úthossza,
lrugó - az előfeszített rugóhossz.
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(3.9)

A súrlódási tényező értékeként az aktuális terhelésnél a vizsgálati idő alatt regisztrált
maximális ill. a minimális értéket ábrázoltuk:

3.17. ábra. A súrlódási tényező változása a négygolyós vizsgálatok során
A súrlódási tényező alakulása arra enged következtetni, hogy a kopásnyomok felvételein
észrevett változások a súrlódási tényezőre is kihatnak. A nagyobb tényleges érintkezési felület
a felületi nyomás csökkenését vonja maga után. Feltehetően erre vezethető vissza a súrlódási
tényező csökkenése a terhelés növekedése során.
Ezek után meghatároztuk a kopási tényezőt, amely számításánál egy adott terhelésnél az átlag
súrlódási tényezőt vettük figyelembe.

3.18. ábra. A kopási tényező változása a vizsgálati idő függvényében.
A kopási tényező változása visszaadja a kopásintenzitás változását, mivel a µ ⋅ p H max szorzat
értéke az idő függvényében nem változik.
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3.1.2. SRV fretting vizsgálat
A kísérleteket a MOL Wear Check Laboratóriumának tulajdonában lévő ICC INCHEIM
INDUSTRIE CHEMIE GmbH által gyártott SRV vizsgáló berendezésen végeztük el.

3.19. ábra. A próbatestek befogásának környezete az SRV vizsgáló berendezésen
A mozgást végző próbatest φ10 mm-es acél golyó, az álló próbatest φ24 x 8 mm-es polírozott
acéltárcsa. A felső próbatest rezgőmozgást végez 10 Hz frekvencián, amplitúdója 0,25 és 0,5
mm, vizsgálati terhelése 20 és 30 N. A vizsgálatok időtartama 5, 10, 20, 30, 40, 60 s volt.
Minden vizsgálatot háromszor ismételtünk meg, a diagramokon a három mérés eredményének
számtani átlagát tüntettük fel. A kísérletek befejezése után sztereo-mikroszkóppal határoztuk
meg a kopásnyom szélességét (b).
Hengerpalást alakú kopásnyom geometriát feltételezve, a kopásnyom mélysége (h)
kiszámítható. A kopásnyom szélességből és mélységből meg tudtuk határozni a kopott
térfogatot:

3.20. ábra. A kopásnyom elméleti geometriája

V =

ahol:

h
h⎞
⎛
⋅ 3 ⋅ h2 + 4 ⋅ b2 ⋅ s + π ⋅ h2 ⋅ ⎜ R − ⎟
6⋅b
3⎠
⎝

(

h= R−

)

1
⋅ 4 ⋅ R 2 − b 2 a kopásnyom mélysége.
2
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(3.10)

3.21. ábra. A kopásnyom szélességéből számított kopási térfogat változása az idő
függvényében
A kopási térfogat ábrájából látható, hogy a 0,25 mm amplitúdójú vizsgálatokat nem lehet a
0,5 mm amplitúdójú vizsgálatokkal együtt kiértékelni. A kétszeres amplitúdó, azonos
frekvencia mellett, kétszeres átlag sebességet is jelent. Nagyobb alakváltozási sebességnél
ridegebbé válik az anyag, a kopás intenzitása megnő. Többek között ezzel magyarázható a két
vizsgálat eredményei között tapasztalható különbség.
A mérések során a berendezés automatikusan kijelzett egy "Friction" mennyiséget (FSRV),
amely a súrlódási tényezővel arányos. A vizsgáló berendezésre jellemző és a névleges
terheléstől függő hitelesítési szám (HSRV), valamint erősítési tényező (ESRV) segítségével a
súrlódási tényező értéke kiszámítható. Az SRV gépkönyve alapján az SN 299238 erőmérő
cella hitelesítő száma és erősítési tényezője az alkalmazott terhelések esetében a következő:
3.2. táblázat. Az SRV vizsgáló berendezés erőmérő cellájának terheléstől függő jellemzői
Névleges terhelés, FN

Erősítési tényező, ESRV

20 N
30 N

50
50

Hitelesítő szám,
F
H SRV = 820 ⋅ N
ESRV
328
492

A súrlódási tényező értéke a mért mennyiség és a gépjellemzők segítségével kifejezve:
µ=

FSRV
1
⋅
FN H SRV
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(3.11)

3.22. ábra. A súrlódási tényező változása az SRV vizsgálatok során
A súrlódási tényező változásából ismét arra következtethetünk, hogy a 3.21. ábrával
összhangban, a 10. és 20. s vizsgálati idő között a súrlódás mechanizmusa alapvetően
megváltozott. A 20. s-ot követően viszont a súrlódási mechanizmus állandó maradt, azaz
bekövetkezett az állandósult állapot.
A súrlódási tényező értékének változásából egy újabb, fontos következtetést is levonhatunk: a
súrlódási tényező a terhelés növelésével és az amplitúdó (ezzel együtt az átlagos elmozdulási
sebesség) csökkentésével egyaránt csökkent. Ez utóbbi jelenség arra enged következtetni,
hogy az amplitúdó (sebesség) függvényében is különbséget kell tennünk a kialakult súrlódási
folyamatok között.
A fenti állításokra csak akkor találhatunk magyarázatot, ha 3D profilométerrel minden
kopásnyomot ebben az esetben is letapogatunk. A 3D profilométeres letapogatás a
kopásnyom és környezetének 1 mm2 kiterjedésű tartományáról vízszintes síkban
1 µm-enként, függőleges irányban (a felületre merőlegesen) 50/2048 µm-enként eredményez
adatot. A kopásnyom 3D topográfiájából az y tengelyre merőleges síkkal metszettük ki azt a
keresztmetszetet, amely feltételezésünk szerint az egész kopásnyomra jellemző, továbbá
amelynek területét az egységnyi hosszúságú kopásnyom térfogatának számításához
felhasználtuk.
A 3.23. ábrán példaként bemutatott sa=0,25 mm és sa=0,5 mm amplitúdójú vizsgálatok
kopásnyomaiból egyértelműen látszik, hogy a 0,25 mm amplitúdójú vizsgálat inkább fretting
vizsgálatnak, mint hagyományos értelemben vett kopás vizsgálatnak nevezhető.
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F=30 N, sa=0,5 mm, t=10 s

F=30 N, sa=0,25 mm, t=30 s
3.23. ábra. Az SRV kopásnyomok kiértékelése 3D profilométerrel (a keresztmetszetek helye a
felülnézeti képen látható)

A következőkben csak az egyes vizsgálatokhoz tartozó kopásnyomra jellemző
keresztmetszeteket tüntetjük fel, mivel a kopási folyamatra vonatkozó minőségi (a
kopásnyom-keresztmetszet alakja) és mennyiségi (a keresztmetszet területe, Ak)
következtetéseket ezekből tudunk levonni. A 3.24. ábrasor a 0,25 mm, a 3.25. ábra a 0,5
amplitúdójú vizsgálatok kopásnyom-keresztmetszeteit ismerteti, bal oldalt a 20 N, jobb oldalt
a 30 N terheléshez tartozókat.
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F=20 N, sa=0,25 mm, t=5 s, Ak=9,6⋅10-5 mm2 F=30 N, sa=0,25 mm, t=5 s, Ak=9,1⋅10-5 mm2

F=20 N, sa=0,25 mm, t=10 s, Ak=2,410-4 mm2 F=30 N, sa=0,25 mm, t=10 s, Ak=7,8⋅10-4 mm2

F=20 N, sa=0,25 mm, t=20 s, Ak=5,1⋅10-4 mm2 F=30 N, s =0,25 mm, t=20 s, A =1,4⋅10-3 mm2
a
k

F=20 N, sa.=0,25 mm, t=30 s, Ak=5,6⋅10-4 mm2 F=30 N, sa=0,25 mm, t=30 s, Ak=7,9⋅10-4 mm2

-3
2
F=20 N, sa=0,25 mm, t=40 s, Ak=8,9⋅10-4 mm2 F=30 N, sa=0,25 mm, t=40 s, Ak=1⋅10 mm

F=20 N, sa=0,25 mm, t=60 s, Ak=1⋅10-3 mm2 F=30 N, sa=0,25 mm, t=60 s, Ak=1,6⋅10-3 mm2
3.24. ábra. A 0,25 mm amplitúdójú SRV vizsgálatok kopásnyom-keresztmetszetei
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F=20 N, sa=0,5 mm, t=5 s, Ak=2,6⋅10-4 mm2

F=30 N, sa=0,5 mm, t=5 s, Ak=8,1⋅10-4 mm2

F=20 N, sa=0,5 mm, t=10 s, Ak=2,1⋅10-3 mm2 F=30 N, s =0,5 mm, t=10 s, A =7,3⋅10-4 mm2
a
k

F=20 N, sa=0,5 mm, t=20 s, Ak=6,8⋅10-3 mm2 F=30 N, sa=0,5 mm, t=20 s, Ak=2,7⋅10-3 mm2

-3
2
F=20 N, sa=0,5 mm, t=30 s, Ak=1,96⋅10-2 mm2 F=30 N, sa=0,5 mm, t=30 s, Ak=7,1⋅10 mm

F=20 N, sa=0,5 mm, t=40 s, Ak=3,1⋅10-2 mm2 F=30 N, sa=0,5 mm, t=40 s, Ak=2,1⋅10-2 mm2

F=20 N, sa=0,5 mm, t=60 s, Ak=4,8⋅10-2 mm2 F=30 N, sa=0,5 mm, t=60 s, Ak=3,8⋅10-2 mm2

3.25. ábra. A 0,5 mm amplitúdójú SRV vizsgálatok kopásnyom-keresztmetszetei
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A kopásnyom-keresztmetszeteket nehéz összehasonlítani, mivel a tengelyek léptéke nem
azonos, ráadásul a függőleges tengely léptéke még dinamikusan is változik a mért értékek
függvényében. Ennek ellenére a kopásnyom-keresztmetszetek alakjának változásából ennél a
vizsgálat típusnál is arra következtethetünk, hogy a részecskeleválás a vizsgálat
megindulásától kezdve jellemzi a súrlódási folyamatot. A 3. test képződés és a levált
részecskék visszatapadása/hegedése a 10.-20. s-tól kezdve, különösen a nagyobb elmozdulásamplitúdójú vizsgálat esetében, láthatóan meg is határozzák a súrlódás mechanizmusát. A kis
amplitúdójú vizsgálat fretting (lyukképző) jellege is megerősítést nyert, míg a nagyobb
elmozdulás-amplitúdó esetén a súrlódás mechanizmusát feltehetően inkább a 3. testeken
keresztül, ill. a visszahegedt részecskék által alkotott ún. "teherviselő szigetek" közvetítésével
kialakult érintkezések jellemzik. A terhelés változásának hatását vizuálisan nem lehet
kimutatni. Tekintettel arra, hogy a levált részecskék mennyiségét nem lehetett mérni, így csak
az irodalomra támaszkodva feltételezhetjük, hogy nagyobb terhelésnél több részecske
keletkezik, amelyek súrlódásmódosító (csökkentő) hatása a nagyobb terhelésnél jobban
érvényesült.
A kopásnyom-keresztmetszetek területeinek segítségével, egységnyi kopásnyom-hosszat
feltételezve, számszerűsíthetjük a kopási térfogat változást a terhelés, az elmozdulásamplitúdó és az idő függvényében.

3.26. ábra. A mért kopásnyom-keresztmetszet alapján számított egységnyi kopásnyom
térfogat változása a vizsgálati idő függvényében
A 3.26. ábrát összehasonlítva a 3.21. ábrával, szembetűnő, hogy a mért kopásnyomkeresztmetszetek segítségével számított egységnyi kopásnyom térfogat változása, bár
jellegében hasonló, de éppen fordított sorrendet mutat. A fretting jellegű vizsgálat eredményei
ebben az esetben sem értékelhetők, de a nagyobb elmozdulás-amplitúdójú vizsgálatnál
nagyobb terhelésnél kisebb a kopás mennyisége. Ez a megállapítás a súrlódási tényező
változását mutató diagrammal (3.22. ábra) is összhangban van.
A 3D profilométerrel meghatározott kopásnyom keresztmetszetek alapján számított kopási
intenzitás (2.38 összefüggés alapján) változását, valamint a kopási tényező (2.39 összefüggés
alapján) változását a 3.27. ábrák mutatják.
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a.
b.
3.27. ábra. A kopásintenzitás (a) és a kopási tényező (b) változása az SRV vizsgálatok során
Mindkét diagram megerősíti a korábbi észrevételünket. A 0,25 mm amplitúdójú vizsgálat
során a keletkezett kopadék nagy része az érintkező felületek között maradt. A 0,5 mm
amplitúdójú vizsgálatoknál, ahogy arra már a korábbiakban is utaltunk, a 20. s után
megváltozott a súrlódás mechanizmusa. A kopási tényező, amelyik már figyelembe veszi a
névleges terhelést és az aktuális súrlódási tényezőt, az előző diagramokhoz képest további
fontos információval is szolgál. A részecskeleválás intenzitásától függő kezdeti kopás mértéke
a nagyobb terhelésnél jelentősebb volt, mint 20 N terhelésnél. De a súrlódási idő
növekedésével a részecskék visszaépülésének folyamata is intenzívebb lehetett, mivel az
előző tendencia megváltozott.

3.1.3. SP 15 karcvizsgálat
A próbatestek esetében a felületközeli réteg alakváltozóképességének és a részecskeleválás
feltételeinek tisztázása érdekében karc vizsgálatot végeztünk a Miskolci Egyetem Mechanikai
Technológia Tanszékén a saját fejlesztésben épített SP 11 típusú berendezésükkel.
A karcvizsgálat (scratch test), bár nem tartozik a hagyományos értelemben vett súrlódás, ill.
kopás vizsgálatok körébe, mégis általánosan alkalmazott vizsgálati eljárás különböző
felületek, ill. bevonatok mechanikai tulajdonságainak összehasonlítására. Amint az a 3.28.
ábrán is megfigyelhető, a karcképződés során legfeljebb csak a vizsgálat elején beszélhetünk
csúszó súrlódásról, mivel a karc képződés - esetünkben - tisztán képlékeny alakváltozás
következménye.

3.28/1. ábra. 20 N állandó terhelés hatására kialakult karc jellegzetes profilja
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3.28/2. ábra. 20 N állandó terhelés hatására kialakult karc jellegzetes keresztmetszete a C 45
próbatesten
Számunkra igen fontos információkat tartalmaznak az eredmények a felületközeli réteg
alakváltozásával kapcsolatban. Az alakváltozás mértékét egy tetszőleges pillanatban a
Rockwell-tű 0,2 mm lekerekítési sugarának ismeretében a karc szélességéből lehet
meghatározni.

3.29. ábra. Csúszó gömb által okozott alakváltozás meghatározása
A gömb benyomódásakor a maximális alakváltozás a benyomódás peremén jön létre. Itt a
logaritmikus nyúlás radiális komponense:
ε r = ln

1
∆r ′
= ln
∆r
cosα

(3.12)

Mivel a tangenciális irányú nyúlás elhanyagolható ( ε t ≈ 0 ), az összehasonlító nyúlás a
benyomódás peremén:
2
1
(3.13)
ε =
ln
3

cos α

Az alakváltozásra jellemző α szöget a gömb R sugarával és a benyomódás b szélességével
kifejezve, az alakváltozásra jellemző egyenértékű logaritmikus nyúlás:
b2 ⎞
2 ⎛
ln⎜⎜1 − 2 ⎟⎟
ε =
3 ⎝ 4R ⎠
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−

1
2

(3.14)

A folytonosan növekvő (F=2...30 N) terheléssel kapott karc vizsgálati paramétereit (F normálerő, µ - súrlódási tényező, ε - logaritmikus nyúlás), egyetlen diagramban ábrázolva
(3.30. ábra), megállapíthatjuk, hogy a terhelés mértékének függvényében legalább három
különböző súrlódási, ill. alakváltozási állapotot különböztethetünk meg.

3. 30. ábra. A karcvizsgálat eredményei 2-30 N normálerő esetén
Az s=0-1,5 mm tartomány az egyenletes képlékeny alakváltozással járó kezdeti csúszás
szakasza. Tekintettel arra, hogy a kis lekerekítési sugár miatt már a 2 N kezdeti terhelés
hatására kialakuló Hertz-nyomás értéke is messze meghaladja a képlékeny folyás
megindulásához szükséges értéket, a súrlódási tényező valójában az alakítási ellenállás
változását tükrözi. A felvételen megfigyelhető, hogy már a 2 N kezdeti terhelés hatására a
benyomódás peremén részecskék váltak le.

b.
a.
3.31. ábra. A karctű benyomódásának helye 2 N kezdeti terhelés esetén
(a.- N=600X; b.- N=1000X)
Megfigyelhető továbbá az is, hogy a levált részecskék átmérője ∼10 µm.
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A karc indulásától számított 1 mm úthosszon belül csak a felület mikrogeometriája
alakváltozik, a karcnyom alatt az eredeti topológiai elemek felismerhetők (3.32. ábra).

3.32. ábra. A felület egyenletes képlékeny alakváltozása a karc indulásától számított 0,5-1,5
mm tartományban (a tű mozgásának iránya alulról felfelé).
1,5 mm-nél vehető észre először a felület alakváltozóképességének kimerülése. Az s=1,5-4
mm elmozdulás tartományban az alakváltozóképesség kimerülésével megindul az alakított
felület felszakadása és a részecskék kiszakadása.

3.33/1. ábra. A felületközeli réteg alakváltozóképességének kimerülése és a részecskeleválás
megindulása 1,5-2 mm karchossznál (a levált részecske mérete 10x20µm)
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3.33/2. ábra. A felületközeli réteg alakváltozóképességének kimerülése és a részecskeleválás
megindulása 1,5-2 mm karchossznál (a levált részecske mérete 10x20µm)
4,5 mm-től 8 mm-ig erőteljesebbé válik a karc két oldalán a peremképződés, valamint sűrűbb
lesz a részecskék kiszakadása a karcnyomból.

3.34. ábra. A részecskeleválás intenzitásának erősödése 7,5-8 mm karchossznál
Ettől kezdve az alakváltozás jelleg egészen a karc végéig azonos marad, a karc felületén a
peremek kitüremkedésén kívül semmiféle diszkontinuitás nem látható (3.35. ábra).
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3.35. ábra. A felület egyenletes képlékeny alakváltozása 9 mm-től a karc végéig
Feltételezzük, hogy ebben az alakváltozási szakaszban az aktuális feszültségi állapot
hidrosztatikus komponense már elérte azt az értéket, ami az alakváltozás során az ideális
képlékenységet biztosította. A karcvizsgálattal tehát a kopás vagy részecskeleválás
mechanizmusát nem, de egy adott feszültségi állapot függvényében az alakváltozóképesség
kimerülését és az ideális képlékenység tartományának elérését tanulmányozni és reprodukálni
lehet.

3.1.4. Kis ciklusszámú golyó-síklap vizsgálat
Úgy a négygolyós mint az SRV vizsgálatok eredményei arra utaltak, hogy a részecskeleválás
mellett a részecskék visszaépülése, ill. a harmadik testek képződése feltehetőleg már a
súrlódás kezdeti szakaszától fogva jellemzi a száraz súrlódás mechanizmusát. Viszont egyik
eddig alkalmazott vizsgálat sem tette lehetővé, hogy a száraz súrlódás mechanizmusát
egészen a kezdeti stádiumban vizsgáljuk. Ezért a BME Járműelemek és Hajtások Tanszékén
egy olyan vizsgálóberendezést építettek, amellyel igen kis elmozdulási sebesség (2 mm/min)
mellett ciklusonként lehet növelni a vizsgálati úthosszt.

3.36. ábra. A kis ciklusszámú súrlódásvizsgáló berendezés
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A próbatestek (polírozott felületű C45 acél pogácsa és 5 mm sugarú csapágygolyó) és az
alkalmazott terhelések (20 N és 30 N) megegyeztek az SRV vizsgálatnál alkalmazottakkal.
Ennél a vizsgálatnál viszont az alternáló elmozdulást az alsó próbatest végezte és a golyó állt.
Az SRV vizsgálat tapasztalataiból kiindulva, a kis ciklusszámú vizsgálatoknál 1 mm
amplitúdót alkalmaztunk. A mérések során folyamatosan rögzítettük a normálerőt és ennek
függvényében az elmozdulás irányú erőt. A kettő hányadosából számítottuk a súrlódási
tényezőt. Az ismétlődési számot 1-től 10-ig egyesével növeltük, és minden ismétlődési
számhoz tartozó kopásnyomot megvizsgáltunk.
A kialakult kopásnyomokat először optikai mikroszkóppal vizsgáltuk. A felvételek alapján
meghatároztuk a kopásnyomok szélességet, majd ebből az adatból a 3.20. ábrán látható
idealizált kopásnyom geometria feltételezésével kiszámítottuk az elméleti kopási térfogatot.
A kopásnyomokat, az SRV vizsgálathoz hasonlóan, 3D profilométerrel is megvizsgáltuk. A
kopásnyomok középső tartományából 1 mm2 területű tartományt digitalizáltunk, majd annak
egy jellemző keresztmetszetében határoztuk meg az egységnyi hosszra vonatkoztatott
kopásnyom térfogatot, amelyet az idealizált kopásnyom térfogattal hasonlítottunk össze.
Végül a kopásnyomokról pásztázó elektronmikroszkópos felvételeket is készítettünk. A
következő ábrasorok tartalmazzák a részecskeleválás különböző fázisaira jellemző
kopásnyomok 3D profilometriai mérésének eredményeit, valamint az elektronmikroszkópos
felvételeket.

3.37. ábra. A felület kopásnyomban képlékenyen alakváltozott (F=20 N, 1. ciklus, Ak=0 mm2)
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3.38. ábra. A felület alakváltozóképességének kimerülése és a kopásnyom felszakadozása
(F=20 N, 3. ciklus, Ak=3e-5 mm2)

3.39. ábra. A részecskék megcsúszása (F=20 N, 4. ciklus, Ak=6e-5 mm2)
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3.40. ábra. Kimozdított részecske (részecskeméret ~Ø10 µm)
(F=20 N, 5. ciklus, Ak=1,5e-4 mm2)

3.41. ábra. A leszakított szemcsék nem hagyják el a kopásnyomot, többségük a következő
ciklus során visszaépül (F=20 N, 7. ciklus, Ak=2,2e-4 mm2)
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3.42. ábra. A visszaépült réteg újbóli felszakadozása (F=20 N, 9. ciklus, Ak=1,1e-4 mm2)

3.43. ábra. A korábban visszaépült réteg ismételt felszakadozása, részecskeleválás
(F=20 N, 10. ciklus, Ak=2,1e-4 mm2)
A 30 N névleges terheléssel végzett vizsgálatoknál a fentiekben ismertetett jelenségek
korábban kezdődnek, a felületközeli réteg alakváltozóképességének kimerülése és a
részecskeleválás már az első ciklusban megfigyelhető (3.44. ábra).

69

3.44. ábra. A felület abrazív jellegű képlékeny alakváltozása és a részecskeleválás
megindulása az első ciklus során (F=30 N, 1. ciklus, Ak=7,7e-5 mm2)

3.45. ábra. A felület alakváltozóképességének kimerülése (F=30 N, 2. ciklus, Ak=1,1e-4 mm2)
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3.46. ábra. Egyidejű részecskék leválás és visszaépülés (F=30 N, 3. ciklus, Ak=1,4e-4 mm2)

3.47. ábra. A visszaépült réteg „vasalása” és újbóli felszakadozása
(F=30 N, 7. ciklus, Ak=2,5e-4 mm2)
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3.48. ábra. A visszaépült réteg alakváltozóképességének kimerülése, felszakadozása. A
pásztázó elektronmikroszkópos kép bal oldalán többszörösen egymásra épült részecskékből
összeállt 3. test látható (F=30 N, 10. ciklus, Ak=1,1e-4 mm2)
A 20 N és 30 N névleges terheléssel végzett vizsgálatok eredményei, jellegüket tekintve,
hasonlóak egymáshoz, a kopási térfogat szempontjából nincs szignifikáns különbség
közöttük. Ez utóbbi a levált részecskék visszaépülésének, azaz a harmadik-testnek súrlódási
folyamat alakításában való szerepét, ezáltal pedig a Berthier-féle modell helyességét támasztja
alá. A 30 N névleges terhelésnél kialakult kopásnyomokra jellemző, hogy a kopásnyom
kialakításában résztvevő részfolyamatok már kisebb súrlódási út megtétele után
megkezdődnek, mint 20 N névleges terhelés esetében, továbbá ezek ciklikusan ismétlődnek,
azaz a lekopott részecskék felrakódását ismételt lehordás követi. Látszólag nagyobb ugyan a
kopásnyom keresztmetszete, mint 20 N névleges terhelésnél, de a visszarakódások miatt a
kopási térfogat nem, vagy csak alig változik (a felület viszont eldurvul).
A következő két ábrán összehasonlításképpen felrajzoltuk a számított kopási térfogat
változását idealizált kopásnyom geometria figyelembevételével és a mért adatok alapján,
egységnyi hosszra vonatkoztatva.

b.
a.
3.49. ábra. A kopásnyom térfogatának változása a súrlódási út függvényében (a.- idealizált
kopásnyom geometria figyelembevételével, b.- profilométeres mérés alapján)
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Az ábrákon ugyanaz az anomália figyelhető meg, mint az SRV vizsgálatok esetében. A
kopásnyom szélességből számított eredmények nagymértékben különböznek a kialakult
valóságos kopás jellegétől és mértékétől.
Mindkét terheléssel végzett vizsgálatnál regisztráltuk normálerőt és az elmozdulással
ellentétes irányban fellépő súrlódási erőt. A kettő hányadosából számítottuk a súrlódási
tényező változását. A súrlódási tényező alakulásából arra következtethetünk, hogy a
részecskeleválás megindulásától kezdve, egy cikluson belül akár többször is megváltozhat a
száraz súrlódás mechanizmusa.

3.50. ábra. A mért súrlódási erő és a normálerő hányadosának (a súrlódási tényezőnek)
változása 20 N és 30N terhelésnél a ciklusszámtól függően
A 3D profilométerrel meghatározott kopásnyom keresztmetszetek alapján számított kopási
intenzitás (2.38 összefüggés alapján) változását, valamint a kopási tényező (2.39 összefüggés
alapján) változását a 3.51. ábrák mutatják.

3.51. ábra. A kopásintenzitás és a kopási tényező változása a kis ciklusszámú súrlódás
vizsgálatok során
Mindkét diagramból megállapíthatjuk, hogy nagyobb felületi terhelésnél hamarabb megindul
a részecskeleválás (nagyobb az intenzitása), de a kopásnyom hamarabb is töltődik fel, azaz a
részecskék visszaépülésének és a harmadik testek képződésének hatása is korábban
érvényesül.
A kopásnyomok kialakulását tekintve - a vizsgált elmozdulás tartományon belül - egymástól
jól megkülönböztethető részfolyamatokat különböztethetünk meg: az egyenletes képlékeny
alakváltozás szakaszát, a kopásnyom felületének felszakadozását és a peremképződést
(kitüremkedését) a kopásnyom szélén, a kopadék visszaépülését, valamint a visszaépült réteg
újbóli felszakadását.
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A kísérletek eredményeiből levonható következtetések

Az elvégzett 4 különböző vizsgálat sorozat eredményei alapján az alábbi megállapításokat
tehetjük:
- A kopási tényezők meghatározásához a kopadék térfogatát nem lehet a látható geometriai
adatokból (pl. kopásnyom szélesség) idealizált geometria figyelembevételével meghatározni.
Az így felállított sorrend hamis, pontosabb eredményt csak a kopásnyom valós szelvényének
ismeretében kapunk.
- Az alkalmazott terhelések esetén a súrlódó felület maradó alakváltozása és a
részecskeleválás - egyes irodalmi megállapításokkal összhangban - már gyakorlatilag az első
súrlódási ciklus során megindul. Acél-acél párosítás esetében, az ismertetett vizsgálatok során
a levált (helyéről kiszakított) részecske jellemző mérete ~Ø 10 µm volt.
- A részecskeleválással egyidőben megkezdődik a levált részecskék visszaépülése is a
kopásnyomba, ami nagymértékben megváltoztatja a kopásnyom szelvényméretét, valamint a
száraz súrlódás mechanizmusát.
- A levált részecskék visszaépülésével megváltozott súrlódási folyamat - a vizsgált
időtartamon belül - a harmadik test képződésével jut először állandósult állapotba.
- Alternáló mozgást végző súrlódásvizsgálatnál élesen különválik a súrlódás és a fretting
jelensége, ezeket az eredményeket nem is szabad összehasonlítani egymással.
A részecskék visszaépülésének egy lehetséges magyarázata

Mindhárom súrlódás vizsgálatnál, a Shell-négygolyós vizsgálatnál, az SRV vizsgálatnál és a
kis ciklusszámú vizsgálatnál is megállapítható volt, hogy a levált részecskék a súrlódás során
visszaépültek a kopásnyomba. A visszaépülés mechanizmusa nem tisztázott, de mivel
mindegyik vizsgálatnál a súrlódó elempár mindkét eleme acélból készült, a visszaépülés csak
adhézió vagy kohézió eredményeképpen valósulhatott meg.
Amint az a pásztázó elektronmikroszkópi képeken látható, a részecskék alapvetően a
felületközeli réteg alakváltozóképességének kimerülésének következtében az elmozdulás
irányában, a felülettel párhuzamos síkban nyíródtak el és az elmozdulás irányára merőleges
repedésekkel szakadtak el egymástól. Ennek a folyamatnak leírását és magyarázatát az
irodalmi összefoglaló tartalmazza. A részecskék visszaépülésének jelenségével és
magyarázatával viszont már nem foglalkozik kielégítő mértékben a szakirodalom. Jelen
munkánkban csak egy lehetséges magyarázatát szeretnénk adni a levált részecskék
visszaépülésének.
Kragelszkij nyomán egy egyszerű számítással megbecsülhetjük a részecskékre ható nyomást.
Feltételezzük, hogy a névleges érintkezés területe a Hertz-féle rugalmas belapulás területével
azonos, így a névleges érintkezési nyomás 5 mm sugarú golyó és 30 N névleges terhelésnél,
a= 0,1 mm sugarú rugalmas belapulás figyelembevételével:
p névl =

F
30 N
=
= 955 MPa .
2
a π (0,1 mm) 2 ⋅ π

(3.15)

Feltételezve továbbá, hogy a részecskék visszaépülésének pillanatában a teljes terhelés csak
néhány (minimálisan 3) terhelt részecskén oszlik meg (3.52. ábra), amelyek felülete a
pásztázó elektronmikroszkópos felvételek tanúsága szerint φ10 µm átmérőjű kör területével
helyettesíthető, a részecskékre ható valóságos nyomás:
p val =

F
30 N ⋅ 4
=
= 12,7 GPa .
Aval 3 ⋅ (0,01 mm) 2 ⋅ π
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(3.16)

A részecskékre ható csúsztató feszültség első közelítésben:

τ = µ ⋅ p val = 2,54GPa ,

(3.17)

amely egy nagyságrenddel nagyobb, mint az C45 acél nyíró folyáshatára. Ilyen nagy nyomás
jelenlétében a részecskében, ill. a részecske felületén biztosan meginduló képlékeny
alakváltozás a részecske és a felület között hideghegedéses kapcsolat kialakulását lehetővé
teszi.

3.52. ábra. Névleges és valóságos érintkezési viszonyok a részecskék visszaépülésekor

4.

A részecskeleválás numerikus (végeselemes) modellezése

4.1. Geometriai modellalkotás, a modell- és a minimálisan szükséges
elemméret meghatározása
Az előző fejezetekben ismertetett golyó-síklap jellegű érintkezéses kísérletek közül - a
szükséges lépésszám (inkrementumok számának) korlátozás miatt - a kis ciklusszámú
vizsgálat valósághű modellezésének lehet csak esélye. Még az egyszerűnek látszó elméleti
geometriai érintkezési feltételek (első- és másodrendű felületek érintkezése) mellett is
nehézséget okoz az adott hardver-szoftver kapcsolatból eredő korlátok figyelembevétele
mellett a modell befoglaló méreteinek, valamint a diszkretizáció mértékének meghatározása.
A legkisebb szükséges elemméret egyrészt a kísérletek során kapott kopásnyom jellemző
méretei (mélysége, szélessége), másrészt a modellezni kívánt felületi topográfiát helyettesítő
felület paramétervonalainak sűrűsége alapján határozható meg.
Amint a 3.1.4. fejezet eredményeiből látható, a kis ciklusszámú súrlódásvizsgálatnál a
jellegzetes kopásnyom mélység ~1 µm, ebből következően a legkisebb elemvastagságnak
legalább 1 µm-nek kell lennie. Tekintettel arra, hogy az 1:1 méretarányú modell a szükséges
elemszám miatt nem lenne megvalósítható, a geometriai modell befoglaló méretét a
minimálisan szükséges méretekre korlátoztuk. A 2.6. ábra alapján látható, hogy golyó-síklap
esetén a Hertz-féle rugalmas féltér mélysége ~2a (ahol a a rugalmas belapulás félszélessége,
esetünkben az érintkezés területének sugara). A fretting hatás elkerülése érdekében a tiszta
csúszási úthosszat minimálisan 3a-val, a teljes súrlódási út hosszát 4a-val vettük egyenlőnek.
A kopásnyom elméleti félszélessége ~a. Figyelembe véve, hogy 5 mm sugarú golyó és 30 N
normál terhelés esetén a Hertz-féle felületi nyomás maximális értéke pH max=1456 MPa,
valamint a rugalmas belapulás félszélessége a= 0,1 mm, az érintkezés és környezetének
mechanikai modellezéséhez minimálisan szükséges mikromodell a 4.1. ábrán látható
méretekkel jellemezhető.
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4.1. ábra. A golyó-síklap érintkezés mikromodellje
A végeselemes szimulációt két különböző felületi minőségű modellel végeztük: ideális sík
felületű és polírozott felületű súrlódó felülettel. A golyó mindkét esetben ideális gömb
geometriájú volt. A szükséges hálósűrűséget a polírozott felületi topográfia valósághű
modellezésének igénye határozta meg.

b.
a.
4.2. ábra. A polírozott próbatest felületének digitalizált topográfiája (a.- 1 µm lépésközű
megjelenítés; b.- 10 µm lépésközű megjelenítés)
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Elsőként összehasonlítottuk az 1 µm és a 10 µm lépésközzel digitalizált felületek
topográfiáját. Az eredeti és a csökkentett számú pontokból felrajzolt felületek
összehasonlításából is kitűnik, hogy a 10 µm lépésközű ponthalmaz segítségével a felület
eredeti jellegzetességei (árkok és kiemelkedések) a nagy felbontású ábrázoláshoz képest
változatlanok maradtak. A szemrevételezésnél pontosabb összehasonlítást kapunk, ha egy
nyomvonal profilt hasonlítunk össze a kétféle felbontású ábrázolásban. A kettő közötti eltérés
a 4.2. b. ábrán a piros vonallal jelzett profilhiba mutatja. Az összehasonlítás alapján
megállapíthatjuk, hogy a polírozott felület topográfiáját a 10x10 µm-es négyszögekből álló
közelítő felület kielégítő pontossággal írja le. Ebből következően a polírozott felület
végeselemes modellezéséhez minimálisan szükséges háló sűrűsége is 10x10 µm kell, hogy
legyen.
A maximális elemszámot a végeselemes program korlátai határozzák meg. Tapasztalataink
szerint a Marc végeselemes tervezőrendszer egyik működésbeli korlátját az jelenti, hogy
amennyiben egy nemlineáris feladatmegoldás során a 8 csomópontos téglatest elemek száma
meghaladja a 10000-et, a számítás kezelhetetlenné válik (egyetlen számítási ciklus több napig
is eltarthat). Az elemszám csökkentése, valamint a mélységirányú osztásszám meghatározása
érdekében először tengelyszimmetrikus (2D), lineárisan rugalmas és csak tengelyirányú
erővel terhelt modell segítségével vizsgáltuk, hogy milyen hatása van az elemszaporítással,
beágyazással, ill. ragasztásos technikákkal készített hálóknak a Hertz-feszültségi állapotra.
Referenciaként olyan négyszögelemekből álló szabályos hálót használtunk, amelynek
legkisebb elemei 5x1 µm méretűek.

4.3. ábra. Minimális elemméret: 5x1 µm, elemszám: 2468, normál terhelés: 30 N,
a Hertz-feszültség maximális értéke: 1461 MPa
Ezt követően gyakorlatilag fele ilyen elemsűrűségű, de továbbra is szabályos hálóval
megismételve a számítást, az tapasztaltuk, hogy a Hertz-feszültség értéke csak elhanyagolható
mértékben (1,3%-al) változott.
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4.4 ábra. Minimális elemméret: 10x1 µm, elemszám: 750, normál terhelés: 30 N,
a Hertz-feszültség maximális értéke: 1480 MPa
A 5 µm helyett 10 µm csomópont távolsággal készített háló lényegesen kevesebb elemet
tartalmaz, ugyanakkor a számítás pontossága alig változott.
Harmadik modellként az elemszaporítással készített hálózást próbáltuk ki. Bár a háló ebben az
esetben is csak négyszög elemeket tartalmazott, egyes elemek torzultsága meghaladta a
tervezőrendszer által elfogadható mértéket, ezt a preprocesszor jelezte is a modellalkotás
során.

4.5. ábra. Minimális elemméret: 5x1 µm, elemszám: 929, normál terhelés: 30 N,
a Hertz-feszültség maximális értéke: 1596 MPa
A torz elemek globálisan kismértékben, lokálisan viszont az elméleti megoldástól nagyon
eltérő eredményt adtak, így ezt a modellt elvetettük.
78

Negyedik egyszerűsítésként a ragasztásos technikát próbáltuk ki. A megfelelően kisméretű
elemekből álló felületközeli réteget hozzáragasztottuk a szubsztrátumhoz.

4.6. ábra. Minimális elemméret: 5x1 µm, elemszám: 1350, normál terhelés: 30 N,
a Hertz-feszültség maximális értéke: 1767 MPa
Sajnos az eredményekből látható, hogy nem csak a torz elemek jelenléte okozott hibát, hanem
az elemek közötti nagy méretkülönbség is, így ezt a módszert sem alkalmazhatjuk az
elemszám csökkentésére. Az előtanulmányokból tehát csak az a következtetés vonható le,
hogy a Marc végeselemes rendszer globálisan gyengén, lokálisan viszont kimondottan rosszul
kezeli a torz és nagy terület/térfogat különbséggel csatlakozó elemekből épített modelleket. A
homogén négyszög/téglatest elemekből álló háló esetében viszont a legkisebb elemméret 5
µm-ről 10 µm-re való növelése gyakorlatilag elhanyagolható változást okozott.
További korlátozást jelentett még a kutatás megkezdése óta eltelt idő folyamán, hogy a Marc
végeselemes rendszer Mentat preprocesszora a 32 bit-es operációs rendszer alatt nem tudta
megnyitni a 2 GB-nál nagyobb fájlokat (sem a restart fájlt, sem az eredmény fájlt). A Marc
2003-as verziója a 2 GB-nál nagyobb restart fájlt már megnyitotta, de az eredmény fájlnak 2
GB-nál mindenképpen kisebbnek kellett maradnia. Először a 2005-ös verzió (beérkezett 2006.
szeptemberében) küszöbölte ki ez utóbbi hátrányt már, de a számítási idők továbbra is
változatlanok maradtak.
A 2D-s előtanulmányok tapasztalatai alapján olyan szabályos, 8 csomópontos téglatest
elemekből álló 3D modellt építettünk, amelyben a legkisebb elemméret 10x10x1 µm, az
elemek függőleges mérete pedig a ~10 µm vastagságú felületközeli réteget elhagyva
progresszíven nő. Ílymódon a teljes modell elemszáma még a kritikus érték közelében
tartható. A 3D behálózott modellt a 4.7. ábra mutatja.
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4.7. ábra. A kis ciklusszámú golyó-síklap kopás vizsgálat végeselemes mikromodellje. Az
alsó próbatest súrlódó felületének elemlapjai a polírozott felület mért topográfiáját leíró
szplájnfelülethez kötöttek. Legkisebb elemméret: 10x10x1 µm, elemszám: 12208
A valóságos felületi topográfiával rendelkező végeselemes modell geometriai hűségét úgy
ellenőriztük, hogy a szimmetriasíkba eső érdességi profil mikrométerenként mért értékei
közül minden tizedik pontot alapul véve, a mért profilt összehasonlítottuk a végeselemes
modell azonos profiljához tartozó csomópontok koordinátáit összekötő, egyenes szakaszokból
álló görbével (sztringgel).

4.8. ábra. A végeselemes mikromodell felülete és a vizsgált polírozott felület azonos
síkmetszetének összehasonlítása
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A görbék nem egybevágóak de hasonlóságuk a többszöri konvertálás után is szembetűnő.
Elmondható tehát, hogy a végeselemes mikromodell kielégítő hűséggel modellezi a vizsgált
próbatest felületi topográfiájának geometriai jellegzetességeit.

4.2. A végeselemes modellnél alkalmazott anyagtörvények
Az anyagtörvény szempontjából a végeselemes modellnek három részét különböztetjük meg:
- a felső próbatestet (golyót), amely lineárisan rugalmas viselkedésű,
- az alsó próbatestet (szubsztrátumot), amely lineárisan rugalmas a folyáshatárig, attól kezdve
keményedően képlékeny,
- a felületközeli réteget, amely közvetlenül vesz részt az érintkezésben (vastagságát 15 µm-re
választottuk). A felületközeli réteg úgyszíntén lineárisan rugalmas a folyáshatárig, attól
kezdve viszont egy intenzív keményedés után a feszültségi állapot hidrosztatikus
komponensének hatására gyakorlatilag ideálisan képlékennyé válik (a 4.9. ábrának
megfelelően).
A rugalmas anyagjellemzők az acélra szokásos értékek, E=2,1⋅105 MPa, a Poisson tényező
ν=0,3. A folyáshatárt és a folyásgörbe hatványkitevőjét, valamint konstansát az
atmoszférikus, ill. járulékos hidrosztatikus nyomás alatt végzett zömítő vizsgálatokkal felvett
alakváltozási görbékből (4.9. ábra) határoztuk meg.

4.9. ábra. A C45 acél próbatest folyásgörbéi atmoszférikus nyomáson és járulékos
hidrosztatikus nyomás mellett [32]
A C45 acél próbatest folyáshatára ReH=480 MPa, a folyásgörbe állandója C=987, kitevője
n=0,16. Tekintettel arra, hogy a kis ciklusszámú súrlódásvizsgálatokat elhanyagolhatóan kis
sebességgel és szobahőmérsékleten végeztük, a folyásgörbe sebességtől és hőmérséklettől
függő tagját a (2.25) összefüggéssel leírt anyagtörvénynél nem kellett figyelembe venni. A
végeselemes tervezőrendszerben a képlékeny anyagtörvényt a 4.9. ábrán látható folyásgörbék
pontjainak segítségével, a pontok között a görbét egyenes szakaszokkal definiáltuk.
Az alakváltozóképességet jellemző, feszültségi állapottól függő törési határalakváltozás
aktuális értékeit a Darvas-Ziaja féle összefüggés (2.35) alapján, a csomópontok feszültség- és
alakváltozási tenzoraiból számította a PLOTV szubrutin. A Darvas-Ziaja összefüggés
állandóit, a folyásgörbékhez hasonlóan, különböző járulékos hidrosztatikus nyomás mellett
határozták meg kísérleti úton [32]: C1=0,66; C2=1,31; C3=-1,68; C4=0,04.
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4.3. Peremfeltételek és az érintkezés jellegének definiálása
A végeselemes számításoknál az elemszám korlátozás miatt az elmozdulásra merőleges
irányban szimmetriát tételeztünk fel és csak fél modellt vizsgáltunk (az ábrán megadott
elemszám a fél modellre vonatkozik). Ennek megfelelően a szimmetriát a felező síkra
merőlegesen elmozdulás kényszerrel kellett biztosítani. Az alsó testet alul az elmozdulás
irányában és a felületre merőlegesen rögzítettük elmozdulás kényszerekkel, de az oldalsó
határoló felületekre további kényszert nem tettünk. A felső súrlódó próbatest (golyó) y-z
szimmetria síkjára alkalmaztuk az x-irányú kényszerített elmozdulást, ami lépésenként éppen
egy elemmérettel (10 µm-rel) volt egyenlő. A felső testre ható normál terhelést felületi
nyomással állítottuk elő, amely az elmozdulás során végig aktív volt. A modellt az összes
kényszerrel együtt a 4.10. ábra szemlélteti.

4.10. ábra. A kis ciklusszámú súrlódásvizsgálat mikromodellje a peremfeltételekkel együtt
Az érintkezés jellegét a kontakt elemek definiálásával határoztuk meg. A felső testen az
érintkezésben résztvevő elemsort, az alsó testen a felületközeli réteghez tartozó elemsorokat
ruháztuk fel kontakt tulajdonságokkal. Az érintkezés típusa súrlódásos érintkezés ("tuching")
volt, ahol a súrlódási tényező értékét a kísérleti eredményekkel összhangban 0,2-re
választottuk, továbbá mindkét felületen lévő kontakt elemek alakíthatóak ("deformable")
voltak.
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4.4. A peremérték feladat végeselemes megoldása és az eredmények
értékelése
A végeselemes feladatmegoldást (az ún. futtatást) az alábbi módszer szerint végeztük el:
- az első inkrementum alatt 5 lépésben ráterheltük a golyót az alsó próbatestre,
- 30 inkrementum alatt, 10 µm-enkénti kényszerített elmozdulással végigcsúsztattuk a golyót
az alsó próbatesten és az átírt PLOTV szubrutint felhasználva a posztprocesszor
segítségével kijeleztettük az alakváltozási tartalék aktuális értékeit. Alakváltozási tartalék
alatt a felhalmozott maradó alakváltozás és a Darvas-Ziaja összefüggéssel számított,
csomópontonként és inkrementumonként aktuális törési alakváltozás hányadosát értjük (az
ábrákon ez a hányados "User Defined Variable 1" névvel jelenik meg). Mindaddig, amíg ez
a hányados 1-nél kisebb, az adott környezet további alakváltozásra képes. Amikor viszont
ez a hányados meghaladta az 1 értékét, feltételeztük, hogy a csomópont környezetében
lokális törés és ennek következtében részecskeleválás következett be. Egy ciklusnyi
elmozdulás megtétele után azokat az elemeket, amelyek alakváltozóképessége kimerült (a
színskálát úgy állítottuk be, hogy az 1-nél nagyobb értékek beszürküljenek) a további
számítások számára inaktívvá tettük,
- a restart fájl segítségével az így megszakított futtatás folytatható volt a következő ciklus
végéig, amikor megismételtük az előbb leírt műveletsort,
- a részecskeleválás-kopás képi megjelenítése érdekében a posztprocesszálás során az inaktív
elemeket el is távolítottuk a modellből.
Az alábbi ábrasorozat ciklusonként párhuzamosan mutatja be egymás mellett a sík felületű
(bal oldalon) és az érdes felületű (jobb oldalon) modellek számítási eredményeit.
Elsőként a ráterhelés pillanatában hasonlítjuk össze a két felületet az alakváltozóképesség
szempontjából. Az ábrából máris szembetűnik az ideálisan sík és az érdes felület viselkedése
közötti különbség. Az érdes felületnél már a ráterhelés hatására megjelentek olyan szigetek,
amelyek alakváltozóképessége a csúszás megindulása előtt kimerült. Ez a jelenség
összhangban áll a karcvizsgálatnál tapasztaltakkal (lásd a 3.31. ábrát).

4.11. ábra. A ráterhelés hatására megváltozott a felület alakváltozóképessége (a csúszás iránya
balról jobbra)
A Hertz-feszültség eloszlása és értéke is különbözik az ideális és a valós felület esetében. Ez a
különbség jelentős mértékben befolyásolta a részecskeleválás folyamatát is.
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4.12. ábra. A Hertz-feszültség változása közvetlenül a csúszás megindulása után. Maximális
Hertz-feszültség az ideális sík felület esetében 1249 MPa, az érdes felületnél 3609 MPa
A felület alatti réteg, amint az várható volt, a Hertz-féle feszültségi állapot csúsztató
feszültségkomponensének és a súrlódásból adódó járulékos nyírókomponens hatására
képlékeny alakváltozást szenvedett. Érdes felület esetén az alakváltozás mértéke lényegesen
nagyobb, továbbá nem csak egy lokális maximum létezik, hanem a tényleges érintkezési
csúcsoknak megfelelően több.

4.13. ábra. A képlékeny zóna kialakulása a felület alatt a csúszás megindulása után. A
képlékeny alakváltozás mértéke sík felület esetén 0,009, az érdes felület esetében 0,036
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A következő ábrák a Hertz-féle feszültségi állapot hidrosztatikus komponensének a
felületközeli réteg alakváltozóképességére gyakorolt hatása mutatják. Megfigyelhető továbbá
az is, hogy az alakváltozóképesség kimerülése szempontjából veszélyes tartomány a csúszást
követő húzott zóna.

4.14. ábra. A hidrosztatikus feszültségkomponens protektív hatása: a legnagyobb Hertzfeszültség tartományában nem csökken az alakváltozóképesség (a csúszás iránya balról
jobbra)
A további ábrák a részecskeleválásból adódó kopásnyom kialakulásának néhány ciklusát
szemléltetik. Az első ciklus végén az ideálisan sík felületen még nem tapasztalható az
alakváltozóképesség kimerülése. Ezzel szemben a valóságos érdességi topográfiával
rendelkező polírozott felületnél jelentős lokális (kráterszerű) mikroüregek képződnek az
alakváltozóképesség kimerülése után eltávolított elemek helyén.

4.15/1. ábra. Kopásnyom kialakulásának kezdete a részecskeleválás következményeként az 1.
ciklus végén
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4.15/2. ábra. Kopásnyom kialakulásának kezdete a részecskeleválás következményeként az 1.
ciklus végén
Az ideálisan sík felületen a részecskeleválás a legnagyobb feszültséggel terhelt él mentén, a
húzott zónában, a felületen kezdődött. Az érdes felület degradációja kaotikus állapotot mutat,
a levált szemcsék helye újabb rendellenességet teremt, az érintkező felület mentén látszólag
tetszőlegesen jelennek meg az alakváltozóképesség kimerülését jelentő szürke foltok.

4.16. ábra. Kopásnyom kialakulás a 2. ciklus végén. A csúszás iránya jobbról balra, a golyó az
alsó test baloldali szélső helyzetében van.
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A ciklusszám növekedésével a részecskeleválás jellege az ideálisan sík felületnél azonos
maradt, az érdes felületnél viszont megjelentek, ill. előjöttek a felület alatti repedések
kialakulására, a felület alatti alakváltozóképesség kimerülésére utaló jelek, amelyek a
részecskeleválás folyamatát meggyorsítják.

4.17. ábra. Kopásnyom kialakulás a 3. ciklus végén. A csúszás iránya balról jobbra, a golyó a
jobboldali szélső helyzetében van.
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Az ideálisan sík felületnél megindult a kopásnyom szélén is a részecskeleválás. Feltehetően
ezzel magyarázható a kísérleteknél tapasztalt kitüremkedés. Az érdes felületnél a felület alatti
réteg alakváltozóképességének kimerülése miatt egyre több elemet kellet levenni, ezáltal
egyre jobban mélyül a kopásnyom.

4.18. ábra. Kopásnyom kialakulás a 5. ciklus végén. A csúszás iránya balról jobbra, a golyó a
jobboldali szélső helyzetében van.
Az ideálisan sík felületnél a peremképződés (kitüremkedés) és a kopásnyom mélyülése
egyenletesen folytatódik. Az érdes felületnél is megindul a kopásnyom szélén is a
részecskeleválás, ugyanakkor a kopásnyom erős barázdáltsága a kiálló részecskék letörésével
mérséklődik.
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4.19. ábra. Kopásnyom kialakulás a 8. ciklus végén. A csúszás iránya jobbról balra, a golyó a
baloldali szélső helyzetében van.

4.20/1. ábra. Kopásnyom kialakulás a 10. ciklus végén. A csúszás iránya jobbról balra, a
golyó a baloldali szélső helyzetében van.
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4.20/2. ábra. Kopásnyom kialakulás a 10. ciklus végén. A csúszás iránya jobbról balra, a
golyó a baloldali szélső helyzetében van.
A képekből látható, hogy a részecskeleválás végeselemes szimulációja egészen más
kopásnyomot eredményezett az ideálisan sík és az érdes felület esetében. Amíg az ideálisan
sík felületnél a kopásnyom kialakulása többé-kevésbé szabályos volt, addig az érdes felületnél
az
egyenetlenségből
adódó
helyi
alakváltozásoknak
a
felületközeli
réteg
alakváltozóképességére is döntő befolyásuk volt.
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A részecskeleválás numerikus szimulációjából levonható következtetések

A részecskeleválás végeselemes modellezéséből az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:
- Az alakváltozóképesség kimerülése a felületen, a legnagyobb feszültséggel terhelt, húzott
zónában indul meg. Érdes felületnél viszont a felület alatt is kialakulnak további
alakváltozásra nem képes "gócok", amelyek a részecskeleválást intenzívebbé teszik.
- A feszültségi állapot hidrosztatikus komponensének az alakváltozóképesség növekedésére
gyakorolt jótékony hatása kimutatható. A súrlódás során a közvetlen érintkezésben lévő
(valós) felület aktuális alakváltozóképessége az elmozdulást megelőző nyomott, ill. az
elmozdulást követő húzott zónához képest jelentősen megnő.
- Ideális geometriájú gömb-sík érintkezésnél az érintkezés jellege a részecskeleválás
megindulásáig megfelel a Hertz-Johnson-féle, egymáson súrlódással elcsúszó, golyó-síklap
érintkezésről leírottaknak. A modellezett részecskeleválás, jellegét tekintve, egyenletes
delaminációnak tekinthető. Míg az érdes felület esetében, a számítási eredmények alapján,
a részecskeleválás inkább egy kráterképződéssel jellemezhető, lokálisan mélyülő, ill.
mélyből a felszínre kifutó törési folyamat eredménye.
- A részecskeleválás numerikus szimulációja eredményeképpen kialakult kopásnyom
mélysége még az ideális geometriájú felületek esetében is nagyobb, mint a kísérletek során
tapasztalt kopásnyom mélység. Ennek oka egyrészt, hogy a részecskék visszaépülését a
bemutatott végeselemes technikával nem lehet modellezni. Másrészt az elemméret a
felülettől az anyag belseje felé haladva növekszik (lásd a 4.7. ábrát), így az alakváltozás
kimerülése miatt egyre vastagabb elemeket kellett eltávolítani.

5.

Összefoglalás

A részecskeleválás mechanizmusát és a száraz súrlódás folyamatában játszott szerepét 4
különböző kísérlettel vizsgáltuk, golyó-golyó ill. golyó-síklap elrendezésben, acél-acél
párosítás esetén. A kísérletek mindegyike alátámasztotta a Berthier-modell helyességét, azaz
igazolta, hogy a részecskeleválás és a levált részecskék visszaépülésének folyamata, valamint
a harmadik test képződés egyidőben, egymással párhuzamosan lejátszódó jelenségek, továbbá
meghatározó szerepük van a száraz súrlódás során fellépő kopási mechanizmus
kialakulásában.
A kísérleti munkával párhuzamosan, kifejlesztettünk egy végeselemes feladatmegoldáson
alapuló numerikus eljárást a részecskeleválás folyamatának modellezésére, ideális
geometriájú, ill. a valóságos felületi érdesség topográfiájával rendelkező súrlódó felületekkel.
A végeselemes szimuláció során a részecskeleválás megindulásának kritériumaként az
aktuális feszültségi és alakváltozási állapotot figyelembe vevő Darvas-Ziaja-féle törési
kritériumot alkalmaztuk. A számítási eredmények alapján megállapítottuk, hogy a
részecskeleválás ezzel a módszerrel szimulálható, ugyanakkor a kopás folyamata nem
vezethető vissza egyértelműen csak a részecskeleválás által okozott felületi degradációra. A
komplex kopási folyamat numerikus szimulációja csak akkor lesz megvalósítható, ha a
modell figyelembe fogja venni a részecskék visszaépülését és a 3.test képződést is.
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6.

Új tudományos eredmények, tézisek

1. Az elvégzett kísérletek (gömb-gömb, gömb-sík párosítású acél felületek közötti folyamatos,
egyirányú, ill. alternáló mozgás közbeni száraz csúszó súrlódás vizsgálatok) alapján arra a
következtetésre jutottunk, hogy a részecskeleválás, a részecskék visszaépülése a
kopásnyomba és a harmadik test képződés nem egyszerű, időben egymást követő elemi
részfolyamatok, hanem egymással párhuzamosan lejátszódó jelenségek, amelyek a súrlódás
kezdetétől fogva, egymásra is jelentős hatás gyakorlása mellett, együtt határozzák meg a
kopás mechanizmusát.
2. A részecskeleválás megindulása a Darvas-Ziaja által kidolgozott, aktuális feszültségi és
alakváltozási állapottól függő törési határalakváltozás alkalmazásával, végeselemes
technikával modellezhető.
3. Az érdes súrlódó felületű modell végeselemes szimuláció alátámasztja azt a kísérleti
megfigyelést, hogy a felület érdessége miatt a felületközeli rétegben olyan egyenlőtlen
alakváltozási állapot alakuljon ki, amely elegendő ahhoz, hogy részecskeleválás a súrlódás
kezdetével egyidőben meginduljon.
4. A kopásnyomok 3D profilometriai és mikroszkópi vizsgálata szerint a részecskék
kopásnyomba való visszaépülésének, valamint a harmadik test képződésének a kopásnyom
kialakulásában meghatározó jelentősége van. Ezt a megfigyelést a részecskeleválás
végeselemes modellezése is alátámasztja. A numerikus szimuláció során a részecskeleválás
következtében kialakult kopásnyom szignifikánsan mélyebbnek adódott, mint ami kísérletileg
kimutatható volt.
5. A numerikus szimuláció tanúsága szerint a részecskeleválást megelőzően az
alakváltozóképesség kimerülése nem a közvetlen érintkezés során (nem a kontakt zónában),
hanem alapvetően az érintkezés mögött, a húzott zónában jön létre. Az aktuális kontakt zónát
a feszültségi állapot hidrosztatikus komponense "védi", azaz biztosítja a felületközeli réteg
szükséges alakváltozóképességét.

7.

Az eredmények alkalmazása

A doktori értekezésben tárgyalt kutatómunka elsősorban alapkutatás céljára szolgál. De a
vizuális valóság térhódítása és egyre nagyobb mértékű ipari alkalmazása szükségszerűvé teszi
a jövőben az egyes részfolyamatok, ill. a részfolyamatokból összeálló komplex folyamatok
numerikus szimulációját is. Érintkező felületek időfüggő állapotváltozásai közül a kopás
jelenti az egyik legbonyolultabb és legösszetettebb folyamatot. Nem egyszerű, időben
egymást követő, elemi részfolyamatokról, hanem egyidőben, egymással párhuzamosan
lejátszódó folyamatról van szó, amelyek a súrlódás során egymásra is jelentős hatást
gyakorolnak. Eredményeink a kopás komplex folyamatának az együttes modellezését még
nem teszik lehetővé, de a kopást előidéző egyik részfolyamatnak, a részecskeleválás
folyamatának numerikus szimulációját – száraz súrlódás esetén- kísérletileg is igazoltan
modelleztük.
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