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Rövid összefoglalás 

 
Az atomerőművekben az üzemanyag kis átmérőjű, hosszú burkolócsövekben helyezkedik el, 

amelyeket együttesen fűtőelemeknek nevezünk. Ezek a fűtőelemek bizonyos távolságokban úgynevezett 
távtartó rácsokkal vannak megtámasztva, és a körülöttük áramló víz hatására néhány mikrométer nagyságú 
amplitúdóval lengnek. Ez a kis amplitúdójú rezgés a fűtőelemek burkolatán, a megtámasztási helyeken 
súrlódási korróziót, azaz frettinget idéz elő, amely helyi felületi sérülést, kopást okoz. Szélsőséges esetben 
a frettingkopás a fűtőelem-burkolat kilyukadásához vezethet, amely által radioaktív anyagok kerülhetnek a 
hűtőkörbe. 

Az atomerőművekben a burkolat frettingkopása csökkenti a fűtőelem élettartamát, amely megnöveli a 
reaktor üzemeltetési költségeit. A távtartó rácsok fejlesztésének egyik kiemelkedő jelentőségű területe az 
olyan fűtőelem-megtámasztások tervezése, amelyeknél a fűtőelem-burkolat frettingkopása a lehető 
legkisebb. 

A disszertáció célja a különböző távtartó rácsok-, valamint a fűtőelem és a távtartó rács közötti 
illesztés frettingkopásra gyakorolt hatásának kísérleti úton történő vizsgálata. 

A disszertációban először a frettingkutatás új módszerét, valamint a kísérleti berendezést mutatom be, 
majd a kísérletekhez használt modellfűtőelem és modell-távtartó rács általános felépítését ismertetem. 

Ezt követően elemzem a kopástérfogat és a lengőrendszerbe bevezetett energiából a kopásra 
fordítódott energia kapcsolatát, valamint a lengőrendszer csillapítását. Vizsgálom a korróziós réteg 
jelenlétének-, a gerjesztőáram-erősségnek (gerjesztőerőnek)-, a modellrúd mozgásának-, a távtartó rácsban 
a megtámasztó elemek (rugó és bütyök) merevségének- és alakjának-, valamint a modellrúd és a távtartó 
rács közötti illesztésnek a fűtőelem-burkolat frettingkopására gyakorolt hatását. 

A disszertáció lezárásaként a frettingkopást befolyásoló paraméterek összegzésére, valamint az új 
tudományos eredmények összefoglalására kerül sor. 
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Short summary 

 
The fuel deployed in the reactor of a nuclear power plant takes the form of uranium pellets inserted 

inside fuel rod cladding tubes. The fuel rods are combined into a fuel assembly bundle by means of several 
spacer grids located at different elevations along the fuel assembly’s longitudinal axis. Fuel rods in light-
water reactors are subjected to coolant-flow-induced excitation inside the reactor core, which can result in 
fretting at fuel rod support points. In extreme cases, fretting can result in perforation of the fuel rod 
cladding tubes, thus enabling radioactive substances to be released into the circulating coolant. 

The fretting of the cladding tube in the nuclear power plants can reduce the fuel assembly service life 
and increase operating costs of the reactor. The one of the most important development area of the spacer 
grids is the design of those fuel rod supports, in which the fretting of the cladding tube is the possible 
smallest. 

The aim of this dissertation is to investigate experimentally the influence of different spacer grids as 
well as the influence of the fit between the fuel rod and the spacer grid on fretting wear. 

In the dissertation at first a new methodology of the fretting research as well as the fretting test 
facility are introduced and demonstrated. The general structure of the fuel rod and the spacer grid’s mock-
up is described. 

The relationship of the aggregate fretting volume and the fraction of the energy taking into the 
vibrating system that is dissipated by the fretting process and the damping of the vibrating system are 
analyzed. The influence of a layer of corrosion, of the magnitude of excitation, of rod movement, of the 
stiffness of the spacer grid support elements (spring and dimple), and of the fit between the fuel rod and the 
spacer grid on fretting wear is investigated. 

At the end of the dissertation the parameters which affect on the fretting wear and the new scientific 
thesis are summarized. 
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Abstract 

 
The resistance to fretting wear is one of the most important parameters of fuel assembly behavior in 

the reactor. To choose and optimize the designs with regards to this aspect, it is necessary to carry out lots 
of model tests. This dissertation describes a new methodology of the fretting research. In the scope of this 
work the influence factors on the development of fretting were investigated experimentally. The test results 
showed that a corrosion layer that is only around 2 µm thick is more than sufficient to protect a fuel rod 
effectively against fretting. Other tests were performed without a corrosion layer. It was found that the 
fretting-rate decreases quadratically with reduction of excitation current (force). The tests showed that the 
design of the spacer springs and dimples has a great effect on the fretting. Moreover it was found that the 
probability of fretting damage is greater with a clearance fit than with an interference fit (spring preload), 
and increases as the gap becomes larger. 
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1. Bevezetés 

 
A nyomott vizes reaktorok fűtőelemeiben termelt hőt magas nyomáson könnyűvíz vezeti el a 

hőcserélőkhöz. Az erőmű maximális teljesítményének eléréséhez a hűtővíznek a lehető legtöbb hőt kell 
felvennie a fűtőelemekből. Ez a hűtővízáramlás nagy sebességével, valamint nagy turbulenciájával érhető 
el. A fűtőelemek rögzítését a távtartó rácsok biztosítják, amelyeknek számos típusa létezik. A távtartó 
rácsok rendelkezhetnek áramlás keverő csatornával vagy örvény lapáttal. Ezekkel a hűtővíz keveredését, 
turbulens áramlását elősegítő elemekkel nagyobb hőátadás biztosítható. 

A forralóvizes reaktorok fűtőelemkötegeivel szemben, a nyomott vizes reaktorok fűtőelemkötegeinek 
nincs külső burkolatuk, ezért a kötegek közötti keresztáramlás csökkenti a helyi teljesítménycsúcsokat, és 
elősegíti a forráskrízis elkerülését a reaktoron belül [1]. 

A hűtővíz áramlása lengésbe hozza a fűtőelemkötegeket és azok fűtőelemeit. Az áramlásból eredő 
gerjesztést, és így a lengést nem lehet teljes mértékben elkerülni. A gerjesztett lengés (fűtőelemköteg és 
fűtőelem) amplitúdója néhány mikrométer nagyságú. A kis amplitúdójú lengés a fűtőelem megtámasztási 
helyeinél csúszó súrlódást idéz elő. Ez a burkolat kopásához vezet, amelyet frettingkopásnak is neveznek. 
Szélsőséges esetben a frettingkopás a fűtőelem-burkolat kilyukadásához vezethet, amely által radioaktív 
anyagok kerülhetnek a hűtőkörbe. 

Az atomerőművekben a burkolat frettingkopása csökkenti a fűtőelem élettartamát, és ezáltal növeli a 
reaktor üzemeltetési költségeit. A fentieket figyelembe véve a távtartó rácsok fejlesztésének egyik 
kiemelkedő jelentőségű területe az olyan fűtőelem-megtámasztások tervezése, amelyeknél a fűtőelem-
burkolat frettingkopása a lehető legkisebb. 

 
 

1.1. A nyomott vizes reaktorral szerelt atomerőmű, fűtőelemköteg és fűtőelem 

 
A nyomott vizes reaktorral (PWR/DWR, VVER) szerelt atomerőmű elvi kapcsolási vázlatát az 1. ábra 

mutatja. Az ilyen típusú reaktoroknál (LWR) nemcsak a hűtőközeg, hanem a moderátor is könnyűvíz [1]. 
Az atomerőmű működése a következőképpen írható le: A reaktortartályban (1) található 
fűtőelemkötegek (2) fűtőelemeiben maghasadás révén hő termelődik, amelyet hűtővíz vezet el a 
gőzfejlesztőhöz (5). A reaktorban uralkodó nyomás 120-160 bar, a hőmérséklet pedig 300-330 °C [1]. 
A hűtővíz a fűtőelemek között axiális irányban 4,5-5,5 m/s sebességgel áramlik. A folyamatos és 
megfelelő nagyságú hűtővízáramot a primerköri szivattyú (6) biztosítja. A szekunder körben, a 
gőzfejlesztőben termelődött, általában 45-60 bar nyomású és megközelítőleg 280 °C hőmérsékletű gőzt a 
turbinákra (7 és 8) vezetik. A turbina meghajtja a generátort (10), amely villamos áramot termel. 
A turbinák után a kondenzátorban (11) kondenzálódott gőzt a kondenzszivattyú (12) a kisnyomású 
előmelegítőn (13) át a gáztalanítóba (14) juttatja. A táptartályból (15) a vizet a tápszivattyú (16) szállítja a 
nagynyomású előmelegítőn (17) át a gőzfejlesztőbe. 

A fűtőelemkötegek (2) a nyugati típusú reaktoroknál (PWR/DWR) négyzetrácsban, a keleti típusú 
reaktoroknál (VVER) háromszögrácsban elrendezett fűtőelemekből állnak. A disszertáció a nyugati típusú 
reaktoroknál alkalmazott négyzetrácsban elrendezett fűtőelemekkel foglalkozik. Ilyen típusú 
fűtőelemkötegre mutat példát a 2. ábra. 
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1. ábra: A nyomott vizes reaktorral szerelt atomerőmű elvi kapcsolási vázlata 

 

1 – reaktortartály 

2 – fűtőelemkötegek 

3 – szabályozórudak 

4 – tágulási tartály 

5 – gőzfejlesztő 

6 – primerköri főkeringető  

szivattyú 

  7 – nagynyomású turbina 

  8 – kisnyomású turbina 

  9 – cseppleválasztó-újrahevítő 

10 – generátor, áramfejlesztő 

11 – kondenzátor 

12 – kondenzszivattyú 

13 – kisnyomású előmelegítő 

14 – gáztalanító 

15 – táptartály 

16 – tápszivattyú 

17 – nagynyomású előmelegítő 

18 – hűtővízszivattyú 

19 – hűtővíz 

 
 
 
 

 

2. ábra: A nyomott vizes reaktor fűtőelemkötege 

A fűtőelemköteg hossza típustól függően 3-5 m 
között van [1]. A szabályozórudak vezetőcsövei a 
távtartó ráccsal, valamint az alsó lemezzel és a felső 
vonólemezzel alkotják a fűtőelemköteg vázát. 
A fűtőelemek axiális irányban – a fűtőelemköteg 
típusától függően – megközelítőleg 50-70 cm-enként 
távtartó rácsokkal vannak megtámasztva [1].
A fűtőelem és az alsó vonólemez között kezdetben 
– a fűtőelemek duzzadása miatt – rés van. 
A kialakítástól függően a távtartó rácsban rugók és 
bütykök találhatóak, amelyek a fűtőelemköteg 
élettartamának kezdetén a fűtőelemeket a közöttük 
fellépő súrlódási erővel fogják. A távtartó rácsok a
fűtőelemeket nemcsak megtámasztják, hanem a
súlyukat is felveszik. Az üzemeltetés folyamán
bekövetkező rugóerő csökkenésekor (1.2. fejezet) a 
fűtőelemek a súlyuktól függően lecsúszhatnak az alsó 
vonólemezre. A távtartó rácsok megtámasztó szerepe 
ekkor is érvényesül. 
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3. ábra: Fűtőelem 

A fűtőelem vázlatát a 3. ábra mutatja. A fűtőelem a 
burkolatból, az alsó és felső záródugóból, az üzemanyag-
tablettákból és a leszorító rugóból áll. A burkolat és az 
üzemanyag-tabletták között rés, a burkolaton belül az 
üzemanyag-tabletták felett pedig egy gáztér található. 
A rés és a gáztér az üzemanyagnak a burkolatnál nagyobb 
duzzadásakor és hőtágulásakor biztosítja, hogy az 
üzemanyag ne nyomja a burkolatot, emellett a keletkező 
hasadási termékek felfogására is elegendő térfogatot 
nyújt. Az üzemanyag-tabletták feletti gáztérben található a 
leszorító rugó, amely a tablettákat szállítás közben is a 
helyükön tartja. A fűtőelemek gyártásakor az üzemi 
hőmérsékleten megközelítőleg 30-40 bar kezdő belső 
nyomás és a jobb hővezetés biztosítása érdekében hélium
gázzal töltik fel a belső teret. A fűtőelem élettartamának 
végén a burkolaton belül megközelítőleg 180-200 bar 
nyomás uralkodik. 

 
 

A burkolat anyaga általában valamilyen cirkóniumötvözet, külső átmérője fűtőelem-típustól függően 
Ø 9,14-10,90 mm, a falvastagsága pedig 0,57-0,725 mm [1]. A cirkóniumötvözetet számos kedvező 
tulajdonsága miatt alkalmazzák, így például az alumínium és magnézium ötvözeteivel szembeni magas 
olvadáspontja (Al: 660 °C, Mg: 650 °C, Zr: 1852 °C) [2], a megfelelő szilárdsága és korrózióállósága [3], 
valamint az acélokénál jelentősen kisebb termikus neutronabszorpciós hatáskeresztmetszete (a cirkónium 
befogási hatáskeresztmetszete 0,180 barn, a vasé 2,62 barn, az ausztenites acéloké 2,7-2,9 barn) miatt [3]. 
A nyomott vizes reaktorokban a cirkóniumötvözetek közül a Zircaloy-4-et (Zry-4) elterjedten használják 
fűtőelem-burkolat anyagaként. A távtartó rács anyaga is általában ez az ötvözet vagy esetenként 
Inconel (Inc). 

 
1.2. A fűtőelem-burkolat és a távtartó rács méretének változása a fűtőelem kiégése során 

 

A fűtőelem-burkolat és a távtartó rács mérete a fűtőelem élettartama alatt változik. Ebben a fejezetben 
ezt a változást mutatom be. A fűtőelem élettartamának kezdetén (BOL) a burkolat külseje és belseje között 
uralkodó nagy nyomáskülönbség rugalmas alakváltozást eredményez, amelynek következtében csökken a 
burkolat átmérője. A reaktor indításakor a hőtágulás miatt a burkolat átmérője valamint a távtartó rács 
nagysága is változik. Ha a távtartó rács anyaga Inconel, akkor a távtartó rács nagysága a burkolat 
hőtágulásánál nagyobb mértékben növekszik, mivel a Zircaloy-4 hőtágulási együtthatója kisebb, mint az 

Inconelé (Zry-4: K
16106,5 −⋅ , Inc: K

16103,14 −⋅ ). 

Az üzemidő alatt a reaktorban a neutronsugárzás hatására az anyagok – köztük a fűtőelem-burkolat és 
a távtartó rács is – sugárkárosodást szenvednek. A szerkezeti anyagokban neutron-magreakciók 
következtében atomátalakulás (transzmutáció) megy végbe. A neutronok és az atomok közötti ütközések 
pedig a szerkezeti anyag fizikai és mechanikai tulajdonságainak változásához vezetnek. 
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Az atomátalakulás szempontjából legnagyobb jelentőségű az inert gázok képződése (például hélium, 
neon) [3]. Az inert gázok atomsugara nagyobb, mint a fémeké. „A nagy atomsugár miatt az inert gáz 
rácstorzulást okoz a környezetében még akkor is, ha egy üres rácshelyet foglal el” [3]. 

A neutronok, amikor az atomokkal ütköznek, kiüthetik azokat a rácsból. Ezek a kiütött atomok a 
legtöbb esetben olyan nagy kinetikus energiával rendelkeznek, hogy további atomokat képesek kiütni a 
helyükről. E folyamat eredményeként a kiütött atomok helyén üres rácshelyek képződnek, és a kiütött 
atomok nagyrészt intersztíciósan épülnek be a rácsba [3]. 

Mind az atomátalakulás, mind az atomok elmozdulása a szerkezeti anyag duzzadásához vezet [3], [4], 
amely a távtartó rács, az üzemanyag-tabletták és a burkolat méretének növekedését okozza. 
Az üzemanyag-tabletták növekedése azonban nagyobb, mint a burkolaté. 

A fűtőelemben a burkolat és az üzemanyag-tabletták között – gyártástechnológiailag szükséges – 
kisebb rés (szobahőmérsékleten általában 0,08-0,2 mm [1]) található. Ez biztosítja, hogy az üzemanyag ne 
nyomja a burkolatot az üzemidő alatt bekövetkező rés méretének csökkenésekor. A fűtőelem élettartama 
alatt a burkolaton belül a kezdeti kisebb nyomás folyamatosan növekszik a termelődő hasadási gázoknak 
köszönhetően. 

A neutronsugárzás hatással van az anyagok tartósfolyására, amelyet a sugárzás miatt besugárzási 
tartósfolyásnak neveznek [3]. Ez a távtartó rácsok rugóinak relaxálódásához vezet, illetve a fűtőelem-
burkolat képlékeny, maradó deformálódását segíti elő. A fűtőelem élettartamának kezdetén a külső és a 
belső nyomás között fennálló nagy nyomáskülönbség miatt csökken a burkolat átmérője. Ez az 
átmérőcsökkenés valamint az üzemanyag duzzadása a fűtőelem-burkolat és az üzemanyag-tabletták közötti 
rés csökkenéséhez vezet. 

A távtartó rács növekedése, a fűtőelem-burkolat átmérőjének csökkenése és a távtartó rács rugóinak 
relaxálódása következtében a távtartó rács rugóinak kezdeti (BOL) rugóútja, valamint ebből adódóan a 
rugók előfeszítése is az üzemidő alatt folyamatosan csökken (4. ábra). Egyes esetekben illesztési játék 
keletkezhet a burkolat és a rugók között a fűtőelem élettartamának végén (EOL) [5], [6]. 

 

 
4. ábra: A rugóút leépülése [5] 
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2. A szakirodalom áttekintése 
 

2.1. A kopás 
 

„A kopás olyan, a szilárd test felületén végbemenő anyagveszteség, amelyet mechanikai okok idéznek 
elő, azaz szilárd, folyékony- vagy gázhalmazállapotú ellentest érintkezése és relatív elmozdulása hozza 
létre” [7]. A kopás a műszaki életben általában nem kívánt folyamat, amely a berendezés 
elhasználódásához, élettartamának csökkenéséhez vezet. Egyes esetekben azonban a kopás hasznos és 
megkívánt folyamat, ilyen például a gépek bejáratási folyamata vagy a felületi érdesség változtatása 
például csiszolással [8]. 

A kopási folyamat általában három szakaszra osztható [9], amelyet az 5. ábra mutat. A kopásdiagram 
első szakasza a bejáratási rész (I), amely a teljes kopási folyamathoz képest rövid ideig tart [10]. 
A második szakasz (II) a leghosszabb, az állandósult kopás. Ez a hasznos üzemidő, amikor a kopás 
sebessége állandó. A harmadik szakasz (III) az instabil üzem, a katasztrofális kopás, amikor a kopás 
sebessége növekszik. 

 

 
5. ábra: Kopásdiagram [10] 

 

A kopás vizsgálatának két alapvető irányát különböztetik meg [8]: 
1. a felületek változásának megfigyelése, 
2. a kopásrészecskék vizsgálata. 

 
A vizsgálandó felület méréséhez többek között interferométer, talysurf, optikai mikroszkóp, 

transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóp, valamint konfokális mikroszkóp használható.  
A mérésekhez szükséges minta elkészítéséhez a gépet, berendezést le kell állítani, és meg kell bontani.  
A kopásrészecske-analízis különböző módszereinél optikai részecskeszámlálót, és ferrográfot használnak a 
mérésekhez [8]. 

 
A kutatók a kopást különbözőképpen csoportosítják. A leggyakoribb csoportosítási szempontok [7]: 

• az igénybevétel; 
• a kopásmegjelenés; 
• a kopásmechanizmus. 
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Az igénybevétel szerinti csoportosításkor az alábbi tényezőket veszik figyelembe [7]: 

• a súrlódó testek mozgásának fajtája; 
• a kopás időfüggése; 
• a kopás hőmérsékletfüggése; 
• a kopás függése a ható erőktől. 

 
A kopás megjelenése alapján történő csoportosítás szempontjai [7]: 

• a kopásrészecskék alakja és kémiai összetétele; 
• a felület topográfiája, morfológiája és kémiai összetétele. 

 
A kopás legelterjedtebb csoportosítása a kopás mechanizmusa szerinti. A továbbiakban ennek esetei 

kerülnek bemutatásra. „A kopásmechanizmus a kopási folyamat alatt végbemenő fizikai és kémiai 
folyamatokat jelenti” [7]. A kutatók a kopást többféleképpen csoportosították, de alapvetően a kopás 
mechanizmusa szerint négy alap-kopástípust különböztetnek meg, amelyek a következők [9]: 

• adhéziós kopás; 
• abráziós kopás; 
• fáradásos kopás; 
• tribokémiai kopás. 

 
A fenti alaptípusokon kívül megkülönböztetnek még például: 

• eróziót; 
• kavitációt; 
• frettinget vagy súrlódásos oxidációt. 

 
Ez utóbbiak összetett kopástípusok, amelyek mechanizmusuk alapján az alaptípusokra vezethetők 

vissza [9]. A kopási folyamatban több kopásmechanizmus is szerepet játszhat, de általában egy uralkodó 
kopásforma jelenléte figyelhető meg. Ekkor a kopási folyamatban a többi kopásmechanizmus kisebb hatást 
fejt ki. 
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2.1.1. Alap-kopástípusok 
 

2.1.1.1. Adhéziós kopás 
 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) definíciója az adhéziós kopásra a 
következőképpen szól: „Az érintkező felületek egymáson történő relatív elmozdulásakor, a súrlódás 
folyamán, a kopás a hegedés következtében fellépő anyagátadás az egyik felületről a másikra” [11]. 
Az adhéziós kopásnál az egymáson elcsúszó felületeken mikroszkopikus méretű sérülések (bevágások, 
kidudorodások) keletkeznek [12]. Ha az egyik felület elmozdul egy másikon, akkor az adhéziós kötések 
elszakadnak. Az érintkező felületek képlékeny deformációja és felkeményedése a kötés szilárdságának 
növekedését okozza. Ha az adhéziós kötés szilárdsága nagyobb, mint bármelyik az érintkezésben részt 
vevő anyag kohéziós szilárdsága, akkor a szakadás az érintkező felület alatti nem deformált lágyabb 
térfogatban jön létre [12]. Ekkor a két test összekapcsolódása megszűnik, és a lágyabb anyag felületi 
rétegéből anyag adódik át a keményebb test felületére. A kopásrészecske leválásáig ez az anyagátvitel 
többször is lejátszódhat, majd a szabad kopásrészecske abráziós kopáshoz vezethet. Az adhéziós kopás 
jellemző megjelenési formái a lyukak, pikkelyek és az anyagkiszakadás [13]. 

Adhéziós kopáskor a lekopott anyagmennyiség térfogata egyenesen arányos a terheléssel, a súrlódási 
úttal, és fordítottan arányos a lágyabb anyag keménységével. A lekopott anyagmennyiség térfogatát  
1953-ban ARCHARD [14] az alábbi összefüggéssel határozta meg: 

 s
HB
FkV ad ⋅⋅= , (1) 

ahol 

:V  a lekopott anyagmennyiség térfogata [ ]3m ; 

adk  az adhéziós kopástényező [ ]1 ; 

:F  a terhelés [ ]N ; 

:HB  a lágyabb anyag Brinell-keménysége [ ]HB ; 

:s  a súrlódási út hossza [ ]m . 
 

Fém-fém anyagpárok esetére RABINOWICZ [15] a adk  konstansra az 1. táblázatban összefoglalt 

értéktartományokat határozta meg. 
 

1. táblázat: Adhéziós kopástényező [15] 

Kenés adk  konstans fém-fém csúszópárra [ ]1  

Nem kent, száraz felület 66 1015001015 −− ⋅−⋅  

Gyengén kent 66 10300103 −− ⋅−⋅  

Jól kent 66 1030103,0 −− ⋅−⋅  

Kiválóan kent 66 1011003,0 −− ⋅−⋅  
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2.1.1.2. Abráziós kopás 
 

Abráziós kopást okoz a felületbe benyomódó, a felületnél keményebb érdességcsúcs, vagy a 
kenőanyagba kerülő kő, homok, fémrészek, idegen testek vagy kemény kopásrészecskék. A kopásnak az az 
oka, hogy ezek behatolnak a felületbe, felszántják azt, és abból anyagot távolítanak el forgács vagy szilánk 
alakjában [12]. Összességében tehát az abráziós kopás egy lágyabb felület kemény részecskék vagy 
érdességcsúcsok általi lepusztulása. Az abráziós kopás megjelenési formái általában a karcolások, 
rovátkák, vájatok [13]. A gyakorlatban két test- illetve három test egymásra hatása következtében létrejövő 
abráziós kopás esetét különböztetik meg [15]: 

• A két-test abráziós kopásnál az egyik test felületét a másik felület érdességcsúcsai vagy a 
felületbe beágyazott kemény részecskék rongálják [8]. 

• A három-test abráziós kopásnál az egyik felülethez sem tartozó harmadik részecske okozza a 
felületek károsodását. 

 
 

Abráziós kopáskor a teljes lekopott anyagmennyiség térfogatát az alábbi összefüggéssel határozzák meg:  

 s
HB
FkV abr ⋅⋅= , (2) 

ahol 
:abrk  az abráziós kopástényező [ ]1 . 

 
 

Az abráziós kopásnál kapott egyenlet (2) hasonlít az adhéziós kopáskor ismertetett ARCHARD 
egyenletére (1). A abrk  kopástényező kísérletekkel határozható meg. Értéke függ a „kopást okozó 

érdességcsúcs, vagy részecske méretétől, alakjától, anyagától, a súrlódó felület anyagától és a kopás 
körülményeitől” [16].  

 
KOZMA [16] az abráziós kopástényezőre a 2. táblázatban összefoglalt közelítő értékeket ismerteti. 

 
2. táblázat: Abráziós kopástényező [16] 

Kopást okozó hatás abrk  kopástényező [ ]1  

Éles, kemény porszennyezés esetén 110−≈  

Csiszolóvászonnal koptatva 210−≈  

Legömbölyített érdességcsúcs (szemcse) esetén 310−≈  
 
Abráziós kopásnál a keménység meghatározó jelentőségű, mivel az anyagok keménysége 

befolyásolja, hogy az érdességcsúcsok mennyire hatolnak be az anyagba. Az anyagok felkeményítése nem 
növeli olyan nagymértékben a kopásállóságot, mint az anyagok természetes keménysége. Az abráziós 
kopásnál a keménység mellett az anyagok alakíthatósága is nagy fontossággal bír a lekopott 
anyagmennyiségre. A szívós anyagoknál az anyagveszteség kisebb mértékű, mint a rideg anyagoknál [17]. 
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2.1.1.3. Fáradásos kopás 
 
A fáradásos kopást ismétlődő csúszó-, gördülő- vagy ütő mozgás okozza azáltal, hogy a felületet 

periodikus feszültségváltozásnak teszi ki [18]. „A fáradásos kopás intenzitását nagymértékben befolyásolja 
a szilárd testek tényleges érintkezési felületén kialakult feszültségállapot” [19]. Az adhéziós és abráziós 
kopástól a fáradásos kopás abban tér el, hogy folyadéksúrlódáskor is létrejöhet, azaz amikor a dinamikus 
igénybevételt a folyadék közvetíti [20]. A periodikus igénybevétel az érintkező felületeken repedezést, 
gödrösödést, vékony lemezek leválását eredményezi [8]. 

 
2.1.1.4. Tribokémiai kopás 

 
A tribokémiai kopás olyan kopási folyamat, ahol a környezet, a kenőanyag és a csúszó felületek 

kémiai reakcióba lépnek, és a felületen korróziós réteget hoznak létre [11]. A rétegképződést a súrlódás 
befolyásolja. A kopás ennek a rétegnek a kopása. Amíg az adhéziós, az abráziós és a fáradásos kopást a 
súrlódó testek fizikai és kémiai tulajdonságai, valamint kölcsönhatásai befolyásolják, addig a tribokémiai 
kopásnál a testeket körülvevő közeg korróziós hatása jelentősen befolyásolja a kopást. A kémiai és 
mechanikai károsodások gyakran fokozzák egymás hatását, és így meggyorsítják a kopást [12]. 

 
 

 
2.1.2. Összetett kopástípusok 

 
2.1.2.1. Eróziós kopás 

 

Az eróziós kopáskor abráziós és fáradásos mechanizmusok okozzák a kopást [9]. Ilyenkor az áramló 
közegben lévő kemény részecskék viszonylag nagy sebességgel ütköznek neki a felületnek, ezáltal 
károsítva azt. 

 

 
2.1.2.2. Kavitáció 

 

A kavitáció során az áramló folyadékban gőzbuborék képződik, majd hirtelen összeomlik, és 
ismétlődő ütésszerű igénybevételt okoz, amely a felület kifáradásához vezet [20]. 

 

 
2.1.2.3. Fretting 

 

Az acél érintkező felületén a kis amplitúdójú rezgő mozgás során létrejövő sérülést, károsodást a 
megjelenése alapján 1927-ben TOMLINSON [21] nevezte először frettingkorróziónak, amely kifejezés azóta 
széles körben elterjedt. Maga az angol „fret” szó jelentése: dörzsöl, szétmar, elkopik. A fretting magyar 
megfelelője a súrlódási korrózió [16]. WATERHOUSE a frettinget a következőképpen definiálta: „Két 
egymáshoz képest névlegesen nyugalomban lévő felületen-, a felületek közötti csekély periodikus relatív 
elmozdulás hatására bekövetkező sérülés” [21]. 
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Fretting különböző szerkezetekben fordul elő: például gépjárművekben, repülőgépekben, elektromos 
berendezésekben, emberi mesterséges izületekben és atomerőmű berendezéseiben is. „A tudomány és az 
ipar számos területén folyó kutatások a fretting megakadályozására és fretting tesztek kifejlesztésére 
irányulnak” [22]. A frettingnél sok esetben a csúszás amplitúdója 2 és 20 µm között adódik [12]. 

 

A frettinget befolyásoló paramétereket WATERHOUSE [21] a következőkben foglalta össze: 
• a lengési periódusok száma; 
• a rezgés frekvenciája; 
• a csúszás amplitúdója; 
• a terhelés; 
• az anyagok keménysége; 
• a felületek érdessége; 
• a környezeti közeg; 
• a hőmérséklet; 
• a kenés; 
• az alapanyagok. 

 
A fretting olyan összetett kopási folyamat, amelyben a tribokémiai folyamatnak vezető szerepe van. 

Emellett a többi kopástípus is megjelenik. A periodikus mozgáskor az oxidréteg lekopásakor adhéziós 
kapcsolat is létrejöhet. A kopási folyamat során a kopott felület feldurvulhat, és ez a durva felület a 
továbbiakban hozzájárul az oxidréteg újabb felszakadásához. A levált kopásrészecskéknek a kopási 
folyamatban abráziós hatása is lehet. A periodikus mozgás miatt ugyanakkor fáradásos folyamat is jelen 
van a frettingnél. 

A nukleáris iparban a fűtőelem-burkolat frettingkopásának vizsgálatakor a távtartó rács és a fűtőelem 
között két illesztést különböztetünk meg: 

• Szoros illesztés; 
• Laza illesztés. 

 
A távtartó rács (megtámasztás) és a fűtőelem közötti szoros illesztés esetén az érintkezési zóna zárt. 

Az érintkező felületek közötti relatív elmozdulás amplitúdója az érintkezési zóna nagyságához képest kicsi, 
amely a frettingkopásra jellemző. Laza illesztéskor az érintkezési zóna a környezeti közeggel közvetlen 
kapcsolatban áll, amely a klasszikus értelemben vett frettingkopásra nem jellemző. Mivel nem lehet 
pontosan meghatározni, hogy melyik távtartó rácsnál, mikor lép fel illesztési játék, ezért a szoros illesztésre 
helyesen használt frettingkopás kifejezést a nukleáris iparban a laza illesztés esetére is változatlanul 
használják [55], [57], [59], [60], [68], [69]. 
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2.2. A kopott felület, az érintkezés és a lekopott tömeg vizsgálatának módszerei 

 
A felület topológiai vizsgálatát több mérőeszközzel is el lehet végezni, így rendelkezésre állnak: 

• interferométerek; 
• talysurf; 
• elektronmikroszkópok; 
• konfokális mikroszkópok, stb. 

 
Ezek mellett a fretting diagnosztizálásához felhasználható a metszetkészítés is. A kopási zóna 

megállapításához fontos a valóságos érintkező felület nagyságának az ismerete. A felület vizsgálatán kívül 
a fretting folyamata nyomon követhető a kopási törmelék analízisével is. A kopott anyag tömege a kopási 
törmelék tömegének mérésével vagy a vékony felületi réteg radioaktivitásának segítségével határozható 
meg. 

 
2.2.1. Interferométer 

 
Az interferométerek elvi elrendezését a 6. ábra mutatja (az áttekinthetőség kedvéért a legegyszerűbb, 

úgynevezett Michelson-típusú elrendezés került ábrázolásra) [23], [24], [25]. 
 

 

6. ábra: Az interferométer elvi elrendezése (Michelson-típusú) 

 
Mérési elve a vizsgáló fény által megtett különböző úthosszak következtében létrejövő interferencia 

mérése. Egy fényforrásból térben koherens, monokromatikus fénynyalábot (például lézert) bocsátanak egy 
féligáteresztő (fényosztó) tükörre. A tükör a fénynyaláb egy részét átengedi, a másik részét visszaveri.  
A reflektált fény egy referenciatükörről visszaverődik, majd a fényosztó tükrön áthaladva az érzékelőhöz 
ér. A fényosztó tükrön átengedett fénynyaláb a mérendő felületen reflektálódik, majd a fényosztó tükrön 
ismételten reflektálódik és az érzékelőhöz ér. Az érzékelőn a két fénynyaláb interferenciája látható, amely 
a nyalábok közötti úthossz-különbségek által meghatározott interferenciavonalakból áll. Minden 
interferenciavonal a mért felület egy szintvonalának felel meg. 
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Két egymás mellett lévő interferenciavonal között 2λ  az optikai úthossz-különbség ( )δ , ahol λ  a 

méréshez használt fény hullámhossza. Erre mutat példát a 7. ábra, ahol a referenciatükör egy síktükör,  
a mérendő felület szintén egy sík felület, amely a fénynyalábbal ( )Θ−°90  szöget zár be. 

 

 

 
 
 

 

7. ábra: Interferenciakép egy ferde síkról (sematikus ábra és mérési kép) 

 
Az ábra jobb oldalán láthatóak az interferenciavonalak, amelyekből a felület megrajzolható. 

Egy mérés alkalmával csak az interferenciavonalak (az útkülönbségek) ismertek, azaz csak az 
interferenciavonalak mentén ismert a felület alakja (a felület domborzati viszonyai), az 
interferenciavonalak között nem. Ha finoman változtatják az egyik fénynyaláb úthosszát (általában a 
referenciatükör mozgatásával), megváltozik az interferenciavonalak helye, így a felület többi pontja is 
mérhető. A vonalak eltolására amiatt is szükség van, hogy a felület alakjának előjelét meghatározzuk, 
ugyanis statikus interferogramból nem lehet megállapítani, hogy lokális maximumot vagy minimumot 
látunk [24]. A mérőberendezés nem roncsolja a felületet, pontossága 10-20 nm. 

 
 

2.2.2. Talysurf 
 
A talysurf mérési elve abban áll, hogy egy igen kis mértékben terhelt gyémánttű egy vonal mentén 

végigtapintja a felületet [21]. A mérőműszer elrendezését a 8. ábra mutatja. 
 

 

8. ábra: A talysurf elvi elrendezése 
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A felület profiljának felvételéhez két interferométert építettek be a berendezésbe, amelyek az x - és  
z -irányú elmozdulásokat mérik, és ezáltal a gép megszerkeszti a végig tapogatott felület kontúrját [21]. 
A mérés során x -irányban (vízszintesen) a mérőfej és z -irányban (függőlegesen követi a felület profilt) a 
gyémánttű mozog. 

A mérőberendezés x -irányban igen nagy sűrűségű mintavételezéssel dolgozik (megközelítőleg egy 
mikrononként képes mintát venni), és így a felületi érdesség mérésére is lehetőséget ad. A készülék  
z -irányú pontossága 10-20 nm. 

 
2.2.3. Elektronmikroszkóp 

 
Az elektronmikroszkóp működési elve az optikai mikroszkópéhoz hasonló azzal az eltéréssel, hogy 

fény helyett elektronsugárral dolgozik, és az elektronmikroszkóp „lencséi” mágnes tekercsek, amelyeken 
az átfolyó gerjesztőáram segítségével az elektronsugár eltéríthető [26]. Az elektronmikroszkópoknak két 
fajtája létezik [27], [28]: 

• a transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM); 
• a pásztázó elektronmikroszkóp (SEM). 

 
A transzmissziós elektronmikroszkóp az elektronágyúból (elektronforrás) kijövő, a mintán áthaladó 

elektronsugár intenzitását méri [29]. Ehhez a vizsgálandó anyagból nagyon vékony (néhányszor 10 nm 
vastag) fóliát kell készíteni az elektronsugarak nagymértékű elnyelődésének elkerülése érdekében. 
A mintát ekkor roncsolásos módszerrel vagy a replika-technika segítségével készítik [8]. Utóbbit úgy 
végzik, hogy a vizsgálandó felületről egy képlékeny műanyag fóliával lenyomatot vesznek, amelyet már 
lehet mind transzmissziós, mind pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgálni. A fóliakészítés nehézségei 
miatt azonban inkább a pásztázó elektronmikroszkóp alkalmazása terjedt el. 

A pásztázó elektronmikroszkóppal végzett méréskor az elektronnyaláb végigpásztázza a vizsgálandó 
test felületét, és a sugárzás hatására elektronok lépnek ki a minta felszín közeli rétegeiből. Ezzel 
párhuzamosan egy másik elektronnyaláb egy katódsugárcső (monitor) képernyőjét pásztázza, a mintából 
kilépő elektronok számával arányos intenzitással. Így a monitoron megjelenik a vizsgált test felszínének a 
képe. A vizsgált felület és a monitor pásztázás méretaránya adja a nagyítást. A pásztázó 
elektronmikroszkóp előnye az elérhető nagy nagyítás (200 000-szeres nagyításra is képes) és 
mélységélesség (akár 3-4 mm). Ezzel szemben az optikai mikroszkóp maximális nagyítása 2000-szeres, 
mélységélessége 10 µm. 

 
2.2.4. Konfokális mikroszkóp 

 
A konfokális mikroszkóp olyan optikai berendezés, amelynek célja, hogy a teljes vizsgált 

háromdimenziós felületről éles képet alkosson, azaz ne maradjanak életlen, homályos részek a képen 
szemben a hagyományos mikroszkóppal, amelynek mélységélessége véges és viszonylag kicsi [25], [30]. 
A konfokális mikroszkóp alapja egy hagyományos mikroszkóp-objektív, amely a vizsgált háromdimenziós 
felületet yx −  síkokra bontva letapogatja. A képek digitalizálása számítógépekkel történik. Minden egyes 

képelemnek nemcsak egy x  és y  mérete van, hanem egy z  is, amely a két sík közti távolságból adódik. 
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9. ábra: Konfokális mikroszkóp [30] 

A konfokális mikroszkóp elvi elrendezését a 9. ábra 
mutatja. A műszer kétféle elven működhet: vagy a 
fluoreszcenciával vagy a tárgyra ráeső és általa visszavert 
fénnyel. Az első esetben a pontszerű fényforrás egy erős 
lézer (1). Ekkor a nyaláb az osztótükrön (2) visszaverődik, és 
egy lencse (3) a vizsgálandó felületre fókuszálja, amely 
fluoreszcenciás anyaggal bevont. Az osztótükör egy optikai 
elem, amely egy bizonyos hullámhosszúságig a fényt 
reflektálja; a határ-hullámhossz feletti hullámhosszú fényt 
pedig átengedi. A vizsgált felületről a fluoreszcencia elvén 
kibocsátott fény (amelynek hullámhossza különbözik a 
megvilágító fényétől) ezután a lencserendszeren és az 
osztótükrön áthaladva egy rekeszhez (5) ér, amelyen csak az 
a fény juthat át, amelyik az információt a fókuszból 
hordozza. A rekesz levág minden más fényt, amely a fókusz 
alatti és feletti síkról érkezik. Az átengedett fény ezután egy 
érzékelő detektorhoz (6) ér, amely az intenzitási erősség 
értékét digitalizálja. 

 

A másik esetben, amikor a berendezés a visszavert fényt érzékeli, akkora működési elve a 
fluoreszcenciás berendezésétől annyiban tér el, hogy az osztótükör a ráeső fény egy részét reflektálja, és a 
másik részét átengedi. Így a detektorhoz a vizsgált felületről visszavert fény jut el, amelynek hullámhossza 
azonos a fényforrásból kibocsátott fényével. 

 
 

2.2.5. Metszetkészítés 
 
A metallográfiai metszetkészítés egy roncsolásos diagnosztizálási módszer, amellyel a kopásnyom 

profilja vizsgálható. A metszetkészítés előnye, hogy a felület alatti rétegről is ad információt. A metszeten 
keresztül jól lehet vizsgálni a frettingkopás mértékét és a repedés vonalak terjedését, azok irányát és 
mélységét, hosszát [21], valamint a repedések mellett a felület alatti réteg keménysége és annak mélység 
szerinti változása is mérhető. 

 

 
2.2.6. A valóságos érintkező felület mérése 

 
Két fémfelület között a valóságos érintkező felület mérésére különböző módszerek állnak rendelkezésre. 
Ezek két csoportba sorolhatók [21]: 

• olyan jellemzők, mennyiségek mérése, amelyek összefüggnek a tényleges érintkező 
tartománnyal, azaz például hő- vagy áramvezetés; 

• olyan mennyiségek mérése, amelyek a nem érintkező felülettel, tartománnyal kapcsolatosak, 
például gáz vagy folyadék átszivárgása két felület között. 
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2.2.7. Kopási törmelék vizsgálata 

 
Kopásrészecske-analízis segítségével felmérhető a kopás mennyisége és a részecskék mérete. 

Az érzékelési tartomány vizsgálatára különböző pontosságú módszerek és berendezések terjedtek el, 
ilyenek például az optikai részecskeszámláló és a ferrográf [8], [31]. Az optikai részecskeszámláló a 
kenőanyagáramban a fényforrás előtt áthaladó részecskéről visszavert fényt érzékeli. A fény intenzitásából 
meghatározható a részecske mérete. Ezzel szemben a ferrográfia alapja a részecskék leülepedése. 
A kenőanyagból a kopásrészecskék a mágneses térbe helyezett üvegcsőben a méretüktől függően 
különböző helyen ülepednek le. A kopásrészecskék ezután optikai mikroszkóppal vagy elektron 
mikroszkóppal vizsgálhatóak. 

 

 
2.2.8. A lekopott anyag tömegének mérése 

 
A lekopott anyag tömege a kopási törmelék tömegének mérésén kívül a vékony felületi réteg 

radioaktiválásának (TLA – thin layer activation) segítségével is meghatározható [32], [33]. A módszer 
előnye, hogy már kis tömeg, akár 5 ng is mérhető. A TLA-val a felületek közötti anyagátvitel is 
meghatározható. A módszer lényege, hogy az egyik felületet radioaktívvá kell tenni, amelyet úgy 
valósítanak meg, hogy a kísérletben használt vas-próbatestet részecskegyorsítóban gyorsított proton 
besugárzásnak teszik ki. A vas atom proton felvétel- és neutron leadás közben Cobalt-56 radionukliddá 
alakul át, ezáltal egy maximum 1 mm mélységű felületi réteg aktiválódik. Az aktiválást úgy kell 
megvalósítani, hogy a kopási terület az aktivált felületre essen. A sugárzást a kísérlet előtt és után is mérni 
kell a két felületen és a kopási részecskéknél. Az aktivitás mérésének segítségével számítható az 
anyagátvitel és a kopási részecskék tömege. 
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2.3. A fűtőelem-burkolat frettingkopásának kutatása a nukleáris iparban 
 

Egy atomerőmű fűtőelemei a hűtővíz intenzív áramlásának hatására lengésben vannak. Ez a néhány 
mikrométer amplitúdójú lengés a megtámasztási helyeknél a fűtőelem-burkolat frettingkárosodásához 
vezet. A fűtőelem indukált mozgását a gerjesztés erőssége, a távtartó rács kialakítása (rugók és bütykök), 
valamint a fűtőelem és távtartó rács illesztése is (BOL, EOL) befolyásolja. Lényeges, hogy az áramlásból 
eredő gerjesztésre a fűtőelem mozgásának is van hatása, ezt a kölcsönhatást szerkezet-áramlás egymásra 
hatásnak (fluid-structure interaction) nevezik. A frettingkárosodás oka tehát a fűtőelem mozgása, de 
emellett a kopás sebessége nagymértékben függ az érintkező felületek kialakításától is. 

 

 

10. ábra: A fűtőelem-burkolat frettingkopásának hatásvázlata 

 

A fűtőelem-burkolat frettingkopása igen összetett folyamat, amelynek hatásvázlatát a 10. ábra mutatja. 
A fűtőelem-burkolat frettingkutatása három nagy munkaterületre osztható fel: 

1. Az áramlásból eredő gerjesztés intenzitásának valamint a gerjesztési spektrumnak a vizsgálata. 
Mindkettőt lényegében a hűtővíz térfogatárama, a távtartó rácsok alakja, a fűtőelemek közötti 
távolság, valamint a fűtőelemek mozgása (fluid-structure interaction) befolyásolja. 

2. A fűtőelemköteg és a fűtőelem dinamikai viselkedésének vizsgálata áramlástani és lengéstani 
mérésekkel. A dinamikai tulajdonságokat (rezonanciafrekvenciák, amplitúdó, csillapítás) több 
tényező befolyásolja, amelyek a következők: 

• a fűtőelem és a távtartó rácsok közti illesztés; 
• a távtartó rács geometriai kialakítása; 
• a fűtőelem és a távtartó rács merevsége; 
• a burkolat és a nukleáris üzemanyag – vagy a kísérletek alatt az üzemanyagot helyettesítő 

tabletták – tömege és azok belső csillapítása; 
• az üzemanyag-tabletták és a burkolat súrlódása; 
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• a fűtőelem mozgásakor a hűtővíznek a rezgés által mozgásba hozott tömege (járulékos 
tömege) és a folyadékcsillapítás. 

 

3. Kopáskísérletek. Ezek olyan modellkísérletek, ahol vagy a fűtőelemköteg egy részét kiragadva  
(például a fűtőelemnek és egy távtartó rács cellájának kapcsolatánál) a periodikus csúszó 
mozgáskor létrejövő kopást vizsgálják, vagy pedig egy teljes fűtőelemköteget helyeznek be egy 
áramlási csatornába. Ezeknél a kísérleteknél általában a legfontosabb befolyásoló paramétereket 
vizsgálják, mint például az illesztés változását, a távtartó rács alakját, valamint a fűtőelem 
különböző mozgását (axiális, transzverzális irányú csúszás valamint ütközés). 

 

2.3.1. Az áramlásból eredő gerjesztés vizsgálata 
 

A frettingkutatás első feladata az áramlásból eredő gerjesztés vizsgálata. Cső alakú szerkezeteknél 
PETTIGREW, TAYLOR, FISHER, YETISIR, és SMITH [34] valamint TAYLOR és PETTIGREW [35], az 
áramlásból eredő gerjesztést vizsgálták. PETTIGREW és munkatársai [34] a folyadékáramlásból eredő 
gerjesztés területén történt kutatások eddigi eredményeit és a tudomány aktuális állását foglalták össze. 
Hőcserélők csőkötegeire ható gerjesztés vizsgálatakor TAYLOR és munkatársa [35] pedig megállapították, 
hogy az áramlási gerjesztés erőssége magasabb frekvencián kisebb. 

TESHIMA, IKEDA, KOBAYASHI, MORI és HOSHI [36] kísérletekkel és numerikus számítással is 
vizsgálták a fűtőelemköteg keresztáramlás által indukált rezgését. Megállapították, hogy a távtartó rácsok 
örvénylapátjai keresztáramlásokat indukálnak, és a keresztáramlás az axiális irányú áramlásnál nagyobb 
amplitúdójú lengésbe hozza a fűtőelemeket. 

PEYBERNÈS [37] vizsgálta egy fűtőelemköteg nyomásveszteségi tényezőjét, valamint a 
fűtőelemkötegre ható laterális hidraulikai erőt a keresztáramlás függvényében. A mérési eredmények 
mutatták, hogy az áramlásba helyezett fűtőelemköteg nyomásveszteségi tényezője függ az áramlás és a 
fűtőelemek által bezárt szögtől. A legnagyobb nyomásveszteség tiszta keresztáramláskor jelentkezett. 

GOBILLOT és VALLORY [38] egy áramlási csatornába helyezett, három helyen megtámasztott  
5x5 fűtőelemből álló kötegen különböző áramlási helyzetekben (axiális-, kereszt- és kevertáramlásnál) 
végzett kísérleteknél meghatározták az áramlásból eredő gerjesztés spektrumát. Kísérletekkel és numerikus 
szimuláció alkalmazásával igen átfogó vizsgálatot végeztek. Az eredmények jól tükrözik TAYLOR és 
PETTIGREW [35] megállapítását, miszerint nagyobb frekvencián a gerjesztés erőssége kisebb. 

REN és STABEL [39] numerikus  modellel (CFD-modellel) szimulálták egy keresztáramlásba helyezett 
4x7 fűtőelemből álló köteg mozgását. A modell segítségével meghatározták az adott fűtőelemnél az 
áramlásból eredő járulékos tömeg együtthatóját, valamint az áramlásba helyezett fűtőelemkötegre ható erő 
együtthatóját. A fűtőelemköteg távtartó rácsának fejlesztésénél CFD-modellel végzett szimulációt 
ajánlanak, hogy a szimulációs eredmények figyelembevételével olyan távtartó rácsot lehessen tervezni, 
amelynél a fűtőelemköteg áramlásból eredő lengése a lehető legkisebb. 

 

2.3.2. A fűtőelemköteg és a fűtőelem dinamikai viselkedésének vizsgálata 
 

A frettingkutatás második fázisa a fűtőelemköteg- illetve fűtőelem dinamikai viselkedésének 
vizsgálata. A dinamikai tulajdonságokat (rezonanciafrekvenciák, lengés amplitúdója, csillapítás) erősen 
befolyásolja a fűtőelem és a távtartó rács közötti illesztés. 
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11. ábra: A rugóút leépülése azonos 

kezdeti rugóerő esetén 
12. ábra: A rugóút leépülése azonos kezdeti rugóútnál

 

KIM és KIM [5] vizsgálták a fűtőelem és távtartó rács illesztését a fűtőelemköteg kiégési szintjének 
függvényében. Megállapították, hogy a fűtőelem élettartamának végén a távtartó rács rugóiban maradó 
rugóút különböző rugómerevségek esetén, de azonos kezdeti rugóerőkor a kezdeti rugóúttól és a rugóerő 
csökkenésétől erősen függ (11. ábra). Emellett azt is megállapították, hogy azonos kezdeti rugóútnál a 
különböző rugó-előfeszítési erőnek szinte nincs hatása a rugóút leépülésére (12. ábra). 

 

 

13. ábra: Fűtőelem elfordulás 

BILLEREY [6] azt kutatta, hogy milyen mértékben 
változik az illesztés és a fűtőelem dinamikai viselkedése 
a fűtőelemköteg kiégési szintjével. Megállapította, hogy 
az üzemidővel a távtartó rácsok rugóinak ereje csökken 
és a rács nagysága növekszik. Emellett a fűtőelem-
burkolat külső átmérője egy ideig szintén csökken, majd 
kissé növekszik. Ennek eredményeként csökken a rugók 
előfeszítettsége, és játék léphet fel a fűtőelem és a rugók 
között. BILLEREY [6] végeselem modellel kiszámolta a 
fűtőelemköteg axiális és laterális irányú merevségét, 
valamint modális analízissel a rezonanciafrekvenciákat. 
Megállapította, hogy a fűtőelemköteg kezdeti (BOL) 
merevsége a fűtőelemköteg élettartamának végére 
megközelítőleg 50-60 %-kal csökken, és az első 
rezonanciafrekvencia is közel 50 %-kal csökken. 
A lengőrendszer merevségének csökkenésével a 
fűtőelem így a távtartó rácsban jobban el tud fordulni 
(13. ábra). 

 

„A fűtőelemkötegek a gyártási tűrések-, a maradó feszültségek-, valamint a nem állandó radiális 
teljesítmény-gradiens miatt sohasem tökéletesen egyenesek, hanem egy kissé görbék” [40]. A görbülés 
vizsgálatakor fontos, hogy ellenőrizzék a szabályozó rudak mozgathatóságát. Emellett fontos, hogy a 
görbülés megváltoztatja a fűtőelemköteg körüli áramlást, amely növelheti az áramlásból eredő gerjesztést. 
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STABEL és HÜBSCH [40], [41] vizsgálták a fűtőelemkötegnek az üzemidő alatt bekövetkező „C” és  
„S” alakú görbülését. Számítógépes modellt dolgoztak ki, amellyel a fűtőelemköteg görbülése adott 
feltételek esetén meghatározható. A paraméterek vizsgálatából tervezési elveket vezettek le, hogy a 
fűtőelemköteg a görbüléssel szemben jobban ellenálljon. 

Áramlási csatornákban számos dinamikai mérést végeztek teljes nagyságú fűtőelemköteggel vagy 
fűtőelemköteg-résszel. Szobahőmérsékleten, alacsony nyomású áramlási csatornában  
CARA-fűtőelemköteggel – CANDU-hoz (2.3.3.1. fejezet) hasonló nehézvízzel hűtött nyomott csöves 
reaktoros fűtőelemköteggel – BRASNAROF és munkatársai [42] lengés- és áramlásméréseket végeztek. 
A CARA-fűtőelemköteget nehézvíz hűtésű reaktorokhoz fejlesztette ki az argentin Nemzeti Atomenergia 
Bizottság (CNEA). A fűtőelemköteg dinamikai viselkedésének vizsgálatakor megállapították az első 
három rezonanciafrekvenciát, valamint a lengés amplitúdóját. Az áramlásméréseknél vizsgálták a 
nyomásveszteségi tényező változását két fűtőelemköteg sorba kapcsolásakor. 

Emellett GHISELLI és munkatársai [43] Argentínában a fejlesztés alatt álló  
CAREM-fűtőelemköteggel – amelyben a fűtőelemek háromszögrácsban helyezkednek el – 
lengésméréseket végeztek levegőben, valamint lengés- és áramlásméréseket hajtottak végre vízben  
70 °C-on és 14 bar nyomáson működő áramlási csatornában. Az áramlási csatornában mérték a 
fűtőelemköteg nyomásveszteségét. A fűtőelem- és a fűtőelemköteg lengését levegőben és vízben is mérték, 
majd az átviteli függvényből meghatározták az első két rezonanciafrekvenciát és a csillapítást. 
A levegőben és vízben végzett méréseknél kapott rezonanciafrekvenciák segítségével kiszámolták a 
fűtőelemet körülvevő vízből származó járulékos tömeget. 

Nyomott vizes reaktorban használt 17x17 fűtőelemből álló köteg teljes nagyságú modelljével 
PISAPIA, COLLARD, BELLIZZI és MORI [44] végeztek dinamikai méréseket levegőben, valamint álló- és 
áramló vízben 50 °C-on. Megállapították, hogy a lengés amplitúdójának növelésekor a fűtőelemköteg 
lengőrendszer rezonanciafrekvenciája csökken, a csillapítása pedig nő. Állóvíz jelenlétekor a lengőrendszer 
csillapítása jelentősen nagyobb, mint levegőben; áramló vízben a csillapítás tovább nő. 

OH, SHIN, IN, CHUN és JUNG [45] a Koreai Atomenergia Kutatóintézetben (KAERI) tervezett, 
150 °C-on, 30 bar nyomáson üzemelő áramlási csatornáról számol be, amelyben teljes nagyságú 
fűtőelemköteg dinamikai viselkedése és az áramláskor fellépő nyomásveszteségek vizsgálhatók. 

KANG, SONG, KIM és YOON [46], valamint CHOI, KANG, YOON, SONG és JUNG [47] öt helyen 
megtámasztott fűtőelem dinamikai viselkedésének vizsgálatát végezte el kísérletekkel és végeselem 
analízissel különböző kialakítású távtartó rácsok esetében. Megállapították az első öt rezonanciafrekvenciát 
és a lengésképeket. Kísérleti és numerikus eredményeik közelítőleg megegyeztek. 

KANG, YOON, KIM, SONG és LEE [48], valamint KANG, SONG és JUNG [49] analitikus modellt 
dolgoztak ki két végén megtámasztott rúdra. Megállapították, hogy a modellből számított lengés effektív 
amplitúdója jelentősen növekszik, ha az áramlás sebessége 5 m/s-ról 8 m/s-ra nő. Szintén KANG, YOON, 
KIM, SONG és LEE [48] beszámoltak arról, hogy a fűtőelem-modell rezonanciafrekvenciái erősen függnek 
a kiégési szinttől, továbbá KANG, SONG és JUNG [49] arról, hogy a lengés amplitúdója csökken, ha a 
megtámasztó rugó merevsége nagyobb. 

KIM [50], [51] a frettingkopást energiadisszipációs szempontból numerikus modellel vizsgálta. 
Elemezte rúd és megtámasztócella érintkezésekor az axiális és transzverzális irányú nyíróerőket.  
KIM további vizsgálatot ajánl egy – a kopás elindításához szükséges – kritikus energia megállapítására. 
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2.3.3. Kopáskísérletek 
 
A frettingkutatás harmadik munkaterületét maguk a kopáskísérletek adják, amelyek általában 

felhasználják az első két munkafázis eredményeit. A frettingkísérletek a reaktor típusok szerint két 
csoportba oszthatók: 

• Frettingkísérletek CANDU-típusú (nehézvíz hűtésű, nyomott csöves) reaktoroknál használt 
nyomástartó csővel és a fűtőelem sarus alátétével. A kísérleteknél a kopás jellemzésére számos 
cikkben használják a „teljesítmény” kopásmodellt (work-rate model) (F1. fejezet a függelékben). 

• Frettingkísérletek könnyűvíz hűtésű nyomott vizes reaktoroknál használt távtartó ráccsal és 
fűtőelemmel. 

 
 

2.3.3.1. A frettingkopás kutatása CANDU-típusú fűtőelemkötegeknél 
 
Az atomreaktorok két csoportját különböztetik meg: a nyomott tartályos és nyomott csöves 

reaktortípust. A nyomott tartályos reaktortípusba tartoznak a könnyűvíz hűtésű (LWR) nyomott vizes 
reaktorok (PWR/DWR, VVER). A szakirodalom a nyomott vizes reaktortípus mellett a nyomott csöves 
reaktortípusban fellépő frettingkopással is foglalkozik. A nyomott csöves reaktortípus egyik képviselője a 
Kanadai Atomenergia Ltd. (AECL) nehézvíz hűtésű (HWR) CANDU-reaktora. A CANDU-reaktorokban a 
fűtőelemek koncentrikus körök mentén helyezkednek el a fűtőelemkötegekben. A kör keresztmetszetű 
fűtőelemkötegek nyomástartó csövekben találhatók (14. ábra). Ennél a reaktortípusnál a fűtőelemek 
közötti, illetve a fűtőelemek és a nyomástartó cső közötti távolságot nem távtartó rácsok, hanem a 
fűtőelem-burkolathoz hegesztett sarus alátétek biztosítják. Amíg a nyomott vizes reaktortípusnál a 
fűtőelem-burkolat kopását vizsgálják, a frettingkutatás a nyomott csöves reaktortípusnál a nyomástartó cső 
belső falának kopására irányul. 

 

 

14. ábra: CANDU-fűtőelemköteg [54] 

 
YETISIR és FISHER [55] a CANDU-típusú reaktorokban bekövetkezett frettingkárosodás jobb 

megértéséhez numerikus szimulációt alkalmaztak. Szimulációs eredményeik ellenőrzéséhez kísérleteket 
végeztek. A szimulációs modellt a 15. ábra mutatja. A fűtőelem és a nyomástartó cső közötti távolság 
változtatásával vizsgálták a játék nagyságának-, valamint állandó érintkezéskor (játék 0 µm) az 
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összeszorító erőnek a hatását a „teljesítmény” (work-rate, F1. fejezet a függelékben) változására (16. ábra) 
különböző nagyságú gerjesztőerők esetén. Szimulációiknál a sztochasztikus gerjesztőjel spektruma 70 Hz-
ig terjedt. Megállapították, hogy a „teljesítmény” (work-rate) kis, normálisirányú erők esetén (0,5-1,0 N) a 
legnagyobb. Ezenkívül vizsgálták a „teljesítmény” (work-rate) változását a súrlódási tényező (17. ábra) és 
a modális csillapítás (18. ábra) növelésekor 0 N-os és 0,5 N-os összeszorító erőnél. Megállapították, hogy 
nagyobb súrlódáskor illetve nagyobb csillapításkor a „teljesítmény” (work-rate) kisebb. 

 

 

15. ábra: Szimulációs modell [55] 

 

 
16. ábra: A fűtőelem és a nyomástartó cső kapcsolata [55] 

 

 
17. ábra: A súrlódási tényező hatása [55] 18. ábra: A modális csillapítás hatása [55] 
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GUÉROUT és GRANDISON [56] azt vizsgálták, hogy CANDU-típusú reaktorokban használt 

fűtőelemeknél a sarus alátét és a nyomástartó cső érintkezésekor hogyan befolyásolja a mozgás iránya a 
frettingkopást. A fűtőelemek lengése transzverzális irányú-, az üzem közben fellépő nyomásváltozások 
pedig a fűtőelemköteg axiális irányú elmozdulását okozzák. A kopás kísérleteket szobahőmérsékleten egy 
csődarabbal és egy sarus alátétet tartalmazó fűtőelem-darabbal végezték (19. ábra). Megállapították, hogy 
egyirányú mozgás (csak axiális vagy csak transzverzális irányú csúszás) esetében a kopástényező kisebb, 
mint kétirányú mozgásnál (axiális és transzverzális). 

 

 

19. ábra: Modellkísérlet sarus alátét és nyomástartó cső érintkezése esetén [56] 

 
 

FISHER, WECKWERTH, GRANDISON és COTNAM [57] közölték KO (1974) több forrásból származó 
adatgyűjtésének eredményeit: 

1. A csúszó mozgás nagyobb frettingkopást okoz, mint az ütköző mozgás. 
2. A frettingkopás növekszik, ha a csúszó mozgás amplitúdója növekszik. A frettingkopás 

drasztikussá válik, ha a határamplitúdónál nagyobb amplitúdójú a mozgás. Ez határamplitúdó 
tangenciális irányú mozgásnál megközelítőleg 200 µm körül van. 

3. A frettingkopás megközelítőleg lineárisan növekszik a terheléssel. 
4. Zircaloy-2-nél 315 °C-on a frettingkopás fele akkora, mint 260 °C-on, és huszadrésznyi, mint 

232 °C-on. 
 
 
FISHER, WECKWERTH, GRANDISON és COTNAM [57], [58] CANDU-típusú fűtőelemkötegeknél 

vizsgálták a hőmérséklet-, a mozgástípus (súrlódás, ütközés)-, a vízkémia- valamint az amplitúdó hatását a 
nyomástartó cső frettingkopására. Kísérleteiket szintén egy csődarabbal és egy sarus alátétet tartalmazó 
fűtőelem-darabbal végezték. Megállapították, hogy a legnagyobb mértékben a hőmérséklet befolyásolja a 
frettingkopást. A legnagyobb kopást 225-286 °C-on találták, 300 °C felett mind súrlódáskor, mind 
ütközéskor kisebb volt a kopás. Kis amplitúdójú mozgás esetében 150 °C alatt és 300 °C felett 
megközelítőleg azonos mértékű volt a kopás. A 20. ábra a kopástényezőt ábrázolja a hőmérséklet 
függvényében kis amplitúdójú ütközésekkel végzett kísérletek esetén. 
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20. ábra: A kopástényező hőmérsékletfüggése [57] 

 
FISHER, WECKWERTH, GRANDISON és COTNAM [57], [58] megállapították továbbá, hogy a 

frettingkopást a vízben oldott oxigén nem befolyásolja jelentősen. A mesterségesen korrodált felületen a 
vékony, fekete oxidréteg alacsony hőmérsékleten kissé csökkentette a frettingkopást, azonban magasabb 
hőmérsékleten nem volt hatása [57]. Nagyobb amplitúdójú mozgásnál nagyobb mértékű frettingkopás 
lépett fel.  
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2.3.3.2. A frettingkopás kutatása könnyűvíz hűtésű nyomott vizes reaktorok fűtőelemkötegeinél 
 

BAILLON [59] és VALLORY [60] áramlási csatornában fűtőelemköteg-résszel illetve teljes 
fűtőelemköteggel frettingkísérleteket végeztek. Megállapították, hogy a fűtőelem és a távtartó rács közti 
illesztési játék növekedésekor – adott távtartó rácsnál – a kopásnyomok mélyültek. 

HASLINGER és munkatársai [61], [62] új tervezésű, teljes nagyságú fűtőelemkötegeken összehasonlító 
dinamikai méréseket végeztek magas hőmérsékletű (maximum 343 °C) és nagy nyomású (maximum 
172 bar) áramlási csatornában. Megállapították, hogy a fűtőelem lengése a fűtőelemköteg aljánál a 
legnagyobb, ahol a hűtővíz beáramlik a fűtőelemkötegbe. HASLINGER és munkatársai [61] a dinamikai 
mérések mellett kopás kísérletet is végeztek. Kísérleteiknél a kopás sebessége a kísérlet időtartama alatt 
csökkenő tendenciát mutatott. 

KIM, JEON és KIM [63] teljes nagyságú fűtőelemköteg dinamikai viselkedését és frettingkopását 
vizsgálták áramlási csatornában. Megállapították, hogy a frettingkopást a legjobban a lengés amplitúdója 
és frekvenciája befolyásolja, valamint, hogy magas módú, például a hatodik rezonanciafrekvenciához 
tartozó lengésnél és nagy amplitúdónál elkerülhetetlen a frettingkárosodás az üzemidő alatt. 

JOULIN, GUÉROUT, LINA és MOINEREAU [64] azt kutatták, hogyan befolyásolja a mozgás iránya a 
nyomott vizes reaktor fűtőelem burkolatának frettingkopását. A kopás kísérleteket 310 °C-on 117 bar 
nyomáson egy burkolat- és egy távtartó rács darabbal hajtották végre. Megállapították – ugyanúgy, mint 
ahogy GUÉROUT és GRANDISON [56] a CANDU-fűtőelemek sarus alátéteinek és a nyomástartó csőnek az 
érintkezésénél –, hogy a kopás nagysága függ a távtartó rácsban a rugóerőtől (0,1-2 N). Egyirányú mozgás 
(csak axiális- vagy csak transzverzális irányú csúszás) esetében 1 N-os rugóerőnél a kopástényező 
megközelítőleg hússzor kisebb, mint kétirányú mozgásnál (axiális és transzverzális irányúnál). 
A kopástényező a legnagyobb értéket 0,1 N rugóerő esetében axiális irányú csúszásnál, 1 N-nál kétirányú 
mozgásnál mutatta, amíg 2 N rugóerő esetében axiális irányú és kétirányú csúszásnál megközelítőleg 
azonos volt. 

CHO, KIM és KIM [65] fűtőelem-burkolat frettingkopását vizsgálták két burkolat érintkezése esetén 
csúszó mozgásnál. A burkolatok tengelye merőleges volt egymásra (21. ábra). Ilyen érintkezés a 
valóságban, a reaktorban soha nem lép fel, azonban ezeknek az alapkísérleteknek az eredményeit a 
frettingkutatás területén jól lehet használni. 

 

21. ábra: Modellkísérlet burkolatdarabok érintkezése 
esetén [65] 

CHO, KIM és KIM [65] vizsgálták a terhelésnek-, a 
csúszás amplitúdójának- valamint a lengési periódusok 
számának hatását a frettingkopásra. A kísérleteket 
levegőben szobahőmérsékleten hajtották végre, a 
gerjesztés frekvenciája 10 Hz volt. Megállapították, hogy 
a kezdeti pontbeli érintkezéskor a frettingkopás gyors 
volt. Az érintkező felület növekedésével állandó 
terheléskor csökkent az érintkező felületek közti nyomás, 
amely a frettingkopás sebességének csökkenéséhez 
vezetett. A frettingkopás a terhelés növelésekor 
növekedett (22. ábra). 
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22. ábra: A terhelés hatása burkolatdarabok 

érintkezésénél [65] 
23. ábra: Az amplitúdó hatása [65] 

 

 
24. ábra: A fűtőelem mozgása [66] 

 
25. ábra: Modellkísérlet burkolat és rugó 

érintkezésekor [66] 

Megállapították, hogy 100 µm-nél kisebb 
amplitúdójú mozgáskor a kopás kis mértékű, ugyanakkor 
100 µm felett az amplitúdó növelésekor a lekopott anyag 
mennyisége drasztikusan növekedett (22. és 23. ábra). Ezt
a 100 µm-es határamplitúdót kritikus csúszási
amplitúdónak nevezték el. 

KIM, KANG, YOON és SONG [66], [67] levegőben, 
szobahőmérsékleten vizsgálták a fűtőelem-burkolatdarab 
frettingkopását távtartó rácsok különböző rugótípusainak
(konkáv, egyenes vagy konvex kontúrú rugó) axiális 
irányú és transzverzális irányú csúszásakor. A fűtőelem és 
távtartó rács közötti axiális és transzverzális irányú 
mozgását a 24. ábra mutatja. Kísérleteikben a 
burkolatdarabot (25. ábra) 30 Hz frekvencián 
gerjesztették. Megállapították, hogy a konkáv kontúrú 
rugó esetében volt a legenyhébb a frettingkopás. 
A mozgás irányok vizsgálatakor megállapították, hogy a 
frettingkopás axiális irányú csúszáskor nagyobb volt, mint 
a transzverzáliskor. A kritikus csúszási amplitúdó 80-
100 µm körül adódott. A kritikus csúszási amplitúdónak 
azonban a rugó alakjától való függése még nem ismert, 
ezért szükségesnek tartják a kritikus csúszási amplitúdó 
meghatározását minden rugótípusra. 

Később KIM és LEE [68] folytatták az előző
kísérleteket, és vizsgálták, hogy a burkolat kopását 
hogyan befolyásolják a különböző rugótípusok (konkáv 
vagy konvex kontúrú rugó), mozgások (csúszás és 
ütközés), valamint a fűtőelem és távtartó rács illesztése. 
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26. ábra: Modellkísérlet két végén megtámasztott burkolat esetén [68] 

 

 
27. ábra: A terhelés hatása [68] 28. ábra: A rugó alakjának hatása [68] 

 

Modellkísérleteikben most már nemcsak a távtartó rács egy cellájának és egy burkolatdarabnak a 
kapcsolatát vizsgálták, hanem egy – mindkét végén megtámasztott – fűtőelemrészt is (26. ábra). A két 
megtámasztás közötti távolság 522 mm volt. A kísérleteket levegőben, szobahőmérsékleten hajtották 
végre, a gerjesztés frekvenciája 30 Hz volt. Az első kísérletsorozatukban a burkolatdarab és a távtartó rács 
vizsgálatánál – csúszáskor, szoros illesztés esetén – a kritikus csúszási amplitúdót a rugótípustól 
függetlennek találták: 10 N rugóerő esetén a kritikus csúszási amplitúdó 50-80 µm, 30 N rugóerőkor  
80-100 µm körül volt (27. ábra). Ez azt jelenti, hogy nagyobb rugóerő esetén a kritikus csúszási amplitúdó 
nagyobb, azaz a kritikus csúszási amplitúdó függ a terheléstől. Megállapították, hogy a kopástérfogat  
– 10 N terheléskor, 50 µm-es csúszási amplitúdónál – a konkáv kontúrú rugó esetében progresszíven-, a 
konvex kontúrú rugónál pedig degresszíven növekedett a lengési periódusok függvényében (28. ábra). 

 

 
29. ábra: Az illesztés hatása [68] 

KIM és LEE [68] a második 
kísérletsorozatukban a burkolat kopását 
csúszáskor és ütközéskor 5 N és 0 N rugóerő, 
illetve 0,1 mm játék esetén a két végén 
megtámasztott fűtőelemrésszel vizsgálták. 
A fűtőelemrész lengésének amplitúdója a két 
megtámasztás között középen 0,7 mm volt, 

amelyet úgy határoztak meg, hogy a 610 lengési 
periódus után mérhető nagyságú kopásnyomokat 
kapjanak. Megállapították, hogy az illesztésnek a 
frettingkopásra gyakorolt hatása függ a 
rugótípustól (29. ábra). 
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Konkáv kontúrú rugó esetében laza illesztésnél a lekopott anyagmennyiség nagyobb, mint szoros 
illesztésnél. A mozgás irányának vizsgálatakor transzverzális irányú mozgásnál találtak nagyobb kopást. 
Konvex kontúrú rugó esetében laza illesztéskor volt kisebb a lekopott anyagmennyiség, illetve 
transzverzális irányú mozgásnál kisebb volt a kopás, mint axiális irányúnál. Ez a konkáv kontúrú rugóval 
szemben pontosan ellentétes tendencia. 

KIM és LEE [69] folytatta a frettingkutatást a két végén megtámasztott fűtőelemrész vizsgálatával 
(26. ábra). A két megtámasztás közötti távolság szintén 522 mm volt. Ugyanúgy, mint a korábbi 
kísérleteknél, ekkor is 30 Hz frekvencián gerjesztették a fűtőelemrészt, amelynek lengési amplitúdója a két 
megtámasztás között középen 0,7 mm volt. A kísérleteket levegőben szobahőmérsékleten végezték. 
Megállapították, hogy a vizsgált megtámasztástípusok esetében a burkolat kopása illesztési játéknál 
(0,2 mm) nagyobb volt, mint rugóerő (5 N) jelenlétekor. A fűtőelemrész mozgását közvetlenül a 
megtámasztások mellett, mindkét oldalon mérték. Megállapították, hogy a megtámasztás közelében a 
fűtőelemrész lengési karakterisztikája a megtámasztás alakjától és az illesztéstől függően változik. Ha van 
rugóerő, a fűtőelem mozgása a megtámasztás két oldalán ellenkező irányú. Illesztési játéknál a mozgás 
bonyolultabb, mint rugóerő esetén. Illesztési játéknál a csúszási amplitúdó kiszámítására egy összefüggést 
vezettek le. Megállapították, hogy a transzverzális irányú csúszás amplitúdója mindkét esetben nagyobb, 
mint az axiális irányúé. 

A kopás mélységének számításához KIM és LEE [70] az alábbi összefüggést vezették le, amelyet 
kísérletekkel igazoltak: 

 ( ) ( )xwKxD N && ⋅= , (3) 
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A NK  kopástényező a kopásállóságot jellemzi hasonló kopásmechanizmusok esetén. Ha NK  

kopástényező kicsi, akkor a kopásállóság nagy. A kopáskísérleteket szobahőmérsékleten, levegőben és 
vízben végezték, miközben a gerjesztés frekvenciája 30 Hz volt. Megállapították, hogy a levegőben végzett 
kísérleteknél a kopástényező nagyobb, mint a vízben végzetteknél. 

Nagyobb mértékű kopás alakult ki, amikor a kísérletek alatt nemcsak csúszó mozgás, hanem ütközés 
is fellépett. Azokban a kísérletekben, ahol csak csúszás volt jelen, megállapították, hogy a kopásnyomok 
mélysége állandó nagyságú csúszási amplitúdónál növekedett, amikor csökkentették a terhelőerőt. 
A jelenséget azzal magyarázzák, hogy a kopástörmelék szétszóródása befolyásolja a mélyülést, amelyből 
arra következtetnek, hogy az abráziós kopásmechanizmus domináns. 
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2.3.4. A szakirodalmi kutatás összegzése 
 
A 2.3. fejezetben, amely a szakirodalmi áttekintést tartalmazza, a korábbi és jelenlegi frettingkutatás 

egyedi területei jól elkülönülnek egymástól. A disszertáció keretében a fűtőelem-burkolat frettingkopását 
modellkísérletekkel vizsgáltam. Az általam kiválasztott területen is már számos kutatás folyt, illetve folyik 
[59], [60], [63], [66], [67], [68], [69]. Az áramlási csatornákban végzett frettingkísérletekben fél-, illetve 
teljes nagyságú fűtőelemkötegeket vizsgáltak [59], [60], [63]. Megállapították, hogy illesztési játék 
jelenlétekor – adott távtartó rácsnál – nagyobb a frettingkopás, mint szoros illesztéskor, azaz amikor a 
távtartó rácsok rugói előfeszítettek. A különböző típusú távtartó rácsoknál eltérő nagyságú kopást találtak. 
A kísérletek összetettsége miatt a kopást befolyásoló egyes paraméterek hatását külön-külön nem 
vizsgálták, valamint a kopásnyomokat kísérlet közben nem mérték. A kutatásom újszerűségét az adja, hogy 
olyan kísérleti berendezést használtam, amelynek segítségével a frettingkopást befolyásoló paramétereket 
külön-külön vizsgáltam. A disszertáció keretében elvégzett kísérleteim, amelyekben a kopásnyomokat a 
kísérlet bizonyos időpontjaiban is megmértem, az áramlási csatornás mérésekben megszerzett tudást 
bővítik új eredményekkel. A megtámasztó elemek (rugók és bütykök) alakjának részletes vizsgálata mellett 
tárgyalom a fűtőelem-modell mozgásának hatását a frettingkopásra. 

KIM, KANG, YOON és SONG [66], valamint KIM, KIM, YOON, KANG és SONG [67] már távtartó 
rácsok rugóinak alakjára fókuszálva végeztek modellkísérleteket, és vizsgálták a mozgásnak a 
frettingkopásra gyakorolt hatását is. Kísérleteikben, amelyeket levegőben hajtottak végre, azonban csak a 
távtartó rács egy cellájának és egy burkolatdarabnak a kapcsolatát vizsgálták úgy, hogy a harmonikus 
gerjesztés frekvenciája minden esetben 30 Hz volt. A kísérleteikben vizsgált konkáv-, egyenes- és konvex 
kontúrú rugótípus közül a konkáv kontúrú rugó esetében volt legenyhébb a kopás. Továbbá 
megállapították, hogy a frettingkopás axiális irányú csúszáskor nagyobb volt, mint transzverzáliskor.  
KIM és LEE [68], [69] később, a kutatásuk folytatásában, egy mindkét végén megtámasztott fűtőelemrészt 
vizsgáltak levegőben, később pedig vízben is. A fűtőelemrész lengésének amplitúdója a két megtámasztás 
között középen 0,7 mm volt, amely a fűtőelem valós lengésénél (7-15 µm) jelentősen nagyobb. 
Kísérleteikben a harmonikus gerjesztés frekvenciája továbbra is 30 Hz volt. KIM és munkatársai [66], [67], 
[68], [69] azonban nem vették figyelembe, hogy valós fűtőelemköteg esetében a gerjesztés nem állandó 
frekvenciájú, továbbá elhanyagolták a fűtőelem dinamikai tulajdonságainak (rezonanciafrekvenciák, 
csillapítás) hatását. 

A disszertáció kísérleteihez a gerjesztőjel spektruma az áramlásból eredő gerjesztés kutatásának 
eredményei alapján lett meghatározva. A kísérleteimben széles spektrumú gerjesztést alkalmaztam, hogy a 
fűtőelem-modell a saját rezonanciafrekvenciáin rezegjen. KIM és munkatársai [66], [67], [68], [69]  
a kísérleteik jelentős részét levegőben hajtották végre. Kísérleteim során a fűtőelem-modell – a valós 
állapotot jobban megközelítve – minden esetben vízben állt. 

FISHER, WECKWERTH, GRANDISON és COTNAM [57], [58] CANDU-típusú fűtőelemkötegeknél 
vizsgálták a hőmérséklet hatását a nyomástartó cső frettingkopására. Kis amplitúdójú mozgás esetében 
150 °C alatt és 300 °C felett megközelítőleg azonos mértékű kopást találtak. Így a kísérletek 
szobahőmérsékleten is végrehajthatók. Ez a megállapítás adott alapot ahhoz, hogy a kísérleteimet 
szobahőmérsékleten végezzem el. 
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3. Célkitűzés 

 
A disszertáció célja a különböző távtartó rácsok-, valamint a fűtőelem és a távtartó rács közötti 

illesztés frettingkopásra gyakorolt hatásának kísérleti úton történő vizsgálata.  
A kutatásom célja, hogy a valóságot jobban megközelítő modellkísérletekkel vizsgáljam a fűtőelem-

burkolat frettingkopását. A disszertáció keretében hét különböző megtámasztócellával („A” – „G” típus) 
végeztem frettingkísérleteket, amelyek jellemzőit a 3. táblázatban fogalom össze. A kísérleteket a 
megtámasztások közötti távolságok szerint két csoportba lehet osztani. Az első csoportba tartozóknál a 
megtámasztások közötti távolság mind az alsó- és középső, mind a középső- és felső megtámasztás között 
535 mm volt. Ezzel szemben a második csoportban az alsó- és középső megtámasztás között 438 mm volt 
a távolság, a középső- és a felső között pedig 505 mm. A táblázat laza illesztés esetében tartalmazza 
mindhárom megtámasztási szinten az illesztési játék nagyságát, valamint szoros illesztésnél a megtámasztó 
rugók erejét is. 

A terhelés a 8. fejezet kivételével – ahol a terhelés hatása kerül vizsgálatra – minden kísérletben 
azonos nagyságú, azaz a gerjesztőjel spektruma és a jel effektív érteke a kísérletek eredményeinek 
összehasonlíthatóságának érdekében állandó. 

A 4. fejezetben a frettingkutatás egy új módszere-, valamint a végrehajtáshoz szükséges és a cél 
elérésére kifejlesztett kísérleti berendezés kerül bemutatásra. A nagy áramlási csatornás vizsgálatokkal 
szemben viszonylag egyszerű felépítésű, új kísérleti berendezés alkalmazásával a kutatás jelentősen 
felgyorsult (idő megtakarítást, költségcsökkentést eredményezve). Hosszú távon a reaktor üzemeltetési 
költségeit csökkentik a frettingkopásnak jobban ellenálló fűtőelemkötegek, amelyek a távtartó rácsok 
gyorsabb fejlesztésével előbb gyárthatók. Ezenkívül bemutatásra kerül a kísérletekhez használt 
modellfűtőelem (továbbiakban: rúd) és modell-távtartó rács (továbbiakban: megtámasztás) általános 
felépítése. 

Az 5. fejezetben a kopástérfogatnak és a lengőrendszerbe bevezetett energiából a kopásra fordítódott 
energiának a kapcsolatát vizsgálom. A kopás szempontjából meghatározó a súrlódási munkának (amely 
egyrészt hővé disszipál, másrészt részecske leválasztásra fordítódik) és a csillapítások által felemésztett 
összenergiának az aránya. A 6. fejezet bemutatja a lengőrendszer csillapítását, amelyet mérésekkel 
határoztam meg. 

Ezután a 7. fejezetben ismertetem a nem korrodált-, illetve a mesterségesen korrodált rúddal végzett 
frettingkísérletek eredményeit. A vizsgálat tárgya ez esetben a korróziós réteg jelenlétének a fűtőelem-
burkolat frettingkopására gyakorolt hatása. 

A 8.fejezetben a gerjesztőerő csökkenésének a kopásra gyakorolt hatását vizsgálom. Kapcsolatot 
keresek a gerjesztőáram-erősség (gerjesztőerő) csökkenése és a kopástérfogat csökkenése között. 

Ezután a 9. fejezetben a vizsgálat tárgyát a távtartó rácsok rugóinak alakja adja. Leírom a 
megtámasztócellában a rúd lehetséges mozgásait, és a frettingkopás eltérő mértékére keresek 
magyarázatot. 

A 10. fejezetben a megtámasztócella különböző merevségű elemeinek (rugó és bütyök) a 
frettingkopásra gyakorolt hatását vizsgálom. Ismertetem a vizsgált megtámasztócellák merevségi 
mérésének eredményeit, továbbá a frettingkísérletekben nyert kopásnyomok összehasonlító elemzésére 
kerül sor. 
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3. táblázat: A disszertáció keretében elvégzett kísérletek 

Kísérlet 
száma 

Megtámasztás 
típusa 

Megtámasztások 
közötti 

távolságok1 
[mm] 

Illesztés 
Megtámasztás 

rugójának 
ereje2 [N] 

Illesztési játék3 
[mm] 

Lengés- 
mérés 

Fretting-
kísérlet 

Fretting-
kísérlet 

időtartama 
[h] 

Fejezet  

1 A 535/535 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 100 7., 11. 

2 A 535/535 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 100 7., 11. 

3 A 535/535 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 100 7., 10., 11. 

4 A 535/535 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 – + 100 7. 

5 A 535/535 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 – + 500 7. 

6 A 535/535 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 200 8. 

7 A 535/535 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 200 8. 

8 C 438/505 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 100 9. 

9 D 438/505 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 10004 9., 12. 

10 B 535/535 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 100 10. 

11 D5 535/535 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 100 10. 

12 A 535/535 szoros illesztés 44,5/44,5/44,5 – + + 100 11. 

13 A 535/535 szoros illesztés 3,5/3,5/3,5 – + + 100 11. 

14 A 535/535 szoros illesztés 2,3/2,3/2,3 – – + 100 11. 

15 A 535/535 szoros illesztés 1,5/1,5/1,5 – + – – 11. 

16 A 535/535 szoros illesztés 1,0/1,0/1,0 – + – – 11. 

17 A 535/535 szoros illesztés 0,6/0,6/0,6 – – + 100 11. 

18 A 535/535 laza illesztés – 0,01/0,01/0,01 – + 100 11. 

19 A 535/535 laza illesztés – 0,05/0,05/0,05 – + 100 11. 

20 A 535/535 laza illesztés – 0,07/0,07/0,07 + + 100 11. 

21 A 535/535 laza illesztés – 0,09/0,09/0,09 – + 100 11. 

22 B 438/505 szoros illesztés 1,5/1,5/1,5 – + + 100 11. 

23 B 438/505 szoros illesztés 0,5/0,5/0,5 – + + 100 11. 

24 B 438/505 laza illesztés – 0,02/0,02/0,02 + + 100 11. 

25 B 438/505 laza illesztés – 0,04/0,04/0,04 + – – 11. 

26 B 438/505 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 100 11. 

27 D 438/505 laza illesztés – 0,05/0,1/0,1 + + 1000 12. 

28 E 438/505 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 1000 12. 

29 F 438/505 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 1000 12. 

30 G 438/505 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 + + 1000 12. 

 

                                                      
1 Az első számérték az alsó- és a középső megtámasztás közötti távolság, a második számérték a középső- és a felső 
megtámasztás közötti távolság 
2 Az első számérték az alsó-, a második a középső-, a harmadik a felső megtámasztásra vonatkozik. 
3 Az első számérték az alsó-, a második a középső-, a harmadik a felső megtámasztásra vonatkozik. 
4 A 9. fejezetben a kísérletnek csak az első 100 órája került bemutatásra. 
5 Az egyik felhasított rugó helyett egy a rugóval megegyező alakú bütyökkel rendelkezik. 
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• Ezután a 11. fejezetben a rúd és a megtámasztása közötti illesztésnek a kopásra gyakorolt hatása 

kerül vizsgálatra – frettingkísérletekkel és dinamikai mérésekkel. Az eredmények alapján 
értékelem a kopásnyomok alakját és nagyságát (kopásnyom mélysége, felülete és térfogata), 
valamint a dinamikai tulajdonságoknak és a mozgás intenzitásának változását. 

• A 12. fejezetben a rúd és a megtámasztás között egy adott kezdeti illesztésnél a frettingkopás 
időbeli lefutását vizsgálom, majd a rúdmozgás kvalitatív és kvantitatív leírása mellett a rúd és a 
megtámasztás közötti illesztés változását tárgyalom. A megtámasztócella elemeinek alakját 
ekkor a kopás időbeli lefutása szempontjából vizsgálom. 

• A disszertáció végén a 13. fejezetben a frettingkopást befolyásoló paraméterek összegzésére, és 
a 14. fejezetben az új tudományos eredmények összefoglalására kerül sor. 
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4. A frettingkísérlet 

 
 

4.1. Vizsgálati módszer 

 
A frettingkopás kutatása modellkísérleteken keresztül történik. Ehhez szimulálni kell a hűtővíz 

áramlásából eredő, a reaktorban fellépő fűtőelemre ható gerjesztést. A frettingkopás valósághű leírásához a 
modellkísérletekben biztosítani kell a megfelelő környezeti körülményeket. Az irodalmi áttekintésben 
láthattuk, hogy a kopástényező 300 °C felett és 150 °C alatt megközelítőleg egyenlő [57], [58]. 
A fűtőelem-burkolat kopását általában nagyméretű áramlási csatornában vizsgálják. A jellemzően 500 
vagy 1000 óráig tartó kísérletek [59], [60], [71] alatt lehetőség van a fűtőelem dinamikai viselkedésének 
vizsgálatára, de a burkolaton kialakuló kopásnyomok csak a kísérlet után vizsgálhatók meg. Ezekhez a 
kísérletekhez a kutatók a kísérlet teljes ideje alatt állandó áramlási állapotot biztosítottak. 

Kollégáimmal a frettingkutatás új módszerét dolgoztuk ki, amely két lépésből áll.  
A frettingkísérletektől külön választottuk az áramlásból eredő gerjesztésnek és a fűtőelem dinamikai 
tulajdonságainak vizsgálatát. 

A kutatás első lépése – a tulajdonképpeni frettingkísérlet megkezdése előtt – a reaktorban fellépő 
áramlások szimulációja különböző axiális- és keresztirányú áramlásokkal. Ezt egy, a mérés céljára 
kialakított áramlási csatornában végeztük, amelyben egy teljes nagyságú fűtőelemköteg dinamikai 
viselkedését vizsgáltuk [71]. A mérésekből kapott eredmények (lengés amplitúdója és 
rezonanciafrekvencia) felhasználásával képeztük a frettingkísérletekben alkalmazott gerjesztőjelet.  
A disszertációban bemutatott frettingkísérletekben az eredmények összehasonlítása érdekében a 
gerjesztőjel spektrumának alakja minden esetben azonos volt. A frettingkísérletekhez képest az áramlási 
csatornában végzett mérések lényegesen rövidebb ideig tartanak. 

A kutatás második lépését maguk a frettingkísérletek adják. A frettingkísérleteknél alkalmazott 
berendezésben egy megrövidített modellrudat gerjesztettünk elektromágnes segítségével. A fűtőelem-
burkolat kopásának vizsgálata céljából végrehajtott frettingkísérletekkel, amelyek időtartama általában 
100, 500 vagy 1000 óra, különböző távtartó rácsok hasonlíthatók össze. A kísérletekben a frettingkopást 
befolyásoló tényezők célirányosan vizsgálhatók, amelyek közé tartozik például a távtartó rács elemeinek 
(rugók, bütykök) alakja, a fűtőelem és a távtartó rács illesztése (szoros vagy laza illesztés) illetve a 
gerjesztés nagysága. A kísérleti berendezés előnye, hogy a frettingkísérletek nemcsak levegőben, hanem 
állóvízben is elvégezhetők. A disszertációban bemutatott kísérletekben a modellfűtőelem minden esetben 
vízben állt, és a kísérleteket szobahőmérsékleten hajtottam végre. 

A kísérleti berendezés felépítését tekintve megengedi a megtámasztások (távtartó rácsok) közötti 
távolság tetszés szerinti beállítását, amellyel a vizsgálható paraméterek száma növekszik. A kísérletek 
bizonyos időintervallumonként a kopásnyomok vizsgálata céljából megszakíthatók. Ekkor és a kísérletek 
végén is megmértem a kopásnyomok mélységét, valamint egy számítógépi program segítségével 
meghatároztam a lekopott anyagmennyiség térfogatát, továbbá ellenőriztem a megtámasztócella szabad 
átmérőjét6. 

                                                      
6 A megtámasztócella szabad átmérője: annak a mérő rudacskának az átmérője, amelyik ellenállás nélkül átcsúszik a 
cellán. 
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A lekopott anyagmennyiség térfogatának meghatározása interferométer segítségével történik. 
A különböző mérési módszerek közül a célnak – a kielégítő pontossága miatt – az interferométer felel meg 
a legjobban. A modellrúd a kopásnyomok méréséhez előkészítést nem igényel, és a mérés rövid idő alatt 
elvégezhető. Az interferométer a teljes kopott felületet megméri, és egy háromdimenziós képet készít a 
mért felületről. A felületről számítógépi programmal elkészíthető a kopásnyom profilja is. 

A kísérleti berendezésben a frettingkísérletek mellett lengésméréseket is végeztem, hogy a rúd-
megtámasztás lengőrendszer dinamikai viselkedését megállapítsam. Ezek a lengésmérések a 
frettingkísérletekhez képest rövid ideig tartottak. A rúd laterális irányú mozgását mértem, hogy 
meghatározzam a rezonanciafrekvenciákat. 
Az új módszer előnyeit a következőkben lehet összefoglalni: 

• Több kísérleti berendezés esetén is elegendő egy áramlási csatorna, és párhuzamosan több 
frettingkísérlet végezhető el. 

• Áramlási csatornában végzett frettingkísérletekkel szemben az új kísérleti berendezésben végzett 
frettingkísérletnél nem kell nagy teljesítményű szivattyút működtetni. 

• A kísérleti berendezés egyszerű felépítése következtében könnyen összeszerelhető, és így az új 
berendezésben végzett frettingkísérletek előkészítési ideje rövidebb, mint az áramlási 
csatornában végzetteké. 

• Az új berendezésben végzett frettingkísérletek költsége jelentősen kisebb, mint az áramlási 
csatornában végzetteké. 

• A frettingkísérletekben alkalmazott gerjesztőjel tetszés szerint állítható, így a különböző 
áramlásokból eredő gerjesztés szimulálható. 

• Szemben az áramlási csatornában végzett frettingkísérlettel az új kísérleti berendezés lehetővé 
teszi a kísérletek megszakítását, és a modellrúd kiszerelését. A kopásnyomok megvizsgálhatók a 
frettingkísérlet bármely időpontjában, így a kopásnyomok időbeli növekedése nyomon 
követhető. 

 
 

4.2. Kísérleti berendezés 
 

A 30. ábra mutatja a kísérleti berendezést, amely a következő részekből áll: 
• modellrúd; 
• megtámasztások; 
• plexiüveg tartály; 
• elmozdulás érzékelők; 
• a rúd forgását gátló rendszer; 
• EMAC-gerjesztőrendszer (Electromagnetic Actuation Control). 

 

A modellrúd egy vékony huzalon függött, és axiális irányban három helyen volt megtámasztva.  
A plexiüveg tartálynak köszönhetően a kísérletek állóvízben is elvégezhetők. A rúd laterális irányú 
rezgését a gerjesztés irányában és az arra merőleges irányban a plexiüveg tartály falába erősített 
elmozdulás-érzékelőkkel mértem. A rúd forgását gátló rendszer – amely a berendezés felső részén  
található – megakadályozza, hogy a frettingkísérlet alatt a rúd a saját tengelye körül forogjon, de 
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ugyanakkor megengedi a rúd kismértékű (néhány fokos) elfordulását. Az EMAC-gerjesztőrendszer 
segítségével – amelynek része a jelgenerátor, a szűrők, az erősítő és az elektromágnes – tetszőleges 
gerjesztőjel állítható elő. A nagy rugalmasság következtében a reaktorban fellépő, a hűtővíz áramlásából 
eredő gerjesztés szimulálható. 

 

 
30. ábra: Kísérleti berendezés 

 

 

31. ábra: A gerjesztőjel spektruma 

A rúdra ható gerjesztőerő egyenesen arányos 
az elektromágnes tekercsein átfolyó áram 
erősségével. A disszertációban bemutatott 
kísérletekben és lengésmérésekben alkalmazott 
gerjesztőjel sztochasztikus jel volt. A gerjesztőjel 
intenzitása, azaz az elektromágnes tekercsein 
átfolyó áram erősségének effektív értéke 
– a 8. fejezet kivételével, ahol a gerjesztés 
nagyságának hatását vizsgáltam – minden esetben 
8,5 A volt, amely 0,32 N erőnek felel meg. 
A sztochasztikus jel spektruma, amelynek 
meredeksége –3 dB/Okt, 5 Hz-től 80 Hz-ig terjedt 
(31. ábra). 
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4.3. A modellrúd felépítése 

 
A modellrúd felépítését a 32. ábra mutatja. A vizsgált csőrúd a fűtőelem-gyártásból kivett eredeti 

cirkóniumötvözetű fűtőelem-burkolat, amelyet a kísérlethez üzemanyag-tabletták helyett molibdén 
hengerekkel töltöttem meg. A molibdén sűrűsége csaknem megegyezik az üzemanyag-tablettákéval 
(molibdén: 10,21 g/cm³ [72], üzemanyag-tabletta: 10,40-10,50 g/cm³ [1]), és rendkívüli előnye, hogy 
lehetővé teszi a vizsgált rudak biztonságos és gyors kezelhetőségét. 

 

 
32. ábra: A modellrúd felépítése 

A molibdén hengerek közt a 
gerjesztőrendszer részeként egy állandó mágnes 
található. A modellrúd felső végén, a molibdén 
hengerek felett a rúd forgását gátlórendszer 
elemeként egy vasmagot és a burkolaton kívül
pedig egy állandó mágneseket tartalmazó gyűrűt 
helyeztem el. Ugyanúgy, mint az igazi 
fűtőelemben, itt is egy leszorító rugó rögzíti a 
töltetet a burkolaton belül. A töltetek és a burkolat 
fala közé egy Ø 0,1 mm vastag wolfram huzalt 
fűztünk be, hogy a modell lengéstani szempontból 
valósághűbb legyen. A huzal, az üzemanyag-
tabletták és a burkolat közötti résnek a
neutronsugárzás hatására bekövetkező 
csökkenését szimulálja. A modellrúd átmérője 
9,50 mm, hosszúsága 1250 mm. A kísérletek 
megbízhatóságának és megismételhetőségének 
biztosítása érdekében a modellrudak egyenességét 
és átmérőjüknek pontosságát szigorúan 
ellenőriztem. 

 

A dinamikai analízis első fázisaként megmértem az üres burkolatnak és a megtöltött rúdnak a 
merevségét (33. ábra). A mérési eredményekből megállapítottam, hogy a megtöltött rúd merevsége  
7,5 %-kal nagyobb, mint az üres burkolat merevsége. A mérések azt mutatták, hogy a befűzött huzal 
helyzetének nincs hatása a merevségre, azaz merevség szempontjából a megtöltött rúd szimmetrikusnak 
tekinthető. A merevségi értékekből meghatározható a numerikus számításhoz szükséges EI ⋅  szorzat, 
amelyre üres burkolat esetében 17,397 Nm2, megtöltött rúd esetében pedig 18,701 Nm2 értéket kaptam. 

 

33. ábra: A merevség mérése 
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4.4. A megtámasztócella felépítése 
 

A kvadratikus megtámasztócellák anyaga cirkóniumötvözet, amelyek a fűtőelemköteg típusától 
függően különböző alakú és számú rugót valamint bütyköt tartalmaznak. A disszertáció keretében végzett 
frettingkísérletekben hét különböző távtartó rácstípus fordul elő („A” – „G” típus), amelyeknek egy-egy 
celláját vázlatosan a 34-40. ábrák mutatják. Az ábrákon látható a gerjesztési irány is. 

A megtámasztócellákban található rugók és bütykök néhány milliméter nagyságúak, a 
lemezvastagságuk pedig tizedmilliméteres nagyságrendű. A megtámasztócellák magassága 40 és 50 mm 
között van ugyanúgy, mint a valós távtartó rácsok magassága. 

Az „A” és a „B” típusok a megtámasztócella felépítését tekintve hasonlóak (34. és 35. ábra). Mindkét 
megtámasztás négy bütyökkel rendelkezik, amelyek két szomszédos cellaoldalon találhatók. Egy cellaoldal 
két bütyke különböző axiális magasságban (a rugópozíció felett és alatt) helyezkedik el. Az „A” típusú 
megtámasztásnál a bütykök csonka kúp alakúak, a „B” típusúnál téglalap alapú hasáb alakúak. A csonka 
kúp rúddal érintkező lapjának a területe megközelítőleg a téglalap alapú hasáb alapjának a negyede.  
A bütykökön kívül az „A” típusú megtámasztásban egy konvex kontúrú laprugó található, amely a 
bütyökkel nem rendelkező cellaoldalak metszésvonalánál helyezkedik el, és a cellaátló irányába mutat. 
A rúgó szélessége a hosszának a tizede, és a görbületi sugarának a 0,11-ed része. Az „A” típusú 
megtámasztással ellentétben a „B” típusú megtámasztásnál a két bütyökkel nem rendelkező cellaoldal 
mindegyikének közepén egy-egy konvex kontúrú laprugó helyezkedik el. A rúgó hossza a rugó 
szélességének a nyolcszorosa, a görbületi sugara pedig azonos az „A” típusban lévő rugóéval. 

A „C” típusú megtámasztás (36. ábra) mind a négy cellaoldalán egy-egy konvex kontúrú rugó 
található, amelyek görbületi sugara jelentősen kisebb az összes többi megtámasztástípus konvex kontúrú 
rugójának görbületi sugaránál. Ebből következően a „C” típusú rugónak a burkolattal történő 
érintkezésekor az érintkező felület sokkal kisebb, mint más típusú rugók esetében. A rugó megközelítőleg 
kétszer olyan hosszú, mint széles, valamint a rugó görbületi sugara majdnem két és félszerese a rugó 
szélességének. 

A „C” típusú megtámasztáshoz hasonlóan a „D” és „E” típusok (37. és 38. ábra) is mindegyik 
cellaoldalon egy-egy konvex kontúrú rugóval rendelkeznek. Az utóbbi két típusnál azonban a rugók 
középen hosszirányban felhasítottak, ezáltal rugónként a burkolattal két helyen érintkeznek. A „D” típusnál 
a felhasítás másfélszer olyan széles, mint az „E” típusnál. A rugóknak a burkolattal történő érintkezésekor 
az érintkező felület a „D” típus esetében – a szélesebb rugóknak köszönhetően – nagyobb, mint a 
keskenyebb „E” típusú rugóknál. Az „E” típusú rugó szélessége a „D” típusú rugó szélességének a 
harmada, a görbületi sugara pedig másfélszer akkora, mint a „D” típusúé. A rugók hossza megközelítőleg 
azonos mind a két típusnál. A „D” típusú rugóknál, a felhasításnál az erősen lekerekített élek a rugó 
kialakításából adódóan soha nem kerülnek a burkolattal érintkezésbe. Ezzel szemben az „E” típusú rugók 
esetében az élek – különösen a kopás előrehaladtával – érintkezhetnek a burkolattal. A 10. fejezetben a 
„D” típusú megtámasztás egyik cellaoldalán a rugó helyett egy a rugóval megegyező alakú bütyök 
található, amelynek azonban a lemezvastagsága nagyobb. 

Az „F” és a „G” típusú megtámasztás (39. és 40. ábra) mind a négy cellaoldalán axiális irányban két-
két konkáv kontúrú rugóval rendelkezik. A rugók görbületi sugara mind a két típusnál azonos. 
A reaktorban a burkolat és a hűtővíz közötti minél jobb hőátadás elérése a cél. Ennek érdekében ennél a 
megtámasztástípusnál a rugók ferdék, így biztosítva az áramlás megkeverését. A rugónak a rúd tengelyével 
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nem párhuzamos éle az érintkezési tartományban található. Az „F” típusú rugó a „G” típusúhoz képest 
rövidebb és szélesebb. A rugók az „F” típusnál másfélszer, a „G” típusnál háromszor olyan hosszúak, mint 
szélesek. 

 

 
34. ábra: „A” típusú 
megtámasztócella 

 
35. ábra: „B” típusú 
megtámasztócella 

36. ábra: „C” típusú 
megtámasztócella 

 
37. ábra: „D” típusú 
megtámasztócella 

 
38. ábra: „E” típusú 
megtámasztócella 

39. ábra: „F” típusú 
megtámasztócella 

 

 
40. ábra: „G” típusú megtámasztócella
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5. A frettingkopás vizsgálata energetikai szempontból 

 
A kopási folyamat során a részecske leválasztáshoz munka szükséges, amelyet a lengőrendszerbe 

bevezetett energia fedez. A frettingkísérletek indításakor a bevezetett energia legnagyobb része a 
lengőrendszer mechanikai energiáját növeli, amíg a lengés intenzitása állandósul, és kvázistacionárius 
állapot áll be. Az indítási szakasz néhány tized másodpercig tart. A kísérletek alatt a kopás következtében 
megváltozik maga a lengőrendszer, amelynek hatására annak mechanikai energiája tovább növekedhet. 
Ez a növekedés az indítási szakaszhoz képest lényegesen lassúbb. A 41. ábra a lengőrendszer 
energiafolyam ábráját mutatja. 

 

 

41. ábra: A lengőrendszer energiafolyam ábrája 

 
 

A kísérlet során a modellrudat sztochasztikus jellel, elektromágnes segítségével gerjesztettem. 
A sztochasztikus jel az effektív értékével jellemezhető, mivel pillanatnyi értéke folyamatosan változik. 
A kísérlet egy rövid 0→Δt  időintervallumában a gerjesztéssel a lengőrendszerbe bevezetett energia a 
következő összefüggéssel írható le: 

 ( ) ( ) ( )∫
Δ

⋅=Δ
t

dttstFtEbev. , (4) 

ahol 
( ):tF  a mágneses-, vagy gerjesztőerő; 

( ) :ts  a rúd elmozdulása a gerjesztőerő támadáspontjában. 
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Ha a kopás hatására megváltozik a lengőrendszer dinamikai viselkedése, akkor a gerjesztés által az 

időegység alatt bevezetett energia is változik. A továbbiakban az argumentumban a ( )t  ezt az időfüggést 

jelzi. A bevezetett energia egyrészt a kopás hatására megváltozott lengőrendszer mechanikai energiáját 
tovább növelheti, másrészt a csillapításokon jelentkező veszteségenergiát fedezi. A lengőrendszer 
mechanikai energiája kvázistacionárius állapotban nagyon lassan növekszik, mivel a kopás is lassú.  
A bevezetett energiának a lengőrendszer mechanikai energiáját növelő része a csillapításokon jelentkező 
veszteségenergiához képest elhanyagolhatóan kicsi. A lengőrendszer csillapításai a következők: 

• A modellrúd burkolatának belső csillapítása. 
• A rúd töltetének – a molibdén hengereknek – mozgásakor fellépő súrlódása. A súrlódási munka 

a hengereknek egymáson-, illetve a burkolat belső falán történő csúszásakor, valamint 
ütközésekor bekövetkező súrlódási veszteség. A súrlódási munka ekkor egyrészt hővé disszipál, 
másrészt részecske leválasztásra fordítódik (a töltő hengerek és a burkolat belső falának 
kopásánál). 

• A folyadék csillapítása. 
• A rúd és a megtámasztások között fellépő, az érintkező felületek csúszásakor és ütközésekor 

fellépő súrlódás. A súrlódási munka egyrészt hővé disszipál, másrészt részecske leválasztásra 
fordítódik [73], [17]. 

 
 

A kísérlet egy rövid 0→Δt  időintervallumában a energiamérleg tehát a következő: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tWtWtWtWtEtE súrl. rúd,f.csill.heng.súrl.b.csill.mech.bev. Δ+Δ+Δ+Δ+Δ=Δ , (5) 

 
 

Az egyenletet ( )0→Δt -vel osztva: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tWtWtWtWtEtE súrl. rúd,f.csill.heng.súrl.b.csill.mech.bev.
&&&&&& ++++=  (6) 

 
 
 

A rúd súrlódási munkája a felületek csúszásából és ütközéséből ered, és a 0→Δt  időintervallumon 

felírható a ( )tQΔ  hőenergiává disszipált és a ( )tWkopásΔ  kopásra fordítódott energia összegeként: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tWtQtWtWtW kopásütközéscsúszássúrl. rúd, Δ+Δ=Δ+Δ=Δ , (7) 

 
 

Az egyenletet ( )0→Δt -vel osztva: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tWtQtWtWtW kopásütközéscsúszássúrl. rúd,
&&&&& +=+=  (8) 
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A kopási folyamatban több kopásmechanizmus lehet egyidejűleg jelen. Ezek száma és a kopásban 
való részesedésük a lengőrendszer változásával változik. A 0→Δt  időintervallumon a kopásra fordítódott 
energia felírható a kopási folyamatban fellépő kopásmechanizmusok 0→Δt  idő alatti munkájának 
összegeként: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑∑ ⋅==++=
i

i
i

i tWtctWtWtWtW kopáskopás
&&&&& ...21 , (9) 

ahol 

( ) ( )
( ) :
tW

tW
tc i

i
kopás
&

&
=  az i -edik kopásmechanizmus 0→Δt  idő alatti munkájának részesedése a 0→Δt  

idő alatt kopásra fordítódott teljes munkából. 
 

Az egyes kopásmechanizmusok különböző mértékben vesznek részt a részecske leválasztásban. Az i -edik 

kopásmechanizmusra eső ( )tWi
&  teljesítmény ( )tVi

&  kopástérfogat növekedést eredményez:  

 ( ) ( )tWktV iii
&& ⋅= , (10) 

ahol 
:ik  az i -edik kopásmechanizmus kopástényezője. 

 

A 0→Δt  időintervallum alatt a lekopott teljes anyagmennyiség növekedése felírható a különböző 
kopásmechanizmusok által lehordott térfogatok összegeként: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑∑ ⋅==++=
i

ii
i

i tWktVtVtVtV &&&&& ...21  (11) 

A 9. egyenlet felhasználásával és egy globális kopástényező definiálásával a tΔ  időintervallum alatt a 
lekopott teljes anyagmennyiség növekedése kifejezhető a kopásra fordítódott teljesítménnyel: 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( ) ( )( ) ( )tWtckKtWtcktWtcktV iiglob
i

ii
i

ii kopáskopáskopás
&&&& ⋅=⋅⋅=⋅⋅= ∑∑ , , (12) 

ahol 

( )( ) ( )[ ]:, ∑ ⋅==
i

iiiiglobglob tcktckKK  a globális kopástényező, amely függ a kopásmechanizmusok 

részarányától és az egyes kopásmechanizmusok kopástényezőjétől. 
 

Ezek alapján a kísérlet végéig lekopott anyagmennyiség a következőképpen írható le: 

 ( )( ) ( )∫ ⋅=
T

iiglob dttWtckKV
0

, kopás
& . (13) 

Az energetikai vizsgálat eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a kopásra fordítódott 
energia a teljes lekopott anyagmennyiség térfogatával, azaz az összes frettingnyom akkumulált térfogatával 
jellemezhető. Azonban a kopási folyamatok értékelésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 

( )( )tckKK iiglobglob ,=  globális kopástényező függ a kopásmechanizmusok részarányától és az egyes 

kopásmechanizmusok kopástényezőjétől. 
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6. A lengőrendszer csillapítása 
 

Az előző fejezetben látható volt, hogy az indítási szakasz után beálló kvázistacionárius állapotban 
(a lengés intenzitása állandó és a lengőrendszer dinamikai viselkedése változatlan), a bevezetett energiát a 
csillapítások felemésztik. A fűtőelem-burkolat kopását a rúd és a megtámasztások között az érintkező 
felületek csúszása és ütközése okozza. A kopás szempontjából fontos szerepet játszik ennek a súrlódási 
munkának és a csillapítások által felemésztett összenergiának az aránya. Például azonos peremfeltételek és 
egységnyi idő alatt bevezetett azonos mennyiségű energia esetén a burkolat kopása annál kisebb, minél 
kisebb a rúd súrlódási munkája. 

Kutatásom során kísérletekkel vizsgáltam a modellrúd burkolatának belső csillapítását és a megtöltött 
rúdban a hengerek súrlódásából, ütközéséből eredő csillapítást. A burkolat belső csillapításának méréséhez 
egy üres rudat, a hengerek súrlódásából és ütközéséből eredő csillapítás méréséhez pedig egy megtöltött 
rudat fogtam be két helyen (42. ábra).  

 

 

42. ábra: A csillapítás mérése 

 

 

43. ábra: A befogott rúd lengése 

A rúd kis erejű megütése után megmértem a 
lengést (43. ábra). A lengés logaritmikus 
dekrementuma alapján meghatároztam a Lehr-féle 

csillapítást, amely üres rúd esetében 210016,0 −⋅ , 

megtöltött rúd esetében 210523,0 −⋅  volt. Ebből az 

következik, hogy a burkolat belső csillapítása 
210016,0 −⋅ , a molibdén hengerek súrlódásából és 

ütközéséből eredő csillapítás mértéke pedig 
210507,0 −⋅  volt. 

A frettingkísérletek esetében az átviteli 
függvények alapján a 3 dB sávszélesség módszerrel 
határoztam meg a lengőrendszer csillapítását, 

amely 22 1015101 −− ⋅−⋅  között adódott. 
A lengőrendszer csillapítása magában foglalja 
nemcsak a burkolat belső csillapítását és a hengerek 
súrlódásából, ütközéséből eredő csillapítást, hanem 
a folyadék csillapítását továbbá a rúd súrlódásából 
és a megtámasztással való ütközéséből eredő 
csillapítást is. A lengőrendszer csillapítása jelentős 
mértékben függ a távtartó rács alakjától, a 
folyadékcsillapítástól és a lengés amplitúdójától.  

A folyadékcsillapítást azonban nem lehet a rúd súrlódásából és ütközéséből eredő csillapítástól 
elkülönítve meghatározni. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a lengőrendszer csillapításának 
legnagyobb része a folyadékcsillapításból valamint a rúd súrlódásából, ütközéséből adódik. A burkolat 
belső csillapítása, valamint a hengerek súrlódása és ütközése a lengőrendszer csillapításában kisebb, de 
nem elhanyagolható szerepet játszik. Megállapítható továbbá, hogy a burkolat belső csillapítása 
határozottan kisebb, mint a hengerek súrlódásából és ütközéséből eredő csillapítás. 
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7. A korróziós réteg hatása a frettingkopásra 

 
A nyomott vizes atomerőművekben a fűtőelem-burkolat, valamint a távtartó rács anyaga általában 

valamilyen cirkóniumötvözet (rendszerint Zircaloy-4) [1]. A cirkóniumötvözet korrózióállósága  
300-350 °C-ig megfelelő [74], [75]. A burkolat felületén a cirkónium korróziója során cirkónium-dioxid 
védőréteg alakul ki, amely csökkenti a további oxidáció sebességét [75]. A korróziós réteg jelenléte 
befolyásolja a frettingkopást. A fűtőelem-burkolat frettingkopásának szakirodalmában kevés helyen 
foglalkoznak a korróziós réteg hatásával, általában nem korrodált rúddal végzett modellkísérletekről 
olvashatunk. FISHER, WECKWERTH, GRANDISON és COTNAM [57] CANDU-típusú (nyomott csöves típusú 
reaktor) fűtőelemkötegeknél mesterségesen korrodált nyomástartó csővel végeztek kísérleteket. Ezek során 
megállapították, hogy a vékony, fekete oxidréteg alacsony hőmérsékleten kissé csökkentette a 
frettingkopást, de magasabb hőmérsékleten nem volt hatása. 

A disszertációban a nyomott tartályos reaktortípusnál vizsgáltam a korróziós réteg jelenlétének 
hatását a fűtőelem-burkolat frettingkopására. A frettingkísérleteket az „A” típusú megtámasztással 
végeztem. A modellrúd és a megtámasztás között minden kísérlet alkalmával 0,10 mm illesztési játékot 
állítottam be. A kísérletek paramétereit összefoglalva a 4. táblázat mutatja. A kísérletsorozat első részében 
(1. kísérlet) sem a rúd, sem a megtámasztás nem volt korrodált. Ezt a frettingkísérletet kétszer 
megismételtem (2-3. kísérlet). A kísérletsorozat második részében (4-5. kísérlet) mesterségesen korrodált 
rúddal és mesterségesen korrodált megtámasztással végeztem frettingkísérleteket. A rúdon a korróziós 
réteg vastagsága első esetben közel 10 µm, a második esetben megközelítőleg 2 µm volt. A 2 µm korróziós 
rétegvastagság esetében a kísérlet időtartama 500 h volt, míg a többi kísérleté 100 h. 

 
 

4. táblázat: A korróziós réteg vastagsága a rúd felületén és a kísérletek időtartama 

Kísérlet A korróziós réteg vastagsága a rúd felületén [µm] Kísérletek időtartama [h] 

1 0 100 

2 0 100 

3 0 100 

4 10 100 

5 2 500 

 
 

A kopásra fordítódott energiát az akkumulált kopástérfogat, azaz az összes frettingnyom akkumulált 
térfogata jellemzi (5. fejezet). A fretting szélsőséges esetben a fűtőelemek burkolatának kilyukadását 
okozhatja, ezért az akkumulált kopástérfogat mellett elengedhetetlen a kopásnyomok mélységének 
figyelemmel kísérése is. Az 5. táblázat összefoglalva mutatja a nem korrodált és a mesterségesen korrodált 
rúd esetében az akkumulált kopástérfogatot és a legnagyobb nyom mélységét. 
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5. táblázat: Akkumulált kopástérfogat és a legnagyobb nyom mélysége 

Kísérlet Korróziós réteg Akkumulált kopástérfogat [mm³] A legnagyobb nyom mélysége [µm] 

1 – 0,678 92 

2 – 0,682 55 

3 – 0,707 65 

4 + 0 0 

5 + 0 0 

 
Nem korrodált rúddal és megtámasztásokkal végzett kísérletekkor az akkumulált kopástérfogatok 

megközelítőleg azonosak, azaz minden kísérletnél az azonos kísérleti peremfeltételek miatt a súrlódási 
munkából a kopásra fordítódott energia megközelítőleg egyenlő volt. Ennek a jelentősége abban áll, hogy 
ez igazolja a kísérletek megbízhatóságát és megismételhetőségét. A maximális kopásmélység értékek 
megközelítőleg sem azonosak a kísérleteknél. Ennek az az oka, hogy a rúd-megtámasztás lengőrendszer 
viselkedése bonyolult, amelyet az elemek gyártási tűrése is befolyásol. 

Mesterségesen korrodált rúddal és megtámasztással végzett frettingkísérleteknél a rúd felületén egyik 
esetben sem volt mérhető kopásnyom. A 4. kísérlettel szemben az 5. kísérletnél a rúd felületén csak 
megközelítőleg 2 µm vastagságú volt a korróziós réteg, és ez a kísérlet ötször hosszabb ideig tartott, mint a 
4. kísérlet. A vékonyabb korróziós réteg és a hosszabb kísérleti idő ellenére sem keletkezett mérhető 
kopásnyom a rúd felületén, a korróziós réteg nem kopott le a kísérletek alatt. 

A mesterségesen nem korrodált rúddal és megtámasztással végzett kísérletnél a fém felületén nagyon 
vékony természetes oxidréteg van. Ekkor a vékony oxidréteg alatti lágyabb réteg deformálódhat. Ezzel 
szemben a mesterségesen korrodált rúddal és megtámasztással végzett frettingkísérletkor a természetes 
oxidrétegnél jelentősen vastagabb oxidréteg megvédi a réteg alatti lágyabb fémet a deformációtól. A kopás 
mennyisége fordított arányban áll a kopási folyamatban résztvevő puhább anyag keménységével [15]. 
A cirkónium-dioxidból álló korróziós réteg kopásállóbb, és keménysége jelentősen nagyobb, mint a 
cirkóniumötvözeté. Továbbá a mesterségesen nem korrodált rúdnál sokkal nagyobb az adhéziós 
folyamatok szerepe a kopásban, mint a mesterségesen korrodált rúdnál. Ezek magyarázzák a 
mesterségesen nem korrodált és a mesterségesen korrodált rúddal végzett frettingkísérletek eredményeinek 
jelentős különbségét. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy már a vékonyabb korróziós réteg is hatásosan védte a 
rudat a frettingkopással szemben. A korróziós réteg előnye, hogy csökkenti a kopást. Azonban több 

hátránya is van. Egyrészt a cirkónium-dioxid hővezetési tényezője ( )Km
W

ZrO ⋅−= 21
2

λ  [76] sokkal kisebb, 

mint a cirkóniumötvözeté ( )Km
W

CZr ⋅° = 0,18300,λ  [3]. Így a fűtőelem-burkolat (hengeres falú cső) 

hőellenállása 2 µm vastagságú korróziós réteg esetén 2,3-4,9 %-kal, 10 µm vastagságú korróziós réteg 
esetén pedig 9,0-18,6 %-kal nagyobb, mint a mesterségesen nem korrodált burkolaté. A korróziós rétegnek 
a kedvezőtlen hővezetésén kívül egy másik hátránya, hogy a burkolat korróziójakor csökken a burkolat 
teherbíró keresztmetszete. Ezen hátrányok miatt a fűtőelemekhez nem használnak mesterségesen előre 
korrodált burkolatot. 
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8. A gerjesztőáram-erősség (gerjesztőerő) hatása a frettingkopásra 

 
A hűtővíz áramlásából eredő gerjesztőerőnek a nagysága meghatározó jelentőségű a fűtőelem-

burkolat kopására. A gerjesztőerőtől függ a fűtőelem lengésének amplitúdója, és egyben a lengés 
következtében a fűtőelem megtámasztásainál fellépő reakcióerők nagysága is. A szakirodalomban számos 
olyan kísérlet található, ahol a csúszás amplitúdójának és a terhelőerőnek a frettingkopásra gyakorolt 
hatását vizsgálták. Általában egy burkolatdarabbal és egy megtámasztással végeztek kísérletet. A kísérlet 
alatt a burkolatdarabot a megtámasztó rugón állandó frekvencián és állandó amplitúdóval mozgatták 
(25. ábra). Ezeknél a kísérleteknél a csúszás amplitúdóját és a terhelőerőt egymástól függetlenül lehet 
változtatni. KIM és LEE [68], [69] modellkísérleteikben már nemcsak egy megtámasztás és egy 
burkolatdarabnak a kapcsolatát vizsgálták, hanem egy a két végén megtámasztott fűtőelemrészt is. Ez a 
modell a fűtőelem és a távtartó rács kapcsolatát már valósághűbben írja le. Ekkor a modellrúd lengésének 
amplitúdója valamint a rúd és a megtámasztás közötti illesztés határozza meg a felületek csúszásának 
amplitúdóját és a megtámasztásoknál a reakcióerőket. Kísérleteikben azonban a modellrúd lengésének 
amplitúdója mindig azonos nagyságú, 0,7 mm volt, csupán a rúd és a megtámasztás közötti illesztést 
változtatták. 

A disszertáció keretében az „A” típusú megtámasztással végzett frettingkísérlettel (6. táblázat) 
vizsgáltam a gerjesztőerő csökkentésekor a modellrúd lengésének amplitúdóját, valamint a kopás 
nagyságának változását. A rúdra ható gerjesztőerő egyenesen arányos az elektromágnes tekercsein átfolyó 
áram erősségével. A gerjesztőjel spektrumának alakja minden esetben azonos volt, a gerjesztőerő 
nagyságát a gerjesztőáram-erősség változtatásával csökkentettem. A sztochasztikus jel spektruma, 
amelynek meredeksége –3 dB/Okt, 5 Hz-től 80 Hz-ig terjedt (31. ábra). A modellrúd és a megtámasztás 
között minden kísérlet alkalmával 0,10 mm illesztési játékot állítottam be. 

 
6. táblázat: A gerjesztőáram-erősség effektív értéke és a kísérletek időtartama 

Kísérlet Gerjesztőáram-erősség effektív értéke [A] Kísérletek időtartama [h] 

1 8,5 100 

2 8,5 100 

3 8,5 100 

6 4,25 200 

7 4,25 200 

 
A gerjesztőáram-erősség effektív értékének felére csökkentésekor (8,5 A-ről 4,25 A-re) a rúd 

mozgásának intenzitása (a rúd lengési amplitúdójának effektív értéke) közel fele akkora lett. 
A frettingkopás sebességét a rúd mozgásának intenzitása nagyban meghatározza. A 7. táblázat 
összefoglalva mutatja a két eltérő nagyságú gerjesztőáram-erősség (gerjesztőerő) mellett az akkumulált 
kopástérfogatot és a legnagyobb nyom mélységét. 
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7. táblázat: Akkumulált kopástérfogat és a legnagyobb nyom mélysége 

Kísérlet Gerjesztőáram-erősség 
effektív értéke [A] Akkumulált kopástérfogat [mm³] A legnagyobb nyom mélysége [µm] 

1 8,5 0,678 92 

2 8,5 0,682 55 

3 8,5 0,707 65 

6 4,25 0,298 36 

7 4,25 0,297 42 

 
A frettingkísérletet kisebb áramerősség esetén is megismételtem egyszer. Az akkumulált 

kopástérfogat érték mindkét esetben (6. és 7. kísérlet) közel azonos nagyságú, amely a kísérletek 
megbízhatóságát igazolja. A maximális kopásmélység értékeknél látható, hogy a kísérleteknél a 
kopásnyomok mélysége különböző. Enne az az oka, hogy a rúd-megtámasztás lengőrendszer viselkedése 
bonyolult, amelyet az elemek gyártási tűrése is befolyásol. 

A táblázat adatainak vizsgálatakor nem szabad elfelejteni, hogy az 1-3. kísérletekkel szemben a 6. és 
7. kísérletek esetében nemcsak feleakkora volt az áramerősség és így a gerjesztőerő is, hanem kétszer 
annyi ideig tartottak. Az akkumulált kopástérfogat a gerjesztőerő csökkentésekor jelentősen csökkent. 
Figyelemre méltó, hogy az akkumulált kopástérfogat értéke feleakkora gerjesztőerő esetén még a kétszer 
olyan hosszú frettingkísérlet esetében sem éri el az 1-3. kísérleteknél mért akkumulált kopástérfogat felét. 
Ugyanakkor a legnagyobb nyom mélysége az akkumulált kopástérfogathoz képest nem csökkent olyan 
nagymértékben, amely a megtámasztás csonka kúp kialakítású bütykének (4.4. fejezet) következménye. 

A lengőrendszerbe bevezetett energia a gerjesztőáram-erősség (gerjesztőerő) csökkenésekor 
megközelítőleg négyzetesen csökken. A bevezetett energia kvázistacionárius állapotban a csillapításokon 
disszipálódik, másrészt a részecske leválasztáshoz, azaz a kopáshoz felhasznált energiát fedezi. 
Feltételezve, hogy a csillapítások egymáshoz viszonyított aránya nem változik, a gerjesztőáram-erősség 
csökkenésekor a kopásra fordítódott energia is a negyedére csökken. A kopáshoz felhasznált energia az 
összes kopásnyom akkumulált térfogatával jellemezhető. Ha az akkumulált kopástérfogat a negyedére 
csökken, akkor a kvázistacionárius állapotban a frettingkopás sebességének is a negyedére kell csökkennie. 
A kísérletek eredményei ezt a gondolatmenetet igazolják: a frettingkopás sebessége megközelítőleg a 
negyedére (22 %-ra) csökkent. 

A kísérletek eredményei alapján tehát megállapítható, hogy a gerjesztőáram-erősség (gerjesztőerő) 
felére csökkentése jelentősen, közel negyedére csökkentette a frettingkopás sebességét. 
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9. A megtámasztásban az érintkező elemek alakjának hatása a frettingkopásra 

 
A frettingkopást befolyásoló egyik legfontosabb tényező az érintkező felületek alakja. A fűtőelemek 

megtámasztásához használt távtartó rácsokban használatos rugó, valamint bütyök kialakításokkal KIM és 
munkatársai [66], [67], [68] foglalkoztak. Vizsgálták a rugók domború, homorú és sík kialakításának 
hatását. Megállapították, hogy a rugók alakja különböző mértékben befolyásolja a kopás sebességét. 

A disszertáció jelen fejezetében két domború kontúrú rugóval rendelkező megtámasztás („C” és 
„D” típus) összehasonlító vizsgálatát mutatom be. A 100 órás kísérletek alkalmával a modellrúd és a 
megtámasztás között minden esetben 0,10 mm illesztési játékot állítottam be. 

 
 

9.1. A kopásnyomok száma és mélysége 

 
A 8. táblázat összefoglalva mutatja a két különböző megtámasztástípus mérési eredményeit a 100 órás 

frettingkísérletek végén. A kopásnyomok eloszlása a 44. ábrán látható. 
 

8. táblázat: A kopásnyomok száma és mélysége 

 „C” típus „D” típus 

Kopásnyomok száma 12 21 

A 10 µm vagy ennél mélyebb kopásnyomok száma 8 1 

A legnagyobb kopásnyom maximális mélysége [µm] 75 11 

A kopásnyomok mélységeinek összege [µm] 257 34 

 
 

 

44. ábra: A kopásnyomok eloszlása 
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A kísérlet végén a kopásnyomok száma a „C” típusú megtámasztásnál 12, a „D” típusúnál 21 volt. 
A „C” típusú megtámasztásnál a rúd felületén minden rugó pozíciónál volt egy-egy kopásnyom. Ezzel 
szemben a „D” megtámasztástípusnál a lehetséges 24 helyett 21 kopásnyom keletkezett. Ennek 
magyarázata a 44. ábrán látható, ahol a „D” típus esetében a rugópozícióknál három eset különböztethető 
meg: kettős kopásnyom, egy kopásnyom, valamint egy pozíció, ahol nem keletkezett kopásnyom. A kettős 
kopásnyom a „D” rugó hosszirányú felhasításából ered. A kettős nyom egymáshoz viszonyított mélysége 
eltérő lehet a gyártási tűrés következtében. Emellett az is bekövetkezhet, hogy a középen felhasított 
rugónak csak az egyik fele érintkezik a rúddal. Ekkor rugó pozíciónként csak egy kopásnyom keletkezik. 
A harmadik eset az , amikor az adott rugópozíciónál nem alakul ki kopásnyom. Ez akkor jöhet létre, ha a 
modellrúd egy kicsit is görbe, illetve a keresztmetszete nem tökéletesen kör alakú. Ilyenkor bekövetkezhet, 
hogy a megtámasztásnak nem mind a négy rugója érintkezik a rúddal. Mindezeket összegezve 
megállapítható, hogy a gyártási tűrés nemcsak a kopásnyomok mélységét, hanem azok eloszlását is 
befolyásolja. 

 
 

 

45. ábra: A legnagyobb kopásnyom 
mélységeloszlása a „C” típus esetében 

 

 

46. ábra: A legnagyobb kopásnyom 
mélységeloszlása a „D” típus esetében 

 

47. ábra: A legnagyobb kopásnyom profilja 
a „C” típus esetében 

 

 

48. ábra: A legnagyobb kopásnyom profilja 
a „D” típus esetében 
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Üzemeltetési szempontból a kopásnyomok számán túl – a burkolat kilyukadásának veszélye miatt – 

a  kopásnyomok mélysége a legfontosabb tényező. A 8. táblázat mutatja a legnagyobb kopásnyom 
maximális mélységét, valamint az összes kopásnyom mélységének összegzett értékét is µm-ben. 
A „C” típus esetében a kopásnyomok mélysége sokkal nagyobb, mint a „D” típusnál, ahol összesen csak 
egyetlen nyom érte el a 10 µm mélységet a 100 órás kísérlet alatt. 

A legnagyobb nyomok mélységeloszlását a 45-46. ábrák mutatják. A 46. ábrán a „D” típusnál a kettős 
kopásnyomnak csak az egyik fele látható. A nyom hosszának a nyom rúd tengelyével párhuzamos méretét 
tekintettem. Így a „C” típus esetében a legnagyobb kopásnyom 3-szor olyan széles, mint hosszú volt. Ezzel 
szemben a „D” típusnál a legnagyobb kopásnyom szélessége a hosszának a tizede. A 47-48. ábrák mindkét 
megtámasztástípus esetében mutatják a legnagyobb nyomok profilját (a vágósík párhuzamos a modellrúd 
tengelyével). A nyomok profilja mindkét típusnál követi a rugók alakját. 

 
 

9.2. A lekopott anyagmennyiség térfogata 

 
A két típus összehasonlításához csak a kopásmélység vizsgálata nem elegendő, mivel a két típusnál a 

kopásnyomok alakjai eltérőek. A fretting valódi mértékének megállapításához a nyom térfogatának 
ismerete is szükséges. 

 
 

9. táblázat: A legnagyobb kopásnyom térfogata 

 „C” típus „D” típus 

A legnagyobb kopásnyom térfogata [mm³] 0,085 0,046 

Akkumulált kopástérfogat [mm³] 0,286 0,096 

 
 

A 9. táblázat mutatja a legnagyobb nyomok térfogatát valamint az akkumulált kopástérfogatot 
(az összes kopásnyom térfogatának összegét) mm³-ben. Látható, hogy a térfogatot tekintve már nem olyan 
nagy a különbség a két típus között, mint a kopásmélység esetében. A „C” típusnál a legnagyobb nyom 
mélysége hétszer nagyobb volt, mint a „D”-nél, de a kopástérfogat csak kb. kétszer akkora. Mindez abból 
következik, hogy a „D” típusnál a kopott felület nagyobb, a nyomok szélesebbek. A táblázat értékeit 
tovább vizsgálva látható, hogy az akkumulált kopástérfogatok közötti különbség nagyobb, mint a 
legnagyobb nyomok térfogata között. Annak ellenére, hogy a „D” típusnál több kopásnyom található, az 
akkumulált kopástérfogat a „C” típusnál csaknem háromszor nagyobb, mint a „D” típusnál. 
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9.3. Az érintkező felületek alakja 

 
Az előző pontok alapján megállapíthatjuk, hogy a fretting nagyságát befolyásoló egyik legfontosabb 

tényező a megtámasztás kialakítása, az érintkezés alakja. Az illesztési játékból adódóan a rúd és a 
megtámasztás között érintkezés csak akkor jön létre, amikor a rúd hozzáér a megtámasztáshoz. 

A „C” típusú megtámasztás rugóinak görbületi sugara kisebb, mint a „D” típusnál. A „C” típus 
esetében az érintkezés kezdetben pontszerű, aztán a rúd felületének kopásával az érintkező felület nagysága 
kis mértékben növekszik a megtámasztás kialakításának következtében (49. ábra). A „D” típus esetében az 
érintkezés már kezdetben vonalmenti, amely a rúd felületének kismértékű kopásakor rohamosan növekszik 
a megtámasztás optimálisabb kialakítása miatt (50. ábra). Az érintkezési nyomás állandó terhelés mellett 
pontbeli érintkezéskor a legnagyobb, amely a felület nagyságának növekedésével csökken. A nagyobb 
érintkezési nyomás nagyobb feszültséget okoz az anyagban, amely a kopás növekedéséhez vezet. 

 

 

49. ábra: Rúd és rugó érintkezése 
a „C” típus esetében 

 

 

50. ábra: Rúd és rugó érintkezése 
a „D” típus esetében 

 
 

9.4. A modellrúd mozgása 

 
A frettingkopást befolyásoló másik tényező a rúd és a megtámasztások közötti játék nagysága, amely 

egyben a rúd szabad mozgását, azaz az érintkező felületek egymáshoz viszonyított relatív elmozdulását 
határozza meg. A rúd összetett mozgása öt fő mozgáskomponensre osztható fel, amelyeket az 51-53. ábrák 
mutatnak. 

• A modellrúd horizontálisan mozog a cellában (1. és 2. komponens), amely az érintkező felületek 
ütközéséhez és egymáson történő csúszásához, súrlódásához vezet. 

• A rúd a saját tengelye körül elfordul (3.), amely az érintkező felületek csúszásához vezet. 
• A rúd az érintkező felületen elfordul (4. és 5.), amely az érintkező felületek csúszásához vezet. 
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51. ábra: 1., 2. és 3. mozgáskomponens 

 

 
52. ábra: 4. mozgáskomponens 

 

53. ábra: 5. mozgáskomponens 

 
A rúd és a megtámasztás közötti illesztés (szoros vagy laza illesztés) befolyásolja ezeknek a 

mozgáskomponenseknek az abszolút-, valamint az egymáshoz viszonyított relatív nagyságát. 
A fűtőelemköteg élettartamának kezdetén (BOL) a megtámasztási feltételek jelentősen különböznek az 
élettartam végén fennállóktól (EOL). A fűtőelemköteg élettartamának kezdeti szakaszában a távtartó 
rácsok rugói előfeszítéssel támasztják a fűtőelemeket, ezáltal korlátozva azok szabad mozgását. Ha a rúd 
mozgásából eredő reakcióerő a megtámasztás rugóinak előfeszítési erejénél kisebb, akkor a rúd csak 
elfordulhat (4. és 5. mozgáskomponens), de a rugókat nem emeli meg. Ez esetben általában a tapadási 
súrlódási erő megakadályozza a rudat a saját tengelye körüli elfordulásban. Így ekkor sem ütközés 
(1. mozgáskomponens), sem az érintkező felületek egymáson történő csúszása (2. és  
3. mozgáskomponens) nem lép fel. A rugók előfeszítésének csökkenésekor (1.2. fejezet) illetve azok 
további relaxálódásakor, valamint a fűtőelem átmérőjének és a távtartó rács méretének változásakor 
bekövetkező játéknál a rúd egyre szabadabban tud mozogni. Eközben a „főmozgás” a rúd tengelyére 
merőleges tengelyű elfordulásról (4. és 5. mozgáskomponens) áttevődik a felületek egymáson való 
elcsúszására és ütközésére (1. és 2. mozgáskomponens). Ebből az abszolút értékben is nagyobb mozgásból 
a frettingkopás sebességének növekedése következik, mivel a különböző mozgáskomponensek eltérő 
mértékben befolyásolják a kopást. 

A megtámasztás kialakítását vizsgálva megfigyelhető, hogy az érintkezési tartományban a „D” típus 
nem-, a „C” típus viszont rendelkezik élekkel. Ezek az élek feszültség-koncentrációt okoznak, amikor a rúd 
ezeken támaszkodik. Megállapítható, hogy ezek az élek nagyban hozzájárulnak a nagyobb mértékű 
kopáshoz a „C” megtámasztástípus esetében. 
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9.5. Összegzés 

 
A kopásnyomok mélységének és térfogatának vizsgálatát összefoglalva megállapítható, hogy a kisebb 

görbületi sugarú rugókkal („C” típus) végzett kísérletnél nagyobb volt a kopás mértéke. A kopási folyamat 
értékelésekor a kopásnyomok alakja miatt nem elegendő csak a nyomok mélységének vizsgálata, hanem 
elengedhetetlen a nyomok térfogatának figyelembevétele is. 

A rúd mozgásának és a rugók alakjának vizsgálata magyarázatot ad az eltérő nagyságú 
frettingkopásra. Az érintkező felületek száma és nagysága miatt a nagyobb görbületi sugarú rugók esetében 
az érintkezésnél a terhelés koncentráció kisebb, amely a fűtőelem-burkolat kopását tekintve kedvezőbb. 
A kisebb görbületi sugarú rugók („C” típus) esetében megállapítható, hogy a rugók élei az érintkező 
felületek mozgásakor a kopás növekedéséhez vezetnek. A frettingkopás csökkentésének feltétele a 
nagyobb érintkező felületek és a rugók élmentes, legömbölyített kialakítása. Ugyanakkor a távtartó rácsok 
fejlesztésénél ezenkívül figyelembe kell venni a távtartó rács okozta áramlási ellenállást és a felhasznált 
anyagmennyiséget is. A rúd-távtartó rács kapcsolatnál a nagy érintkező felületekhez beépített többletanyag 
növelheti az áramlási ellenállást. Emellett a távtartó rács rugóinak és bütykeinek alakja nem kívánt 
áramlásokat is előidézhet, amely az áramlásból eredő gerjesztés erősségét növelheti. A távtartó rácsok 
tervezésénél a különböző szempontok közötti kompromisszumra kell törekedni. 

Ebben a fejezetben két megtámasztástípust vizsgáltam. A disszertáció következő részeiben további 
példákat mutatok be arra, hogy a megtámasztócellák elemeinek alakja hogyan befolyásolja a 
frettingkopást. 
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10. A megtámasztásban az érintkező elemek merevségének hatása a frettingkopásra 

 
 

Az előző fejezetben a modellrúddal érintkező elemek (rugók) alakját vizsgáltam. A rugók mellett 
azonban a távtartó rácsok a rugóknál merevebb bütykökkel is rendelkezhetnek. Ekkor az érintkező elemek 
alakja mellett az elemek merevsége is befolyásolja a kopás sebességét. Ebben a fejezetben az „A”, „B”, 
valamint a „D” típusú megtámasztásokat vizsgálom. A „D” típus az egyik felhasított rugó helyett egy a 
rugóval megegyező alakú bütyökkel rendelkezik7. 

Mind az „A”, mind a „B” típusnál a rugók és bütykök alakja különböző. Ezzel szemben a 
„D” típusnál a bütyök alakja a rugóhoz hasonló, csak vastagabb a lemeze. A 10. táblázat mutatja a 
megtámasztócella elemeinek merevségét, amelyet méréssel határoztam meg. 

 
 

10. táblázat: A megtámasztócella elemeinek merevsége 

 Rugó merevsége [N/mm] Bütyök merevsége [N/mm] 

„A” típus 27 182 

„B” típus 50 176 

„D” típus 69 225 

 
 

A frettingkísérletek időtartama az „A” és a „B” típusú megtámasztások esetében 100-100 óra,  
a „D” típusú esetében 500 óra volt. A modellrúd és a megtámasztások között minden kísérlet alkalmával 
0,10 mm illesztési játékot állítottam be. 

Az „A” és „B” típusok felépítésüket tekintve hasonlóak (4.4. fejezetben a 34. és a 35. ábra). Ezzel 
szemben a „D” típusú megtámasztócella erősen különbözik a másik két típustól. A felépítésbeli 
hasonlóságok miatt az „A” és a „B” típusú megtámasztásokkal végzett frettingkísérleteket együtt 
tárgyaljuk, a „D” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletet pedig külön. 

 
 

10.1. A lekopott anyagmennyiség térfogata az „A” és „B” típusú megtámasztások esetében 

 
A 11. táblázat az „A” és „B” típusú megtámasztások mérési eredményeit hasonlítja össze. Bemutatja 

a frettingkísérletek során a rúd és rugó-, illetve rúd és bütyök érintkezése helyén kialakult kopásnyomok 
akkumulált kopástérfogatát, azaz az összes kopásnyom térfogatának összegét. Emellett tartalmazza még a 
rugó- illetve bütyökérintkezésből származó legnagyobb kopásnyom esetében a kopástérfogatot és a 
nyomok átlagos térfogatát is. 

                                                      
7 A 4.4. fejezetben, a megtámasztócellák bemutatásánál megjegyeztük, hogy a „D” típusú megtámasztás  
a 10. fejezetet kivéve szimmetrikus, és csak rugókkal rendelkezik. Itt a 10. fejezetben azonban az egyik rugó helyén 
bütyök található. 
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11. táblázat: A kopásnyomok térfogata az „A” és „B” típusú megtámasztások esetében 

 „A“ típus „B“ típus 

Rugóérintkezésből származó kopásnyomok akkumulált kopástérfogata [mm³] 0,005 0,034 

Bütyökérintkezésből származó kopásnyomok akkumulált kopástérfogata [mm³] 0,702 0,630 

Rugóérintkezésből származó legnagyobb kopásnyom kopástérfogata [mm³] 0,004 0,021 

Bütyökérintkezésből származó legnagyobb kopásnyom kopástérfogata [mm³] 0,182 0,187 

Rugóérintkezésből származó kopásnyomok átlagos kopástérfogata [mm³] 0,0016 0,0056 

Bütyökérintkezésből származó kopásnyomok átlagos kopástérfogata [mm³] 0,0585 0,0525 

 
 

A 11. táblázatban látható, hogy a legnagyobb kopásnyomok mindkét megtámasztástípus esetében 
bütyökérintkezésnél keletkeztek. Rúd és bütyök érintkezésénél a kopásnyomok átlagos térfogata több, mint 
kilencszer nagyobb volt, mint rúd és rugó érintkezésénél. 

Rúd és rugó érintkezéséből származó legnagyobb nyom kopástérfogata, valamint a nyomok átlagos 
kopástérfogata, a „B” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletnél nagyobb volt, mint az „A” típusú 
megtámasztás esetében. Ezzel szemben a bütyökérintkezésből származó nyomok esetében a legnagyobb 
kopásnyomok térfogata, valamint a nyomok átlagos térfogata az „A” típusú megtámasztásnál 
megközelítőleg ugyanakkora, mint a „B” típusú megtámasztásnál. 

A kopási folyamatot számos tényező befolyásolja, amelyek közül egyik a rúdfelülettel érintkező 
ellentestek merevsége. Mind az „A”, mind a „B” típusú megtámasztásoknál a bütykök merevsége 
jelentősen nagyobb, mint a rugóké (10. táblázat). A két megtámasztástípus rugóinak merevségét tekintve a 
„B” rugójának merevsége nagyobb, mint az „A” rugójáé. Ezzel szemben a bütykök merevsége mindkét 
megtámasztásnál hasonló nagyságú. Így a kopási folyamat megértéséhez első lépésben megállapítható, 
hogy ezeknél a megtámasztástípusoknál a rúd annál jobban kopik, minél merevebb testtel érintkezik.  
A kopást azonban nemcsak az érintkező testek merevsége befolyásolja, ezért a jelenség megértéséhez 
további vizsgálatok szükségesek. 

 
 

10.2. A kopásnyomok mélysége és a kopott felület nagysága az „A” és „B” típusú megtámasztások 

esetében 

 
A rúd ütközése a megtámasztásokkal, valamint csúszása a rugókon, illetve a bütykökön súrlódási 

munkát eredményez. A súrlódási munka egyik része disszipálódik, a másik része részecske leváláshoz, 
azaz kopáshoz vezet [73], [17]. Állandósult kopáskor a kopástérfogat arányos a részecske leválasztásra 
fordítódott energiával. A frettingkopás nagysága legjobban a lekopott anyagmennyiség térfogatával 
jellemezhető. A fűtőelem burkolatának kilyukadása szempontjából viszont figyelembe kell venni a 
kopásnyomok mélységét mint további fontos tényezőt. A kopásnyomok mélysége a kopásra fordítódott 
energián kívül függ a kopott felület nagyságától, ahol a bütyök-, illetve a rugó érintkezik a rúd felületével. 
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12. táblázat: A kopásnyomok felülete és mélysége az „A” és „B” típusú megtámasztások esetében 

 „A“ típus „B“ típus 

Rugóérintkezésből származó legnagyobb kopásnyom felülete [mm²] 0,83 1,77 

Bütyökérintkezésből származó legnagyobb kopásnyom felülete [mm²] 4,31 6,67 

Rugóérintkezésből származó kopásnyomok átlagos felülete [mm²] 0,41 0,67 

Bütyökérintkezésből származó kopásnyomok átlagos felülete [mm²] 2,52 3,50 

Rugóérintkezésből származó legnagyobb kopásnyom maximális mélysége [µm] 8 15 

Bütyökérintkezésből származó legmélyebb kopásnyom maximális mélysége [µm] 64 44 

Rugóérintkezésből származó kopásnyomok átlagos mélysége [µm] 4,1 8,5 

Bütyökérintkezésből származó kopásnyomok átlagos mélysége [µm] 23,2 15 

 
 

A 12. táblázat mutatja az „A” és „B” típusú megtámasztásokkal végzett frettingkísérletek végén  
– mind rugó-, mind bütyökérintkezésből származó legnagyobb kopásnyom esetében – a kopásnyom 
felületét és maximális mélységét, valamint a nyomok átlagos felületét és átlagos mélységét. 

A 12. táblázatban a frettingkísérletek eredményeit tekintve megállapítható, hogy mindkét 
megtámasztástípus esetében a bütyökérintkezésből származó nyomok felülete és mélysége nagyobb, mint a 
rugóérintkezésből származóké. 

A két megtámasztástípus eredményeinek összehasonlításából következik, hogy a kopásnyomok 
felületének nagysága a „B” típusnál minden esetben nagyobb, mint az „A”-nál. A „B” típussal végzett 
frettingkísérlet végén a rugóérintkezésből származó kopásnyomok mélyebbek, mint az „A” típusnál. 
A 10.1. fejezetben bemutattam, hogy az „A” és a „B” típusú megtámasztásoknál bütyökérintkezéskor a 
kopásnyomok térfogata megközelítőleg azonos. Ugyanakkor az „A” típusú megtámasztás esetén a 
kopásnyomok felülete kisebb, amelyből következik, hogy a kopásnyomok a rúd és bütyök érintkezésekor 
mélyebbek, mint a „B” típus esetében. Ezt az állítást a kísérletek eredményei is igazolják. 

Mindkét megtámasztástípus esetében megállapítható, hogy a bütyökérintkezésből származó 
kopásnyomoknak nemcsak a térfogata, hanem a mélységük is nagyobb, mint a rugóérintkezésből származó 
nyomoknál. 

 
 

10.3. A rúd ütközése bütyökkel és rugóval az „A” és „B” típusú megtámasztások esetében 

 
A rúd-megtámasztás ütközésének vizsgálatához egy modellt vettem, amely egy megtámasztásból és a 

hozzátartozó rövid rúddarabból áll (54. ábra). A rúddarabot merevnek tekintettem, amely a cellában 
mozog. A rúddarab mozgása a sebességével és a szögsebességével jellemezhető. Ütközéskor a sebesség 
mellett a reakcióerő nagyságát az is befolyásolja, hogy a rúd rugóval, vagy bütyökkel érintkezik. Rúd és 
bütyök ütközésekor az érintkezési pontban nagy reakcióerők lépnek fel. Rúd és rugó ütközése rugalmas, a 
rugó az ütközés közben összenyomódik, és a rugóerő fokozatosan növekszik. Így a reakcióerők kisebbek, 
mint rúd és bütyök ütközésekor. A rúd és bütyök ütközésével szemben, a rúd és rugó ütközése hosszabb 
ideig tart. 
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A rúd saját tengelye körüli kis szögamplitúdójú forgólengése, valamint a rúdnak a cellában, az 

érintkezési (bütyök vagy rugó) felülettel párhuzamos irányú elmozdulása miatt az ütközések alatt a 
felületek egymáson elcsúsznak. Összességében a rúd felületét az ütközések és a felületek egymáson történő 
csúszása együttesen koptatja. 

 

54. ábra: Rúd-megtámasztás ütközés 

 
 
A felületek egymáson csúszásakor a lekopott anyagmennyiség általában arányos a csúszási úttal és a 

terheléssel [15], [52]. Az érintkezés alatt azonos kezdő csúszási sebesség és azonos terhelés esetén annál 
hosszabb a csúszási út, minél hosszabb ideig tart az ütközés. A csúszási sebesség a súrlódási erő miatt a 
csúszás időtartama alatt változik, ezért a csúszási út hossza az érintkezés idejével nem egyenesen arányos. 
Rúd és bütyök illetve rúd és rugó érintkezésekor a koptató hatások (terhelés és csúszási út) közötti 
kapcsolatot nem lehet meghatározni, mert a rúd és rugó érintkezése a rúd és bütyök érintkezéséhez képest 
hosszabb ideig tart, a terhelés azonban kisebb rugóérintkezés esetén. 

A felületek csúszásakor a koptató hatás mértéke nemcsak a csúszási úttól és a terheléstől függ, hanem 
az érintkező felületek alakjától is. Például, ha a rugó vagy a bütyök az érintkezési tartományban éllel 
rendelkezik, akkor rúd és rugó-, vagy rúd és bütyök érintkezésekor nemcsak felületi, hanem élkapcsolat is 
létrejöhet. A 9. fejezetben leírtak alapján az élkapcsolat terheléskoncentrációt okoz, amely a kopás 
növekedéséhez vezet. Ellentétben a rugókkal a bütykök az érintkezési tartományban éllel rendelkeznek. 

A kopás tehát egy összetett folyamat, amelyet több tényező együttesen befolyásol. Az „A” és a 
„B” típusú megtámasztásokkal végzett frettingkísérleteknél megállapítható, hogy a rúdnak a bütyökkel 
történő ütközésénél a nagyobb merevség okozta jóval nagyobb reakcióerők, továbbá a lehetséges 
élkapcsolat okozta terhelésnövekedés együttesen okozzák, hogy a bütyökérintkezésből származó nyomok 
lényegesen nagyobbak, mint a rugóérintkezésből származók. 
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13. táblázat: A kopásnyomok térfogata a „D” típusú megtámasztás esetében 

 Rugóérintkezésből származó 
kopásnyomok 

Bütyökérintkezésből származó 
kopásnyomok 

Kopásnyomok akkumulált kopástérfogata [mm³] 0,414 0,024 

Legnagyobb kopásnyom kopástérfogata [mm³] 0,096 0,005 

Kopásnyomok átlagos kopástérfogata [mm³] 0,023 0,004 

 
14. táblázat: A kopásnyomok felülete és mélysége a „D” típusú megtámasztás esetében 

 Rugóérintkezésből származó 
kopásnyomok 

Bütyökérintkezésből származó 
kopásnyomok 

Legnagyobb kopásnyom felülete [mm²] 8,21 1,68 

Kopásnyomok átlagos felülete [mm²] 3,59 1,25 

Legnagyobb kopásnyom maximális mélysége [µm] 20 5 

Kopásnyomok átlagos mélysége [µm] 6,4 3,2 

 
 

10.4. A lekopott anyagmennyiség térfogata a „D” típusú megtámasztás esetében 
 

A 13. táblázat mutatja a „D” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletek végén a rugó- illetve 
bütyökérintkezésből származó kopásnyomoknál az akkumulált kopástérfogatot, valamint a legnagyobb 
kopásnyom esetében a kopástérfogatot és a kopásnyomok átlagos térfogatát. A kopástérfogat  
– ellentétben az „A” és „B” típusú megtámasztásokkal – a „D” típusú megtámasztásnál, a 
rugóérintkezésből származó nyomok esetében volt nagyobb. A kopásnyomok átlagos térfogata 
rugóérintkezésnél a „D” típusnál megközelítőleg hatszor akkora volt, mint bütyökérintkezésnél. A rugók és 
bütykök alakja a „D” típusú megtámasztásnál azonos, a rugók a bütyöktől csak a merevségükben 
(lemezvastagságukban) különböznek. Megállapítható, hogy a kopás a „D” típusú megtámasztás esetében 
annál kisebb, minél merevebb testtel érintkezik a rúd. Ez pedig az „A” és „B” típusú megtámasztásoknál 
tapasztaltak ellentéte. 

 
10.5. A kopásnyomok mélysége és a kopott felület nagysága a „D” típusú megtámasztás esetében 

 

A „D” típusú megtámasztás esetében – az „A” és a „B” típusú megtámasztásokkal szemben – a rugók 
és bütykök azonos alakjának köszönhetően a rugó- illetve bütyökérintkezésből származó kopásnyomok 
közti különbség a rugó és a bütyök közti merevség-különbséggel magyarázható. 

A 14. táblázat mutatja a „D” típusú megtámasztással végzett frettingkísérlet végén a rugó-, illetve 
bütyökérintkezésből származó legnagyobb kopásnyom esetében a kopásnyom maximális mélységét és 
felületét, valamint a kopásnyomok átlagos mélységét és felületét. A 14. táblázatban látható, hogy a 
rugóérintkezésből származó nyomok átlagos mélysége és a legnagyobb nyom maximális mélysége 
nagyobb, mint a bütyökérintkezésből származó nyomok esetében. Ugyanez igaz a kopásnyomok felületére 
is, azaz a „D” típus esetében a bütyökérintkezésből származó kopásnyomok felülete a bütykök nagyobb 
merevségének köszönhetően kisebb, mint a rugóérintkezésből származó nyomok esetében. 
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10.6. A rúd ütközése bütyökkel és rugóval a „D” típusú megtámasztás esetében 

 
A három megtámasztástípussal végzett frettingkísérleteknél a rugó- illetve bütyök érintkezéskor a 

reakcióerők eltérő nagyságúak. Ez abból adódik, hogy a rugó illetve a bütyök merevsége különbözik és a 
megtámasztócella felépítése eltérő. A „D” típusú megtámasztás esetében – az „A” és „B” típusokhoz 
hasonlóan – a nagyobb reakcióerők a rúd és bütyök érintkezésénél lépnek fel. Az „A” és „B” típusú 
megtámasztásoknál a nagyobb reakcióerő és az előforduló terheléstorlódás okozta a bütyök érintkezésénél 
az erősebb kopást. A „D” típus esetében viszont a rugó és a bütyök alakja azonos, az érintkezési 
tartományban egyik sem rendelkezik éllel, amely terheléstorlódást okozhatna. Mind rugó-, mind 
bütyökérintkezéskor felületi kapcsolat áll fenn, így a „D” típus esetében a rugóérintkezéskor a nagyobb 
mértékű kopást a reakcióerő különbség nem magyarázza. 

A rúd-megtámasztás érintkezésének vizsgálatakor a 10.3. fejezetben megállapítottam, hogy a kopás 
összetett folyamat. A „D” típusú megtámasztás esetében, szemben az „A” és „B” típussal, a lengőrendszer 
merevsége a gerjesztési síkra merőleges irányban aszimmetrikus. Az aszimmetria miatt a rúd mozgása még 
kaotikusabb, mint az „A” és a „B” típusú megtámasztások esetében. Azonos ütközési sebességnél az 
ütközések ideje eltérő rugó és bütyök esetében, a rúd és rugó érintkezése hosszabb ideig tart, mint a rúd és 
bütyök érintkezése. Az érintkezés ideje alatt a rúd csúszik az érintkező felületen, így a hosszabb idejű 
rugóérintkezés hosszabb idejű csúszást jelent. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy rugóérintkezéskor a hosszabb csúszási út – szemben a 
bütyökérintkezéssel – okozza a nagyobb kopást. 

 
 

10.7. Összegzés 

 
Összefoglalva megállapítható, hogy az „A” és a „B” típusú megtámasztásoknál – amelyeknél a rugók 

és bütykök alakja eltérő volt – az ütközéseknél fellépő nagyobb reakcióerők és a fellépő terheléstorlódások 
következtében bütyökérintkezésnél nagyobb mértékű kopás jelentkezett, mint rugóérintkezésnél. 
Bütyökérintkezésnél a kopásnyomok átlagos térfogata több, mint kilencszer nagyobb volt, mint 
rugóérintkezésnél. 

A „D” típusú megtámasztással – rugók és bütyök alakja azonos – végzett frettingkísérletnél a rúd 
felülete rugóérintkezéskor kopott jobban. A kopásnyomok átlagos térfogata rugóérintkezésnél 
megközelítőleg hatszor akkora volt, mint bütyökérintkezésnél. A rúd és bütyök érintkezésével szemben a 
rúd és rugó érintkezése hosszabb volt a rugó kisebb merevsége miatt. Ez hosszabb csúszási úthoz vezetett, 
amely nagyobb kopást eredményezett. 

Az érintkező testek merevsége tehát befolyásolja a kopás mértékét, de csak a merevség alapján nem 
lehet eldönteni, hogy rugó vagy bütyök érintkezésnél jelentkezik-e nagyobb kopás. A kopási folyamat 
összetett, több mechanizmusból áll, ezért azt mindig körültekintően kell megvizsgálni. Ez azt jelenti, hogy 
a fűtőelem-burkolat frettingkopásának kutatásában a kísérletek elengedhetetlenek, mert ezek modellezik a 
valós kopási folyamatot, és segítenek az atomerőművekben lévő fűtőelemek burkolatán lejátszódó kopási 
folyamatok egyre jobb megértésében. 
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11. A modellrúd és a megtámasztás közötti illesztés hatása a frettingkopásra 

 
A fűtőelemköteg élettartamának kezdetén a fűtőelem és a távtartó rács között szoros illesztés van, 

azaz a távtartó rácsok rugói tartják a fűtőelemeket. Az üzemidő alatt ezeknek a rugóknak az ereje a 
neutronsugárzás hatására csökken. A csökkenés olyan nagymértékű, hogy a rugóerő közel 0 N-ig 
lecsökken, illetve egyes esetekben a fűtőelem és a távtartó rács között illesztési játék keletkezik 
(1.2. fejezet). A fűtőelemek dinamikai viselkedését nagyban befolyásolja az illesztés (9.4. fejezet). 
Ugyanakkor a fűtőelem mozgása meghatározó a fűtőelem-burkolat frettingkopására nézve. Ebben a 
fejezetben az „A” és a „B” típusú megtámasztásokkal végzett kísérleteken keresztül vizsgáltam az illesztés 
hatását a frettingkopásra. A kívánt illesztés beállítása minden esetben a modellrúd átmérőjének állandó 
értéken tartása mellett a megtámasztócellák úgynevezett szabad átmérőjének (55. ábra) változtatásával 
történt. Ezáltal mind a fűtőelemköteg élettartamának kezdetén (szoros illesztés), mind a végén (laza 
illesztés) szimulálhatóvá vált a fűtőelem-távtartó rács kapcsolata. Az elvégzett kísérletekről a  
15-16. táblázat ad áttekintést. A kísérletek során mindhárom megtámasztásnál azonos volt az illesztés, és 
minden kísérlethez új megtámasztócellákat és új modellrudat használtam. A 17. táblázat mutatja a 
megtámasztások közötti távolságot és a gerjesztőrendszer helyét. A frettingkísérletek időtartama minden 
esetben 100 óra volt. 

 
55. ábra: A megtámasztócella szabad átmérője 

 

15. táblázat: Az „A” típusú megtámasztással végzett kísérletek 

Illesztés Megtámasztás 
rugójának ereje [N] Illesztési játék [mm] Lengésmérések Frettingkísérletek 

szoros illesztés 44,5 – + + 

szoros illesztés 3,5 – + + 

szoros illesztés 2,3 – – + 

szoros illesztés 1,5 – + – 

szoros illesztés 1,0 – + – 

szoros illesztés 0,6 – – + 

laza illesztés – 0,01 – + 

laza illesztés – 0,05 – + 

laza illesztés – 0,07 + + 

laza illesztés – 0,09 – + 

laza illesztés – 0,10 + + 
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16. táblázat: A „B” típusú megtámasztással végzett kísérletek 

Illesztés Megtámasztás 
rugójának ereje [N] Illesztési játék [mm] Lengésmérések Frettingkísérletek 

szoros illesztés 1,5 – + + 

szoros illesztés 0,5 – + + 

laza illesztés – 0,02 + + 

laza illesztés – 0,04 + – 

laza illesztés – 0,10 + + 

 
17. táblázat: A megtámasztások közti távolság és a gerjesztőrendszer helye 

 
Az alsó- és a középső 

megtámasztás közötti távolság 
[mm] 

A középső- és a felső 
megtámasztás közötti távolság 

[mm] 
A gerjesztőrendszer helye 

„A” típus 535 535 A középső- és a felső 
megtámasztás között 

„B” típus 438 505 Az alsó- és a középső 
megtámasztás között 

 
11.1. A kopásnyomok vizsgálata 

 

Az atomerőművekben a fűtőelem-burkolat frettingkopása és szélsőséges esetben kilyukadása 
(amelynek révén a fűtőelemből sugárzó anyag kerülne a hűtőkörbe) csökkenti a fűtőelem élettartamát, és 
ezáltal növeli az üzemeltetési költségeket. Ezért a reaktor üzemeltetése szempontjából nagy jelentőségű a 
kopásnyomok geometriai méretének ismerete. A 18. és 19. táblázat összefoglalva mutatja az „A” és a 
„B” típusú megtámasztásokkal végzett kísérletsorozat eredményeit, így a kopásnyomok számát, a 10 µm 
vagy ennél mélyebb nyomok számát, valamint a legnagyobb kopásnyom maximális mélységét és 
térfogatát. A 0,10 mm-es illesztési játék esetén az „A” típusú megtámasztással elvégzett frettingkísérletet 
kétszer megismételtem. 

 
18. táblázat: Az „A” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletek eredményei 

Illesztés 
Megtámasztás 

rugójának 
ereje [N] 

Illesztési 
játék [mm] 

A kopásnyomok 
száma 

A 10 µm vagy 
ennél mélyebb 
kopásnyomok 

száma 

A legnagyobb 
kopásnyom 
maximális 

mélysége [µm] 

A legnagyobb 
kopásnyom 

térfogata [mm³]

szoros illesztés 44,5 – 0 0 0 ~0 

szoros illesztés 3,5 – 9 1 10 0,007 

szoros illesztés 2,3 – 6 3 13 0,020 

szoros illesztés 0,6 – 7 1 10 0,007 

laza illesztés – 0,01 9 0 <10 0,008 

laza illesztés – 0,05 9 0 <10 0,010 

laza illesztés – 0,07 10 6 45 0,087 

laza illesztés – 0,09 11 6 85 0,187 

laza illesztés – 0,10 11 4 92 0,224 

laza illesztés – 0,10 12 9 55 0,171 

laza illesztés – 0,10 13 8 65 0,182 
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19. táblázat: A „B” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletek eredményei 

Illesztés 
Megtámasztás 

rugójának 
ereje [N] 

Illesztési 
játék [mm] 

A kopásnyomok 
száma 

A 10 µm vagy 
ennél mélyebb 
kopásnyomok 

száma 

A legnagyobb 
kopásnyom 
maximális 

mélysége [µm] 

A legnagyobb 
kopásnyom 

térfogata [mm³]

szoros illesztés 1,5 – 10 0 <10 ~0 

szoros illesztés 0,5 – 13 0 <10 ~0 

laza illesztés – 0,02 14 3 25 0,059 

laza illesztés – 0,10 17 13 44 0,187 
 
 
 

11.1.1. Az illesztés hatása 
 

A távtartó rácsok rugói a fűtőelemköteg élettartamának kezdetén nagy előfeszítéssel rendelkeznek. 
Az „A” típusú megtámasztás esetében így az első kísérletnél a rugók 44,5 N erővel rögzítették a 
modellrudat. A 44,5 N rugó-előfeszítési erővel végzett frettingkísérlet végén nem volt egyetlen 
azonosítható nyom sem. A rugók előfeszítésének 3,5 N-ra csökkentésével megjelentek az első 
kopásnyomok, amelyeknek nagy része csak felületi karc volt. A legnagyobb kopásnyom ekkor 10 µm 
mélységű volt. Az előfeszítést tovább csökkentve 0,6 N-ra a nyomok nagysága nem változott jelentősen. 

Az „A” típusú megtámasztással ellentétben, a „B” típusú megtámasztással végzett 
frettingkísérleteknél 1,5 N-os és 0,5 N-os rugó-előfeszítéskor csak felületi karcok keletkeztek a modellrúd 
felületén. Ezeknek a karcoknak a térfogata a táblázatban ~0 mm³-ként szerepel. Az 56. ábra mindkét 
megtámasztástípus esetében ilyen felületi karcokra mutat egy-egy példát. Ezek a kopásnyomok a bütyök 
érintkezésekből származnak. A nyomok nem mutatnak jelentős különbséget, mindkét esetben a vonalmenti 
érintkezés miatt hosszúkásak, a szélességük a hosszukhoz képest kicsi (arányuk 0,2-0,35). 

Az illesztési játék megjelenésekor illetve növekedésekor a kopásnyomok száma, valamint azok 
mélysége és térfogata növekedett. Mindkét megtámasztástípus esetében a legnagyobb nyom 0,1 mm-es 
illesztési játéknál keletkezett, amely az „A” típus esetében 92 µm, illetve a „B” típus esetében 44 µm 
mélységű. A kísérleti eredmények azt mutatták, hogy bütyökérintkezésnél jóval nagyobb nyomok 
jelentkeztek, mint rugóérintkezésnél (lásd még 10. fejezet 11. és 12. táblázatát). 

 

 

56. ábra: Felületi karcok az „A” és „B” típus esetében

 

 

57. ábra: Kopásnyomok az „A” és „B” típus esetében

 

11.1.2. A kopásnyomok alakja 
 

Az 57. ábra mindkét megtámasztástípusra egy-egy jellegzetes bütyökérintkezésből származó 
kopásnyomot mutat. A kopott felületről az interferométer egy háromdimenziós képet készít.  
Az 58-59. ábrák a legnagyobb nyomok háromdimenziós képét ábrázolják mindkét megtámasztástípus 
esetében, a 60-61. ábrák pedig a legnagyobb nyomok mélységeloszlását mutatják. A nyomok szélessége 
elsősorban a nyomok mélységétől függ. 
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58. ábra: A legnagyobb kopásnyom 
háromdimenziós képe az „A” típus esetében 

 

 

59. ábra: A legnagyobb kopásnyom 
háromdimenziós képe a „B” típus esetében 

 

60. ábra: A legnagyobb kopásnyom 
mélységeloszlása az „A” típus esetében 

 

 

61. ábra: A legnagyobb kopásnyom 
mélységeloszlása a „B” típus esetében 

 

62. ábra: Rúd és bütyök érintkezése 
az „A” típus esetében 

 

 

63. ábra: Rúd és bütyök érintkezése 
a „B” típus esetében 
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64. ábra: Rúd és bütyök ferde érintkezése 

 

 

65. ábra: A legnagyobb kopásnyom profilja 
az „A” típus esetében 

 

66. ábra: A legnagyobb kopásnyom profilja 
a „B” típus esetében 

 
 

Az 58-61. ábrákon látható, hogy a két megtámasztástípusnál a kopásnyomok alakja és mérete 
különböző. Az „A” típusnál a nyom ellipszis alakú, amelyet a csonka kúp alakú bütyök és a rúd 
hengerfelületének érintkezése eredményez (62. és 64. ábra). Bütyökérintkezésnél a legnagyobb 
kopásnyomok alapján megállapítható, hogy az érintkezési zóna szélessége 0,7-0,8 mm és hossza  
2,0-2,3 mm. A „B” típus esetében a nyom – a várttól eltérően – nem téglalap, hanem trapéz alakú 
(63. ábra). Ennek az az oka, hogy a modellrúd lengése miatt a megtámasztás téglalap alapú hasáb alakú 
bütykei ferdén érintkeznek a rúd felületével. Ez okozza a trapéz alakú kopásnyomokat (64. ábra). 
Bütyökérintkezésnél a legnagyobb kopásnyomok alapján megállapítható, hogy az érintkezési zóna 
szélessége 0,4-0,5 mm, a hossza pedig 1,8-2,0 mm. 

A háromdimenziós képek alapján elkészíthető a kopásnyomok profilja. A 65-66. ábrák mindkét 
megtámasztástípus esetében mutatják a legnagyobb nyomok profilját (a vágósík párhuzamos a modellrúd 
tengelyével). A nyomok profiljának vizsgálatánál megállapítható, hogy az „A” típusnál a nyom profilja 
nem olyan meredek, mint a „B”-nél. Mindkét típusnál látható, hogy a nyomok közepe nem párhuzamos a 
rúd palástjával. Ezt a modellrúd lengése okozza, amikor a bütyökérintkezésnél az érintkező felületek nem 
párhuzamosak egymással. 
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A frettingkísérletek mutatták, hogy a modellrúd és a megtámasztás között a nagyobb illesztési játék 
növeli a kopás sebességét. A 15. és 16. táblázat mutatja, hogy a kísérletek alkalmával a legnagyobb 
beállított illesztési játék 0,1 mm volt. A legmélyebb nyomok térfogata 0,1 mm-es illesztési játék esetén 
mindkét megtámasztástípusnál 0,171-0,224 mm³-es tartományba esett. Figyelemre méltó, hogy a 
legmélyebb kopásnyomok térfogata a két típusnál hasonló nagyságú, de a mélységük jelentősen 
különbözik (18. és 19. táblázat). A két típus közül az „A” típus esetében jóval mélyebbek a kopásnyomok. 
A két típus közti különbséget mutatja a nyomok felületének nagysága is. A legmélyebb nyomok felülete az 
„A” típusnál megközelítőleg 4,3 mm², míg a „B” típusnál 6,6 mm². 

 
11.1.3. Akkumulált kopásmélység és kopástérfogat 

 

A 67. ábra mutatja az akkumulált kopásmélységet (az összes kopásnyom maximális mélységének 
összegét), a 68. ábra pedig az akkumulált kopástérfogatot (az összes kopásnyom térfogatának összegét) az 
illesztés függvényében. Az ábrák alapján megállapítható, hogy illesztési játék esetén mind az akkumulált 
kopásmélység, mind az akkumulált kopástérfogat nagyobb, mint szoros illesztésnél. Az illesztési játék 
növekedésével a kopástérfogat jelentősen növekszik. Az akkumulált kopástérfogat az „A” típusnál 
0,1 mm-es illesztési játék esetén 0,678-0,707 mm3 volt, míg az akkumulált kopástérfogat szoros 
illesztéskor egyik kísérletnél sem haladta meg a 0,042 mm3-t. Azaz 0,1 mm-es illesztési játéknál a 
kopástérfogat legalább 16-szor akkora, mint szoros illesztéskor. A „B” típusnál az akkumulált 
kopástérfogat 0,1 mm-es illesztési játék esetén (0,664 mm3) 332-szer akkora volt, mint szoros illesztéskor 
(0,002 mm3). A nagyobb illesztési játéknál a fűtőelem-burkolat kilyukadásának valószínűsége nagyobb. 

A legnagyobb illesztési játékkal (0,1 mm) végrehajtott kísérleteknél a két megtámasztástípus között 
az akkumulált kopástérfogatot, valamint az akkumulált mélységet tekintve nincs jelentős különbség. 
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az akkumulált mennyiségek a „B” típusnál több kopásnyomból 
adódtak, mint az „A” típus esetében (18. és 19. táblázat). 

 

 
67. ábra: Akkumulált kopásmélység 
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68. ábra: Akkumulált kopástérfogat 

 
A 69. ábra mutatja a kopásnyomok térfogatának és a kopott felületnek a viszonyát. A kopásnyomok 

térfogatának növekedésekor a kopott felület degresszíven növekszik. A kopott felület azonos kopástérfogat 
esetén a „B” típusú megtámasztásnál nagyobb, mint az „A”-nál. Ez a különbség nagyobb térfogatú 
nyomoknál nagyobb, mint a kisebb térfogatúaknál. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az „A” típusú megtámasztás esetében kevesebb és kisebb 
felületű, de mélyebb kopásnyom keletkezett, mint a „B”-nél. Következésképpen az „A” esetében a 
fűtőelem-burkolat kilyukadásának veszélye nagyobb, mint a „B” típusnál. 

A 0,10 mm-es illesztési játék esetében az „A” típusú megtámasztással végzett kísérletek 
mindegyikénél az akkumulált kopástérfogat közel azonos nagyságú. Ez igazolja a kísérletek 
megbízhatóságát és megismételhetőségét. 

 

 

69. ábra: A kopásnyom térfogata és a kopott felület közötti kapcsolat 
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11.2. A lengőrendszer dinamikai viselkedése 

 
A kísérleteknél a modellrúd lengése a megtámasztási helyeknél a modellrúd burkolatának 

frettingkopásához vezet, ezért a kopási folyamat jobb megértéséhez elengedhetetlen a rúd-megtámasztás 
lengőrendszer dinamikai viselkedésének vizsgálata. 

 
 

11.2.1. Effektív lengési amplitúdó 
 
A lengésméréseknél a gerjesztés irányában és az arra merőleges irányban mértem a modellrúd 

laterális irányú mozgását mind az alsó- és a középső- (alsó mérési pontban), mind a középső- és a felső 
megtámasztások között (felső mérési pontban) (30. ábra). A gerjesztőjel minden esetben sztochasztikus jel 
volt, amelynek spektruma 5 Hz-től 80 Hz-ig terjedt (4.2. fejezet). A lengőrendszer bemenőjele azaz a 
gerjesztőjel sztochasztikus, amelyből következik, hogy a lengőrendszer válaszjele, azaz a laterális irányú 
elmozdulás is sztochasztikus jel. Az elmozdulás így az effektív értékével jellemezhető, amely a lengés 
effektív amplitúdója. 

A 70. és 71. ábrák mutatják mindkét típusnál mind a négy mért elmozdulásjelre az effektív lengési 
amplitúdót az illesztés függvényében. Az ábrákon látható, hogy az effektív lengési amplitúdó – azaz a 
lengés intenzitása – laza illesztéskor nagyobb, mint szoros illesztéskor. Továbbá a lengés effektív 
amplitúdója, az illesztési játék növelésekor, a gerjesztési irányban másfél-kétszeresére nőtt a szoros 
illesztés esetéhez képest. Laza illesztés esetében a lengés effektív amplitúdójának nemcsak a gerjesztési 
irányba eső-, hanem a gerjesztési irányra merőleges mozgáskomponense is jelentősen nagyobb volt, mint 
szoros illesztéskor. A 0,1 mm-es illesztési játék esetén a lengés effektív amplitúdója a gerjesztési irányra 
merőleges irányban megközelítőleg négyszer akkora volt, mint szoros illesztéskor. Az ábrák vizsgálatakor 
figyelembe kell venni, hogy a gerjesztőrendszer az „A” típusú megtámasztással végzett kísérleteknél a 
középső- és a felső megtámasztások között (a felső mérési pont közelében), illetve a „B” típusnál az alsó- 
és a középső megtámasztások között (az alsó mérési pont közelében) volt elhelyezve. 

 

70. ábra: Effektív lengési amplitúdó 
az „A” típus esetében 

 

71. ábra: Effektív lengési amplitúdó 
a „B” típus esetében 
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Szoros illesztésnél mindkét megtámasztástípus esetében a gerjesztés irányú lengés dominál, azaz a 
gerjesztés irányú lengés effektív amplitúdója jelentősen nagyobb, mint a gerjesztés irányára merőleges 
lengésé. Ekkor a modellrúd a megtámasztócellában csak az érintkező felületeken tud elfordulni, tehát a 
9.4. fejezetben ismertetett 4. és 5. mozgáskomponens van jelen. 

Laza illesztésnél a modellrúd szabadabban tud mozogni. Ekkor a rúd már nemcsak az érintkező 
felületeken tud elfordulni, hanem azokon csúszni és azokkal ütközni is tud (1-5. mozgáskomponens, 
9.4. fejezet). Ezáltal a rúd mozgása sokkal összetettebb és kaotikusabb lett. Ez magyarázza azt, hogy az 
illesztési játék növekedésével nemcsak a gerjesztés irányú, hanem az arra merőleges irányú lengés 
intenzitása is jelentősen növekedett. Az alsó- és felső mérési pontoknál az eredményeket összehasonlítva 
megállapítható, hogy a gerjesztés melletti mérési pontban a gerjesztés irányú és az arra merőleges irányú 
lengés effektív amplitúdója közötti különbség nagyobb, mint a másik mérési pontban. Míg az egyik mérési 
pontnál a gerjesztőrendszer hatása erősen dominál, a másik mérési pontnál ez a hatás már kisebb, és a 
mozgás sokkal kaotikusabb. Erre mutat egy-egy példát a 72. és 73. ábra az alsó- és felső mérési pontnál 
mindkét megtámasztástípus esetében. 

 

                     

72. ábra: Helygörbe az „A” típus esetében 

 

                     

73. ábra: Helygörbe a „B” típus esetében 
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11.2.2. A lengőrendszer átviteli függvénye az „A” típusú megtámasztás esetében 
 
A modellrúd dinamikai viselkedésének vizsgálatakor a lengés intenzitása mellett a 

rezonanciafrekvenciák is fontosak. A modellrúd rezonanciafrekvenciái a lengőrendszer átviteli függvénye 
alapján állapíthatók meg. Az átviteli függvény meghatározásakor a lengőrendszer bemenő jele a 
gerjesztőáram-erősség volt, amely egyenesen arányos a rúdra ható gerjesztőerővel. A lengőrendszer 
kimenő jelének a rúd laterális irányú elmozdulását tekintettem. 

A 74. ábra összefoglalva mutatja az átviteli függvényeket az „A” megtámasztástípus alsó mérési 
pontjánál a gerjesztés irányába eső elmozdulás esetére. Az „A” típusú megtámasztással végzett 
kísérleteknél a gerjesztőrendszer a felső mérési pont mellett volt elhelyezve, ezért elsősorban az alsó 
mérési ponthoz tartozó átviteli függvényeket vizsgáltam. Az átviteli függvények vizsgálatakor 
megállapítható, hogy a megtámasztó rugók előfeszítési erejének csökkentésekor, illetve az illesztési játék 
növelésekor a rezonanciafrekvenciák csökkentek. A vizsgált 5-80 Hz-es frekvenciatartományon 44,5 N 
rugó-előfeszítési erő esetén (BOL-állapot) egy rezonancia volt 60 Hz-nél, amely 0,1 mm illesztési játék 
esetén (EOL-állapot) 28 Hz-re csökkent le. Kisebb rugó-előfeszítési erő-, illetve kisebb illesztési játék 
esetén a vizsgált frekvenciatartományban egy második rezonancia is jelentkezett, amelynek frekvenciája az 
első rezonanciafrekvenciánál nagyobb. A második rezonancia kialakulása a 3,5 N-os előfeszítési erőnél 
figyelhető meg. A rezonancia legnagyobb nagyságát 1,5 N-os előfeszítési erőkor érte el, majd a nagysága 
1,0 N-os előfeszítési erő illetve 0,07 mm-es illesztési játék esetén fokozatosan csökkent. 

 

 

74. ábra: Átviteli függvény az „A” típus esetében 
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A második rezonancia nagysága 0,07 mm-es illesztési játék esetében már annyira lecsökkent, hogy a 
spektrumba szinte teljesen beleolvadt, ezért a rezonanciafrekvencia nehezen állapítható meg. Az átviteli 
függvények vizsgálatakor továbbá megállapítható, hogy a második rezonancia frekvenciája az első 
rezonanciához hasonlóan szintén csökken, de kisebb mértékben. A második rezonancia megjelenése és a 
rezonanciafrekvenciák csökkenése a lengőrendszer merevségének csökkenésével és az erős nemlineáris 
jelleggel magyarázható. A 74. ábra mutatja, hogy a rezonanciák nagysága jelentősen csökken már a rugó-
előfeszítési erő kis, 1,5 N-ról 1,0 N-ra csökkenésekor. A lengőrendszer merevségének csökkenésével 
állandó gerjesztéskor a modellrúd szabadabban és intenzívebben tud mozogni. Az így létrejövő nagyobb 
lengéskor viszont a lengőrendszer folyadékcsillapítása is nagyobb. 

A nemlineáris dinamikai viselkedésből adódóan az illesztés változtatásakor az átviteli függvény alakja 
is változik. Rugó-előfeszítési erő (74. ábra, például 44,5 N) esetén a rezonanciagörbe alakja csúcsos. Ezzel 
szemben 0,1 mm-es illesztési játéknál a rezonanciagörbe alakja széles és lapos. Ez utóbbi esetben a 
rezonanciafrekvencia csak nagy bizonytalansággal határozható meg. 

 
 

11.2.3. Lengésképek az „A” típusú megtámasztás esetében 
 

A modellrúd dinamikai viselkedésének további vizsgálatához az átviteli függvények fázismenetét 
határoztam meg, amelyre a 75-76. ábrák mutatnak egy-egy példát. A 75. ábra az 1,5 N-os rugó-előfeszítési 
erőhöz tartozó átviteli függvény fázisát ábrázolja az alsó- és felső mérési pontokban. Az átviteli függvény 
bemenő jele a gerjesztőáram-erősség, a kimenő jele a gerjesztés irányába eső elmozdulás volt. A fázisok 
alapján megállapítható, hogy az első rezonanciában az alsó- és felső mérési pontoknál a modellrúd 
ellenfázisban, a második rezonanciában azonos fázisban mozog. 

A 0,1 mm-es illesztési játékhoz tartozó fázisgörbék alapján (76. ábra) megállapítható, hogy a 
modellrúd a megtámasztócellában mereven is elmozdul (az alsó- és felső mérési pontnál a rúd 
megközelítőleg azonos fázisban mozog). Ez a mozgásforma azonban az átviteli függvényen nem okozott 
önálló rezonanciacsúcsot, ehelyett a modális rezonanciagörbék összeadódása egy széles közös 
rezonanciagörbéhez vezetett (74. ábra). 

 

75. ábra: Az átviteli függvény fázisa az „A” típus 
esetében 1,5 N előfeszítési erőnél 

 

76. ábra: Az átviteli függvény fázisa az „A” típus 
esetében 0,1 mm illesztési játéknál 
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Az átviteli függvények fázismenetének alapján valamint a rúd laterális lengését leíró 
differenciálegyenlet segítségével meghatározhatók a lengésképek. A számításhoz a modellt a csillapítások 
elhagyásával egyszerűsítettem. Az állandó keresztmetszetű, egyenes rúd csillapítatlan hajlítólengését az 
EULER-BERNOULLI egyenlet írja le [77]: 
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ahol 

:I a rúd keresztmetszetének másodrendű nyomatéka [ ]4m ; 

:E a rúd anyagának rugalmassági tényezője [ ]Pa ; 

:A a rúd keresztmetszetének felülete [ ]2m ; 

:ρ a rúd anyagának sűrűsége ⎥⎦
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Az egyenlet az ( ) ( ) ( )tqxYtxy ⋅=,  felbontás segítségével (FOURIER-módszer) oldható meg, ahol az 

( )xY  a lengésképet adja meg. Behelyettesítés és rendezés után a következő összefüggést kapjuk: 
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Az egyenlet bal oldala csak az időtől, a jobb oldala pedig csak a helytől függ. Az egyenlet mindkét 

oldala tehát egy konstanssal egyenlő, amely legyen 2ω− : 
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Az ω  a saját körfrekvencia. A 16. egyenlet megoldása a harmonikus lengés, amelynek alakja 

( ) ( ) ( )tBtAtq ⋅⋅+⋅⋅= ωω sincos . A 17. egyenlet megoldása az adott ω  körfrekvenciához tartozó 

lengéskép, azaz: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xCxCxCxCxY ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= λλλλ coshsinhcossin 4321 , (18) 

ahol 
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A modellrúd lengésképének meghatározásához a rudat négy szakaszra kellett osztani (77. ábra), 
amelyek mindegyikéhez a lengésképet leíró egyenletből egy-egy tartozik. A iC  együtthatókat a 

peremfeltételek felírásakor kapott 16 egyenletből álló egyenletrendszer megoldása adja. 
A peremfeltételeket a 20. táblázat foglalja össze [78]. 

 

 
77. ábra: A rúd szakaszokra osztása 

 

20. táblázat: Peremfeltételek 
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78. ábra: Rugós megtámasztások 
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A modellrúd EI ⋅  szorzatát és a megtámasztások lk  rúgómerevségét külön-külön merevségi 

méréssel határoztam meg. A dinamikai mérésekből kapott rezonanciafrekvenciák segítségével EI ⋅  és 

lk  ismeretében egy számítógépi program segítségével tk  rugómerevséget kiszámoltam. A peremfeltételek 

felírásakor keletkezett egyenletrendszer megoldásához egy másik számítógépi programot készítettem. 
A 18. egyenletből álló egyenletrendszer együtthatóinak kiszámítása után felrajzolhatók a lengésképek. 

A 79. ábra mutatja az „A” típusú megtámasztással végzett frettingkísérleteknél az első és a második 
lengésképet, amelyek igazolják, hogy az alsó- és felső mérési pontnál a modellrúd az első rezonanciában 
ellenfázisban, a második rezonanciában pedig azonos fázisban mozog. 

 

 
79. ábra: Lengésképek az „A” típus esetében 
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11.2.4. A rúd axiális irányú elmozdulása az „A” típusú megtámasztás esetében 

 
Szoros illesztésnél a rudat tartó huzalt (4.2. fejezet) és a rudat axiális irányban merevnek feltételezve, 

a lengésképek és a rúd laterális irányú mozgásának ismeretében meghatározható a rúd és a 
megtámasztások közötti axiális irányú relatív elmozdulás amplitúdója. Szoros illesztés esetében az effektív 
lengési amplitúdó néhány nanométer nagyságú, a felső megtámasztásnál 1-3 nm, a középsőnél 3-12 nm, az 
alsónál 4-21 nm a laterális irányú lengésnek a megtámasztások között mért amplitúdójától függően. 
Bütyökérintkezésnél a legnagyobb kopásnyomok alapján (21. táblázat a 94. oldalon) megállapítható, hogy 
az érintkezési zóna szélessége 0,7-0,8 mm és a hossza 2,0-2,3 mm. Ebből adódóan az érintkezési zóna 
nagysága a felületek közötti relatív elmozdulás amplitúdójához képest hat nagyságrenddel nagyobb.  
A relatív elmozduláshoz képest lényegesen nagyobb érintkezési zóna a frettingkopás egyik jellemzője 
(2.1.2.3. fejezet). 

Laza illesztés esetében a rúd összetett, kaotikus mozgása miatt a rúd és a megtámasztások közötti 
relatív elmozdulásnak sem az iránya, sem az amplitúdója nem határozható meg. 

 
 
 

 

80. ábra: Átviteli függvény a „B” típus esetében 
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11.2.5. A lengőrendszer átviteli függvénye a „B” típusú megtámasztás esetében 
 
A „B” típusú megtámasztással végzett kísérleteknél a 80. ábra mutatja a felső mérési pontnál, a 

gerjesztés irányába eső elmozdulás esetében a lengőrendszer átviteli függvényeit összefoglalva. 
Az „A” típussal ellentétben, a „B” típusú megtámasztással végzett kísérleteknél a gerjesztőrendszer az alsó 
mérési pont mellett volt, ezért elsősorban a felső mérési ponthoz tartozó átviteli függvényeket vizsgáltam. 

A „B” típusnál az átviteli függvények alakja erősen különbözik az „A” típus esetétől. A nagy eltérést 
a megtámasztások közötti távolság megváltoztatása okozta. A rezonanciafrekvenciák – ugyanúgy, mint az 
„A” típus esetében – csökkentek a megtámasztó rugók előfeszítési erejének csökkentésekor, illetve az 
illesztési játék növelésekor. A „B” típusnál ez a csökkenés azonban nem olyan nagymértékű, mint az  
„A”-nál. A rezonanciafrekvenciák csökkenése a „B” típusnál is a lengőrendszer merevségének csökkenését 
jelzi. 

A vizsgált 5-80 Hz-es frekvenciatartományon, 1,5 N-os rugó-előfeszítési erő esetében három 
rezonancia található, amelyek frekvenciái 33,5 Hz, 53,5 Hz és 71 Hz. Az illesztési játék növelésekor 
csökkent a rezonanciák száma, a legnagyobb illesztési játéknál (0,1 mm) már csak egy rezonancia volt 
jelen 26,5 Hz-nél. Amíg az első rezonancia megmarad, a második és a harmadik rezonanciagörbe 
„összeolvad”. Ez az „összeolvadás” tulajdonképpen a modális rezonanciagörbék összeadódása, amely a 
80. ábrán a 0,04 mm-es játéknál jól látható. Az 1,5 N-os előfeszítési erőnél – más illesztéseknél 
tapasztaltakkal ellentétben – a harmadik rezonanciánál két rezonanciagörbe található. Ezt a „duplázódást” a 
modellrúdnak a gerjesztési irányra merőleges mozgáskomponense okozza. 

A három rezonanciagörbe nagysága az illesztés függvényében különböző módon változott. Az első 
rezonanciánál 0,04 mm-es illesztési játékig folyamatosan növekedett, majd csökkent. A második 
rezonanciagörbének 0,5 N-nál van a maximuma, a nagysága ezután csökkent. A csökkenés olyan 
nagymértékű, hogy a második rezonancia 0,1 mm-es illesztési játéknál már nem is látható. A harmadik 
rezonancia esetében a rugó-előfeszítési erő csökkenésekor, illetve az illesztési játék növekedésekor a 
rezonanciagörbe nagysága folyamatosan csökkent, így ez a rezonanciagörbe 0,02 mm-es és 0,04 mm-es 
illesztési játék között összeolvad a második rezonanciagörbével, majd eltűnik a spektrumról. 

 

81. ábra: Az átviteli függvény fázisa a „B” típus 
esetében 1,5 N előfeszítési erőnél 

 

82. ábra: Az átviteli függvény fázisa a „B” típus 
esetében 0,1 mm illesztési játéknál 
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11.2.6. Lengésképek a „B” típusú megtámasztás esetében 

 
A lengésképek meghatározásának első lépése az „A” típusú megtámasztáshoz hasonlóan a 

„B” típusnál is az átviteli függvények fázismenetének vizsgálata. A 81. ábra az 1,5 N-os rugó-előfeszítési 
erőhöz tartozó átviteli függvény fázisát ábrázolja az alsó- és felső mérési pontokban. Az átviteli függvény 
bemenő jele a gerjesztőáram-erősség, a kimenő jele pedig a gerjesztés irányába eső elmozdulás volt.  
Az első és a második rezonanciában az alsó- és felső mérési pontnál a modellrúd ellenfázisban, a harmadik 
rezonanciában pedig azonos fázisban mozog. 

 

83. ábra: Lengésképek a „B” típus esetében 

 Az átviteli függvényen és a fázismeneten is 
látható, hogy az „A” és a „B” típusú 
megtámasztásnál a lengőrendszer dinamikai 
viselkedése különböző. Ezt a különbséget a 
megtámasztások eltérő távolsága okozza, amelyet 
a lengésképek is alátámasztanak (83. ábra). 

Ugyanúgy, mint az „A” típusú megtámasztás 
esetében is a 0,1 mm-es illesztési játékhoz tartozó 
fázisgörbék alapján (82. ábra) megállapítható,
hogy a modellrúd a megtámasztócellában mereven 
is elmozdul (az alsó- és felső mérési pontnál a rúd 
megközelítőleg azonos fázisban mozog). 

 
 
 

11.2.7. A rúd axiális irányú elmozdulása a „B” típusú megtámasztás esetében 
 

Szoros illesztésnél a rudat tartó huzalt (4.2. fejezet) és a rudat axiális irányban merevnek feltételezve 
(ugyanúgy, mint az „A” típusú megtámasztásnál is), meghatározható a rúd és a megtámasztások közötti 
axiális irányú relatív elmozdulás amplitúdója. Szoros illesztés esetében az effektív lengési amplitúdó 
néhány nanométer nagyságú. Értéke a laterális irányú lengésnek a megtámasztások között mért 
amplitúdójától függően a felső megtámasztásnál 2-5 nm, a középsőnél 4-12 nm, az alsónál 9-21 nm. 
Bütyökérintkezésnél a legnagyobb kopásnyomok alapján (94. oldal 21. táblázat) megállapítható, hogy az 
érintkezési zóna szélessége 0,4-0,5 mm és a hossza 1,8-2,0 mm. Ebből adódóan az érintkezési zóna 
nagysága – ugyanúgy, mint az „A” típusú megtámasztás esetében – a felületek közötti relatív elmozdulás 
amplitúdójához képest hat nagyságrenddel nagyobb. A relatív elmozduláshoz képest jóval nagyobb 
érintkezési zóna a frettingkopás egyik jellemzője (2.1.2.3. fejezet). 

Laza illesztés esetében a rúd összetett, kaotikus mozgása miatt a rúd és a megtámasztások közötti 
relatív elmozdulásnak sem az iránya, sem az amplitúdója nem határozható meg. 
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11.3. Összegzés 
 

A lengésmérésekből megállapítható, hogy a lengőrendszer merevsége csökkent a rugók előfeszítési 
erejének csökkenésekor, illetve az illesztési játék növekedésekor. Laza illesztésnél, állandó gerjesztés 
esetén a modellrúd szabadabban és intenzívebben mozgott, mint szoros illesztésnél. A merevségcsökkenés 
következményeként a lengőrendszer rezonanciafrekvenciái is csökkentek. Laza illesztésnél, a nagyobb 
mozgás által növekszik a lengőrendszer csillapítása. Az illesztési játék növekedésekor a 2. és 3. rezonancia 
(3. rezonancia csak a „B” típusú megtámasztás esetében volt) nagysága csökkent. A csökkenés 0,1 mm-es 
illesztési játéknál már olyan nagy volt, hogy a 2. és 3. rezonancia eltűnt a spektrumról a vizsgált  
5-80 Hz-es frekvenciatartományban, és csak az első rezonancia maradt meg 25-30 Hz körül. Laza 
illesztésnél nemcsak a gerjesztési irányba eső, hanem a gerjesztési irányra merőleges mozgáskomponens 
intenzitása is jelentősen nagyobb, mint szoros illesztéskor. A lengés effektív amplitúdója a gerjesztési 
irányban másfél-kétszer, a gerjesztési irányra merőleges irányban pedig megközelítőleg négyszer akkora 
volt, mint szoros illesztésnél. Így a modellrúd mozgása a rúd és a megtámasztás ütközése által kaotikusabb 
lett. 

A frettingkísérletek eredményei mutatták, hogy a nagyobb intenzitású mozgás nagyobb kopást 
eredményezett. Szoros illesztésnél, 44,5 N-os rugóerő esetében az „A” típusú megtámasztással végzett 
kísérletnél nem keletkezett egyetlen kopásnyom sem. Kisebb rugóerőnél (0,5-3,5 N) mindkét 
megtámasztástípus esetében megjelentek az első kopásnyomok, amelyek néhány nyom kivételével csak 
felületi karcok voltak. Az „A” típusú megtámasztás esetében 2,3 N-os rugóerőnél a legnagyobb 
kopásnyom 13 µm mélységű volt. Ezzel szemben szoros illesztésnél a „B” típus esetében egyik nyom sem 
érte el a 10 µm-es mélységet. Laza illesztésnél növekedett a kopásnyomok száma, mélysége és térfogata. 
Összefoglalva megállapítható, hogy a kopástérfogat növekedetett az illesztési játék növelésekor.  
Az akkumulált kopástérfogat 0,1 mm-es illesztési játék esetén az „A” típusnál legalább 16-szor akkora, a 
„B” típusnál pedig 332-szer akkora volt, mint szoros illesztéskor. 

A 0,1 mm-es illesztési játékkal végzett frettingkísérletek eredményei azt mutatták, hogy az 
akkumulált kopástérfogat az „A” típusú megtámasztás esetében szinte ugyanannyi, mint a „B” típus 
esetében. Az „A” típusnál azonban kevesebb, kisebb felületű, de mélyebb kopásnyom volt, mint „B”-nél. 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a „B” típusú megtámasztás a frettingkopást tekintve jobb, 
mint az „A” típusú. 
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12. A frettingkopás időbeli lefutása 

 
Az előző fejezetekben többek között vizsgáltam az érintkező elemek alakját és az illesztés hatását a 

frettingkopásra. A kopás következtében növekszik az érintkező felület, a kopásnyomok mélyülése 
következtében pedig folyamatosan változik az érintkező elemek (rúd és megtámasztás) közötti illesztés. 
Ebben a fejezetben a kopás időbeli lefutását vizsgálom különös tekintettel az érintkező felületre és az 
illesztésre. A „D”, „E”, „F” és „G” típusú megtámasztásokkal végezett 1000-1000 órás kísérletek 
mindegyikét – a kopásnyomok vizsgálatának céljából – négyszer megszakítottam. Lengésméréseket is 
végeztem minden alkalommal, hogy figyelemmel kísérjem, hogyan változik a lengőrendszer dinamikai 
viselkedése a kopás következtében. Minden megtámasztási szinten 0,1 mm-es kezdeti illesztési játékkal, 
mind a négy megtámasztástípussal egy-egy kísérletet végeztem. Később a „D” típusú megtámasztás 
esetében még egy kísérletet (továbbiakban: kiegészítő kísérlet) hajtottam végre, amelynél az illesztési játék 
az alsó megtámasztásnál 0,05 mm, a középső- és felső megtámasztásnál 0,1 mm volt. Az illesztési játék 
jelölése az ábrákon az alsó megtámasztási szinttől felfelé halad. Például a kiegészítő kísérletnél a jelölés: 
0,05/0,10/0,10 mm, amely azt jelenti, hogy az illesztési játék az alsó megtámasztásnál 0,05 mm, a középső- 
és felső megtámasztásnál 0,10 mm volt. A megtámasztások közötti távolság mindegyik kísérletnél azonos 
volt. A gerjesztőrendszer minden kísérletnél az alsó- és a középső megtámasztás között volt elhelyezve. 

 
12.1. Akkumulált kopástérfogat 

 
A kopási folyamatot energetikailag megközelítve az elektromágnesek a modellrudat lengésbe hozzák, 

azaz energiát vezetnek be a lengőrendszerbe. Kvázistacionárius állapotban (amikor a modellrúd lengésének 
intenzitása állandó, és a lengőrendszer dinamikai viselkedése változatlan) a lengőrendszerbe időegység 
alatt bevezetett energia egyrészt a lengőrendszer csillapításain disszipálódik, másrészt részecske 
leválasztásra fordítódik (5. fejezet). A kopásra fordítódott energia a teljes lekopott anyagmennyiség 
térfogatával (az összes frettingnyom akkumulált térfogatával) jellemezhető. A 84. ábra mutatja az 
akkumulált kopástérfogatot az idő függvényében. 

 

 

84. ábra: Akkumulált kopástérfogat 
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Az akkumulált kopástérfogat a „D” típusú megtámasztás esetében jelentősen kisebb, mint az „E”, „F” 
és „G” típusú megtámasztásoknál. A „D” típusú megtámasztással ellentétben a másik három 
megtámasztástípus éllel rendelkezik az érintkezési tartományban (4.4. fejezet). Ezek az élek ugyan 
legömbölyítettek, de az érintkezési pontban még így is terheléskoncentrációt okoznak, amely a nagyobb 
kopáshoz vezetett. 

Az „E” típusú megtámasztással szemben, az „F” és a „G” típus rugói konkáv kontúrúak, és az 
érintkezési tartományban az élek nem merőlegesek a rúd tengelyére (4.4. fejezet). Ugyanakkor az „F” és 
„G” típus esetében az érintkező felület nagysága és a rugók szélessége eltérő. Ezek a különbségek okozzák 
a különböző típusú megtámasztások esetében az akkumulált kopástérfogat eltérő alakulását. 

Az akkumulált kopástérfogat időbeli lefutásai jelentősen különböznek egymástól. A „D” típusú 
megtámasztás esetében az akkumulált kopástérfogat az idővel megközelítőleg lineárisan növekszik. 

Az „E” típusnál kezdetben enyhén degresszíven ( )h
mm

Eh
mm

E VV 33 3
500250,

3
1000, 105108 −

−
−

− ⋅=→⋅= && , majd 

enyhén progresszíven ( )h
mm

Eh
mm

E VV 33 3
1000750,

3
750500, 108105,6 −

−
−

− ⋅=→⋅= &&  növekszik a kopástérfogat. 

Az „F” típus esetében a növekedés a kísérlet teljes ideje alatt degresszív 

( )h
mm

Fh
mm

F VV 33 3
1000750,

3
1000, 1021017 −

−
−

− ⋅=→⋅= && . Ugyanakkor a növekedés az „F”-hez hasonló 

„G” típusnál 750 óráig volt degresszív ( )h
mm

Gh
mm

G VV 33 3
750500,

3
1000, 108,0108 −

−
−

− ⋅=→⋅= && , majd az 

akkumulált kopástérfogat ugrásszerűen növekszik ( )h
mm

GV 33
1000750, 104,22 −
− ⋅=& . 

A „D” típusú megtámasztással végzett két kísérlet összehasonlításakor megállapítható, hogy 
mindkettőnél azonos a tendencia, viszont az akkumulált kopástérfogat és a kopás sebessége a két típusnál 
különböző. A kiegészítő kísérletnél (illesztési játék: 0,05/0,10/0,10 mm) mind az akkumulált 

kopástérfogat, mind a kopás sebessége ( )h
mm

DV 33
10000, 103,0 −
− ⋅=&  kisebb volt, mint az azonos kezdeti 

illesztési játékkal ( )h
mm

DV 33
10000, 106,0 −
− ⋅=&  végzett kísérletnél (illesztési játék: 0,10/0,10/0,10 mm). 

 

12.2. Érintkező felület 
 

A kopás szempontjából a megtámasztó rugók érintkező felületének jellemzésekor figyelembe kell 
venni az egyes rugók érintkező felületének nagyságát ( )iA , illetve az érintkezésben résztvevő élek 

hosszát ( )il . A további vizsgálathoz bevezethető egy iD  alaktényező, amely az érintkezésben résztvevő 

élek és az érintkező felület egymáshoz viszonyított arányát jellemzi: 

 
i

i
i A

lD =   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

m
1  (20) 

A rugótípusok érintkező felületének nagysága, valamint az érintkezésben résztvevő élek hossza és 
alakja különböző, így az alaktényező a rugótípusok összehasonlítására önmagában nem alkalmas.  
Az alaktényező mellett figyelembe kell venni az élek alakját, valamint az élek és a rúd egymáshoz 
viszonyított helyzetét is. A kopási folyamat alatt nemcsak a kopásnyomok alakja változik, hanem az 
érintkező felület nagysága, valamint az érintkezésben résztvevő élek hossza is. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy az alaktényező a kopási folyamat alatt változhat, így a kopási folyamat alatt nyomon lehet követni az 
él hatását a kopásra. 
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85. ábra: Rúd és rugó érintkezése 
a „D” típus esetében 

 

 

86. ábra: Rúd és rugó érintkezése 
az „E” típus esetében 

 

87. ábra: Rúd és rugó érintkezése 
az „F” típus esetében 

 

 

88. ábra: Rúd és rugó érintkezése 
a „G” típus esetében 

 
A különböző megtámasztásoknál az érintkező felületek nagysága, valamint azok növekedése eltérő. 

A „D” típus esetében az érintkezés kezdetben vonalmenti, amely a kopás következtében felületi 
érintkezéssé alakul át. Az érintkező testek (modellrúd, rugó) konvex alakja miatt az érintkező felület 
növekedése degresszív a kopási folyamat alatt. Az „E”, „F” és „G” típusú megtámasztások rugóival 
szemben a „D” típus rugója nem rendelkezik éllel az érintkezési tartományban (85. ábra), így az 

alaktényező a teljes kopási folyamat alatt nulla ( )mDD 10= . 

Az érintkezés kezdetben az „E” típusú megtámasztás esetében is vonalmenti, amely az élek jelentős 
koptató hatásának következtében gyorsan felületi érintkezéssé alakul át (86. ábra). A „D” típusú 
megtámasztással szemben, az „E” típusnál a rugók keskenyebbek, és közelebb vannak egymáshoz, így már 
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a kopási folyamat elején a rugók teljes szélességükön érintkeznek a modellrúddal. A kísérlet alatt, ahogy az 
érintkező felület növekszik, hasonló mértékben növekszik az érintkezésben résztvevő élek hossza is. Ebből 
adódóan az alaktényező az „E” típusú megtámasztás esetében a kopási folyamat alatt csak egy kis 

tartományon belül változik ( )mED 19,17,1 −= . 

Az „F” és a „G” típusú megtámasztásnál (a rugók konkáv kontúrúak) a rugóknak az érintkezésben 
résztvevő éle nem párhuzamos a modellrúd tengelyével, így a rugók élének csak kis része érintkezik a rúd 
felületével. A kísérlet elején az érintkezés vonalmenti ugyanúgy, mint a „D” és az „E” típusú 
megtámasztásoknál. Mind az érintkező felület nagysága, mind az érintkezésben résztvevő él hossza a 
konvex-konkáv érintkezés következtében gyorsan növekszik (87. és 88. ábra). A rugó alakjának 
köszönhetően az érintkező felület nagysága és az érintkezésben résztvevő él hossza azonos mértékben 
növekszik. A kopási folyamat alatt az alaktényező – hasonlóan, mint az „E” típusú megtámasztásnál – 

az „F” ( )mFD 142,035,0 −=  és a „G” típus ( )mGD 130,025,0 −=  esetében is csak egy kis tartományon 

belül változhat, amíg a rugók érintkezési tartománya el nem éri a rugók széleit. A rövidebb él miatt 
azonban az alaktényező mind az „F”, mind a „G” típusnál jelentősen kisebb, mint az „E”-nél. Ugyanakkor 
a „G” típus esetében a nagyobb érintkező felület következtében az alaktényező kisebb, mint az 
„F” típusnál. Az érintkező felület növekedési sebessége a konvex-konkáv érintkezésnél nagyobb, mint a 
konvex-konvexnél. Az érintkezésben résztvevő él hossza az „F” és a „G” típus esetében jelentősen 
rövidebb, mint az „E” típusnál. A kopástérfogat degresszív növekedése az „F” és a „G” típusnál a 
kezdetben nagy, majd csökkenő érintkezési nyomásnak, valamint a konvex-konkáv érintkezésnek (a kopott 
felület görbületi sugara megközelítőleg egyenlő a rugó görbületi sugarával) köszönhető. A „G” típus 
esetében kisebb az akkumulált kopástérfogat növekedése, mint az „F”-nél a nagyobb érintkezési felület és 
a kisebb alaktényező miatt. A kísérlet utolsó 250 órájában a „G” típus rugóinak – az „F” típushoz képest 

keskenyebb – széle is érintkezett a rúddal. Ekkor az alaktényező ( )mGD 16,14,1 −=  nagymértékben 

növekedett az érintkezésben résztvevő élek nagyobb hossza miatt. Ez a változás vezetett az akkumulált 
kopástérfogat ugrásszerű növekedéséhez. 

Az érintkező felület növekedésekor mindegyik megtámasztás esetén csökken az érintkezési nyomás 
állandó terhelés mellett. Az érintkezési nyomás csökkenése lassul, amikor az érintkező felület növekedése 
degresszív. 
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12.3. A kopásnyomok mélysége valamint a rúd és a megtámasztás közötti illesztés 
 

A fűtőelemköteg üzembiztonságának szempontjából a legfontosabb érték a kopásnyomok mélysége. 
A frettingkopást befolyásoló egyik fontos paraméter a rúd és a megtámasztás közötti illesztés (11. fejezet). 
A frettingkísérletek alatt az illesztési játékot a kopásnyomok mélysége folyamatosan növeli. Az illesztési 
játék növekedéséhez a megtámasztások kopása is hozzájárul, amely azonban a rúd kopásához képest 
nagyságrendjét tekintve kisebb mértékű. Az illesztési játék nagysága a megtámasztások rugóinak 
irányában a kopásnyomok mélységének valamint az egymással szemben elhelyezkedő rugók távolságának 
segítségével könnyen meghatározható (89. ábra). Így megtámasztásonként a két rugópár síkjában egy-egy 
érték adódik. 

 
89. ábra: Az illesztési játék meghatározása 

 

A 90-94. ábra a kopásnyomok mélységét mutatja mind a négy megtámasztástípus esetében. 
A diagramok az egyes megtámasztási szintekhez tartozó legmélyebb nyomok maximális mélységét 
ábrázolják az idő függvényében. Az ábrákon látható, hogy a legmélyebb kopásnyomok az „F” típusú 
megtámasztással, a legkisebbek pedig a „D” típusúval végzett frettingkísérleteknél jelentkeztek. 
Az „F” típusú megtámasztásnál a legmélyebb nyom az alsó megtámasztási szinten található, és az 
1000 órás frettingkísérlet végére elérte a 100 µm-es mélységet. Ezzel szemben az „F” típusú 
megtámasztáshoz hasonló „G” típusnál a kísérlet első 750 órájában a legmélyebb nyom a középső 
megtámasztási szinten volt. Az utolsó 250 órában (amikor a kopás sebessége nagymértékben növekedett) 
viszont az alsó megtámasztási szinten a legnagyobb kopásnyom (80 µm) már mélyebb volt, mint a középső 
szinten (75 µm). Az „E” típusnál a legmélyebb kopásnyom a középső megtámasztási szinten jelentkezett. 
Ez az 1000 órás frettingkísérlet végén 80 µm mély volt. A „D” típusú megtámasztással végzett 
frettingkísérletkor, amelynél a kezdeti illesztési játék mindegyik megtámasztásnál azonos volt, a 
legnagyobb kopásnyomok mélysége mindhárom szinten közel azonos nagyságban növekedett (91. ábra).  
A legmélyebb nyom, amely a kísérlet végére elérte a 20 µm-es mélységet, az alsó megtámasztási szinten 
alakult ki. A „D” típusú megtámasztással végzett kiegészítő kísérletnél, amelynél a kezdeti illesztési játék 
az alsó megtámasztási szinten 0,05 mm és a többi szinten 0,10 mm volt, a legnagyobb kopásnyom a 
középső megtámasztási szintnél jelentkezett. Ez a nyom az 1000 órás kísérlet végén 36 µm mély volt. 
Ezzel szemben az alsó megtámasztási szinten, a kisebb kezdeti illesztési játéknak köszönhetően, nem 
képződött mérhető kopásnyom, hanem csak felületi karcok jelentkeztek a rúd felületén (90. ábra). 
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90. ábra: Legmélyebb kopásnyom maximális mélysége 
a „D” típus esetében – 0,05/0,10/0,10 mm 

 

91. ábra: Legmélyebb kopásnyom maximális mélysége 
a „D” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

92. ábra: Legmélyebb kopásnyom maximális mélysége 
az „E” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

 

93. ábra: Legmélyebb kopásnyom maximális mélysége 
az „F” típus esetében– 0,10/0,10/0,10 mm 

 

94. ábra: Legmélyebb kopásnyom maximális mélysége 
a „G” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 
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95. ábra: A legnagyobb nyom mélységeloszlása 
1000 óránál a „D” típus esetében – 0,05/0,10/0,10 mm 

 

 

96. ábra: A legnagyobb nyom mélységeloszlása 
1000 óránál a „D” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm

 

97. ábra: A legnagyobb nyom mélységeloszlása 
1000 óránál az „E” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm

 

 

98. ábra: A legnagyobb nyom mélységeloszlása 
1000 óránál az „F” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm

 

99. ábra: A legnagyobb nyom mélységeloszlása 
750 óránál a „G” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

 

 

100. ábra: A legnagyobb nyom mélységeloszlása 
1000 óránál a „G” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm

 

 
 



 

   82

 

101. ábra: A legnagyobb kopásnyom profilja 
1000 óránál a „D” típus esetében – 0,05/0,10/0,10 mm

 

102. ábra: A legnagyobb kopásnyom profilja 
1000 óránál a „D” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm

103. ábra: A legnagyobb kopásnyom profilja 
1000 óránál az „E” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm

 

104. ábra: A legnagyobb kopásnyom profilja, 
1000 óránál az „F” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm

105. ábra: A legnagyobb kopásnyom profilja 
750 óránál a „G” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

 

106. ábra: A legnagyobb kopásnyom profilja 
1000 óránál a „G” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm
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A legnagyobb nyomok mélységeloszlását a 95-100. ábrák mutatják. A 95-96. ábrákon a „D” típusnál 
a kettős kopásnyomnak csak az egyik fele látható, a 97. ábrán az „E” típusnál a kettősnyom összeolvadva 
látható. A 99. ábra 750 óránál, a 100. ábra pedig az 1000 órás kísérlet után ábrázolja a „G” típus esetében a 
legnagyobb kopásnyom mélységeloszlását. 

A „D” típussal végzett kiegészítő kísérletnél (illesztési játék: 0,05/0,10/0,10 mm) a legnagyobb 
kopásnyom szélessége 0,7 mm és hossza 7,3 mm, és a „D” típussal végzett másik kísérletnél (illesztési 
játék: 0,10/0,10/0,10 mm) a legnagyobb kopásnyom szélessége 0,8 mm és hossza 7,6 mm. Az „E” típusnál 
a kettősnyom szélessége 1,3 mm és hossza 18,5 mm, azaz az „E” típusnál a kopásnyom hossza jelentősen 
nagyobb, mint a „D” típusnál. Ezt a hosszkülönbséget a kopásnyomok profilja is mutatja (101-103. ábra). 
Az „F” és a „G” típusok legnagyobb kopásnyomainak szélessége 2,0 mm, a hossza az „F” típusnál 5,8 mm, 
a „G” típusnál pedig 7,5 mm (21. táblázat a 94. oldalon). 

A legnagyobb nyomok profilját a 101-106. ábrák mutatják minden megtámasztástípus esetében  
(a vágósík párhuzamos a modellrúd tengelyével). A 105. ábra 750 óránál, a 106. ábra pedig az 1000 órás 
kísérlet végénél ábrázolja a „G” típus esetében a legnagyobb kopásnyom profilját. Amíg a „D” típus 
esetében a kráter alakú profil követi a rugó alakját, az „E” típusnál a rugó két vége felé a profil a nyom 
közepéhez képest mélyülést mutat. Ez adódhat a rugó közepének és végeinek eltérő merevségéből, 
valamint a kopásrészecskéknek a nyom közepén bekövetkező beágyazódásából. Beágyazódáskor a kopott 
felület színe megváltozhat [12]. A kopásnyom vizsgálatakor a nyom közepén nem volt tapasztalható 
színbeli különbség sem a nyom többi részének sem a rúd anyagának színétől. Ugyanakkor numerikus 
számítással kimutatható volt, hogy az érintkezési nyomás a rugók végeinél nagyobb, mint a közepénél. 
Az „F” és a „G” típusoknál a profil közepe egyenes, amely a rugó alakjából adódik, a nyomok széle pedig 
egyenletes mélyülést mutat a ferde rugóél miatt (4.4. fejezet). Az „F” típusnál a nyom profilja egyik végén 
mélyebb, mint a közepén. A rugó csak az egyik végén van rögzítve (4.4. fejezet), ebből eredően a rugó 
merevsége itt nagyobb. A profilban látható mélyebb rész a rugó rögzítési végénél a rugó nagyobb 
merevségéből adódik. 

A 107-111. ábrák az illesztési játékot mutatják mind a négy megtámasztástípus esetében. 
A diagramok az egyes megtámasztási szinteknél a legnagyobb illesztési játékot (a két rugópárhoz tartozó 
illesztési játék közül a nagyobbat) az idő függvényében ábrázolják. Az illesztési játék a legnagyobb 
mértékben az „F” típusú, a legkevésbé pedig a „D” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletnél 
növekedett. Az „F” típusnál az illesztési játék az első 100 órában jelentősen, majd a kísérlet további részén 
ennél lényegesen kisebb mértékben és megközelítőleg lineárisan növekedett. A legnagyobb illesztési játék 
az 1000 órás kísérlet végén az alsó megtámasztási szintnél 0,258 mm volt. 

Az „F” típusú megtámasztáshoz hasonló „G” típusnál az illesztési játék az alsó- és a középső 
megtámasztási szintnél megközelítőleg megegyezett a kísérlet első 750 órájában, majd az utolsó 
250 órában, amikor a legnagyobb kopásnyomok jelentősen mélyültek, az illesztési játék az alsó szinten 
nagyobb mértékben növekedett, mint a középső szinten. A kísérlet végén a legnagyobb illesztési játék az 
alsó szinten 0,250 mm volt. 
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107. ábra: Legnagyobb illesztési játék 
a „D” típus esetében – 0,05/0,10/0,10 mm 

 

108. ábra: Legnagyobb illesztési játék 
a „D” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

109. ábra: Legnagyobb illesztési játék 
az „E” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

 

110. ábra: Legnagyobb illesztési játék 
az „F” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

 

111. ábra: Legnagyobb illesztési játék 
a „G” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 
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Az „E” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletnél – az „F” típushoz hasonlóan – az első 
100 órában az illesztési játék növekedése nagyobb volt, mint a kísérlet további részében. Az első 100 óra 
után az illesztési játék az „E” megtámasztástípus esetében is egyenletesen növekedett. A legnagyobb 
illesztési játék a kísérlet végén a középső megtámasztási szintnél 0,245 mm volt. A hasonlóság mellett 
azonban az ábrákon látható, hogy az illesztési játék növekedése a kísérlet első 100 órájában az „F” típusú 
megtámasztásnál nagyobb volt, mint az „E” típusúnál, viszont a kísérlet további részén megfordult a 
tendencia, azaz az illesztési játék az „E” típus esetében nagyobb mértékben növekedett, mint az „F”-nél. 

Az illesztési játék 1000 óra utáni változatlan növekedését feltételezve megállapítható, hogy ha a 
kísérletek nemcsak 1000 óráig tartottak volna, akkor 1430 óra után a legnagyobb illesztési játék az 
„E” típusú megtámasztásnál nagyobb lett volna, mint az „F” típusúnál. 

A „D” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletnél – ugyanúgy, mint a másik két 
megtámasztástípus esetében – megfigyelhető, hogy a kísérlet első 100 órájában az illesztési játék 
növekedése nagyobb, mint a kísérlet további szakaszán. A „D” típusnál azonban a növekedés lényegesen 
kisebb mértékű, mint a másik kettőnél. A „D” típusú megtámasztás esetén, a mindhárom megtámasztási 
szinten azonos kezdeti illesztési játékkal (illesztési játék: 0,10/0,10/0,10 mm) végzett kísérlet végén a 
legnagyobb illesztési játék az alsó megtámasztási szintnél 0,131 mm volt. A „D” típussal végzett 
kiegészítő kísérletnél (illesztési játék: 0,05/0,10/0,10 mm) a legnagyobb illesztési játék a középső 
megtámasztási szintnél 0,136 mm volt. 

A kopásnyomok mélyülését, valamint az illesztési játék növekedését az érintkező felület nagyságának 
változása magyarázza. A kezdeti vonalmenti érintkezés hatására az anyagban kialakuló nagyobb feszültség 
okozza a kopásnyomok kezdeti gyors mélyülését. Az érintkező felület gyors növekedése következtében a 
nyomok mélyülésének és az illesztési játék növekedésének sebessége csökken. 

Az illesztési játék növekedésekor – időben állandó gerjesztés esetén – a modellrúd szabadabban és 
intenzívebben mozog (11. fejezet), amely egyben a kopási sebességet növelheti. Erre mutat példát a 
84. ábra, ahol az „E” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletnél az akkumulált kopástérfogat 
növekedési sebessége 500 óránál erősödött. Másik példa az, amikor a „G” típusnál az akkumulált 
kopástérfogat 750 óra után ugrásszerűen növekedett. Ez alapján a „G” típusú megtámasztásnál 
határillesztést definiáltam, amely illesztés felett a kopás a kísérlet korábbi szakaszához képest 
nagymértékben növekszik. A határillesztésnél a rúd már a megtámasztó rugók széleivel is érintkezésbe 
került, amely a kopás sebességének növekedéséhez vezet. Összefoglalva megállapítható, hogy az illesztési 
játék nagyságának ismerete elengedhetetlenül fontos a modellrúd frettingkopásának megértéséhez. 
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12.4. A lengőrendszer dinamikai viselkedésének vizsgálata 
 

A kopást a modellrúd mozgása okozza, amelyet a gerjesztés és a rúd-megtámasztás lengőrendszer 
dinamikai tulajdonságai, így a rezonanciák és a csillapítások befolyásolnak. A gerjesztőjel minden esetben 
sztochasztikus jel volt, amelynek spektruma 5 Hz-től 80 Hz-ig terjedt (4.2. fejezet). A gerjesztés 
intenzitása mind a frettingkísérleteknél, mind a lengésméréseknél azonos és időben állandó volt. 
A lengőrendszer dinamikai viselkedése függ a megtámasztás alakjától, valamint a rúd és a megtámasztás 
közötti illesztéstől. A rúd dinamikai viselkedését lengésmérések segítségével vizsgáltam.  
A lengésméréseknél a gerjesztés irányában és az arra merőleges irányban mértem a modellrúd laterális 
irányú mozgását mind az alsó- és középső- (alsó mérési pontban), mind a középső- és a felső 
megtámasztások között (felső mérési pontban) (30. ábra). 

A modellrúd dinamikai viselkedése a lengőrendszer átviteli függvénye mellett az effektív lengési 
amplitúdó segítségével vizsgálható. Az átviteli függvény meghatározásakor a lengőrendszer bemenő jele a 
gerjesztőáram-erősség volt, amely egyenesen arányos a rúdra ható gerjesztőerővel, amíg kimenő jelnek a 
rúd laterális irányú elmozdulását tekintettem. Az időegység alatt a lengőrendszerbe bevezetett energia 
változásának nyomon követéséhez a gerjesztőrendszer közelében a rúd mozgásának ismerete szükséges.  
Ez egyben azt is jelenti, hogy a változás az alsó mérési ponthoz tartozó átviteli függvény alapján 
vizsgálható, mivel a gerjesztőrendszer a „D”, „E”, „F” és „G” megtámasztástípusoknál az alsó mérési pont 
közelében volt elhelyezve. A 11.2. fejezettel szemben, ahol tisztán a lengőrendszer dinamikai viselkedését 
vizsgáltam, ebben a fejezetben az időegység alatt bevezetett energia változásának nyomon követése a cél. 
Így ebben a fejezetben a gerjesztőrendszer melletti mérési ponthoz tartozó átviteli függvényt vizsgáltam, 
amíg a 11.2. fejezetben a felső mérési ponthoz tartozót. A 112-116. ábra mind a négy megtámasztástípussal 
végzett kísérletnél különböző időpontokban mutatja az átviteli függvényeket. 

A „D” típusú megtámasztással végzett kiegészítő kísérletnél (illesztési játék: 0,05/0,10/0,10 mm) az 
átviteli függvény alakja a kísérlet alatt változott. Mindegyik átviteli függvényen 32 Hz-nél egy rezonancia 
látható, amelynek nagysága 750 óráig folyamatosan növekedett. A rezonanciacsúcs a legnagyobb 
növekedését a kísérlet első 100 órájában mutatta. Ezután a növekedés folyamatosan csökkent 750 óráig, 
majd a kísérlet utolsó szakaszában – 750 és 1000 óra között – a rezonanciacsúcs nagysága megközelítőleg 
nem változott. A kísérlet alatt a rezonanciacsúcs növekedése együtt jár a rezonanciához tartozó modális 
csillapítás csökkenésével. Megfigyelhető, hogy a 32 Hz-es rezonanciacsúcs nagyságának változásával 
párhuzamosan a 32 Hz alatti frekvenciatartományban 20 Hz-nél egy másik csúcs is kialakult. 

A „D” típusú megtámasztással végzett másik frettingkísérletkor, amelynél a kezdeti illesztési játék 
mindegyik megtámasztási szinten azonos volt, az átviteli függvény alakja a kísérlet alatt szintén változott. 
Ugyanúgy, mint a kiegészítő kísérletnél, a legnagyobb változás itt is az első 100 órában következett be. 
Ezek a változások azonban kisebbek a kiegészítő kísérletben megfigyeltekhez képest. A 113. ábrán látható, 
hogy a vizsgált 5-80 Hz-es frekvenciatartományban 20, 30 és 68 Hz-nél összesen három rezonancia 
található. A kísérlet alatt az első rezonanciacsúcs nagyságának növekedésével párhuzamosan a második 
rezonanciacsúcs nagysága csökkent. A harmadik rezonancia esetében nem figyelhető meg jelentős 
változás. 
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112. ábra: Átviteli függvény 
a „D” típus esetében – 0,05/0,10/0,10 mm 

 

113. ábra: Átviteli függvény 
a „D” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

114. ábra: Átviteli függvény 
az „E” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

 

115. ábra: Átviteli függvény 
az „F” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

 

116. ábra: Átviteli függvény 
a „G” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 
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A „D” típussal végzett kísérletekkel szemben, az „E” megtámasztástípusnál az átviteli függvény 

alakja jelentősen változott a frettingkísérlet alatt. Ezt a nagyobb változást az illesztési játék növekedése 
okozza, amely lényegesen nagyobb, mint a „D” típusnál. Az átviteli függvényen három rezonancia 
található. Az első rezonancia 13,5 Hz és 20 Hz között, a második 30 Hz és 32 Hz között, a harmadik pedig 
68 Hz és 70 Hz között jelentkezik. A frettingkísérlet alatt az első rezonanciacsúcs nagysága folyamatosan 
növekedett, és eközben a rezonanciafrekvencia 20 Hz-ről 13,5 Hz-re csökkent. A második rezonancia 
rezonanciafrekvenciája a kísérlet első 100 órájában 32 Hz-ről 30 Hz-re csökkent, majd ezután változatlanul 
30 Hz-en maradt. A kísérlet teljes ideje alatt a második rezonanciacsúcs nagysága viszont megközelítőleg 
állandó volt. A harmadik rezonancia esetében a rezonanciafrekvencia 70 Hz-ről 68 Hz-re csökkent, mialatt 
a rezonanciacsúcs nagysága nem változott jelentős mértékben. 

Az „F” típusú megtámasztás esetében – ugyanúgy, mint az „E” típusnál – a vizsgált 5-80 Hz-es 
frekvenciatartományon három rezonancia található. Az első rezonanciacsúcs, amely 13,5 Hz és 16 Hz 
között fekszik, a három közül a legnagyobb. A második rezonancia 28 Hz és 35 Hz között, a harmadik 
70 Hz-nél található. A frettingkísérlet alatt, amíg az első rezonancia rezonanciafrekvenciája 16 Hz-ről 
13,5 Hz-re csökkent, a rezonanciacsúcs nagysága csekély mértékben növekedett. A második rezonancia 
frekvenciája – az első rezonanciáéval ellentétben – folyamatosan növekedett (28 Hz-ről 35 Hz-re), eközben 
a rezonanciacsúcs nagysága a kísérlet első 100 órájában nagymértékben csökkent, majd ezután 
megközelítőleg változatlan maradt. A harmadik rezonancia esetében a rezonanciacsúcs nagysága csekély 
mértékben növekedett, amíg a rezonanciafrekvencia nem változott. 

Az „F” típusú megtámasztáshoz hasonló „G” típusnál a vizsgált 5-80 Hz-es frekvenciatartományon 
szintén három rezonancia található. A 14 Hz és 20 Hz között lévő első rezonanciacsúcs a kísérlet első 
100 órájában csökkent, majd a kísérlet további részén folyamatosan növekedett. Az „E” és az „F” típusú 
megtámasztások esetéhez hasonlóan a „G” típusnál is csökkent a kísérlet alatt az első rezonancia 
frekvenciája. A második rezonanciacsúcs, amely 31 Hz-nél található, a kísérlet első 100 órájában csökkent. 
A rezonanciacsúcs nagysága és frekvenciája ezután a kísérlet 100 és 750 órája között megközelítőleg 
változatlan maradt, majd az utolsó 250 órában a rezonanciacsúcs nagysága tovább csökkent, miközben a 
rezonanciafrekvencia 37 Hz-re növekedett. A második rezonancia esetével szemben, a harmadik 
rezonanciacsúcs nagysága a kísérlet alatt növekedett, és a rezonanciafrekvencia 73 Hz-ről 68 Hz-re 
csökkent. 

Mind a négy megtámasztástípus esetében megállapítható, hogy az átviteli függvények változása az 
illesztési játék növekedésekor következett be. Ez leginkább a frettingkísérlet első 100 órájában figyelhető 
meg. Az első 100 órában nemcsak az illesztési játék növekedett átlagon felül, hanem az átviteli függvény 
alakja is általában ekkor változott a legnagyobb mértékben. A „G” típusú megtámasztás esetét kivéve 
megállapítható, hogy a kísérlet további részében mind az illesztési játék, mind az átviteli függvény alakja 
lassabban változott, mint az első 100 órában. A „G” megtámasztástípusnál a kísérlet első 100 órája utáni 
lassúbb változás 750 óráig tartott, majd az illesztési játék és az átviteli függvény alakja ismét 
nagymértékben változott. Emellett megállapítható, hogy 100 és 1000 óra között az illesztési játék és az 
átviteli függvény alakja az „E” és a „G” típusú megtámasztással végzett frettingkísérleteknél nagyobb 
mértékben változott, mint a „D” és az „F” típusok esetében. 
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117. ábra: Effektív lengési amplitúdó 
a „D” típus esetében – 0,05/0,10/0,10 mm 

 

118. ábra: Effektív lengési amplitúdó 
a „D” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

119. ábra: Effektív lengési amplitúdó 
az „E” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

 

120. ábra: Effektív lengési amplitúdó 
az „F” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 

 

121. ábra: Effektív lengési amplitúdó 
a „G” típus esetében – 0,10/0,10/0,10 mm 
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Az illesztési játék növekedése a lengőrendszer merevségének csökkenéséhez vezet. Összefoglalva 

megállapítható, hogy a 0,10/0,10/0,10 mm-es kezdeti illesztési játékkal végzett frettingkísérleteknél az első 
rezonancia rezonanciafrekvenciája csökkent, és eközben a rezonanciacsúcs nagysága növekedett. Ezzel 
szemben a „D” típussal végzett kiegészítő kísérletnél (amelynél a kezdeti illesztési játék 
0,05/0,10/0,10 mm-es volt) az első rezonanciacsúcs a kísérlet alatt fejlődött ki. Az első rezonancia 
mindegyik kísérletnél a modellrúd merev elmozdulását írja le. 

A modellrúd mozgásának kvalitatív jellemzése az átviteli függvények segítségével történt, a mozgás 
kvantitatív leírását pedig az effektív lengési amplitúdó adja. A 117-121. ábra az effektív lengési amplitúdó 
értékeket mutatja mind a négy megtámasztástípusnál mind a négy mért elmozdulásjelre. 

A „D” típusú megtámasztással végzett kiegészítő kísérletnél az effektív lengési amplitúdó mind a 
négy mért elmozdulásjelnél csekély mértékben növekedett. A „D” típus esetében az azonos kezdeti 
illesztési játékkal (0,10/0,10/0,10 mm) végzett frettingkísérletnél megfigyelhető, hogy az effektív lengési 
amplitúdó az első 100 órában változott, ezután már megközelítőleg változatlan maradt. Az „E” típus 
esetében a mért elmozdulásjelek két csoportba oszthatók. Míg az effektív lengési amplitúdó a gerjesztés 
irányában jelentősen megnőtt, addig az arra merőleges irányban a növekedés lényegesen kisebb volt, de a 
növekedés mindkét irányban folytonos volt. A „D” típus esetében – az azonos kezdeti illesztési játékkal 
végzett kísérlethez hasonlóan – az effektív lengési amplitúdó az „F” típusú megtámasztásnál is az első 
100 órában változott jelentősen. A „D” típussal (illesztési játék: 0,10/0,10/0,10 mm) ellentétben, az 
amplitúdó az „F” típusnál a kísérlet további részén is növekedett. A „G” típus esetében a kísérlet első 
100 órájában szintén megfigyelhető az effektív lengési amplitúdó növekedése. A kísérlet további részében 
750 óráig az amplitúdó csekély mértékben változott, viszont az utolsó 250 órában jelentős változást 
mutatott. 

A mozgás intenzitásának növekedése visszavezethető az illesztési játék növekedésére. Állandó 
nagyságú gerjesztésnél az illesztési játék növekedésekor a modellrúd szabadabban és intenzívebben tud 
mozogni (11.2. fejezet). Az effektív lengési amplitúdó a kísérlet teljes ideje alatt a legnagyobb mértékben 
az „E” típusú megtámasztás esetében növekedett. Ugyanakkor az „E” típusnál a 109. ábrán látható, hogy a 
legnagyobb illesztési játék növekedése a kísérlet teljes ideje alatt nagy volt. Egy másik példa az illesztési 
játék és az effektív lengési amplitúdó egyidejű változására a „G” típusú megtámasztással végzett kísérlet 
utolsó 250 órája, amikor mind az illesztési játék, mind az effektív lengési amplitúdó jelentősen növekedett. 

Az effektív lengési amplitúdó diagramokon megfigyelhető, hogy az átviteli függvény jelentős 
változásakor a mozgás intenzitása is nagyobb mértékben változott. Erre példa az „E” típusú 
megtámasztással végzett frettingkísérlet, valamint a „G” típussal végzett kísérlet utolsó 250 órája. 
A kísérletekből megállapítható volt, hogy mindegyik megtámasztástípusnál az első 100 órában mind az 
átviteli függvény, mind az effektív lengési amplitúdó változott. 
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12.5. A kopási folyamat szakaszai 

 
A 12.1.-12.4. fejezetekben látható volt, hogy a kopás összetett folyamat, valamint az akkumulált 

kopástérfogat, a kopásnyomok mélysége és az illesztési játék, továbbá a lengőrendszer dinamikai 
viselkedése és a mozgás intenzitása egymással összefüggnek. A frettingkopás alapvető oka a modellrúd 
mozgása, amely függ a megtámasztástól és az illesztési játéktól. A rúd és a megtámasztás kopása másrészt 
közvetlenül befolyásolja az illesztési játékot. 

A frettingkísérlet első 100 órájához képest az azt követő időtartamban a kopási folyamatban jelentős 
eltéréseket mutatott, amelyek alapján a kopási folyamat két szakaszra osztható. A kísérlet első 100 órája, 
ahol a legnagyobb változások történtek, a kopási folyamat kezdeti szakasza. A kopás kezdeti szakaszán az 
érintkezési felület nagysága gyorsan növekedett, valamint a legmélyebb kopásnyomok mélysége ekkor 
növekedett a leggyorsabban. Az átviteli függvény és az effektív lengési amplitúdó ebben a szakaszban 
mind a négy megtámasztástípussal végzett frettingkísérletnél változott. A kopási folyamat további szakasza 
a kezdeti szakasztól eltérően alakul, és erősen függ a megtámasztás típusától. Ekkor az akkumulált 
kopástérfogat növekedése a „D” típusnál megközelítőleg lineáris. Az „F”-nél degresszív, valamint az 
„E” típus esetében változó, ahol először degresszív, majd progresszív a térfogatnövekedés. A „G” típus 
esetében, az „F” típussal végzett kísérlethez hasonlóan, az akkumulált kopástérfogat növekedése 750 óráig 
degresszív volt, majd ugrásszerűen növekedett. 

Az akkumulált kopástérfogat jellemzi a részecske leválasztásra, azaz a kopásra fordítódott energiát. 

Az időegység alatt a ( )tV&  akkumulált kopástérfogat és a ( )tW&  kopásra fordítódott energia között felírható 

a következő összefüggés 

 ( ) ( ) ( )
dt

tdWtK
dt

tdV
glob ⋅= , (21) 

 
A ( )tK glob  globális kopástényező a kopási folyamatban résztvevő különböző kopásmechanizmusok 

részarányától és az egyes kopásmechanizmusok kopástényezőjétől függ (5. fejezet). 
A 21. egyenlet integrálása adja az akkumulált kopástérfogatot. Az alaktényező a vonalmenti- és a 

felületi érintkezés arányát írja le. Az illesztési játék változása ütközéses kopásnál az ütközési energia 
változását jelzi. A lengőrendszerbe bevezetett energia változása a rúd mozgásának vizsgálatával állapítható 
meg. Ha állandó nagyságú gerjesztésnél a lengőrendszer dinamikai viselkedését leíró átviteli függvény és a 
mozgás intenzitása a kopási folyamat alatt nem változik, akkor ez egyben azt jelenti, hogy az időegység 
alatt a lengőrendszerbe bevezetett energia és a lengőrendszer csillapítása állandó marad. 

A disszertációban bemutatott kísérletsorozatban a „D” típusú megtámasztással és azonos kezdeti 
illesztési játékkal (illesztési játék: 0,10/0,10/0,10 mm) végzett frettingkísérletnél mind az illesztési játék 
(108. ábra), mind az átviteli függvény (113. ábra) és az effektív lengési amplitúdó (118. ábra) a kísérlet 
teljes ideje alatt nem változott jelentősen. Az akkumulált kopástérfogat (84. ábra) pedig időben 
megközelítőleg lineárisan növekedett. 
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12.6. Összegzés 

 
A kopási folyamat az akkumulált kopástérfogat segítségével jellemezhető. A frettingkísérletek 

eredményeiből megállapítható, hogy a kopási folyamatnak van egy kezdeti szakasza, a kísérlet első 
100 órája. Ekkor mindegyik megtámasztástípusnál a kísérlet további részéhez képest nagymértékben 
változott az illesztési játék és a lengőrendszer dinamikai viselkedése. A kopási folyamat kezdeti szakasza 
után az illesztési játéknak és a lengőrendszer dinamikai viselkedésének a változása a különböző 
megtámasztástípusoknál eltérően alakult. 

Az érintkezési tartományban éllel nem rendelkező, konvex kontúrú rugó („D” típus) esetében az 
akkumulált kopástérfogat valamint a kopásnyomok mélysége lényegesen kisebb, mint azoknál a 
megtámasztástípusoknál, amelyeknél a rugó az érintkezési tartományban éllel rendelkezett („E”, „F” és 
„G” típus). Ugyanis ezeknél megállapítható, hogy az élek jelenlétekor a kopás intenzíven növekedett.  
Az érintkezési tartományban éllel nem rendelkező rugótípusnál („D” típus) – a kisebb mélységű 
kopásnyomok következtében – az illesztési játék a frettingkísérlet alatt az érintkezési tartományban éllel 
rendelkező rugótípusok („E”, „F” és „G” típus) esetéhez képest csak csekély mértékben növekedett. 
Az érintkezési tartományban éllel nem rendelkező, konvex kontúrú rugónál („D” típus) az akkumulált 
kopástérfogat megközelítőleg lineárisan növekedett. A „D” típussal végzett két kísérletnél (illesztési játék: 
0,05/0,10/0,10 mm valamint 0,10/0,10/0,10 mm) a kopási sebesség 0,3 · 10-3 illetve 0,6 · 10-3 mm3/h volt. 

A másik konvex kontúrú rugó („E” típus) esetében, amely az érintkezési tartományban éllel 
rendelkezik, nemcsak az akkumulált kopástérfogat, hanem a kopásnyomok mélysége, és ezáltal az 
illesztési játék is jelentősen növekedett a kísérlet teljes ideje alatt. A nagyobb illesztési játék növelte a 
modellrúd mozgásterét. Ennek következtében a rúd szabadabban és intenzívebben mozgott. Az akkumulált 

kopástérfogat kezdetben degresszíven ( )h
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A szélesebb, konkáv kontúrú rugónál („F” típus), amely az érintkezési tartományban éllel 
rendelkezik, a kopás – az „E” típushoz hasonlóan – nagymértékű volt. Az 1000 órás frettingkísérletek 
végén a legmélyebb kopásnyom (100 µm) a konkáv kontúrú rugótípussal végzett kísérletnél alakult ki. 
Az akkumulált kopástérfogat a kedvező konvex-konkáv érintkezésnek köszönhetően a kísérlet teljes ideje 
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kontúrú rugónál („G” típus) a kísérlet 750 órájáig a szélesebbhez hasonlóan a kopástérfogat degresszíven 
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mm
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végén az akkumulált kopástérfogat már nagyobb volt, mint a szélesebb, konkáv kontúrú rugónál 
(„F” típus). A keskeny konkáv kontúrú rugóval („G” típus) végzett kísérletnél egy határillesztést 
definiáltam, amelynél a rúd már a megtámasztó rugók széleivel is érintkezésbe került, és a kopás 
sebességének növekedéséhez vezetett. 

A kísérleti eredményeket összefoglalva megállapítható, hogy a négy vizsgált megtámasztástípus közül 
a frettingkopást tekintve az érintkezési tartományban éllel nem rendelkező, konvex kontúrú rugótípus 
(„D” típus) a legkedvezőbb. 
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13. Összefoglalás 
 

A disszertáció célja a különböző távtartó rácsok-, valamint a fűtőelem és a távtartó rács közötti 
illesztés frettingkopásra gyakorolt hatásának kísérleti úton történő vizsgálata volt. A frettingkísérletek 
mellett a modellrúd dinamikai viselkedésének vizsgálatához lengésméréseket is végeztem. A modellrúdra 
ható gerjesztőerő mind a kísérleteknél, mind a lengésméréseknél sztochasztikus jel volt. A kísérleteket 
vízben, szobahőmérsékleten hajtottam végre. A frettingkísérletek után interferométerrel megmértem a rúd 
felületén a kopásnyomok mélységét, és egy számítógépi program segítségével meghatároztam a 
kopásnyomok térfogatát. A disszertáció keretében hét különböző megtámasztócellával végeztem 
kísérleteket, amelyeket a 3. táblázat (30. oldal) foglal össze. A kísérleteknél keletkezett legnagyobb 
kopásnyomokról a 21. táblázat (94. oldal) ad összegzést. 

A kísérletekhez a valós fűtőelemnél rövidebb modellrudat használtam, amelyet három helyen 
támasztottam meg távtartó rácsokkal. A modellrúd burkolata, és a távtartó rácsok is cirkóniumötvözetből 
készültek. A valós fűtőelemnél az üzemanyag-tabletták és a burkolat közötti rés üzem közben bekövetkező 
csökkenését a modellrúd töltete és a burkolat fala között egy 0,1 mm vastag huzal szimulálta. 

A modellrúd összetett felépítése miatt vizsgáltam a töltet és a huzal hatását a rúd merevségére. 
Megállapítottam, hogy a megtöltött rúd merevsége 7,5 %-kal nagyobb, mint az üres burkolat merevsége.  
A mérések azt mutatták, hogy a befűzött huzal helyzetének nincs hatása a merevségre, azaz merevség 
szempontjából a megtöltött rúd szimmetrikusnak tekinthető. 

A gerjesztéssel a lengőrendszerbe bevezetett energia kvázistacionárius állapotban egyrészt a kopás 
hatására megváltozott lengőrendszer mechanikai energiáját növeli, másrészt a csillapításokon jelentkező 
veszteségenergiát fedezi. A lengőrendszer mechanikai energiája viszont nagyon lassan növekszik, mivel a 
kopás is lassú, ezért a bevezetett energiának a lengőrendszer mechanikai energiáját növelő része a 
csillapításokon jelentkező veszteségenergiához képest elhanyagolhatóan kicsi.  

A különböző csillapítások nagyban befolyásolják az anyagleválasztásra fordítódott energiát, amely a 
teljes lekopott anyagmennyiség térfogatával (az összes frettingnyom akkumulált térfogatával) 
jellemezhető. A csillapítások vizsgálatakor megállapítottam, hogy a lengőrendszer csillapításának 
legnagyobb része a folyadékcsillapításból és a rúd súrlódásából, ütközéséből adódik. A modellrúd 
töltetének súrlódása és ütközése, valamint a burkolat belső csillapítása a lengőrendszer csillapításában 
kisebb, de nem elhanyagolható szerepet játszik. A burkolat belső csillapítása a modellrúd töltetének 
súrlódásából és ütközéséből eredő csillapításnak megközelítőleg harmincada. 

A fűtőelem-burkolat anyaga cirkóniumötvözet, amelynek korrózióállósága 300-350 °C-ig megfelelő. 
A burkolat felületén vékony cirkónium-dioxid védőréteg keletkezik, amely csökkenti a korrózió 
sebességét. A cirkónium-dioxid (korróziós réteg) kopásállóbb, és keménysége jelentősen nagyobb, mint a 
cirkóniumötvözeté. A természetes oxidrétegnél jelentősen vastagabb oxidréteg megvédi a réteg alatti 
lágyabb fémet a deformációtól, így egyben befolyásolja a burkolat kopását. A frettingkísérletek azt 
mutatták, hogy a nem korrodált rúddal végzett kísérlettel ellentétben, mesterségesen korrodált rúd és 
megtámasztás esetében a kísérlet végéig nem alakult ki mérhető nagyságú kopásnyom. 
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21. táblázat: A disszertáció keretében elvégzett kísérletek és a legnagyobb kopásnyomok 
Legnagyobb nyom, 
rugóérintkezésnél 

[mm] 

Legnagyobb nyom, 
bütyökérintkezésnél 

[mm] 
Kísérlet 
száma 

Megtámasztás 
típusa 

Illesztés 
Megtámasztás 

rugójának 
ereje8 [N] 

Illesztési játék9

[mm] 

Fretting-
kísérlet 

időtartama 
[h] 

Fejezet  

Hossz Szélesség Hossz Szélesség 

1 A laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 100 7., 11. 0,7 0,8 2,6 1,7 

2 A laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 100 7., 11. 0,8 0,8 2,7 1,8 

3 A laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 100 7., 10., 11. 1,0 1,2 2,7 2,0 

4 A laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 100 7. 0 0 0 0 

5 A laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 500 7. 0 0 0 0 

6 A laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 200 8. 1,2 0,8 2,7 2,4 

7 A laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 200 8. 0,8 0,8 2,7 1,8 

8 C laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 100 9. 0,9 2,7 – – 

9 D laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 100010 9., 12. 7,6 11 0,8 11 – – 

10 B laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 100 10. 1,2 1,2 3,2 2,3 

11 D12 laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 100 10. 2,0 0,5 6,6 0,9 

12 A szoros illesztés 44,5/44,5/44,5 – 100 11. 0 0 0 0 

13 A szoros illesztés 3,5/3,5/3,5 – 100 11. 0,2 0,2 2,0 0,7 

14 A szoros illesztés 2,3/2,3/2,3 – 100 11. 0,7 0,7 2,3 0,8 

15 A szoros illesztés 1,5/1,5/1,5 – – 11. – – – – 

16 A szoros illesztés 1,0/1,0/1,0 – – 11. – – – – 

17 A szoros illesztés 0,6/0,6/0,6 – 100 11. 0,6 0,3 2,0 0,7 

18 A laza illesztés – 0,01/0,01/0,01 100 11. 0,7 0,9 2,0 0,7 

19 A laza illesztés – 0,05/0,05/0,05 100 11. 0,7 0,7 2,1 0,8 

20 A laza illesztés – 0,07/0,07/0,07 100 11. 1,2 0,7 2,2 1,2 

21 A laza illesztés – 0,09/0,09/0,09 100 11. 1,2 0,7 2,6 1,7 

22 B szoros illesztés 1,5/1,5/1,5 – 100 11. 0,2 0,2 1,8 0,4 

23 B szoros illesztés 0,5/0,5/0,5 – 100 11. 0,3 0,3 2,0 0,5 

24 B laza illesztés – 0,02/0,02/0,02 100 11. 1,3 1,0 3,2 2,0 

25 B laza illesztés – 0,04/0,04/0,04 – 11. – – – – 

26 B laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 100 11. 1,4 1,5 3,2 2,4 

27 D laza illesztés – 0,05/0,1/0,1 1000 12. 7,3 0,7 – – 

28 E laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 1000 12. 18,5 1,3 – – 

29 F laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 1000 12. 5,8 2,0 – – 

30 G laza illesztés – 0,1/0,1/0,1 1000 12. 6,6/7,5 13 2,0/2,0 13 – – 

 

                                                      
8 Az első számérték az alsó-, a második a középső-, a harmadik a felső megtámasztásra vonatkozik. 
9 Az első számérték az alsó-, a második a középső-, a harmadik a felső megtámasztásra vonatkozik. 
10 A 9. fejezetben a kísérletnek csak az első 100 órája került bemutatásra. 
11 A kopásnyom hossza és szélessége 1000 óra után. 
12 Az egyik felhasított rugó helyett egy a rugóval megegyező alakú bütyökkel rendelkezik. 
13 Az első érték a kopásnyom hossza és szélessége 750 óra után, a második 1000 óra után. 
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Az eredmények alapján megállapítottam, hogy már a megközelítőleg 2 µm vastagságú korróziós réteg 
is hatékonyan védi a rudat a frettingkopással szemben. A korróziós réteg előnye, hogy csökkenti a kopást. 

Azonban több hátránya is van. Egyrészt a cirkónium-dioxid hővezetési tényezője ( )Km
W

ZrO ⋅−= 21
2

λ  sokkal 

kisebb, mint a cirkóniumötvözeté ( )Km
W

CZr ⋅° = 0,18300,λ . Így a fűtőelem-burkolat (hengeres falú cső) 

hőellenállása 2 µm vastagságú korróziós réteg esetén 2,3-4,9 %-kal, 10 µm vastagságú korróziós réteg 
esetén pedig 9,0-18,6 %-kal nagyobb, mint a mesterségesen nem korrodált burkolaté. A korróziós rétegnek 
a kedvezőtlen hővezetésén kívül egy másik hátránya, hogy a burkolat korróziójakor csökken a burkolat 
teherbíró keresztmetszete. Ezen hátrányok miatt a fűtőelemekhez nem használnak mesterségesen előre 
korrodált burkolatot. 

A hűtővíz áramlásából eredő gerjesztőerő nagysága meghatározó jelentőségű a fűtőelem-burkolat 
kopására. A lengőrendszerbe bevezetett energia a gerjesztőáram-erősség (gerjesztőerő) csökkenésekor 
megközelítőleg négyzetesen csökken, mivel ekkor nemcsak a gerjesztőerő csökken, hanem a modellrúd 
lengésének amplitúdója is. A frettingkísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a gerjesztőáram-
erősség (gerjesztőerő) felére csökkentése közel negyedére (22 %-ra) csökkentette a frettingkopás 
sebességét. A kopás sebességének ilyen arányú változásából arra következtettem, hogy a gerjesztőáram-
erősség csökkenésekor a kopásra fordítódott energia is a négyzetesen csökkent. 

A különböző típusú megtámasztásokkal végzett frettingkísérletek azt mutatták, hogy a modellrúddal 
érintkező rugók, bütykök alakjának meghatározó szerepe van a frettingkopás nagyságára és időbeli 
alakulására. Azoknál a kísérleteknél, amelyeknél a rugók és bütykök kisebb felületen érintkeztek a 
modellrúddal, vagy az érintkezési tartományukban éllel rendelkeztek, a kopás jelentős volt. Az él-kapcsolat 
terheléskoncentrációt okoz, amely a kopás növekedéséhez vezetett. Az eredmények alapján 
megállapítottam, hogy a frettingkopás csökkentésének feltétele a nagyobb érintkező felületek és a rugók, 
bütykök élmentes, legömbölyített kialakítása. Ugyanakkor a távtartó rácsok fejlesztésénél figyelembe kell 
venni a távtartó rács okozta áramlási ellenállást és a felhasznált anyagmennyiséget is. A rúd-távtartó rács 
kapcsolatnál a nagy érintkező felületekhez beépített többletanyag növelheti az áramlási ellenállást. 
Emellett a távtartó rács rugóinak és bütykeinek alakja nem kívánt áramlásokat is előidézhet, amely 
növelheti az áramlásból eredő gerjesztés erősségét. A távtartó rácsok tervezésénél a különböző szempontok 
közötti kompromisszumra kell törekedni. 

A frettingkopást nemcsak a rúddal érintkező elemek alakja, hanem azok merevsége, valamint 
egymáshoz viszonyított helyzetük is befolyásolja. A frettingkísérleteknél a három vizsgált 
megtámasztástípus közül „A” és „B” típusok esetében, bütyökérintkezésnél a kopásnyomok átlagos 
térfogata több, mint kilencszer nagyobb volt, mint rugóérintkezésnél. Ezzel szemben a „D” típusnál a rúd 
és rugó érintkezésénél alakult ki nagyobb kopás. A kopásnyomok átlagos térfogata rugóérintkezésnél a 
„D” típusnál megközelítőleg hatszor akkora volt, mint bütyökérintkezésnél. A kopási folyamat összetett, és 
csak a merevség alapján nem lehet eldönteni, hogy rugó- illetve bütyökérintkezésnél jelentkezik-e nagyobb 
kopás. A fűtőelem-burkolat frettingkopásának kutatásában tehát elengedhetetlenek a kísérletek. 

A fűtőelemköteg élettartamának kezdetén a fűtőelem és a távtartó rács között szoros illesztés van, a 
fűtőelemeket a távtartó rácsok rugói tartják. A rugók ereje az üzemidő alatt a neutronsugárzás hatására 
csökken, egyes esetekben illesztési játék keletkezik a fűtőelem és a távtartó rács között. A rugók 
előfeszítési erejének csökkenésekor illetve az illesztési játék növekedésekor a lengőrendszer merevsége 
csökkent. Laza illesztésnél, állandó gerjesztés esetén, a modellrúd szabadabban és intenzívebben mozgott 
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(a lengés effektív amplitúdója a gerjesztési irányban másfél-kétszeresére nőtt a szoros illesztés esetéhez 
képest). Továbbá nemcsak a gerjesztési irányba eső, hanem a gerjesztési irányra merőleges 
mozgáskomponens nagysága is jelentősen nagyobb volt, mint szoros illesztésnél. A 0,1 mm-es illesztési 
játék esetén a lengés effektív amplitúdója a gerjesztési irányra merőleges irányban megközelítőleg 
négyszer akkora volt, mint szoros illesztéskor. A frettingkísérleteknél az illesztési játék növekedésekor 
mind az akkumulált kopásmélység (az összes kopásnyom maximális mélységének összege), mind az 
akkumulált kopástérfogat (az összes kopásnyom térfogatának összege) jelentősen növekedett.  
Az akkumulált kopástérfogat az „A” típusnál 0,1 mm-es illesztési játék esetén 0,678-0,707 mm3 volt, míg 
az akkumulált kopástérfogat szoros illesztéskor egyik kísérletnél sem haladta meg a 0,042 mm3-t.  
Azaz 0,1 mm-es illesztési játéknál a kopástérfogat legalább 16-szor akkora, mint szoros illesztéskor.  
A „B” típusnál az akkumulált kopástérfogat 0,1 mm-es illesztési játék esetén (0,664 mm3) 332-szer akkora 
volt, mint szoros illesztéskor (0,002 mm3). A frettingkísérletek eredményei alapján tehát megállapítottam, 
hogy a rugók előfeszítési erejének csökkenésekor, illetve az illesztési játék növekedésekor a nagyobb 
intenzitású mozgás nagyobb kopást eredményezett. 

A frettingkopás időbeli lefutásának vizsgálatakor a kísérletek eredményeiből megállapítottam, hogy a 
kopási folyamatnak van egy kezdeti szakasza, a kísérlet első 100 órája. Ekkor mindegyik 
megtámasztástípusnál a kísérlet további részéhez képest nagymértékben változott az illesztési játék és a 
lengőrendszer dinamikai viselkedése. A kopási folyamat kezdeti szakasz után az illesztési játéknak és a 
lengőrendszer dinamikai viselkedésének a változása a különböző megtámasztástípusoknál eltérően alakult. 

A frettingkísérlet alatt a nyomok mélyülése növeli a kezdeti illesztési játékot. Az illesztési játék 
növekedésekor, időben állandó gerjesztés esetén, a modellrúd szabadabban és intenzívebben mozog, amely 
egyben a kopási sebességet növelheti. A „D” típusnál a kopásnyomok mélysége nem volt jelentős  
(a legnagyobb nyom a kísérlet végén csak 36 µm mély volt), és az akkumulált kopástérfogat 
megközelítőleg lineárisan növekedett. A „D” típussal végzett két kísérletnél (illesztési játék: 
0,05/0,10/0,10 mm valamint 0,10/0,10/0,10 mm) a kopási sebesség 0,3 · 10-3 illetve 0,6 · 10-3 mm3/h volt. 
Az „E” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletnél a kopásnyomok mélyebbek voltak (a legnagyobb 
kopásnyom mélysége a kísérlet végén 80 µm), és a kopás sebessége a kísérlet első 500 órájában csökkent, 
majd ezután növekedett. Az „F” és a „G” típusoknál a nagy érintkező felület szempontjából kedvező 
konvex (rúd) – konkáv (rugó) kapcsolat következtében a kopási sebesség degresszív módon erősödött. 
Azonban a „G” típussal végzett frettingkísérletnél az akkumulált kopástérfogat 750 óra után ugrásszerűen 
megemelkedett. A kopás sebessége a frettingkísérlet utolsó 250 órás szakaszában közel 30-szorosára nőtt. 

A konkáv kontúrú rugótípussal („G” típus) végzett frettingkísérletnél egy határillesztést 
(0,16/0,16/0,125 mm) definiáltam, amely felett a kopás a kísérlet korábbi szakaszához képest 
nagymértékben növekszik. A határillesztéskor a rúd már a megtámasztó rugók széleivel is érintkezésbe 
került, amely a kopás sebességének növekedéséhez vezetett. Megállapítható, hogy az illesztési játék 
nagyságának ismerete elengedhetetlenül fontos a modellrúd frettingkopásának megértéséhez. 

A kísérletek eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a disszertációban bemutatott 
megtámasztástípusok közül a frettingkopást tekintve az érintkezési tartományban éllel nem rendelkező, 
konvex kontúrú rugótípus („D” típusú megtámasztás) a legkedvezőbb. 
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14. Tézisek 

 

1. Lengésmérések segítségével megállapítottam a lengőrendszer csillapítását. A lengőrendszer 
különböző csillapításai nagymértékben befolyásolják az anyagleválasztásra fordítódott energiát.  
A lengőrendszer csillapításai a következők: 

• A modellrúd burkolatának belső csillapítása; 
• A rúd töltetének mozgásakor fellépő súrlódása; 
• A folyadék csillapítása; 
• A rúd és a megtámasztások között fellépő, az érintkező felületek csúszásakor és ütközésekor 

fellépő súrlódás (a súrlódási munka egyrészt hővé disszipál, másrészt részecske leválasztásra 
fordítódik). 

A csillapítások vizsgálatakor megállapítottam, hogy a lengőrendszer csillapításának 
legnagyobb része a folyadékcsillapításból és a rúd súrlódásából, ütközéséből adódik 

( )22 1015101 −− ⋅−⋅=D . A modellrúd töltetének súrlódásából és ütközéséből eredő csillapítás 

( )210507,0 −⋅=D , valamint a burkolat belső csillapítása ( )210016,0 −⋅=D  a lengőrendszer 

csillapításában kisebb, de nem elhanyagolható szerepet játszik. A burkolat belső csillapítása 
közelítőleg harmincada a modellrúd töltetének súrlódásából és ütközéséből eredő 
csillapításnak. 

2. Kísérletekkel vizsgáltam a korróziós réteg hatását a frettingkopásra [82]. A fűtőelem-burkolat 
korróziójakor vékony cirkónium-dioxid védőréteg keletkezik, amely keményebb és kopásállóbb, 
mint a cirkóniumötvözet. A nem korrodált rúddal végzett frettingkísérlettel ellentétben, a 
mesterségesen korrodált rúd és megtámasztás esetében nem alakult ki a kísérlet végéig 
mérhető nagyságú kopásnyom. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy már a 
megközelítőleg 2 µm vastagságú korróziós réteg is hatékonyan védi a rudat a frettingkopással 
szemben. Azonban a fűtőelem-burkolat (hengeres falú cső) hőellenállása 2 µm vastagságú korróziós 
réteg esetén 2,3-4,9 %-kal, 10 µm vastagságú korróziós réteg esetén pedig 9,0-18,6 %-kal nagyobb, 
mint a mesterségesen nem korrodált burkolaté, amely az üzemelés szempontjából nem előnyös. 

3. Kísérletekkel vizsgáltam a gerjesztő erő változtatásának a frettingkopásra és a lengőrendszer 
dinamikai viselkedésére gyakorolt hatását [82]. A hűtővíz áramlásából eredő gerjesztőerő nagysága 
meghatározó jelentőségű a fűtőelem-burkolat kopására. A frettingkísérletek eredményei alapján 
megállapítottam, hogy a gerjesztőáram-erősség (gerjesztőerő) felére csökkentése a 
frettingkopás sebességét közel negyedére (22 %-ra) csökkentette. A kopás sebességének ilyen 
arányú változásából arra következtettem, hogy a gerjesztőáram-erősség csökkenésekor a 
kopásra fordítódott energia négyzetesen csökkent. 

4. A frettingkísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a modellrúddal érintkező 
rugók és bütykök alakjának és merevségének meghatározó szerepe van a frettingkopás 
nagyságára és időbeli alakulására [79], [81], [83]. 

a.) A kísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a kopás csökkentésének feltétele a 
nagyobb érintkező felületek és a rugók, bütykök élmentes, legömbölyített kialakítása. 
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b.) Méréssel meghatároztam három („A”, „B” és „D” típusú) megtámasztócella rugóinak és 
bütykeinek merevségét, valamint frettingkísérletekkel meghatároztam, hogy milyen hatással 
van a merevség nagysága a frettingkopásra [83]. A frettingkísérleteknél a három vizsgált 
megtámasztástípus közül az „A” és „B” típusok esetében bütyökérintkezésnél a kopásnyomok 
átlagos térfogata több, mint kilencszer nagyobb volt, mint rugóérintkezésnél. Ezzel szemben a 
„D” típusnál a rúd és rugó érintkezésénél alakult ki nagyobb kopás. A kopásnyomok átlagos 
térfogata rugóérintkezésnél a „D” típusnál megközelítőleg hatszor akkora volt, mint 
bütyökérintkezésnél. 

5. A frettingkísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a rugók előfeszítési erejének 
csökkenésekor, illetve az illesztési játék növekedésekor létrejövő nagyobb intenzitású mozgás 
nagyobb kopást eredményezett [80]. 

Laza illesztéskor, állandó gerjesztés esetén a modellrúd szabadabban és intenzívebben 
mozgott. A lengés effektív amplitúdója a gerjesztési irányban másfél-kétszeresére nőtt a szoros 
illesztés esetéhez képest. Továbbá nemcsak a gerjesztési irányba eső, hanem a gerjesztési irányra 
merőleges mozgáskomponens nagysága is jelentősen nagyobb volt, mint szoros illesztéskor.  
A 0,1 mm-es illesztési játék esetén a lengés effektív amplitúdója a gerjesztési irányra merőleges 
irányban megközelítőleg négyszer akkora volt, mint szoros illesztéskor. 

A frettingkísérleteknél az illesztési játék növekedésekor, mind az akkumulált kopásmélység 
(az összes kopásnyom maximális mélységének összege), mind az akkumulált kopástérfogat  
(az összes kopásnyom térfogatának összege) jelentősen növekedett. Az akkumulált kopástérfogat az 
„A” típusnál 0,1 mm-es illesztési játék esetén 0,678-0,707 mm3 volt, míg az akkumulált 
kopástérfogat szoros illesztéskor egyik kísérletnél sem haladta meg a 0,042 mm3-t. Azaz 0,1 mm-es 
illesztési játéknál a kopástérfogat legalább 16-szor akkora, mint szoros illesztésnél. A „B” típusnál 
az akkumulált kopástérfogat 0,1 mm-es illesztési játék esetén (0,664 mm3) 332-szer akkora volt, 
mint szoros illesztésnél (0,002 mm3). 

6. A konkáv kontúrú rugótípussal („G” típus) végzett frettingkísérletnél egy határillesztést 
(0,16/0,16/0,125 mm) definiáltam, amely felett a kopás a kísérlet korábbi szakaszához képest 
nagymértékben növekszik. A határillesztéskor a rúd már a megtámasztó rugók széleivel is 
érintkezésbe került, amely a kopás sebességének növekedéséhez vezetett. 

A frettingkísérletek eredményeiből megállapítottam, hogy a kopási folyamatnak van egy 
kezdeti szakasza, a kísérlet első 100 órája [81]. Ekkor mindegyik megtámasztástípusnál a kísérlet 
további részéhez képest nagymértékben változott az illesztési játék és a lengőrendszer dinamikai 
viselkedése. A kopási folyamat kezdeti szakasza után az illesztési játéknak és a lengőrendszer 
dinamikai viselkedésének a változása a különböző megtámasztástípusoknál eltérően alakult. 

A frettingkísérlet alatt a kopásnyomok mélyülése növeli a kezdeti illesztési játékot. A játék 
növekedésekor – időben állandó gerjesztés esetén – a modellrúd szabadabban és intenzívebben 
mozog, amely egyben a kopási sebességet növelheti. A „D” típusnál a kopásnyomok mélysége nem 
volt jelentős (a legnagyobb nyom a kísérlet végén csak 36 µm mély volt), és az akkumulált 
kopástérfogat megközelítőleg lineárisan növekedett. A „D” típussal végzett két kísérletnél (illesztési 
játék: 0,05/0,10/0,10 mm valamint 0,10/0,10/0,10 mm) a kopási sebesség 0,3 · 10-3 illetve  
0,6 · 10-3 mm3/h volt. Az „E” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletnél a kopásnyomok 
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mélyebbek voltak (a legnagyobb kopásnyom mélysége a kísérlet végén 80 µm), és a kopás 
sebessége a kísérlet első 500 órájában csökkent, majd ezután növekedett. Az „F” és a „G” típusoknál 
a nagy érintkező felület szempontjából kedvező konvex (rúd) – konkáv (rugó) kapcsolat 
következtében a kopás sebessége degresszív módon erősödött. Azonban a „G” típussal végzett 
frettingkísérletnél az akkumulált kopástérfogat 750 óra után ugrásszerűen megemelkedett. A kopás 
sebessége a frettingkísérlet utolsó 250 órás szakaszában közel 30-szorosára nőtt. 

7. A disszertációban bemutatott hét megtámasztástípus közül a frettingkopást tekintve az 
érintkezési tartományban éllel nem rendelkező, konvex kontúrú rugótípus („D” típus) a 
legkedvezőbb [79], [81], [83]. 
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Theses 

 

1. The damping of the vibrating system was determined by means of vibration tests. The different 
damping mechanisms of the vibrating system largely influence the energy dissipated by the material 
removal. Damping mechanisms of the vibrating system are: 

• Material damping of the cladding tube of the model rod; 
• Friction originating from the fuel pellets’ moving in the cladding tube; 
• Fluid damping of the ambient water; 
• Friction acting between the rod and the support arising from the slipping and impact of the 

contact surfaces (one part of the frictional work dissipates to heat, the other part used for 
removal of particles). 

At the examining of different dampings it was determined that the largest part of the vibrating 

system’s damping ( )22 1015101 −− ⋅−⋅=D  arises from the fluid damping, and the friction and 

impact of the rod. The friction and impact of the pellets of the model rod ( )210507,0 −⋅=D  and 

the material damping of the cladding tube ( )210016,0 −⋅=D  play smaller, but not negligible 

part in the damping of the vibrating system. The material damping of the cladding tube is 
roughly one thirtieth (1/30) of the damping originating from the friction and impact of the 
pellets of the model rod. 

2. The influence of the corrosion layer on the fretting was investigated by means of fretting tests [82]. 
A thin zirconium dioxide protective layer that is harder and more resistant to wear than the 
zirconium alloy arises by the corrosion of the cladding tube. Unlike in the tests carried out with a 
non-pre-corroded rod/support system, no fretting marks of a size large enough to be measured 
were detected in the tests carried out with a layer of corrosion. On the basis of the results it 
was determined that a corrosion layer that is only around 2 µm thick is more than sufficient to 
protect a fuel rod effectively against fretting. However the thermal resistance of a cladding tube 
(cylindrical tube) with 2 µm thick corrosion layer is about 2.3-4.9 % and with 10 µm thick corrosion 
layer about 9.0-18.6 % higher than the thermal resistance of a non-pre-corroded cladding tube. This 
increase of the thermal resistance is not advantageous with respect to the operation. 

3. The influence of the excitation force’s change on the fretting and on the dynamic behaviour of the 
vibrating system by means of tests were investigated [82]. The extent of excitation force resulted 
from the flow of the cooling water has determinant consequence on the fretting of the fuel cladding. 
It was determined on the basis of the results from the fretting tests that the reducing of the 
excitation current intensity (excitation force) by half (50 %) cut the fretting rate to 
approximately one fourth (22 %). It was concluded from the change of these fretting rate’s 
ratios that: if I reduce the excitation current intensity the energy dissipated by fretting will 
decrease quadratic. 
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4. In the analysis of the results derived from the fretting tests it was determined that the shape 
and the stiffness of the support elements that is in contact with the model rod has a significant 
effect on the volume- and time history of the fretting [79], [81], [83]. 

a.) It was determined on the basis of the tests’ results that the requirement for the reduction of 
wear is the larger contact surfaces as well as springs, dimples without sharp edge but with 
rounded edge. 

b.) The stiffness of springs and dimples of three different types (“A”, “B” and “D”) was measured 
and the effect of the stiffness on fretting was also investigated by means of fretting tests [83]. 
In case of the types “A” and “B” of the investigated three support types the fretting tests 
showed that the average wear volume was at the points of rod-to-dimple contact more than 
nine times greater than one at the points of rod-to-spring contact. On the other hand at the 
support type “D” the larger wear was perceptible in the points of rod-to-spring contact. The 
average volume of the wear marks at the points of rod-to-spring contact was about six times 
greater than one at the points of rod-to-dimple contact. 

5. It was determined on the basis of the fretting tests’ results that the larger motion than spacer 
spring preload’s decrease or the gap between the rod and the spacer spring’s increase leads to 
larger wear [80]. 

It was demonstrated that the test rod with a clearance fit is able to move more freely and more 
extensively at the same level of excitation. The effective vibration amplitude in the direction of 
excitation was at clearance fit about one and a half and two times greater than one at interference fit. 
In addition to the intensity of rod motion is not only in the direction of excitation but also 
perpendicularly to it significant larger than at interference fit. In the case of a clearance fit of 
0.10 mm, the effective vibration amplitude perpendicular to the direction of excitation was about 
four times greater than one at interference fit. 

At the fretting tests both the aggregate wear depth (sum of maximum depths of all marks) and 
the aggregate wear volume (sum of volumes of all marks) increase significantly as the gap between 
the rod and the spacer spring increases. In the case of a clearance fit of 0.10 mm, the aggregate wear 
volume at the type “A” was 0.678-0.707 mm3. Before this case the aggregate wear volume of the 
tests at interference fit was never greater than 0.042 mm3. This means that the aggregate wear 
volume in the case of a clearance fit of 0.10 mm is at least 16 times greater than one at interference 
fit. In the case of the type “B” the aggregate wear volume (0.664 mm3) was 332 times greater than 
one at interference fit (0.002 mm3). 

6. For the support type with concave contours (Type “G”) a “limit clearance fit” (gap: 
0.16/0.16/0.125 mm) was defined. As soon as the gap is larger than this limit clearance fit, the 
fretting increases very rapidly in the former section of the test. In case of the limit clearance fit 
the rod comes into contact also with the edges of the support springs. This contact leads to 
growth of the wear rate. 

On the basis of the results of the fretting tests was determined that the wear process has a 
starting phase, the first 100 h of the test [81]. At this phase the gap and the dynamic behaviour of the 
vibrating system at all investigated support types changed largely in comparison to the other part of 
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the test. After this starting phase of the fretting process the change of the gap and the dynamic 
behaviour of the vibrating system was dependent on the type of support configuration. 

The initial rod-to-grid gap increases during the fretting test as the wear marks become deeper. 
The test rod is able to move more freely and more extensively at the same level of excitation as the 
gap increases. This can result in an increase in fretting rate. The wear marks at the type “D” was not 
significant (the greatest mark was 36 µm deep after the test) and the aggregate fretting volume 
increased approximately linearly. At the two tests with the support type “D” (initial gap: 
0.05/0.10/0.10 mm and 0.10/0.10/0.10 mm) the wear-rates were 0.3 · 10-3 and 0.6 · 10-3 mm3/h, 
respectively. In case of the fretting test with the support of type “E” the wear marks were deeper (the 
largest mark was 80 µm after the test) and the wear-rate decreased up to a test time of 500 h and 
after 500 h increased. In the tests with the types “F” and “G” the wear rate’s increase was degressive 
through the convex (rod) – concave (spring) contact which is advantageous in respect to the large 
contact surface. However after 750 h the aggregate fretting volume at the test with the support type 
“G” increased rapidly. The wear-rate in the last 250 h of the fretting test was 30 times greater than 
before. 

7. The spring type (“D”) with a convex contour – but without edge contact – is the most 
advantageous from all support types as regards fretting investigated in the dissertation [79], 
[81], [83]. 
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Függelék 
 
 
 

F1. A „teljesítmény” kopásmodell (work-rate model) 

 
FISHER, CHOW és WECKWERTH [52] beszámolnak arról, hogy KO különböző kopástípusok 

kopásegyenleteit foglalta össze, és rámutatott arra, hogy tulajdonképpen mindegyiknek azonos a formája, 
és ebben a tekintetben hasonlítanak ARCHARD kopásegyenletéhez (lásd 1. egyenlet). Mindegyik egyenlet 
megegyezik abban, hogy a kopás lineáris kapcsolatban van a normális-, vagyis az érintkező felületre 
merőleges irányú erő ( )NF  és a csúszási út ( )s  szorzatával, valamint fordított arányban áll az anyag 

keménységével ( )HB . A keménységet és az alaktényezőt egyesítve a dimenzió nélküli kopástényezővel egy 

új, NK  kopástényező definiálható, amelynek mértékegysége 
N
m2

 vagy 
Pa
1 . Ekkor a kopásegyenlet a 

következő formában írható [52]: 

 sFKV NN ⋅⋅= , (22) 

ahol 

:V  a lekopott anyagmennyiség térfogata [ ]3m ; 

:NK  a kopástényező ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

Pa
1 ; 

:NF  az érintkező felületeket összeszorító normális irányú erő [ ]N ; 

:s  a súrlódási út hossza [ ]m . 

 
 

FRICK, SOBEK és REAVIS 1984-ben [53] arra törekedtek, hogy a kopási folyamatokat 
összehasonlítsák. Ezért a 22. egyenletből kiindulva az érintkező felületre merőleges irányú erőnek az 
időegység alatt bekövetkező súrlódási úton vett integrálját „teljesítményként” (work-rate-ként) definiálták: 

 ∫⋅Δ
= dsF

t
W NN

1& . (23) 

 
A „teljesítményt” (work-rate) behelyettesítve a 22. egyenletbe a következő összefüggést kapták [53]: 

 TWKV NN ⋅⋅= & , (24) 

ahol 
:T  a teljes kopási folyamat ideje [ ]s . 
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FISHER, CHOW és WECKWERTH [52] időegységre vonatkoztatott alakban írták fel a kopásegyenletet: 

 NN WKV && ⋅= , (25) 

ahol 

:V&  az időegység alatt lekopott anyagmennyiség térfogata (volume wear-rate) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
s

m3

. 

 

FISHER, CHOW és WECKWERTH [52] felhívták a figyelmet arra, hogy a „teljesítményt” (work-rate) a 
normális irányú erőkomponenssel definiálták azért, hogy ARCHARD eredeti egyenletével megegyezzen az 
egyenlet alakja. A „teljesítmény” (work-rate) azonban a súrlódási erővel is definiálható: 

 ∫∫ ⋅
Δ

=⋅⋅
Δ

= dsF
t

dsF
t

W SNS
11 μ& , (26) 

ahol 
:SF  a súrlódási erő [ ]N . 

 

FISHER úr a 2007. novemberében történt levélváltásunkban kitért arra, hogy az elnevezésekben attól 
függően, hogy a „teljesítményt” a normális irányú erővel vagy a súrlódási erővel definiálják, 
megkülönböztethető „normál teljesítményt” (normal work-rate) és „nyíró teljesítményt” (shear work-rate). 
Tulajdonképpen a „normál teljesítmény” nem tekinthető fizikai értelemben teljesítménynek, mert a 
normális erő iránya és a csúszás iránya egymásra merőlegesek. A „normál teljesítmény” használatát csakis 
az ARCHARD egyenletéhez hasonló alak indokolja. A teljesség kedvéért a „nyíró teljesítménnyel” a 
25. egyenletet átírva a következő összefüggést kapjuk: 

 SSS
N WKWKV &&& ⋅=⋅=
μ

, (27) 

ahol 

:
μ

N
S

KK =  a kopástényező ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

Pa
1 . 

 

Az egyenlet szerint az időegység alatt lekopott anyagmennyiség térfogata és a „teljesítmény” között 
lineáris kapcsolat áll fenn, amelyet a kopástényező jellemez. A kopástényezőt kísérletekkel határozzák 
meg. 
 


