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1. BEVEZETÉS 

1.1 ELŐZMÉNYEK 

A kopási károsodások elemzése napjainkban kiemelkedő jelentőségű mérnöki feladat, mivel 

szinte minden műszaki berendezésben találhatók súrlódó elemek. Kopásálló alkalmazásokban 

(pl. gépkocsi turbófeltöltőjének forgórésze, gázturbina alkatrészek, csapágyak) elterjedten 

használják a kutatásaim tárgyát képező Si3N4 műszaki kerámiát, mivel kiváló mechanikai, 

termikus tulajdonságai kiemelkedő tribológiai sajátosságokkal társulnak. A Si3N4 alkatrészek 

kopásállóságának további növelése jelentős gazdasági megtakarításokkal járhat, ezért 

ezirányú fejlesztésük számos ipari és kutatási program célkitűzése hazánkban és világszerte 

egyaránt. 

Ezeket a károsodási folyamatokat kontrolláló kopási mechanizmusok és azok mikroszerkezeti 

vonatkozásai, továbbá a kopási jellemzők és az anyagi tulajdonságok kölcsönhatásai a 

kopásos tönkremeneteli folyamat rendszer-jellege következtében a rendszer bármely 

elemének megváltozásakor módosulnak. A tribológiai tulajdonságok fizikai hátterének 

megismerése ezért a kopással szemben ellenálló anyagok előállítását célzó, hatékony és 

eredményes anyagtechnológiai módszerek kidolgozásának alapvető feltétele. A kopásállóság 

javítására számos eljárás – a felülettechnológiák különféle módszerei, mint például a felületi 

hőkezelések, felületszilárdító technológiák, vagy az anyag összetételének módosítása, például 

erősítő fázisok bevitele az alapmátrixba, a mátrix mikroszerkezetének módosítása, az 

üvegfázis összetételének vagy szerkezetének megváltoztatása stb. – használatos. Utóbbiak 

közül a mikro- és nanoméretű szemcsék bevitele, valamint a gyártási technológia módosítása 

a legígéretesebb és egyben a legintenzívebben kutatott területek a kerámiák esetén. 

Az értekezésben bemutatásra kerülő kutatómunka előzményeként tudományos diákköri 

kutatások keretében végeztem tribológiai vizsgálatokat többrétegű grafénnal adalékolt 

szilícium-nitrid kompozit kerámiákon, amely kutatómunkát Országos Tudományos Diákköri 

Dolgozat keretében, valamint számos hazai és nemzetközi konferencián bemutattam. 

Ezt követően a témában megkezdett szakmai munkámat a Miskolci Egyetem Sályi István 

Gépészeti Tudományok Doktori Iskolájának képzési programja keretében folytattam. Doktori 

kutatásaim szervesen kapcsolódtak hazai és nemzetközi K+F pályázatokhoz, (TÁMOP-

4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029, GINOP-2.3.4-15-2016-00004) és ösztöndíjakhoz (Új 

Nemzeti Kiválósági Program, Eötvös Lóránd Hallgatói Ösztöndíj) amelyek jelentős 

támogatást nyújtottak a kutatások korszerű eszközhátterének biztosításához, így pl. egy 

Magyarországon jelenleg egyedülálló – mikro-nano szintű anyagi mérőszámok 

meghatározására alkalmas (UNMT-1) – felületvizsgáló berendezés beszerzéséhez. 

A szilícium-nitrid műszaki kerámiákat a ’60-as években kezdték intenzívebben kutatni, a 

belső égésű motorok fejlesztése céljából [1]. Bár ezen kutatások csak részben vezettek 
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eredményre, mégis ennek köszönhető, hogy ismertté vált a szilícium-nitrid kerámiák 

felépítése, gyártástechnológiája, illetve a gyártástechnológia és a tulajdonságok közötti 

kapcsolat. Mára ez a műszaki kerámia az egyik legnagyobb teljesítőképességű szerkezeti 

anyaggá vált, kiváló mechanikai tulajdonságainak, például nagy keménységének, 

szilárdságának, és ezzel egyidejűleg meglévő nagy szívósságának, kiemelkedő fáradással 

szembeni ellenálló képességének, rendkívül kedvező kopásállóságának, hősokkállóságának és 

vegyi ellenálló képességének köszönhetően [2]. A monolitikus műszaki kerámiákra 

általánosan jellemző, hogy ezeket a kedvező tulajdonságokat nagy hőmérsékleten is 

megőrzik. 

Bármely anyagi tulajdonságot, így a kopással szembeni ellenállást, a kopásnak kitett 

igénybevétel során tanúsított viselkedést is alapvetően befolyásolja az anyag szerkezete. 

Ennek módosítására, és ezen keresztül a tribológiai tulajdonságok befolyásolására számos 

lehetőség kínálkozik.  

Az optimális tribológiai teljesítőképesség céljából, például a kopásállóság javítása érdekében 

leginkább kompozitok formájában fejlesztik és alkalmazzák a szilícium-nitrid alapú 

kerámiákat [3, 4], oly módon, hogy a kopás szempontjából kedvezőtlenebb tulajdonságokat – 

ridegség, túlzott merevség stb. – különféle erősítő fázisok segítségével javítják. Az egyik 

legintenzívebben kutatott adaléktípusok a különféle C származékok, ezek közül Si3N4 

kerámiákban a kutatások középpontjában a különféle nanocső- és grafénszerkezetek állnak.  

A grafén, a szén nanoszerkezetek családjának egyik fiatal tagja, ígéretes adalékanyag a 

kerámia alapú kompozitok súrlódásának csökkentésére. Egyszerűen előállítható, kiváló 

mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, valamint könnyen eloszlatható a kerámia mátrix 

anyagában. A grafén tulajdonságait az anizotrópia, vagyis a tulajdonságok irányfüggése 

jellemzi. Ennek az anyagnak a síkokban található kötései 200 erősebbek az acélénál 

(szakítószilárdsága 130 GPa), Young-féle rugalmassági modulusa 0,5 TPa. A legerősebb 

anyag, amit valaha az emberiség létrehozott. [5]. A felsoroltakon kívül tribológiai 

szempontból előnyös sajátossága, hogy kis súrlódási együtthatójának köszönhetően kiváló 

szilárd fázisú kenőanyagként funkcionálhat. További hatása lehet kompozitokban, hogy az 

alapanyaggal reagálva C tartalmú új, komplex erősítőfázisok keletkezhetnek. 

A tribológiai teljesítőképességet nagyban befolyásolja a gyártás során kialakuló, vagy 

módosuló anyagszerkezet is. Napjaink korszerű gyártástechnológiája, a szikraplazma-

szinterelés alkalmas lehet olyan anyagszerkezet létrehozására a szilíciumnitrid kerámiákban, 

amely kedvezőbb kopási viselkedést mutat, mint amelyeket hagyományosabb szinterelési 

technológiákkal  például meleg izosztatikus sajtolás, melegsajtolás révén  állítottak elő [6]. 

Az anyagtechnológiai és gyártástechnológiai vonatkozások kutatásán túlmenően egy adott 

összetételű, újonnan kifejlesztett kerámia nanokompozit megjelenésekor és piaci 

elterjesztésekor meghatározóan fontos kutatási irányt jelent az új anyag különféle 

igénybevételek között elérhető teljesítőképességének feltérképezése. A mechanikai 
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tulajdonságok meghatározásával lehetőség nyílik a kerámia nanokompozitok minél szélesebb 

körű alkalmazási lehetőségeinek feltárására, ami jelen értekezés egyik célkitűzése is. Mivel a 

kerámiák egyik legfontosabb felhasználási területét a kopásnak kitett különféle termékek 

képviselik, ezért a kopási viselkedés elemzése, és a tribológiai mérőszámok vizsgálata, 

meghatározása egy alapvetően fontos kutatási irány. 

A tribológiai viselkedés megismeréséhez, a lejátszódó folyamatok megértéséhez vezető első 

lépés a tribológia, mint elméleti tudomány megismerése, illetve a műszaki kerámiák 

tribológiai viselkedésének anyagspecifikus vonásait bemutató tudományos munkák, 

elemzések felkutatása és áttekintése. Ezen a területen rendkívül széles a választék mind a 

monolitikus [1, 7] mind a különféle II. fázissal erősített szilícium-nitrid alapú kerámia 

kompozitok tekintetében [8, 9, 10, 11], de rendkívül sok a nyitott kérdés is, hiszen a naponta 

megjelenő újabb és újabb összetételű és struktúrájú kompozitok viselkedésére vonatkozóan 

nincs kellő számú üzemeltetési és vizsgálati tapasztalat, ezért fontos a tudatos anyag- és 

technológiatervezés, továbbá egy adott feladat – pl. kopásnak kitett alkalmazás – esetén a 

legoptimálisabb felhasználói tulajdonságok, tulajdonságkombinációk kifejlesztése.  

A kopási károsodással kapcsolatba hozható, azt leginkább tükröző anyagi mérőszámok 

tekintetében hasznos útmutatásul szolgálnak a kerámiák kopását leíró elméleti modellek  

[12, 13, 14, 15], amelyek egyértelműen jelzik a fémes anyagokhoz képest eltérő 

viselkedésüket és az érintett anyagi sajátosságok vonatkozásában mutatkozó különbségeket.  

1.2 CÉLKITŰZÉS 

Doktori munkám témája két különböző gyártástechnológiával előállított – azaz meleg 

izosztatikusan sajtolt (HIP) és szikraplazma szinterelt (SPS) – 1 és 3 m%-nyi többrétegű 

grafénnal (MLG) adalékolt Si3N4 nanokompozitok tribológiai viselkedésének elméleti és 

kísérleti vizsgálata.  

Ennek során áttekintem a téma szakirodalmát, amelynek célja a vizsgált anyag szerkezetének, 

tulajdonságainak, gyártástechnológiájának, valamint viselkedésének bemutatása. Ezt 

követően ismertetem a tribológiai folyamatokat és a tanulmányozott szilícium-nitrid kerámiák 

jellemző kopási módjait, mechanizmusait. A kísérleti munka előkészítése céljából ugyancsak 

ez a fejezet foglalkozik a kerámiák tribológiai és egyéb mechanikai vizsgálatainak 

megismerésével és a kiértékelési lehetőségek bemutatásával. 

Kísérleti kutatómunkám célja a műszaki alkalmazásokban kiemelt szerepet betöltő Si3N4 

alapú kerámiák tribológiai teljesítőképességének vizsgálata, a kopásállóságot befolyásoló 

egyes anyagszerkezeti és technológiai tényezők hatásának jellemzése. 

Ennek érdekében tribológiai kísérleteket hajtok végre, amelyek eredményei alapján a vizsgált 

szerkezeti kerámiák hatékonyabb tribológiai alkalmazását elősegítő különféle kopási térképek 

kidolgozását és a megfigyelt domináns kopási módokra érvényes kopási modellek 
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megalkotását tűzöm ki célul. A felsorolt célok eléréséhez a szakirodalmi ismeretek áttekintése 

és értékelése alapján az alábbi kísérleti és elméleti feladatok végrehajtását terveztem:  

 HIP és SPS szinterelésű, monolitikus és többrétegű grafén (1 és 3 tömeg%) 

adalékolású Si3N4 nanokompozitok tribológiai viselkedésének vizsgálata ball-on-disc 

típusú kopásvizsgálatok elvégzésével a terhelőerőt és a csúszási sebességet széles 

tartományban változtatva; a kopási viselkedés jellemzésére különféle kvantitatív és 

kvalitatív jellemzők (kopási sebesség, dimenzió nélküli kopási tényező, súrlódási 

együttható, kopási mechanizmusok) meghatározása; 

 A kopási viselkedéssel összefüggésbe hozható mechanikai tulajdonságok 

(keménység, hővezetési tényező, törési szívósság) meghatározása; 

 A széles tartományt lefedő terhelési paraméterek függvényében meghatározott 

különféle kopási mérőszámok (fajlagos kopási sebesség, dimenziótlan kopási 

tényező) birtokában 2D és 3D típusú kopási térképek kidolgozása;  

 Egy olyan kopási modell megalkotása, amely alkalmas mindkét 

gyártástechnológiával, mindhárom összetételben készült kerámia kompozitokon 

különböző terheléssel végzett kopásvizsgálatok során létrejövő kikopott térfogat 

becslésére. 

Az elvégzett vizsgálatok lehetőséget adnak a vizsgált keramikus anyagok lehetséges és 

javasolt alkalmazási körének kibővítésére, továbbá alapul szolgálhatnak a további 

anyagtechnológiai fejlesztésekhez. A kapott eredmények várhatóan adatbázisokban is 

hatékonyan felhasználhatók. A kopási térképek többek között az anyagkiválasztásban 

nyújthatnak hasznos segítséget. A kopási jellemzők és az anyagtulajdonságok közötti 

kapcsolatok meghatározásával kidolgozott modellek pedig a kopási károsodás becslésére 

alkalmasak. 

  



 
Si3N4 kerámia nanokompozitok tribológiai viselkedésének elméleti és kísérleti vizsgálata 

 

7 

2. A FELADATOK MEGOLDÁSÁNAK MÓDSZERE 

A szakirodalmi áttekintés során elsődleges feladatom a kísérleti kutatómunka elméleti 

hátterének megismerése és részletes célkitűzésének megfogalmazása. Ennek érdekében 

először tanulmányozom a vizsgált anyagok szerkezetét, mechanikai és fizikai tulajdonságait, 

lehetséges felhasználási módjait és szokásos gyártási eljárását. Ezt követően bemutatom az 

előállítás egy lehetséges új módszerét, amelynek kopásállóságra gyakorolt hatását kívánom 

elemezni. A vizsgálandó károsodási mód, azaz a kopás jelenségének és általános jellemzőinek 

bemutatása után ismertetem a kerámiák kopási viselkedésének sajátosságait, az alkalmazni 

kívánt kopásvizsgálati módszert és a károsodás elemzéséhez jellemzően használt kiegészítő 

vizsgálatokat.  

A kopás vizsgálatokat ball-on-disc típusú kopásvizsgáló berendezésen kenőanyag nélkül, 

szobahőmérsékleten végeztem el, mindegyik anyagminőségen széles tartományban 

változtatva a különböző terhelési paramétereket (F = 10‒80 N, v = 10‒200 mm/s). A 

vizsgálatokhoz a Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézetének 

CETR-UNMT1 multifunkcionális felületvizsgáló berendezését használtam. Többféle 

vizsgálati paraméter – különböző terhelőerő, és csúszási sebesség – alkalmazásával az alábbi 

tribológiai jellemzőket határoztam meg: 

 súrlódási együttható; 

 kikopott térfogat a tárcsa kopásnyomán, ez alapján számítva a kikopott térfogat, a 

kopási sebesség és a dimenziónélküli kopási tényező értékét; 

 a keletkezett kopásnyomok morfológiája; 

 a károsodási folyamatot kontrolláló kopási mechanizmusok. 

A ball-on-disc elvű vizsgálatokat kiegészítettem a súrlódó felületek felületgeometriai 

jellemzőinek meghatározásával, amelyhez a Miskolci Egyetem Gyártástudományi Intézetében 

található Altysurf 520 típusú profilometriai berendezését használtam. A minták felületének és 

az azokon létrehozott kopásnyomok pásztázó elektronmikroszkópi vizsgálatát az ME 

Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetében található Zeiss EVO MA 10-es 

típusú pásztázó elektronmikroszkópon az Intézet munkatársai segítségével végeztem. 

A tribológiai vizsgálatok mellett számos további kiegészítő vizsgálatot végeztem, például a 

kopásvizsgálatok előtt meghatároztam a minták sűrűségét, fázisösszetételét, 

szövetszerkezetét, keménységét, Vickers-lenyomatos törési szívósságát, hővezetési 

tényezőjét, rugalmassági modulusát, valamint a felületi rétegükben kialakuló maradó 

feszültségeket. 

Elméleti kutatómunka keretében a különböző szakirodalomban fellelhető kopási modellek 

áttekintésével és kritikai értékelésével megalkottam egy olyan mechanikai/tribokémiai 

modellt, amely jó közelítéssel becsli a kikopott térfogat értékét. 
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3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Monolitikus, valamint 1% és 3% többrétegű grafénnal (MLG-vel) adalékolt HIP és SPS 

gyártású Si3N4 kerámiák széles (F = 10; 40; 80 N; v = 10; 20; 50; 100; 150; 200 mm/s, 

l = 100 m) terhelési spektrumban és környezeti feltételek mellett (kenésmentes súrlódás, 

T = (27±3)°C, RH = (45±6)%) végrehajtott ball-on-disc típusú vizsgálatai alapján az alábbi új 

tudományos eredményeket fogalmazom meg: 

T1. A többrétegű grafén adalék kopásállóságra gyakorolt hatása komplex módon függ a 

gyártási eljárástól és a kerámiák összetételétől. A vizsgált Si3N4 kerámiák 

kopásállóságát az SPS gyártási eljárás MLG alkalmazása nélkül jelentősen rontja, 

míg 1 és 3% MLG hozzáadása mellett jelentősen javítja az azonos összetételű HIP 

gyártású mintákhoz képest a vizsgált terhelési tartományban és adott vizsgálati 

körülmények között. A javulás hátterében az MLG adalék anyagszerkezetre és a kopást 

befolyásoló tulajdonságokra (keménység, szívósság, sűrűség, porozitás, hővezetési 

tényező stb.) gyakorolt összetett és komplex hatása áll (8) (13) (15). 

T2. HIP gyártási eljárás alkalmazásakor a kopásállóságot az alkalmazott többrétegű grafén 

jelenléte és mennyisége egyértelműen befolyásolja. A HIP eljárással készült Si3N4 

kerámiák kopásállósága az MLG fázis jelenlétében a vizsgált terhelési 

spektrumban és adott vizsgálati körülmények között jelentősen romlik, azaz az 

alkalmazott grafén adalék nem javítja a kopásállóságot. Ennek oka egyrészt az 

MLG fázis környezetében a hosszú idejű szintereléskor kialakuló pórusos szerkezet és 

annak feszültséggyűjtő hatása, másrészt az, hogy a karbon az alkalmazott terhelési 

feltételek esetén nem vesz részt transzfer-film kialakításában és nem képes szilárd 

fázisú kenőanyagként viselkedni (8) (16). 

T3. Fajlagos kopási sebességre és dimenziónélküli kopási tényezőre alapozott 2D 

kopásátmeneti térképeket, továbbá 3D kopási sebesség térképeket dolgoztam ki a 

vizsgált háromféle összetételű és kétféle gyártási eljárással készült Si3N4 kerámiákra, 

amelyek elemzése alapján megállapítom, hogy a HIP gyártású monolitikus minták 

kopása az alkalmazott terhelési tartományban és adott vizsgálati körülmények között 

döntően a gyenge és erős kopás közötti átmeneti tartományba esik, az MLG fázis 

hozzáadásával az átmeneti tartomány rovására az erős kopás tartománya 

kiszélesedik. Az SPS gyártású monolitikus mintáknál az erős kopás tartománya 

dominál, ezzel szemben MLG II. fázis hozzáadásakor az SPS kompozitoknál 

nemcsak megjelenik a gyenge kopás tartománya, de az erős kopás tartománya is 

szűkül, és az MLG tartalom növelésével egyre kisebb területre terjed ki a legnagyobb F 

és v értékek irányában, ami a HIP gyártású, azonos összetételű kompozit mintákhoz 

képest az SPS kompozitok kopásállóságának javulását igazolja. Megállapítom 

továbbá, hogy a HIP gyártású monolitikus minták kopása a sebesség és terhelőerő 
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változásra a vizsgált tartományban nem érzékeny, míg a kompozitoknál bizonyos 

terhelési tartományokban és adott vizsgálati körülmények között jelentős erőfüggést 

mutat (8) (13) (15) (16). 

T4. A kopásnyomok optikai és elektronmikroszkópos morfológiai vizsgálata, valamint a 

kopási károsodást irányító uralkodó kopástípusok és kopási mechanizmusok 

meghatározása alapján megállapítom, hogy a terhelőerő és a csúszási sebesség 

változásával a domináns kopási módok és kopási mechanizmusok jellegzetesen 

megváltoznak. HIP minták esetén a tribokémiai kopás legtöbb esetben az abrazív és 

fáradásos kopással keverten jelentkezik, uralkodóvá csak nagyobb csúszási 

sebességek esetén válik. Az SPS gyártású kompozit minták esetén a vizsgált esetek 

többségében intenzív tribokémiai kopás lép fel, amely nagyobb terhelések esetén az 

erős kopás tartományára jellemző mechanikai kopással egészül ki. A kopási 

mechanizmusok tekintetében HIP minták esetén a tribofilm képlékeny deformációja és 

delaminációja mellett a tribofilm fáradásos tönkremenetele a jellemző, nagy 

terheléseknél pedig interkrisztallin törés és olvadás lép fel, míg az SPS minták esetén a 

tribofilm képződése és képlékeny alakváltozása dominál, ami az SPS gyártású kompozit 

minták jelentősen kedvezőbb kopási viselkedését igazolja (7) (8) (13) (15) (16). 

T5. A szakirodalomban található, Si3N4 kerámiákra kidolgozott kopási modellek 

felhasználásával  figyelembe véve a vizsgált kerámiák esetén az általam kidolgozott 

kopási térképek segítségével feltárt domináns kopástípusokat és mechanizmusokat  

egy fél-fizikai kopási modellt állítottam fel, amely egyidejűleg képes figyelembe 

venni a mechanikai kopás és a tribokémiai kopás okozta kopási anyagveszteséget.  

A disszertáció (19) összefüggése szerinti modell v = 100 mm/s csúszási sebességig a 

terhelőerőtől függetlenül jól közelíti a kopási kísérletek során meghatározott 

kikopott térfogat értékét, míg ennél nagyobb sebességeknél az F ≤ 40 N  terhelőerő 

tartományban ad kellően pontos becslést (5) (7) (12) (13). 
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4. A HASZNOSÍTÁS ÉS A TOVÁBBFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI 

1. A disszertációban bemutatott felületelőkészítési módszerek alkalmasak nagy 

keménységű műszaki kerámiák kopásvizsgálatához a szabvány által előírt felületi 

finomság biztosítására. 

2. A vizsgált anyagokra megalkotott két- és háromdimenziós kopási térképek nagy 

információtartalmú, hasznos segédletként alkalmazhatók anyagfejlesztési- és 

kiválasztási folyamatokban, valamint segítségükkel megválasztható a vizsgált anyag 

optimális terhelési tartománya. 

3. A meghatározott kopási mechanizmusok eredményesen alkalmazhatók a kopási 

károsodás modellezésekor, valamint hiánypótló eszközök lehetnek a vizsgált anyag 

tönkremeneteli folyamatainak megértésében. 

4. A javasolt modell segítségével jól becsülhető a vizsgált műszaki kerámia minták 

kikopott térfogat értéke költséges és hosszadalmas kopásvizsgálatok nélkül. 

5. A kutatások jövőbeli iránya a kopási viselkedés minél szélesebb körű feltárására 

irányul: 

– A vizsgálati paraméterek további bővítése, mind köztes pontok felvételével, mind 

a terhelőerő és a csúszási sebesség tartományának kiszélesítésével, a kisebb és 

nagyobb terhelések irányában; 

– A környezeti körülmények (páratartalom és hőmérséklet) befolyásoló hatásának 

vizsgálata; 

– A kopási törmelékek elemzése; 

– További anyagszerkezeti vizsgálatok; 

– A kopási modell továbbfejlesztése. 
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