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ABSTRACT 
Nowadays tribological behaviour of engineering 
surfaces is in focus of machine design. Surface 
treatment influence the mechanical properties, 
the material structure, physical properties and 
other parameters of surfaces and has significant 
effect for tribological behaviour. Present work 
deals with surface roughness of treatment 
engineering surfaces and – based on parametric 
characterisation of surfaces – evaluate the 
tribological changes of microgeometries. 
 
 
1. BEVEZETÉS 
A m ködéshez optimalizált felületek kialakítása 
fontos törekvése a tribológiai kutatásoknak. A 
különböz  felületkezelési és bevonatolási 
eljárások a felületi réteg szövetszerkezeti, 
mechanikai, fizikai tulajdonságainak 
megváltoztatása révén igyekeznek a 
legoptimálisabb tribológiai viselkedést elérni. 

A felületkezelések kedvez  
anyagszerkezeti hatása mellett a felületeken 
olyan változások is létrejönnek, melyek hatása a 
tribológiai folyamatok tekintetében kétséges, 
vagy nem tisztázott. A különböz  felületkezelési 
eljárások megváltoztatják a felület 
mikrogeometriáját és ezzel együtt egy tribológiai 
szempontból új mintázatot teremtenek. 

A felületi mikrogeometria tribológia 
folyamatokban betöltött szerepe régóta kutatott 
terület és mára kialakultak olyan irányelvek, 
melyek lehet séget biztosítanak a felület várható 
tribológiai viselkedésének „becslésére”. 

A hordozófelületi görbéhez kapcsolódó 
paraméterek összefüggésbe hozhatók a 
m ködéssel. Az Rsk és Rku paraméterekkel jól 
jellemezhet  a tribológiai szempontból kedvez  
platószer  hordozófelület [1, 2]. Ezt a platószer  
kialakítást bels égés  motorok hengerének 
honolási technológiájánál alkalmazzák, ahol a 
kedvez  hordozófelület kisebb súrlódási tényez t 
eredményez [3, 4]. A felületi mintázat jellege – a 
domináns elemek irányultsága és a 

folyadékmegtartó képesség érdekében 
mesterségesen létrehozott ken anyag „zsebek” – 
egyaránt jelent sen befolyásolják a m ködést [5, 
6]. 

Jelen kutatás célja annak megállapítása, 
hogy a felületkezelés hatására a kezelt felületen 
milyen geometriai változások jönnek létre. 
Továbbá cél annak felmérése – a szakirodalmi 
adatok alapján – hogy az így létrejöv  geometriai 
változások miként befolyásolhatják a felület 
m ködésben betöltött szerepét. 

 
2. ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK 
A vizsgálatokhoz a próbadarabok egy ipari 
partner megbízásából kerültek hozzánk, aki 
1.4742 számú (H-13 anyagmin ség , 
rozsdaments, h álló acél) próbatesteken végeztek 
kilenc különböz  felületkezelési eljárást. Minden 
darabnál a kiindulási állapot az edzés volt, 
melyet különböz  h kezelési és/vagy 
bevonatolási eljárás követett. A minták 
azonosítóját és a felületkezeléseket az 1. táblázat 
foglalja össze. 
 

1. táblázat. A mintadarabok felületkezelése 
 

Tulajdonságok Keménység 
[HV] 

1 Edzett 549 

2 Edzett + Plazma nitridált 
(50μm) 1130 

3 Edzett + Plazma nitridált 
(200μm) 1140 

4 Edzett + Cr/CrN 2775,4 
5 Edzett + TiN/ALTiN 2938,7 

6 Edzett + Plazma nitridált 
(50μm) + Cr/CrN 2456,9 

7 Edzett + Plazma nitridált 
(50μm) + TiN/ALTiN 2538,6 

8 Edzett + Plazma nitridált 
(200μm) + Cr/CrN 2492,3 

9 Edzett + Plazma nitridált 
(200μm) + TiN/ALTiN 2679,6 
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