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Bevezetés

Belsőégésű motorok hajtják jelenleg a közúti 
járművek túlnyomó részét, bár az alternatív 
hajtások egyre nagyobb mértékben, de egy-
előre inkább csak jelzésértékű teret nyernek. 
A belsőégésű motorokban az üzemanyag 
ener giájának mozgási energiává alakítása a 
hengerben történik. A henger határolja le az 
égésteret, és vezeti meg a dugattyúgyűrűkön 
keresztül a dugattyút. A hengerfal és a du-
gattyú/dugattyúgyűrűk kapcsolata meghatá-
rozó fontosságú a belsőégésű motor műkö-
dése szempontjából. A jelenleg elterjedt 
hen gerfal-kialakítások hosszú fejlődés eredmé-
nyeként alakultak ki, és ez a fejlődés jelenleg 
is folytatódik. A cél, hogy minél kisebb kopás 
és súrlódás mellett jó tömítést lehessen elérni 
és hosszú élettartamot. Ez a dolgozat azokat 
a vizsgálatokat mutatja be, amelyekkel henger-
felületek üzemi kopását lehet meghatározni. 

A henger kialakítását meghatározó tényezők

A hengerfelület mikrogeometriai struktúráját 
– mintázatát – a rendelkezésre álló gyártástech-
nológiai lehetőségek figyelembe vételével úgy 
kell kialakítani, hogy két egymásnak ellent-

mondó követelménynek egyszerre tegyen 
eleget: a kis ellenállás és kopás érdekében 
mi nél kisebb legyen a felületi egyenetlensége 
(érdessége), de a mintázata olyan legyen, hogy 
a kenőanyag meg tudjon tapadni rajta, és 
helyet biztosítson az esetleges szennyeződé-
seknek (szilárd égéstermék-részecskék, kopa-
dékok).

A hengerfelületek méretét és makrogeo-
metriai alakját a finomfúrás és a hónolás 
biztosít ja, a mikrogeometriai mintázat kiala-
kítására többféle eljárást használnak. A ha-
gyományos hengermintázatot a hengerfelület 
több fokozatú, úgynevezett platóhónolásával 
hozzák létre.

A hónolási mintázat olyan lézertáskák 
be égetésével csökkenthető, amelyek biztosít-
ják a kenőolaj megtapadását. Ezen kívül arra 
is lehetőség van, hogy lézerkezeléssel feltárják 
a felületközeli karbonzárványokat, hogy azok 
üregei biztosítsák a szükséges felületi egyenet-
lenséget. A felület lézerkezelése két okból is 
javítja a viselkedését: egyrészt simább (kisebb 
egyenetlenségű) felületet lehet létrehozni, ami 
kisebb ellenállást és kopást eredményez, más-
részt a lézerezés keményebbé, ezáltal kopás-
állóbbá teszi a henger futófelületi rétegét.  
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Hengerfelületek mikrogeometriai 
mérési módszerei

A hengerfelületek közvetlenül nehezen mér-
hetők, mert belső felületeknek rossz a hozzá-
férhetőségük (Grabon et al., 2010). A méren-
dő felületeknek a mikrogeometriai vizsgála-
tokhoz nagy a kiterjedésük – egy átlagos 
sze mélygépkocsiba épített belsőégésű motor 
hengerfuratának 80 mm körüli az átmérője 
és 100 mm körüli a hossza. Az érdességmérés 
hagyományos tűs letapogatása csak hossz-
irányban és legfeljebb néhány metszetben, és 
nem teljes hosszban használható. Többféle 
optikai eljárás (hagyományos mikroszkóp, 
fehér fény interferométer, szórt fény érzéke-
lés…) is alkalmazható hengerfelületek vizs-
gálatára, de ezeket egyedi kialakítással kell 
ehhez alkalmassá tenni. A felületek mikrogeo-
metriáját mérő általános rendeltetésű beren-
dezésekkel úgy lehet hengerfelületek részeit 
mérni, hogy roncsolással a méréshez metsze-
teket készítünk a hengerfelületből. Ennek 
viszont az a következménye, hogy a felület 
mikrogeometriai mérése után már nem tud-
juk üzemeltetni a motort.

Ha a hengerfelületről szilikonlenyomatot 
készítünk (1. ábra) (Gara et al., 2010), akkor 
ez a lenyomat az 1 µm-nél nagyobb felületi 

egyenetlenségeket viszonylag kis veszteséggel 
átviszi, és elég sokat átvisz az 1 µm-nél kisebb 
egyenetlenségekből is. A teljes hengerfelület-
ről bonyolult lenne lenyomatot venni, de 
mivel a szívó és a kipufogóoldalon nagyobb 
a hengerfal igénybevétele a dugattyú mozgá-
sától, ezért ezeknek a sávoknak a vizsgálata 
különösen érdekes a felület kopását illetően. 
A lenyomattechnika előnye, hogy archiválja 
a felület kiindulási állapotát, így van az üze-
meltetés után lehetőség ugyanazon felületrész 
kiindulási és a későbbi állapotának összeha-
sonlítására. A lenyomatok rugalmas anyagú-
ak, ezért tapintós – tűs – érzékelővel nem, csak 
optikai úton mérhetők.

Ahhoz, hogy ugyanazokat a felületrésze-
ket meg lehessen találni a felületről korábbi 
és későbbi állapotában készített lenyomato-
kon, találni kell legalább három, nem egy 
egyenesbe eső olyan bázispontot mindkét 
lenyomaton, amelyek egymásnak megfelelői, 
és minden olyan mérőberendezéssel egyér-
telműen megtalálhatók, amit a mérések során 
alkalmazni fogunk. Mivel a dugattyúgyűrűk, 
illetve a dugattyú nem érintkeznek a henger-
felülettel a teljes hosszon, hanem felül és alul 
marad egy-egy nem érintkező sáv, ezekben 
lehet ilyen egymásnak megfeleltethető pon-
tokat találni. A hengerfelület mintázata 

1. ábra • Szilikonlenyomat készítése a hengerfelületről

egyedi, tehát mint a 2. ábrán látható, az egy-
másnak megfelelő pontok egyértelműen 
azo nosíthatók. Meg kell ezután határozni 
mind a bázispontok, mind a vizsgálandó pon-
tok térbeli koordinátáit. Amilyen pontosan 
megfeleltethetők, fedésbe hozhatók egymás-
sal a bázispontok, olyan pontossággal felté-
telezhető, hogy a keresett pontok megkö-
zelítik egymást. A bázispontok egymás ra il-
lesztéséhez szükséges koordinátatranszfor má-
ció Helmert-transzformációval (Luhmann, 
2003) határozható meg; vagy egyszerűsítve, 
sík ban kezelve a problémát, két lépcsőben 
kap   juk meg: először a bázispontok súlypont-
jának egymásra tolásával (transzláció), majd 
a pontoknak a bázispontok súlypontja körü-
li elforgatásával, amíg a koordináták eltérései-
nek négyzetösszege minimális lesz (ro táció).

A mérések egy optikai koordináta mérő-
gépen (MAHR PMC800) kezdődnek a 
kopott felület vagy az arról készített lenyomat 
vizsgálatával. Ki kell választani mind a bázis-
pontokat, mind azokat a pontokat, amelye-
ket a továbbiakban vizsgálni fogunk. Ezekről 
a pontokról képfelvételeket kell készíteni, és 
meg kell mérni ezeknek a pontoknak a ko-
ordinátáit. Ezután meg kell mérni az ennek 
a felületnek a kiindulási állapotáról készített 
lenyomaton a bázispontok koordinátáit, és 
ki kell számolni a két koordinátarendszer egy-
másra illesztéséhez szükséges eltolást és elfor-

gatást. A vizsgálandó pontok ismeretlen 
koordinátáit úgy kapjuk meg, hogy a kopott 
felület vizsgálandó pontjainak koordinátáival 
elvégezzük a bázispontokon meghatározott 
koordináta-transzformációt. Ugyanígy, a bá-
zispontokból kiindulva lehet az érdességmérő 
berendezésen (Taylor Hobson TALYSURF 
CLI2000) ugyanazokat a pontokat megtalál-
ni, mint amelyeket a koordináta mérőgépen 
bemértünk.

A módszert úgy ellenőriztük, hogy össze-
hasonlítottuk, mennyire feleltethetők meg 
egymásnak ugyanazon felületrész közvetlen 
érzékeléssel készített képi és 3D-s letapogatás-
sal készített felvételei a lenyomat megfelelő 
pontjának képi és 3D-s letapogatás sal érzékel-
hető felvételeivel. Azon kívül, hogy a lenyo-
mat a térbeli struktúra tükörképe, el is veszt 
információt, és az érzékeléseknek is van egy 
bizonyos bizonytalanságuk, a lenyomatokon 
érzékelhető pontok az eredeti felület pontja-
ival mind képileg, mind a térbeli struktúrát 
illetően jó egyezést mutatnak. A lenyomat-
technikát összehasonlítottuk a felü let közvet-
len érzékelésével fehérfény-interfe rométerrel, 
és ezzel is megfelelő egyezést kaptunk. 

Kopásvizsgálatok a hengerfelületeken

Két vizsgálati sorozatot végeztünk. Az egyik-
ben három, ugyanolyannak tekinthető (típus, 
gyártás) lézerkezelt hengerfelületű motornak 

2. ábra • Az 500 órát járatott motor kiindulási hengerfelületéről készített lenyomat; 
a kopott hengerfelület, és a kopott hengerfelületről készített lenyomat
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hasonlítottuk össze a gyártás utáni hengerfe-
lületét az 500, illetve 1000 órás kevert prog-
ramú és 1500 órás teljes terhelésű próbapadi 
járatás utánival. A vizuális vizsgálatot a négy-
hengeres mo to rok minden hengerének szívó- 
és kipufogóoldalának teljes lökethosszára és 
még a dugattyúgyűrűk alsó holtpontja alatti 
területre is elvégeztük. A vizsgálatból meg-
állapítottuk, hogy egy motoron belül az egyes 
hengerek kiindulási állapotában és kopásában 
feltűnő eltérés nem mutatkozott, és a szívó- és 
a kipufogóoldal között sem lehetett nagy kü-
lönbséget tapasztalni. Mindegyik hengerfelü-
letről készített lenyomatról meg lehetett ál-
lapítani mind három dugattyúgyűrű (két 
kom presszió gyűrű és az olajlehúzógyűrű) alsó 
és felső holtpontját. A holtpontnál egyrészt 
kifényesedik a felület, másrészt itt több hossz-
irányú karc is kezdődik vagy végződik. A 
holtpontok helyzetét kimérve és összehason-
lítva meg lehetett állapítani, hogy egy moto-
ron belül a négy hengernél összesítve a for-
gattyústengely egyes hajtókacsapjainak távol-
sága a forgástengelytől, a hajtókarhosszak és 
a dugattyú csapszegfurat tengelytávolsága a 
gyűrűhoronytól mennyire voltak különbö-
zőek. 

A holtponti sáv szélességéből a hajtókar-
csap/hajtókarfurat, hajtókar/dugattyúcsap-
szeg/dugattyú és a gyűrűhorony/gyűrű illesz-
tésére lehet következtetni. Egy henger szívó- 
és kipufogóoldalánál a holtpontmagasságok 

különbségéből a holtpontokban a dugattyú 
helyzetének ferdeségére (billegésére) lehet 
következtetni. A kopás a hengerfelületen 
olyan formában jelentkezik, hogy a felület 
gyártási mintázatának magassága csökken, a 
finom mintázat el is tűnhet, másrészt a felü-
leten olyan hosszirányú karcok keletkeznek, 
melyek gyártáskor egyáltalán nem voltak. A 
kopásnyomokból arra lehetett következtetni, 
hogy az elvárásoknak megfelelően a legna-
gyobb kopás a löket mentén, a löket felső 
harmadában van, ahol egyrészt az égésből a 
legnagyobb nyomások hatnak a dugattyúra, 
és ahol már mind a három gyűrű érintkezik 
a hengerfelülettel. A legkevesebbet – 500 órát 

– járatott motor (2. ábra) hengerfelületén vol-
tak olyan területek, ahol nem volt kopásnyom, 
és abból, hogy a felület az égéstermékektől 
kokszosodott, arra következtettünk, hogy 
ilyen terhelés mellett nem is érintkezett azon 
a részen a gyűrű a hengerfelülettel. Mivel a 
gyűrűk alsó holtpontja alatt is voltak hosszirá-
nyú karcok; ez arra utalt, hogy itt a dugattyú 
palástfelülete érintkezett a hengerfelülettel. 

Az 1000 órát járatott motornál (3. ábra) 
sokkal több kopásnyom keletkezett, mint az 
500 órát járatottnál, és a teljes lökethosszon 
jelentkeztek a kopások, de még maradt min-
tázat az eredeti felületből is. 

Az 1500 órás teljes terheléssel járatott mo-
tor (4. ábra) hengerfelületén a kopás hatásá-
ra keletkezett hosszirányú karcok szinte tel-

Solecki Levente • Belsőégésű motorok …

3. ábra • Az 1000 órát járatott motor kiindulási és kopott hengerfelületéről készített lenyomat

jesen eltüntették az eredeti mintázatot, a 
min tázat szempontjából ez a hengerfelület 
megközelíti ezzel az élettartamának végét.

 A másik vizsgálati sorozatot egy spirálhó-
nolt (5. ábra) és egy lézerkezelt hengerfelüle-
tű (6. ábra), de egyébként ugyanolyan felépí-
tésű négyhengeres Otto-motoron végeztük. 
A motorok hengerfelületeinek szívó- és kipu-
fogóoldalairól vettünk a kiindulási állapotban 
szilikon lenyomatokat. Ezután a motorokat 
40 órát járatták fékpadon könnyű terheléssel. 
A járatás után a motorokat szétszerelték, és a 
kopott hengerfelületekről lenyomatot vet-
tünk. Ezután a motorokat (ugyanúgy, mint 
legelőször) összeszerelték, és megint 100 órát 
járatták könnyű terheléssel. A járatás után 
me gint szétszerelés és a hengerfelületekről 
lenyomatvétel következett. Így össze lehet 
hasonlítani, hogy ugyanannak a motornak a 
hengerfelülete a bejáratás első 40, majd az azt 
követő 100 órája alatt, ami a további műkö-
dés szempontjából nagyon fontos, hogyan 

változik. A vizsgálat alapján megállapítottuk, 
hogy az első 40 órás járatás mindkét henger-
felületen nem jelentős kopásnyomokat hagy. 
A különbség a következő 100 órás járatásnál 
jelentkezik: míg a spirálhónolt hengerfelüle-
tű motornál további kopásnyomok keletkez-
nek, addig a lézerkezelt hengerfelületű mo-
tornál nem keletkezik további észrevehető 
kopásnyom ez alatt a 100 óra futás alatt. Tehát 
a lézerkezelt hengerfelület viselkedése kedve-
zőbb, mint a spirálhónolté, mivel a rövid 
bejáratás után a kopás lecsökken. A mérési 
módszer alkalmasnak mutatkozik ilyen több-
lépcsős – a motor ismételt szét- és összeszere-
lésével járó – kopásvizsgálatok elvégzésére.

Összefoglaló

A hengerfelületek közvetett vizsgálata szili-
konlenyomatokkal alkalmas a felület mikro-
geometriájának ellenőrzésére, abból a szem-
pontból is, hogy a kiindulási állapot megfe-
lel-e a követelményeknek, valamint a kiindu-

4. ábra • Az 1500 órát teljes terheléssel járatott motor kiindulási 
és kopott hengerfelületéről készített lenyomat

5. ábra • A spirálhónolt hengerfelület kiindulási, 40 és 140 órás kopott 
állapotáról készített lenyomat képe
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lási állapotot össze lehet hasonlítani a henger-
felület későbbi kopott állapotával. A kopás 
vizsgálatából következtetéseket lehet levonni 
mind a hengerfelület üzemi tulajdonságaira, 
mind az üzemeltetésre.

A kutatás a Mobilitás és környezet, Járműipari, 
energetikai és környezeti kutatások a Közép és 

Nyugat-Dunántúli Régióban projekt keretében 
a Magyar Állam és az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósult meg.

Kulcsszavak: belsőégésű motorok hengerfelülete, 
spirálhónolás, lézerkezelés, kopásvizsgálat, lenyo
mattechnika

6. ábra • A lézerkezelt hengerfelület kiindulási, 40 és 140 órás 
kopott állapotáról készített lenyomat képe
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KOPÁSI FOLYAMATOK ONLINE MÉRÉSE 
RADIONUKLEÁCIÓS TECHNIKA (RNT) 

SEGÍTSÉGÉVEL
 Mathias Roman Dreyer Gergye Tamás
 PhD, Széchenyi István Egyetem MSc, Széchenyi István Egyetem

1. Bevezetés

A magyar nyelvben a kopás szót két jelenség-
re is használjuk. Egyrészt a terhelés hatására, 
az alkatrészeken lejátszódó kopási folyama-
tokat, másrészt annak eredményét nevezhet-
jük kopásnak. Így beszélhetünk gyors kopás-
ról (ha a folyamatra gondolunk) és nagy ko-
pásról (ha az alkatrész méretváltozására 
gondolunk) (Vámos).

A világban előforduló szerkezetek és gép-
alkatrészek élettartamát a kopás szabja meg. 
A kopás mértéke és annak változása jelentősen 
befolyásolja az alkatrészek méretét, fizikai és 
kémiai tulajdonságát, munkavégző képessé-
gét stb.. A kopás kiinduló forrása lehet repe-
désnek, törésnek, valamint alkatrészek berá-
gó dásának.

Az alkatrészek felületén egyszerre több 
ko pástípus is előfordulhat. A kialakuló kopás-
típust különböző tényezők kölcsönhatása 
ha tározza meg: igénybevétel (pl.: terhelés, hő), 
súrlódó anyagok (pl.: mechanikai, fizikai és 
kémiai tulajdonságok), kenőanyag (folyadék, 
szilárd, gáz) stb.

A kopás mérésére különböző módszereket 
alkalmaznak. A hagyományos módszereknél 
(tömegmérés, olajminta-elemzés, hosszmérés) 

az alkatrészek kopását egy bizonyos működé-
si idő eltelte után, szétszerelt állapotban ha-
tározzák meg, vagy mintavételezés (olajminta-
elemzés) útján mérik. A mérések hátránya, 
hogy a kopás folyamatának alakulásáról nem 
adnak információt.

Vannak a hagyományos módszerekkel 
ellentétben olyan módszerek, amelyek segít-
ségével a kopás folyamatosan (online) mérhe-
tő, azaz a folyamat alakulása nyomon követ-
hető. Ennek köszönhetően a vizsgált alkatré-
szen vagy alkatrészeken fellépő, terhelésválto-
zás hatására létrejövő kopás folyamatosan 
mérhető.

A következő fejezetekben szeretnénk rövi-
den a tribológiát mint különálló tudomány-
ágat, a különböző súrlódás- és kopásmechaniz-
musokat, a különböző kopásmérési mód sze-
reket és a motorfejlesztésben alkalmazott 
ko  pásmérési eljárást részletesen bemutatni.

2. Tribológia

A tribológia tudományának a története az 
emberiség történelmével egyidős. Gondol-
junk csak az ősemberre, aki a kőszerszámok 
kialakításánál valamint a tűzcsiholásnál, ta-
pasztalat útján használta a súrlódás és kopás 
jelenségét (1. ábra).


