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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

 

A siklócsapágyak egyike a legrégebben és leggyakrabban alkalmazott 

gépalkatrészeknek. Az elmúlt évek során a siklócsapágyak nagy fejlődésen mentek 

át, terhelhetőségük, igénybevételük fokozatosan növekedett, hiszen a motorok gyors 

fejlődése megköveteli a változásokat. 

A csapágyak túlnyomó részét belsőégésű motorokba építik be. A motorok 

teljesítményének növelésénél az a cél, hogy jó termikus- és mechanikai hatásfokot 

érjenek el. Egy csapágy két legfontosabb funkciója az erő felvétele és a relatív 

mozgás által keletkező súrlódási erő minimalizálása, a munkafelületen fellépő kis 

súrlódási tényezőn keresztül. Az igénybevétel összetettsége miatt egy siklócsapágy 

sok esetben többrétegű és a rétegeknek gyakran ellentétes tulajdonságokkal kell 

rendelkeznie. 

Megkülönbözetünk egyrétegű és többrétegű csapágyakat. Az egyrétegű csapágyak 

leggyakoribb példája ólom-bronz anyagú csapágyak, ez esetben a csapágypersely és 

a bélésanyag azonos. 

A többrétegű csapágy áll csapágyházból, amely a mechanikai terhelést felveszi és a 

bélésanyagból, amely a jó siklási tulajdonságokat biztosítja. Ezeknek a szerkezetük: 

acélcsésze, nikkelréteg és ólombronz bélésfém vagy ónalapú csapágyfém. Ezekben 

az esetekben a rétegeket egymáshoz adhéziós erők kötik. 

A többrétegű csapágyak úgy is készíthetők, hogy a persely felületébe a persely 

anyagával monotektikus rendszert képző ötvözőt jutattunk, amelynek az elkülönült 

cseppjei szilárd kenőanyagként szolgálnak. Ez az ötvöző többségében ólom. Az 

ólom a használatos szerkezeti anyagokkal monotektikus rendszert alkot. Az 

ötvözetek széles skáláján a monotektikus ötvözetek egy speciális csoportot 

képviselnek. 

A monotektikus ötvözetek előállítása történhet porkohászati úton, pórszórással, 

szalagöntéssel (strip casting), folyamatos síköntéssel (plannar flow casting), 

rheocasting (öntészeti módszer, amikor az ötvözet likvidusz és szolidusz 

hőmérséklete közötti állapotáról történik az öntés) eljárással és lézersugaras 
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felületkezelési technikával. Amennyiben az ötvözetet lézersugaras felületkezelési 

technológiát felhasználva készítik el, az extrém gyors hűlési körülmények miatt 

még speciálisabb tulajdonságok érhetők el.  

A monotektikus ötvözetek előállításának klasszikus módja - homogén olvadék 

előállítása, majd annak kristályosítása - azért ütközik nehézségekbe, mert 

megszilárdulás előtt az olvadék két különböző sűrűségű olvadékra válik szét. A 

gravitáció hatására a nagyobb sűrűségű olvadék fázis cseppjei lefelé mozdulnak, így 

megszilárdulás után az ötvözet összetétele makroszkopikus méretekben különbözni 

fog. 

A lézersugaras felületkezeléssel előállított monotektikus ötvözeteknél nagy 

sebességgel történik a kristályosodás, ennek következtében a két különböző 

sűrűségű olvadék nem válik szét és olyan szerkezet alakul ki, ahol finom lágy 

kiválások találhatók közel egyenletes eloszlással a mátrixban, amelyek szilárd 

kenőanyagként szolgálnak. A lézersugaras ötvözés lényege, hogy a darab teljes 

tömegének tulajdonságait változatlanul hagyva csak a felületi réteg tulajdonságait 

változtatjuk meg. 

Nagy előnye ezzel a technológiával előállított csapágyaknak, hogy a csúszófelület 

és a támasztóréteg között fémes kapcsolat van. 

 

Mindezek alapján a munkám során kitűzött célom az volt, hogy: 

 

− létrehozzak a nagy szilárdságú mátrix felületén homogén, finom, egyenletes 

eloszlású alumínium-ólom ötvözetet siklócsapágy anyagok számára, 

lézersugaras felületkezelési technikával,  

− tanulmányozzam a monotektikus ötvözeteket és a szövetszerkezetet 

kvantitatívan jellemezzem, 

− a létrejött felületi réteg geometriai adatai, valamint a siklási tulajdonsága és 

a lézersugaras felületkezelési technika paraméterei között kapcsolatot 

határozzak meg. 
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2. KÍSÉRLETEK 

 
2. 1. Alapanyag 
 
Alapanyagként nagy szilárdságú, jó hővezetőképességű ötvözeteteket választottam. 

Egyik alap ötvözetnek az Al7Si ötvözetet használtam, mert az ilyen ötvözetek jól 

önthetőek, nagy szilárdsággal rendelkeznek és gyakran készítenek belőlük különféle 

gépalkatrészeket. Ezeket feldaraboltam, majd KMM5 típusú kemencében 800 °C-on 

megolvasztottam és 60x20x130 mm formába öntöttem. A leöntött darabokat 

15 mm x 20 mm x 130 mm méretűre daraboltam fel. A próbadarabok mérete 

15x20x130 mm, a lézerrel kezelt felület: 15x130 mm volt. 

A másik alapötvözet Al-4Cu-1.5Si-0.5Mg ötvözet préstuskó darabjaként állt 

rendelkezésemre, amelynek átmérője 55 mm volt. Ezeket feldaraboltam és így 

próbadarabok magassága 15 mm volt. A lézerrel kezelt körfelület: ∅külső45 mm, 

∅belső 28mm volt. A mintadarabok kezelendő felületét P400-as csiszolópapírral 

csiszoltam. Az alumíniumötvözet kis abszorpciója miatt a lézeres felületkezelés 

előtt a próbadarabokat Flux 4 Mg (DIN 8511:F-LH1) folyatószerrel vontuk be.  

 
2.2. Lézersugaras felülkezelés 
 
A kísérletek során kétféle egylépéses és egy kétlépéses felületkezelési technológiát 

alkalmaztam.  
 

- Az egyik egylépéses (por befúvásos) technológiánál a lézersugár által 

megolvasztott rétegbe Ar vivőgázzal, 40-60 μm átmérőjű Bi szemcséket fújtunk Al-

7Si alapötvözetbe, különböző lézerteljesítménnyel (2;2,5;3;3,5 kW) és különböző 

előtolási sebességek (300; 600; 900 mm/min) mellett. A lézeres kezelés során 5 

lézeres nyomot készítettünk 50%-os átfedéssel, a lézersugár nyalábon belüli energia 

eloszlása TEM01 módusú. A mintadarabokat grafittal vontuk be az alumínium 

ötvözetek kis abszorpciója miatt. Megkíséreltük az ólom szemcsék befújását is, 

azonban nem jártunk sikerrel, mert az ólom szemcsék összeálltak és nem lehetett Ar 

vivőgáz segítségével sem kifújni. 
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- A másik huzaladagolásos egylépéses technológiánál kis és nagy lézer 

teljesítményű kísérletsorozatot különböztettem meg. A kis lézer teljesítményes 

kísérletsorozat (1-8 próbadarabok) során csak a lézer teljesítményét változtattuk 

1,5-2,04 kW között. A nagy lézer teljesítményű kísérleteknél (9-20 próbadarabok) a 

2 és 2,4 kW lézer teljesítménynél a lézersugár mozgási sebességét változtattuk 

1500-1800-2100 mm/perc között. A lézeres kezelés során 8 felrakott zóna készült. 

A lézersugár minősége 12 mm*mrad volt. 
 

- A kétlépéses technológiánál (bevonat beolvasztás) az Al-7Si ötvözet 

felületére kb. 0,1 mm vastagságú ólomréteget vittünk fel galvanizálással, majd 

különböző lézerteljesítménnyel (2;2,5;3;3,5 kW) és különböző előtolási sebességek 

(300,60,900 mm/min) mellett összeolvasztottuk. A lézeres felületátolvasztás során a 

felülettől 20 mm-re 45 °-ban 6 mm átmérőjű csövön bevezetett 15 l/perc 

mennyiségű argon védőgázt alkalmaztunk. A lézer fókuszátmérője 2 mm volt. A 

lézeres kezelés során 8 lézeres nyomot készítettünk 50%-os átfedéssel.  

 

A monotektikus felületi rétegek kialakítására a Bay Zoltán Anyagtudományi és 

Anyagtechnológiai Intézet 5 kW teljesítményű, CO2 lézerberendezésével és a 2.7 

kW teljesítményű Nd:YAG lézerberendezésével történtek. (1. ábra és 2. ábra).  

  

1. ábra CO2 lézer a BAYATI-ban 2. ábra Nd:YAG lézeres huzaladagolás 
a BAYATI-ban 
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2.3. Vizsgálatok 

 

A lézersugaras felületkezeléssel kialakított monotektikus felületi rétegek 

megismerésére metallográfiai és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokat 

alkalmaztam. 

A fénymikroszkópos vizsgálatoknál a zóna geometriájára jellemző méretek 

változását vizsgáltam a lézerteljesítmény és az előtolási sebesség függvényében. 

Fénymikroszkópos és Quantimet Image 500 Workstation képelemző berendezés 

segítségével meghatároztam az utolsó ötvözött zóna területét. Egy próbadarabon 

belül a mélység függvényében (az ötvözött zóna és az alapanyag határától 

0,2;0,4;0,8 mm távolságban) az első, a harmadik és ötödik ötvözött zónában 

határoztam meg a szekunder dendritág távolságot és cella méretét.  

 

A pásztázó elektronmikroszkópos képeken a Quantimet Image 500 Workstation 

képelemző berendezés segítségével meghatároztam az ólom, illetve bizmut cseppek 

térfogat %-át és mérte szerinti eloszlását. Minden Al-7Si-10Bi darabnak a 3. és az 

5. zónájáról, illetve Al-7Si-10Pb és Al-4Cu-1.5Mg-20Pb darabnak az 5. illetve 8. 

ötvözött zónájáról, a zóna felső-, középső és alsó részéből nagyobb nagyítású 

képeket készítettem, hogy a képelemző berendezéssel történt vizsgálatok során 

megfelelően tudjam detektálni az ólom részecskéket. 

Pin-on-disk típusú tribométeres vizsgálat segítségével meghatároztam a súrlódási 

együttható értékeket. 

Az 1.táblázat az összes kísérlet paramétereit illetve az elvégzett vizsgálatokat 

tartalmazza. Meg kell említenem, hogy minden kísérletből párhuzamos 

próbadarabok készültek, azonban ezek jelölésére már nem tértem ki külön. 
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1. táblázat Lézeres felületkezelési kísérletek 
 

Lézeres felületkezelési 
paraméterek 

Alapanyag Ötvöző 
anyag 

Lézeres 
felületkezelés

i eljárás 
Lézer 

teljesítmény 
[kW] 

Előtolási sebesség 
[mm/min] 

Próbadarab 
jele Megjegyzés Elvégzett 

vizsgálatok 

2; 2,5; 3; 3,5 300 I-1, I-2, I-3, I-4 

2; 2,5; 3; 3,5 600 I-5, I-6, I-7, I-8 Al7Si Bizmut 

Lézeres 
felületkezelés 
CO2 lézerrel 
Egylépéses 

technika 2; 2,5; 3; 3,5 900 I-9, I-10, I-11, I-12

-Bizmut szemcsék  
             Ø 40-60 μm  
-Gázáram 15l/perc (Argon) 
-Fúvóka       Ø 6 mm 
-Lézer sugár folt  Ø 2 mm. 
-5 átolvasztott zónát készült 
50 % -os átfedéssel. 

-Metallográfiai 
vizsgálatok 
(Fénymikroszkóp,  
-SEM, EDS 
-Képelemző berendezés-
sel végzett vizsgálatok 
-Keménységmérés 

2; 2,5; 3; 3,5 300 II-1, II-2, II-3, II-4 

2; 2,5; 3; 3,5 600 II-5, II-6, II-7, II-8 Al7Si Ólom 

Lézeres 
felületkezelés 
CO2 lézerrel 
Kétlépéses 
technika 2; 2,5; 3; 3,5 900 II-9, II-10, II-11, 

II-12 

-Az eljárás előtt a 
próbadarabok felületére 
elektrolitikusan 0,1 mm 
vastagságú ólomréteget 
választottam le. 
-Gázáram 15l/perc (Argon) 
-Fúvóka       Ø 6 mm 
-Lézersugár folt  Ø 2 mm. 
-8 átolvasztott zónát készült 

 
-Metallográfiai 
vizsgálatok 
(Fénymikroszkóp,  
-SEM, EDS 
-Képelemző berendezés- 
sel végzett vizsgálatok -
Keménységmérés 

2 600 III-1, III-2, III-3, 
III-4

2,5 600 III-5, III-6, III-7, 
III-8

3 600 III-9, III-10, 
III-11, III-12

Al7Si Ólom 

Lézeres 
felületkezelés 
CO2 lézerrel 
Kétlépéses 
technika 

3,5 600 III-13, III-14, 
III-15, III-16

 
-Gázáram 22 l/perc (Argon) 
-Fúvóka       Ø 10 mm 
-Lézersugár folt   Ø 2 mm 
-8 átolvasztott zóna készült 
50%-os átfedéssel. 

 

-Metallográfiai vizs-
gálatok 
(Fénymikroszkóp,  
-SEM, EDS 
- Képelemző berendezés-
sel végzett vizsgálatok 
-Keménységmérés 
-Tribológiai vizsgálatok 
(Pin on Disk, 
Profilométeres 
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Lézeres felületkezelési 

paraméterek 
Alapanyag Ötvöző 

anyag 

Lézeres 
felületkezelési 

eljárás 
Lézer 

teljesítmény 
[kW] 

Lézersugár 
mozgási sebessége 

[mm/min] 

Próbadarab 
jele Megjegyzés Elvégzett 

vizsgálatok 

1,50 1800 V-1, V-2 

1,65 1800 V-3, V-4 

1,85 1800 V-5, V-6 

2,04 1800 V-7, V-8 

-Huzalsebesség 3,6 m/perc 
-Gázáram 22 l/perc 
(Argon) 
-Fúvóka       Ø 10 mm 
-Lézersugár folt  Ø 2 mm 
-8 átolvasztott zóna készült 
50%-os átfedéssel. 
 

-Metallográfiai 
vizsgálatok 
(Fénymikroszkóp,  
-SEM, EDS 
- Képelemző berendezés-
sel végzett vizsgálatok  
-Keménységmérés 
-Tribológiai vizsgálatok 
(Pin on Disk)

2,04 1500 VI-9, VI-10 

2,41 1500 VI-11, VI-12 

2,04 1800 VI-13, VI-14 

2,41 1800 VI-15, VI-16 

2,04 2100 VI-17, VI-18 

Al4Cu1.5Mg Ólom 

Lézeres 
felületkezelés 
YAG lézerrel 

(huzaladagolással)
Egylépéses 

technika 
 

2,41 2100 VI-19, VI-20 

 
-Huzalsebesség 3,6 m/perc 
-Gázáram 22 l/perc 
(Argon) 
-Fúvóka       Ø 10 mm 
-Lézersugár folt  Ø 2 mm 
-8 átolvasztott zóna készült 
50%-os átfedéssel. 
 

 
-Metallográfiai 
vizsgálatok 
(Fénymikroszkóp,  
-SEM, EDS 
- Képelemző berendezés-
sel végzett vizsgálatok 
-Keménységmérés 
-Tribológiai vizsgálatok 
(Pin on Disk) 
-Röntgendiffrakciós 
mérés 
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3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

I.  Az ötvözött zónák geometriai vizsgálatának eredményei alapján: 

1. Összefüggést állapítottam meg az ötvözött zónák mélysége (D) 

valamint az alkalmazott teljesítmény (P), ötvözött zónák sorszáma (N) 

és az előtolási sebesség (vb) között: 

 ( )[ ]
n
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2. Kidolgoztam egy olyan módszert, amely biztosítja az állandó 

vastagságú réteg létrehozását, a teljesítmény folyamatos 

változtatásával, amely az alábbi egyenlet segítségével fejezhető ki: 
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II. Az irodalomból ismert szerkezeti paraméterek felhasználásával 

meghatároztam a lehűlési sebességet, valamint a lehűlési sebesség alapján a 

kristályosodódási front mozgási sebességét a tócsa mélységének a 

függvényében. Ezek felhasználásával kiszámítottam a látszólagos 

hőmérséklet gradienst (Gl) és a valódi hőmérséklet gradienst (Gv). 

Bebizonyítottam, hogy a valódi hőmérséklet gradiens (Gv) a tócsa aljától a 

tetejéig folyamatosan csökkent, szemben az irodalomból ismert látszólagos 

hőmérséklet gradienssel (Gl), amely a tócsa közepén minimumot mutat. 

 

III. Egylépéses (por befúvásos) technológiával 10 t% bizmut tartalmú, 

kétlépéses (bevonat beolvasztás) technológiával 10 t% ólom tartalmú 

homogén felületi réteget hoztam létre. Különleges huzaladagolási 



technikával létrehoztam nagy Pb (~50 t%) tartalmú adalékanyagot, amely 

felhasználásával több mint 20 t% tartalmú felületi réteget alakítottam ki. 

 

IV. Háromféle lézersugaras felületötvözési technikát felhasználva közel 

homogén monotektikus felületi réteget hoztam létre, amelyre az alábbiak a 

jellemzők: 

1. a réteg az epitaxiális növekedése miatt fémes kapcsolatban van a nagy 

szilárdságú hordozó réteggel. 

2. a rétegben a zónák sorszámától a koncentráció nem függ,  

3. a rétegben mind a teljesítmény, mind az előtolási sebesség 

növekedésével csökken a koncentráció, 

4. a réteg aljától a tetejéig a részecske átlagos mérete nő, összhangban 

azzal, hogy a lehűlési sebesség a zóna aljától a tetejéig csökken. 

 

V.  Létrehoztam huzaladagolási technikával nagy szilárdságú alapötvözeten 

monotektikus ötvözet, amelynek siklási tulajdonsága megfelelő a 

siklócsapágyak számára. 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK GYAKOKORLATI 

ALKALMAZHATÓSÁGA 

 
A javasolt technológiával létrehozható nagy szilárdságú alapanyag felületén jó 

siklási tulajdonságokkal rendelkező réteg, amely az epitaxiális növekedése 

miatt fémes kötésben van az alapanyaggal. Következésképpen ez a technológia 

alkalmas új típusú sikló csapágyak sikló felületének készítésére. 

 

Az ötvözött zónák geometria vizsgálatai során (mélység) meghatározott 

függvénykapcsolatok alapján számolva a zónaszám, előtolási sebesség 

függvényében közel állandó zóna szélességet és a mélységet lehet elérni. Így 

adott technológiai paraméterek mellett ez az eljárás alkalmazható állandó 

vastagságú rétegek létrehozására.  

 

Az alkalmazott vizsgálati módszerek és azok eredményei a graduális képzésben 

(Fémtan I. Anyagszerkezettan II. tárgy keretein belül) hasznosulnak. 
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5. SUMMARY 

 
Bearings went through continuous evolution during the last years. The most 

frequent bearer material of the bearings was: steel, Sn-bronze and Al-bronze. In 

case of some types, e.g. Sn-bronze, there is no need liner of bearing to help 

slide. In other cases the pillow containing ~ 95% Sn assures good sliding 

properties. However these bearing materials have already reached their load 

ability limit, so need arose to develop new bearing materials. 

Taking into account the above things, the aim of my work was to: 

- establish homogeneous, fine, uniformly distributed aluminium – lead 

alloy and bismuth for bearings on the surface of  a high strength 

material by laser surface treatment technique; 

- studying the monotectic structure, to make quantitative characterisation 

of the structure; 

- find relations between the geometric data of the solidified surface layer, 

its sliding properties and the  parameters of the laser surface treatment 

technique. 

Experiments were performed by applying the one-step and two-step surface 

treatment. In case of the one-step techniques (powder blow in) Bi grains were 

blown into the laser melted surface with Ar with different laser power and laser 

scan speeds. In case of the other one-step technique Pb was added into the laser 

melted surface of Al-4Cu-1,5Mg alloy by wire feeding with different laser 

powers and laser scan speeds. In case of the two-step method (coat melting) 

lead layer of ~ 0,1 mm thick was made on the surface of Al-7Si alloy by 

galvanization, then they were melted with different laser powers and laser scan 

speeds.  

The depths of the melted/alloyed zones were examined. It was stated, how the 

size of the zones depends on the technological parameters. Proposal was 

worked out to establish a layer with constant thickness by continuous changing 

of the laser power. 
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Structure of the alloyed surface layer was examined. By the relationships of the 

literature connections were found between the structure parameters (secondary 

dendrite arm spacing – λ2, cell size – λ1) and thermal parameters (cooling rate - 

, solidification front rate – v, temperature gradient – G). Apparent 

temperature gradient (G

LT&

S) and real temperature gradient (Gr) were determined. 

Quantity and distribution of the alloying elements (Bi, Pb) were examined in 

the layer as a function of the technologic parameters (number of alloyed zones, 

laser scan speeds, laser power). Applying these three technologies a fine, soft 

alloy metal precipitates are found and those functional as a solid grease. It was 

stated that a layer of 10w% (Bi, Pb) could be produced by powder blowing and 

coat melting techniques by CO2 laser. A layer of 20 w% Pb content was 

produce by the wire adding method by applying Nd: YAG laser.  

Sliding properties of the surface layers were examined. It was stated that the 

min. additional app. 20 w% Pb needs to suitable sliding properties. 

New technology with a new material alloy was developed to produce fine, 

homogenous, fine, uniformly distributed aluminium – lead alloy on the surface 

of bearings. 
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