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Számonkérés módja  félévközi jegy 

Oktatási cél: Az egymással kapcsolódó, egymáson elmozduló műszaki felületek tribológiai folyamatainak 
megismerése. A gépek, gépelemek működés szempontjából kedvező tribológiai környezetének kialakítási 
szempontjai. A súrlódási, kopási, kenési folyamatok mélyebb megismerése. 

Oktatási hét  Részletezett tematika 

1. A tribológia fogalma. Történeti áttekintés. A súrlódás, kopás, kenés vizsgálatának történeti 
fázisai; a tribológiai folyamatok befolyásolásának eszközei a történeti fejlődés tükrében. 

2. A tribológia tárgya: a tribológiai rendszer. A tribológiai rendszer elemei; a súrlódási, kopási, 
kenési folyamatokat befolyásoló tényezők. 

3. Gépelemek mikrogeometriája, mikrotopográfiája. A felület geometriai egyenetlenségeinek 
osztályozása, szerepük a tribológia folyamatokban. 

4. A mikrogeometria mérése. A felületi érdességmérés eszközei, módszerei. A mikrogeometria 
jellemzésének szabványos eljárásai. 

5. A mikrotopográfia vizsgálata. A felületi mikrotopográfia méréstechnikája. A felületi textúra 
jelentősége. A felületei mikrotopográfia jellemzésének módszerei. 

6. Felületalakító eljárások. A felület mintázatának hagyományos (forgácsolási technológiák) és 
modern eljárásai („surface finishing”, bevonatolás). 

7. Súrlódás. A súrlódás fizikai folyamata. A súrlódást befolyásoló tényezők.  

8. Kopási folyamatok. A kopási folyamatok csoportosítása, jellemzése. Gépelemek kopási 
jelenségei. 

9. Kopási mechanizmusok. Az abrázió, az adhézió, a fáradás, a tribokémaiai reakciók és az erózió 
mechanizmusa. A kopást befolyásoló tényezők. 

10. Kenésállapotok, gépelemek kenése. A száraz, határ, vegyes és folyadékkenési állapot. 
Kenőzsírok, kenőolajok. 

11. Sikló és gördülőcsapágyak tribológiája. Sikló- és gördülőcsapágyak kialakításának tribológiai 
szempontjai. Csapágyak tribológiai tönkremenetele. 

12. Munkahengerek, dugattyús gépek tribológiája. Párhuzamosan elmozduló felületek súrlódási, 
kopási, kenési viszonyai. Az optimális működés kialakításának lehetőségei. 

13. Fogaskerekek tribológiája. A súrlódási, kopási folyamatok megjelenése fogaskerekek 
érintkezésénél. A fogaskerekek tönkremenetelének tribológiai okai. 

14. Tömítések tribológiája. Mozgó és nyugvó tömítések típusai, kialakításuk főbb szempontjai. 
Tömítések beépítési környezetének kialakítási szempontjai. 

Évközi követelmények: A félév során 2 db zárthelyi dolgozat kerül megírásra (max. 30-30 pont), valamint 2 
laborjegyzőkönyv leadása kötelező (max 20-20). Mindkét ZH dolgozat, és mindkét HF esetén min 40% szükséges 
az eredményes teljesítéshez. 
A pótlás módja: A laborjegyzőkönyvek kizárólag a szorgalmi időszakban pótlási díj befizetése mellett 
javíthatók. A szorgalmi időszak utolsó hetében lehetőség van a sikertelen zh dolgozatok pótlására  
A félév érvényessége, az érdemjegy kialakításának szempontjai: 
A tárgy félévközi jeggyel zárul. Érvényes a féléve annak, aki a szorgalmi időszakban megfelelő szinten 
teljesítette a laborfeladatait valamint a 2 zh-n is megszerezte a szükséges minimum pontszámot. A félév során 
megszerezhető pontszámok alapján (max 100 pont) az érdemjegyek: 0-50 pont: elégtelen (1); 51-62 pont: 
elégséges (2); 63-75 pont: közepes (3); 76-87 pont: jó (4); 88-100 pont: jeles (5). A vizsgaidőszak első két 
hetében félévközi jegy pótlásra van lehetősége azon hallgatóknak, akik a laborjegyzőkönyveket a szorgalmi 
időszakban sikeresen teljesítették, de valamelyik zh dolgozaton nem sikerült elérniük a min 40%-os szintet. 
Irodalom: 

Kötelező: Kozma Mihály: Gépelemek 9, Tribológia, siklócsapágyak, BME Egyetemi jegyzet 2001 

Ajánlott: Valasek István, Törös Mihályné: Tribológia, Műszaki Kiadó, Budapest, 2007 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: A hallgatóktól kapott folyamatos visszajelzések figyelembe vétele. 
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