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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A második évezred végén az ipar szinte valamennyi területén általános igény, és ebből 
következő törekvés mutatkozik precíziós alkatrészek és rendszerek miniatürizálása iránt. Ez a 
kereslet, piackutató cégek elemzése alapján, a következő években erőteljesen növekedni fog. 
Az optikai alkatrészeket és precíziós felületeket mikroforgácsolással lehet előállítani, aminek 
a piaci részesedése növekedni fog. 
A tucatnyi, mikrostruktúra kialakítására alkalmas technológia azonban nem versenytársa 
egymásnak, mert csak egymást kiegészítve tudják kielégíteni az ipar igényeit. Ezen 
technológiák közül egy a mikroforgácsolás, ami a hagyományos forgácsolás átültetését jelenti 
a mikrométer világába, persze a speciális körülmények figyelembe vételével. A 
mikroforgácsolás az egyik legsokoldalúbban felhasználható mikrotechnológia. 
A kutatási munka során a célkitűzéseimnek megfelelően polikristályos anyagok (makro, 
normál és mikrométer alatti szemcseméretekkel), mikrométeres nagyságrendű forgácsolási 
paraméterekkel történő mikroforgácsolásának törvényszerűségeit vizsgáltam kísérleti és 
elméleti úton. A kísérletek során a mikroforgácsolást jellemzően egykristályos gyémánt 
szerszámmal végeztem el. A megmunkált anyag elsősorban réz, de alumínium és wolfram 
forgácsolási kísérletével is foglalkoztam. 
A kísérletek vizsgálatához fény- és pásztázó elektromikroszkópos vizsgálatot, AFM (Atomic 
Force Microscope), lézeres felület integritás, érdességmérést alkalmaztam. Az orientáció 
meghatározására OIM (Orientation Imaging Microscope) mikroszkópot használtam. 
Az eddigi elméleti kutatások és elvégzett kísérletek kiderítették, hogy a hagyományos 
megmunkáláshoz képest jelentős mértékben megváltoznak a forgácsolási folyamatok és a 
tapasztalatok nem vihetők át a mikroforgácsolási folyamatra. A mikroforgácsolási folyamat 
során olyan jelenségek és hatások (visszarugózás, diszlokáció áramlás, orientációs hatás) 
kerülnek előtérbe, melyek szerepe hagyományos méretű forgácsleválasztáskor nem 
számottevő. 
Az értekezésben bemutatott kutatási munkám eredményeit, valamint az eredményekből 
levonható következtetéseket 5 tézisben foglaltam össze. 
A kutatás egyik legfontosabb következtetése, hogy mikroméretű forgácsleválasztás esetén az 
anyag anizotrópiája, rugalmassági tényezője, környezetének orientációja és a szerszám 
geometriai tulajdonságai is kitüntetett szerepet kapnak a felületi érdesség meghatározásában. 
Elméleti, végeselem és a gyakorlati vizsgálatok igazolták, hogy a szemcse orientáció és a 
diszlokáció áramláson kívül, a környező szemcsék tulajdonságai is befolyásolják a felületi 
minőséget, amit alátámaszt az előmunkálás során kialakult ikerszerkezet is. Ezen kívül a 
részletes vizsgálatok kimutatták, hogy kristályos éllel történő forgácsoláskor, a forgácsolt 
felület érdességét a szerszámél mikro- és makro-geometriai kialakítása, valamint a szerszám 
és a munkadarab relatív mozgása, azaz az él érdessége, a kontaktvonal hossza és az előtolás 
nagysága határozza meg.   
Kutatási munkám további eredményei a forgácsleválasztási folyamat vizsgálatával (csúszási 
síkok, sorjaképződés, ikerszerkezet), elemzésével és a szemcseméret változásának (makro, 
mikro és „nano”, mikrométer alatti) hatásaival kapcsolatosak. 
Az elért eredmények és a feltárt technológiai sajátosságok hozzájárulnak a mikroforgácsolás 
mélyebb megismeréséhez, valamint a forgácsleválasztási folyamat biztosabb és előre 
tervezhetőbb megvalósításához, valamint az optimális feltételek felállításához, a gyakorlati 
életben történő széleskörű felhasználáshoz. A jövőre nézve kutatások indíthatók a befolyásoló 
tényezők kiküszöbölésére, az ideális állapot és ezáltal a legjobb forgácsolási eredmény 
megtalálására. A kutatási munka eredményeképpen a mikroforgácsolási eljárás jobban meg 
tud felelni az ipar oldaláról támasztott, a miniatürizálás, precizitás irányába mutató igények 
kielégítésének. 



ABSTRACT 
 
In the end of second thousand year on almost all fields of industry a typical need can be 
observed for miniaturizing precision parts and systems, and according to this demand. Based 
on the analysis of market researches this request will presumably grow in a high extent in the 
following years. Optical parts and precision surfaces can be made by micro cutting; its market 
share will surely grow. 
However the numerous technologies capable for developing microstructure are not competing 
because these only if complete each other can fulfill the demands of the industry. Every 
technology has strengths and weaknesses. One of these technologies is micro cutting, which 
means the transplantation of traditional cutting into the world of micrometers, regarding the 
special circumstances. Micro cutting is one of the most utilizable micro technologies. 
During my research I have examined the disciplines of micro cutting of polycrystalline 
materials (with normal and less than micrometer) with micrometer size cutting parameters on 
experimental and theoretical ways. 
In the examination the micro cutting was made with a one-crystalline diamond tool. The 
produced material was copper first of all but also aluminium and tungsten were analyzed and 
tested. 
To the examination of experiments I have used Atomic Force Microscope (AFM), surface 
integrity and roughness measurement with laser. In order to defining of orientation I used 
Orientation Imaging Microscope (OIM). 
The theoretical and experimental researches were done as far proved that the cutting processes 
change significantly compared to the traditional producing, the experiences cannot be used in 
micro cutting. In micro cutting such effects and phenomena (spring-back, dislocation flow 
and orientation effect) accompany the processes that occur in traditional chip removal not at 
all. 
The results of my research and the conclusions are summarized in 5 theses. 
One of the most important conclusions is that in micro cutting the anisotropy, flexibility, 
environmental orientation and geometrical characteristics of the material get into focus when 
defining the surface roughness. 
My theoretical with finite element method and experimental researches proved that surface 
quality is affected also by the characteristics of surrounding grains besides dislocation flow 
and grain orientation; this is confirmed by the twin structure formed during pre-machining.  
In addition the detailed examinations show that in case of cutting with a crystalline edge the 
roughness of the machined surface is determined by the micro and macro-geometrical form of 
the tool edge, the relative movement of tool and work piece, i.e. the roughness of the edge, the 
length of contact line and the size of feedrate, machining parameters. 
Further results of my research are connected to the examination of the process of chip 
removal (sliding planes, burr formation, twin structures) and the effects of grain size (normal 
and smaller than micrometer).  
The achievements and the disclosed technological characteristics support the deeper knowing 
of micro cutting and the realization of the more plan able chip removing process with optimal 
terms widely in the real life. By the future researches can start to make an end of the 
influenced parameters for the finding of the best cutting parameters and the ideal status. The 
micro cutting, based on the examinations, can offer a suitable process for the industry to fulfil 
the needs of miniaturizing, precision. 
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A  [%] Nyúlás 

A  [mm2] Keresztmetszet 

a, ap [mm] Fogásmélység 

b [mm] Forgácsszélesség 

h [mm] Forgácsvastagság 

b,B [nm] Burgers vektor 

d [-] Csúszási irány 

d [µm] Szemcseméret 
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Re [N/mm2] Folyáshatár 

Rp0,2 [N/mm2] Folyáshatár 
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1. BEVEZETŐ 
 
Az elmúlt évtizedekben a technika fejlődésében két, egymással nagyrészt összefüggő, 
domináns irányt figyelhettünk meg [61]. Egyrészről tovább folytatódott a megmunkálási 
eljárásokkal elérhető pontosság növekedése, másrészt a pontosság növekedése lehetővé tette a 
méretek csökkentését [47]. Mind a pontosság növekedése, mind a méretek csökkenése új 
megmunkálási eljárások kifejlesztését, a régi eljárások fokozatos továbbfejlesztését igényelték 
[50]. A megmunkálási technológiák fejlődését legjobban Taniguchi foglalta össze [1]. 
 

 
1. ábra. Megmunkálási eljárások fejlődése és rendszerezése Taniguchi szerint [1] 

 
Az 1. ábrán látható, hogy az elmúlt évtizedben a megmunkálási pontosság elérte az 1 
nanométeres értéket, és a prognózisa szerint a közeljövőben eléri a fizikai határt, azaz a 
járatos anyagminőségek atomrács méretét.  
Mindkét tendencia új megmunkálási eljárások kifejlesztését is igényelte, amelyek viszont 
szintén visszahatottak a megmunkálási eljárások továbbfejlesztésére [50]. Például a 
lézertechnika fejlődése előtérbe helyezte a fémoptikát, amely viszont az ultraprecíziós 
forgácsolás fejlesztését vonta maga után [36]. Az aszférikus fémtükrök méret, alak és 
felületminőségi pontossága mind a szerszámgéppel, mind a forgácsoló szerszámmal, mind az 
alkalmazott technológiával szemben magas követelményeket támasztott [81,110]. A modern 
ipar egyik legfontosabb szerszámanyaga a gyémánt lett, amely minden előfordulási 
formájában meghatározóvá vált [12]. 
A pontosság növekedése, a forgácsoló rendszer merevségének a növelése ellenére a 
forgácsméretek (h,b) csökkentését igényelte. A forgácsoláskor fellépő erők az 
anyagjellemzőkön kívül leginkább a forgácsméretektől függenek [19,54]. A forgács mérete 
(h,b) néhány mikrométer nagyságúra zsugorodott, szabályos élgeometriával történő 
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forgácsoláskor is. A forgács mérettel együtt (h,b) csökken a forgácstő mérete is [20]. 
Kristályos szerkezetű anyagok forgácsolásakor, (a szerkezeti anyagaink túlnyomó többsége 
ilyen), a forgácstő mérete jelentősen kisebb lett, mint az átlagos kristályméret, ezért új 
fogalmat kellett bevezetni, a mikroforgácsolás fogalmát [48].  
A második világháború után a lézertechnika, az űrkutatás nagy lendületet adott a fémoptika 
fejlődésének. A reflektív optikai elemek, sokkal jobb hatásfokkal, sokkal kisebb veszteséggel 
tudták a fény terelést és a leképezést megvalósítani, mint a transzmisszív optikai elemek. A 
numerikus vezérlési technika megjelenése és elterjedése már megengedte, hogy szférikus- és 
síkfelületek mellett aszférikus felületeket is alkalmazzunk. A szerszámgépek fejlődését a 
gyémántszerszám gyártás fejlődése is követte [111]. A nyolcvanas évek elejére már a fém 
optikai elemek gyártása túllépett a laboratóriumi kereteken és ipari gyakorlattá vált [59].  
Ha a forgácstő oldaláról vizsgáljuk a forgácsolási folyamatot, közömbös, hogy a forgácstő a 
kisméretű szerszám, vagy a beállított forgácsméretek miatt néhány mikrométer nagyságú. A 
forgácsleválasztás eredményét a forgácstő mikrogeometriai környezete fogja meghatározni 
[24]. 
Ebből a szempontból nagyobb jelentősége van a szerszámél minőségének, mint a tényleges 
szerszámméretnek, paramétereknek. Ultraprecíziós szerszámgépeken jó minőségű gyémánt 
egykristály éllel 1µm alatti méretpontossággal és 1-5 nm körüli átlagos felületi érdességgel 
(Ra) tudunk tükörfelületeket forgácsolni [23]. Taniguchi szerint ezt az eljárást az 
ultraprecíziós, mikromegmunkálások közé lehet és kell sorolni [1].  
Fém tükröket az emberiség már az ókorban is tudott készíteni, a középkorban már gépet is 
tudott építeni tükörfelületek készítésére. Az így készített tükrök jósága az ember 
kézügyességén, leleményességén múlott. A pontosság egyedüli kritériuma a szemmel látható 
helyes működés. A modernkor fémtükreinek profilméretét (generátor és direktrix görbéit) 
bonyolult számításokkal határozzuk meg, a méret és alakhűséget, valamint a felületi 
érdességet is rendkívül szűk tűrésekkel látják el [86]. A pontosságot műszeres méréssel 
ellenőrizzük. Az előírt pontosság eléréséhez több feltételnek kellett egyidejűleg teljesülnie. A 
numerikus vezérlést nagysebességű számítógéppel kellett kiegészíteni azért, hogy a szerszám 
pálya generálásakor az előtolási sebességnek megfelelően az interpoláció kielégítő 
pontossággal történjen meg. A szerszám és a munkadarab, megmunkálás alatti kölcsönös 
helyzetének a mérésére 1 µm-nél pontosabb mérőrendszert kellett beépíteni. A gyémánt 
egykristály él pontosságát és minőségét jelentősen 1 µm alá szorították le. Ezenkívül meg 
kellett oldani megmunkálás helyének rezgés-szigetelését, a hőmérsékletváltozás miatti nem 
kívánatos méret- és alakváltozások elkerülését [40]. Mindezek megoldása után következhetett 
a forgácsleválasztási technológia fejlesztése. Végül a forgácsolt felület pontosságának 
ellenőrzésére új mérési módszereket kellett keresni, új mérőeszközöket kellett kifejleszteni 
[35, 39]. 
A komplex fejlesztés a 60-as években kezdődött, és a 80-as évek elejére már látványos 
eredmények születtek. A fejlesztésben Taniguchi [1983], Loewen [1984], McKeown [1987], 
J.B. Bryan, és Lawrence, Suzuki [1964] játszottak meghatározó szerepet. Sok esetben az 
eredmények publikálása csak jelentős késéssel történt meg [63]. 
Hazánkban az ultraprecíziós forgácsolás kutatása, fejlesztése a 80-as évek közepén kezdődött 
el. A kutatások megindításában, és az első hazai ultraprecíziós eszterga előállításában Dr. 
Horváth M. [1986] professzor játszott meghatározó szerepet [51]. A tudatos és átgondolt 
kutatás- fejlesztés eredménye hozzásegített minket ahhoz, hogy már a 80-as évek végén 
érdemben bekapcsolódhassunk a nemzetközi kutató-fejlesztő munkába. Ezeknek az ipari 
felhasználásoknak a mentén több mostani ultraprecíziós forgácsolási alkalmazás is 
elkezdődött [78]. Legfőképpen a gyémánt szerszámmal történő tükör felület megmunkálás 
volt a legnagyobb felhasználója a területnek. Gyémánt egykristály éllel történt elliptikus 
tükrök gyártásakor, az alakpontosság értéke 0,13 µm és az átlagos felületi érdesség 22,4 nm 
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volt 10-100 mm-es megmunkálási tartományon belül (OFHC: oxigen free high conductivity, 
oxigénmentes nagytisztaságú réz esetén). [64,84,85]. A következő ábra gyémánt egykristály 
éllel készült alkatrészeket mutat be, amelyek a BME Gyártástudomány és –technológia 
Tanszékén készültek [91,92,93]. 
A mikroforgácsolási folyamat kezdeti bevezetése a hazai műszaki életbe az INCO Copernicus 
projekt (MINOS) segítségével zajlott le. A projekt témája a fémek, polimerek és műszaki 
kerámiák precíziós és ultraprecíziós (UP) forgácsolása volt hazai ipari partnerek számára.  
 

 
2. ábra. Tükörfelületű mikroesztergált munkadarabok 

 



 
2. MIKROFORGÁCSOLÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 

 

4 

2. MIKROFORGÁCSOLÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK 
ÁTTEKINTÉSE 
 
2.1. TÜKÖRFELÜLETEK KÉSZÍTÉSE MIKRO-FORGÁCSOLÁSSAL 
 
A vörösréz tükröt magas reflexiós képességének köszönhetően már a 17. században is 
alkalmazták fényvisszaverő tükörként az üveg- és porcelánolvasztási kísérleteknél éppúgy, 
mint a csillagászati tükörteleszkópként [68]. Kezdetben nagyobb, mint egy méteres átmérőjű 
gömbtükröket készítettek költséges polírozási eljárással. A kézi gyártás ellenére meglepően jó 
pontossággal [68]. De Maignan [56] már a 17. század közepén is leírt egy vertikális 
szerkezetű esztergát az aszférikus tükrök elkészítéséhez, mely jobb minőséget eredményez, 
mint amilyet a szférikus tükör tesz lehetővé. 
A fémoptika jelentős fejlesztése csak 1945 után, a monokristályos gyémánt szerszámok 
bevezetésével és a magas precizitású szerszámgépek fejlődésével kezdődött [67]. 
A fémtükrök nagy részét elsősorban a lézertechnikában, a lézersugarak előállításához és 
formálásához, valamint az opto-elektronikában információátvitelhez alkalmazták. A CNC-
vezérelt berendezések bevezetésével nyílt lehetőség a sík és a gömb-felületek mellett a nem-
gömb felületek sorozatban történő előállítására. 
A kutatók már nem elégedtek meg tükörfelületek előállításával, hanem piezoelektromos 
kristály segítségével (fogásvétel miatt), vezérelt szerszámmal és nagypontosságú 
számítógéppel vezérelt tengelymozgatással meghatározott felületstruktúrát alakítottak ki (3. 
ábra) [109, 29], a fémoptikai elemek leképezési tulajdonságainak további javítása céljából. 
 

 
 

3. ábra. Forgásszimmetrikus lézertükör gyártása [29,109] 
 

A megmunkáló szerszám- és szerszámgépgyártás területén bekövetkezett fejlődést a 
forgácsleválasztási folyamat fejlesztése csak késve követte [17,64,76,77,81]. A lemaradás 

vc

Mikroforgácsolás 
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alapvetően két dologgal magyarázható. A forgácsleválasztási folyamatok területén alapvető 
szemléletváltozásra volt szükség [25,37]. A klasszikus forgácsolási modellekkel nem tudták 
megmagyarázni a forgácsolt felület mikro-geometriai sajátosságait [18]. A felület vizsgálatára 
rendelkezésre álló eszközök (Nomarski mikroszkóp), nem segítették eléggé a kutatókat az 
alapvető törvényszerűségek felismeréséhez. Ugyanakkor a minőségileg értékes és 
reprodukálható termelés alapjait egyrészről a forgácsolási folyamat során a szerszám és a 
munkadarab anyaga között lejátszódó technológiai folyamat beható ismerete adja. 

 
4. ábra. Mikroforgácsolt felület mikroszkópi felvétele (500X) [92] 

Az optikai minőségű felületek szigorú követelményeket támasztanak mind a betartandó 
felületminőséggel, mind az alak és méretpontossággal szemben. A felületi 
egyenetlenségeknek jelentős mértékkel a fényhullámhossz alatt kell lenniük, különben a 
fénysugarak szóródnak. Jó minőségű optikai felületektől elvárt a 98-99 %-os visszaverődési 
hatékonyság. A mikroforgácsolt felületi minőség jól látható a 4. ábrán (Nagyítás: 500X; 3D 
felületi érdesség, Sa: 2,448 nm). 
A felületminőségen kívül ugyancsak fontos a megengedhető alakeltérések nagysága, amelyek 
a fénysugár torzulásához vezetnek és ezzel leképezési hibákat okoznak. 
Egy CO2-nagyteljesítményű lézerhez készített vörösréz síktükörnél a szükséges minőségi 
követelmények [33] a következők: 

felületminőség:         Sa < 5nm 
alakeltérés:               fe = λ/20-tól λ/150-ig (lézer hullámhossz, λ=10,6µm) 
reflexiós hatásfok:    R > 98% 

 
Hagyományos technológiai eljárásokkal ezek a felületek köszörüléssel és polírozási 
művelettel készülhetnének el. A magas minőségi követelmények miatt azonban optikai 
minőségű felületek előállítása csak nagy ráfordítással lehetséges [34]. A polírozás 
alkalmazásakor ezen felül fennáll annak a veszélye, hogy a felületi rétegben a szemcsék 
beágyazódhatnak és a fénysugár megtöréséhez vezethetnek [59, 84, 85, 86]. 
Az egykristályos gyémántszerszámmal, geometriailag pontosan megtervezett és legyártott 
élgeometriával, egy lépésben válik lehetővé a már említett minőségi jellemzők elérése. Ezen 
kívül egy szabályos élű szerszámmal, numerikus vezérlés segítségével aszférikus felületek is 
nagy pontossággal gyárthatók [8,37,46,49].  
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Extrém minőségű felület elérése a forgácsoló rendszer minden egyes elemével szemben 
extrém követelményeket támaszt. Szerszám oldalról ezek a feltételek:  
 - kopásállóság, 
 - minimális éllekerekedési sugár, 
 - pontos élkialakítás (mikrométer alatti pontosság), 
 - hibamentes (kicsorbulás mentes) él. 
 
Ezeknek az igényeknek a kielégítésére egyedül az egykristályból készült élek felelnek meg 
[42]. Az egykristályok közül is a gyémánt egykristály az, amelynek tulajdonságai kielégítik a 
megfogalmazott igényeket [15]. A gyémánt a jelenleg ismert legnagyobb keménységű anyag 
[30] és ezért igen magas kopásállósággal bír [43,80,107]. Nagyon jó hővezető képessége azt 
eredményezi, hogy a folyamatban keletkező termikus energia gyorsan elvezethető a 
szerszámanyag felé és ezzel csökkenthető a gyártott alkatrész felmelegedése és 
hődeformációja [34,56,57,62,108]. A gyémánt forgácsoló képességeinek a kihasználásához 
szükséges, hogy a szerszámfelületek és a gyémántrács adott kristálysíkjai egybeessenek 
(5.ábra). A kopásállóság tekintetében az optimális orientációs lehetőségek a szerszám 
homlok- és a hátfelületén, a bal képrészleten találhatók [14, 38, 80]. Az ábra mutatja, hogy a 
súrlódási tényező változik a szerszám homlokfelületén az orientáció változásával, ami 
befolyásolja a szerszám élettartamát, kopását. Így az is megfigyelhető, hogy egy 
kontúrmegmunkálásnál az él mentén változik az atomrács orientációja, ezáltal a fizikai és 
mechanikai tulajdonságok is. A gyémánt anizotróp tulajdonsága kihatással van az élezési 
pontosságra. 
 

 
5. ábra. Egykristályos gyémánt forgácsolással kapcsolatos tulajdonságai [15] 

 
A gyémánt szerszámokkal szemben támasztott minőségi jellemzőket a 6. ábrán foglaltuk 
össze [14,16,21]. Jó tükörfelület eléréséhez a gyémánt szerszám él-lekerekítési sugara rβ ≤ 50 
nm (6.ábra bal felső rész) [9, 10]. A forgácsoló él teljes szakasza nem tartalmazhat kicsorbult 
(kitöredezett) él-szakaszokat. A 6. ábra jobb alsó részén egy kicsorbulástól mentes él szakaszt 
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láthatunk. Amennyiben a forgácsoló él-szakasz csorba, vagy kitöredezett, akár csak 1 µm 
nagyságban is, a megmunkált felület ezen a szakaszon károsodik. A csorba él-szakasszal nem 
tudunk optikai minőségű felületet előállítani [28,41,44,65]. A 6. ábra jobb felső sarkában az él 
hullámossága és az ideális alaktól való eltérése látható. Az él hullámossága a tükörfelület 
alakhibáját, rossz felületi minőségét okozza. A hullámosság és az ideális profiltól való eltérés 
részben az élezésre, részben a gyémánt anizotrópiai tulajdonságaira vezethető vissza. [59]. A 
6. ábra bal alsó sarkában a gyémánt szerszám homlokfelületének érdessége látható. A 
szerszám homlok- és hát-felületének optikai minőségűnek kell lennie a súrlódás csökkentése 
és az anyagfeltapadás elkerülése érdekében [13].   

 
6. ábra. Egykristályos gyémántszerszám jellemzői [14,16,21] 

 
Gyémánt egykristály éllel nem célszerű minden anyagminőséget megmunkálni [66]. A 
karbidképző anyagok, mint például a vas és a titán, de olyan anyagok is, mint a króm, 
molibdén és a wolfram csak különleges körülmények között forgácsolhatók gyémánttal [7, 
27, 38, 43, 99]. Az optikai alkatrészgyártásban leggyakrabban alkalmazott anyagokat a 7. 
ábrán foglalja össze. 
 

 
7. ábra. Az ultraprecíziós forgácsolás alapanyagai [16, 32] 

Szerszám 
homlokfelülete 

Csúcssugár 
(rε) 

(λ)

Félvezető kristályok
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A felsorolt anyagok közül az ipar leggyakrabban az alumíniumot, a vörösrezet és a 
germániumot alkalmazza [69]. A vörösréz a CO2-nagyteljesítményű lézerek rezonátor, 
irányterelő és fókuszáló tükreinek az alapanyaga. Az ipari jelentősége rendkívül nagy, ezért a 
kutatásainkat elsősorban erre az anyagra összpontosítottuk. 
Hagyományos forgácsoláskor a munkadarab felülete a szerszám geometriája és a munkadarab 
- szerszám relatív mozgása eredményeként alakul ki [139,140]. A szerszám homlokfelülete 
előtt hagyományos fémforgácsoláskor kialakuló forgácstőben lejátszódó jelenségek 
magyarázatára többek között Turkovich [103] állított fel egy forgácsolási modellt, ami a 
forgács vékony lemezes szerkezetére és deformálódási folyamatára ad magyarázatot a 
feszültségi állapotváltozás elmélete alapján. A forgácsleválasztás folyamatát a 8. ábra jobb 
oldala sematikusan ábrázolja. 
 

 Mikrorepedés Leválasztás 
Polikristályos anyag Anyaghibák, zárványok 

Mikrorepedések keletkezése 
- terhelés növekedés 
-szemcsehatáron történő 
leválasztás 

Elsődleges elcsúszások a 
kristályokon belül, ha a 
forgácskeresztmetszet 
kisebb a 
szemcseméreteknél 

Egykristályos anyag Anyaghibák, zárványok 
Mikrorepedések keletkezése 
      - terhelés növekedés 

Elsődleges elcsúszások a 
kristályszerkezetben 

Leválasztási folyamat  

 
 

 

 
 

8. ábra. Leválasztási mechanizmus a forgácsképződésnél [103, 44] 
 
A modell alapján a forgácsképződés nem folytonos, hanem egy periodikus folyamat, amelyik 
ciklus lényegében két fázisból áll: 
Az egyik a nyomófeszültségek hatására egy relatíve vastag réteg válik le a leválasztandó 
anyagból. A rétegben nagy feszültség uralkodik a mechanikai terhelések hatására, aminek 
következtében a kristályszerkezet deformálódik. 
A másik a feszültség maximuma a nyírási sík mentén a szerszám élénél és a homlokfelületen 
keletkezik, amelynek következménye a forgácstő ezen területének jelentős deformációja. 
Turkovich a feszültségi állapotváltozásban – a nyírási sík közvetlen közelében következik be 
– látja a lemezes elcsúszások fellépésének okát, mely lezár egy periódust. Ezt követően az 
újból felépülő feszültségi állapot egy következő lemez drasztikus csúszását eredményezi, 
miközben a lemezben található kristályok deformálódnak [106]. Számításai szerint a rétegek 
vastagsága 10 és 50 nanométer közé esik [104]. Az elmélet nem szól arról, hogy az eredeti 
szövetszerkezet kristályait a szerszám éle átvágja vagy csak deformálja. 
Kaneeda szerint [44] a többkristályos anyagoknál elvileg éppúgy kettős leválasztó 
mechanizmus léphet fel a forgácsoláskor a szerszám éleken, mint az egykristályosoknál, 
amennyiben a forgácskeresztmetszet kisebb a szemcseméreteknél. Egyrészt a forgács 
alapanyagról való leválása keletkezhet repedés által (8. ábra baloldal). A zárványok éppúgy, 
mint a mikro lyukak, a nanométer-terület rácsszerkezeti hibái miatt, a ’repedések’ megjelenési 

csúszási sík 
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pontjait képezhetik (79). Létrejöttük visszavezethető a diszlokációk felgyülemlésére. Így 
másrészről a Kaneeda-nál véghezvitt vörösréz forgácsolása során a [001]-es síkon, a [011]-es 
vágási irányban a forgács képződése nem törésen, hanem csak az elcsúszási folyamaton 
keresztül magyarázható (8. ábra jobboldal). Ezek az úgynevezett ’elcsúszási lépcsők’ a [011]-
es irányú fel- és lecsúszás által vagy egy ezzel egyenértékű kristálysík mentén történő 
elmozdulással keletkeznek a köbös-felületközpontú kristályok csúszási síkjain (44). Hasonló 
szerkezet állapítható meg a köbös-térfogatközpontú ß-sárgaréznél (105) [101]-es síkon [-101]-
es forgácsolósebesség irányában. 
 
A forgácsleválasztás és a szerszám hátfelületének vasaló hatása következtében a forgácsolt 
felület határrétegében mikrorepedések és maradó feszültségek jelenhetnek meg. [44, 79]. A 
mikrorepedések nemcsak a forgácskeresztmetszet csökkenése által befolyásolhatják a 
folyamatot, hanem kitöredezéshez, anyagrészek kiszakadásához is vezethetnek. Törési, 
kiszakadás fellépésekor a felületi minőség romlik, amin csak a szerszám hátfelületének vasaló 
hatása javíthat [79]. A szerszám hátfelülete alatt a vasalás által okozott deformáció mértéke 
relatíve kicsi ezért a leválasztott mikropórusok, valamint a leválasztási folyamatban létrejövő 
mélyedések és felületi sérülések csak csekély mértékben simulnak el.  Ha a deformációk túl 
nagyok, akkor nőnek a felületi rétegekben a feszültségek (a felületi réteg felkeményedik), 
mely a következő réteg forgácsolhatósági tulajdonságait befolyásolja, illetve a szerszám éle 
előtt változó feszültségmezőt hoz létre, ami a forgácsolási folyamatban dinamikus terhelési 
viszonyokhoz vezethet [44]. 
Ohmori és Takada [79] megkísérelték a leírt folyamatokat a forgácsolt felület átlagos 
egyenetlenségének (Ra) segítségével meghatározni. Feltételezésük szerint a mikromélyedések 
felülete a forgácsoló szerszám elhaladásakor nem deformálódik, így az adataik alapján az 
elvárt átlagos felületi érdességnek 50 és 100 nm között kellett volna lennie. Valójában a 
felületen mért értékek 10 és 30 nm között mozogtak, amiből arra a következtetésre jutottak, 
hogy a deformáció a kés éle alatt lényegesen nagyobb a számítottnál. 
Turkovich és Black [104] a különböző kristályszerkezetű anyagok forgácsolásakor különböző 
forgácsformák létrejöttét feltételezték. Vörösréz és az egykristályos alumínium üvegpengével 
való megmunkálása során elektron-mikroszkópikus vizsgálatokkal mutatták ki, hogy a 
forgácsolásnál a jelentkező deformációk, elváltozások a forgácsolási sík mentén, a 
meghatározott elcsúszási síkokban alakulnak ki. Az elcsúszások a mindenkori anyag 
kristályrácsának elsődleges csúszási rendszerén mennek végbe. A képlékenyen erősen 
deformált forgács felületén elcsúszási vonalak figyelhetők meg, amelynek oka a felület 
közelében lezajlódó diszlokáció vándorlás. A kristályorientáció [15, 104, 105] éppúgy 
befolyásolja a forgácskeresztmetszet jellegzetes rétegszerkezetét és a forgácsrétegek 
vastagságát, mint az anyagban felgyülemlő energiaszint megváltozása (diszlokáció) [15,55]. 
A forgács vastagságának és ezzel együtt a folyamat dinamikai viszonyának alakulása miatt 
akár terheléscsökkenés is jelentkezhet a folyamat során [15,55], mivel ez jelentős mértékében 
függ az anyagtól és az anyagtisztaságtól. Ennek oka a magasabb feszültségszintnél a 
diszlokációk vándorlása közben a könnyebb keresztirányú elcsúszás lehetősége. Az 
elektromikroszkópi vizsgálatok, amelyeket a nyírási sík és a képződő felület környékén 
végeztek, megmutatták a cella- és az orientációs szerkezetet. A vizsgálat kimutatta, hogy az 
elcsúszások, a leválasztás következtében, a diszlokációk jelentős mértékű fellépésére 
vezethetők vissza. Általánosságban megállapítható, hogy a leválasztott cellaszerkezet és a 
szemcse alatti feszültségzóna mérete növekvő alakváltozás mellett csökkenhet [44]. 
Ueda és Iwata [105] állítják, hogy a térközepes köbös sárgaréznél a kristályorientáció erős 
befolyást gyakorol a forgácsképződésre és a rétegek csúszási szerkezetére. Feltételezték, hogy 
a nyírási sík iránya változik az (100) és az (101) síkok között, ami az erőrendszer jelenős 
változásához vezet. Ez az összefüggés megtekinthető az alábbi ábrán (9. ábra) ahol látható, 
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hogy nagyszemcsés anyag esetén a forgácsleválasztás az adott nyírási szögnél zajlódik le, 
amit befolyásol az adott szemcse orientációja és az orientációs szöge. További vizsgálatok 
megerősítik ezeket az általános összefüggéseket a felületközpontos, köbös kristályoknál is. Az 
anizotróp viselkedést polikristályos alumínium anyagoknál Sato, Kato és Tuchiya vizsgálta 
[11,88,89,90]. Meg kell jegyezni, hogy a vizsgálatok hagyományos esztergálással készültek 
kerámia forgácsolószerszámmal, nem gyémántszerszámmal és a forgácsméretek sem voltak 
mikrométeres nagyságrendűek. 
 

 
9.ábra. A nyírási szögek összefüggései kristályorientációval [17,88] 

 
A polikristályos anyagok forgácsolásakor megfigyelték, hogy a kristályok különböző 
mértékben emelkednek ki a felületből, így szemcsehatárok vizsgálata a felületi minőségre 
nagy jelentőségűvé vált [96]. Az irodalomban ez a visszarugózási jelenség a „spring back” 
fogalmával lépett be (10. ábra), amit visszavezettek a rendszertelenül orientált kristályos 
anyagok anizotrópikusan rugalmas tulajdonságaira [12, 34, 53,63, 96]. 
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10. ábra. „Spring-back” effektus az UP esztergált polikristályos anyagoknál [96] 

 
A szerszám egy szemcsén belül forgácsol, a leválasztott rétegek nyoma meglátszik a forgács 
és a forgácsolt felületen is. Az anyagleválasztás a térbeli orientációs csúszási síkok mentén 
következik be. Ezek a síkok nem párhuzamosak a forgácsolási iránnyal, ezáltal az 
erőegyensúly felborul, egészen addig, amíg a síkok erőkülönbségei fennállnak és az eredeti 
leválasztási helyzet vissza nem áll. Természetesen, amint egy másik szemcse kerül szembe a 
szerszámmal, akkor egy megváltozott csúszási irány miatt egy másik rétegnél játszódik le a 
leválasztás. Szemcséről szemcsére különböző nagyságú anyagmennyiség deformálódik 
rugalmasan és képlékenyen a forgácsoló él alatt, és azután rugalmasan visszarugózik (Spring-
back effektus) [12, 31,45,58]. Egy pontos, mindenre kiterjedő, kísérletekkel bizonyított 
magyarázatra még nincs ismeretanyag. Az egyes anyagkristályok egy különböző, forgácsolás 
által elérhető felületi minőséget határoznak meg, a normálvektorok kristálygeometriai 
irányának függvényében [96]. 
 
A folyamatot Ikawa és Shimada [41] írta le a szerszám forgácsoló élein egyszerű 
kétdimenziós modell segítségével. (11. ábra). A forgácsoló él nem volt tökéletesen éles, 
hanem egy lekerekített szerszámprofilt használt. A szerszám a munkadarabba való behatolása 
okozza a deformáció és a feszültség kialakulását, aminek a következtében hengeres terhelés 
keletkezik a belső nyomófeszültség miatt. Ha az ábrát jobban megfigyeljük, akkor 
megállapítható, hogy a hengeres terhelésgörbék a szerszám sugárközéppontjából indulnak ki, 
és meg tudunk különböztetni kétféle zónát. Az egyik a képlékeny alakváltozás zónája (δ), a 
másik csak feszültséggel terhelt, úgynevezett rugalmas alakváltozási zóna (Ro). A szerszámon 
érzékelhető feszültség pi-vel van jelölve, iránya és nagysága látható az ábrán, a folyási 
feszültség pedig pm-vel. 
A visszarugózás „spring back” (∆), ami az ábrán látható, a rugalmas és a képlékeny 
alakváltozott zóna visszafelé ható terjedésének, nyúlásának összege. Miután a szerszám 
elhalad a felület felett, abban a pillanatban nincs ellentartása a zónák visszafelé hatásának, így 
egy visszarugózott érték, egy méretváltozás jelenik meg a felületen. A feszültségállapot és a 
rugalmassági együttható ismeretében az adott munkadarab anyagának feszültségállapotára 
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(belső, folyási feszültség) meghatározható a rugalmas (∆) és a képlékeny (δ) alakváltozás 
mértéke a következő egyenlet alapján [41] 
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ahol a szakítószilárdságot Rm, a folyási feszültséget pm, éllekerekítési sugár rβ, a rugalmassági 
modulus E, értelmezzük az összefüggésben. 
A rugalmas deformáció mértéke segíthet a minimális fogásmélység értékének 
meghatározásában és a különböző kristályoknál jelentkező szintkülönbségek megbecslésénél, 
polikristályos anyagok esetén. A szerszám élnél előforduló deformáció a magas rugalmassági 
modulus különbsége miatt a szerszámanyag és a munkadarab anyaga között elhanyagolható. 
 

  
11.ábra. A rugalmas és képlékeny deformáció a szerszámélnél [41] 

 
A 2.1 és a 2.2-es kifejezések jól szemléltetik a forgácsolási eljárás során fellépő, a rugalmas 
és a képlékeny deformáció mértékét. Nagyobb fogásmélységnél és növekvő szerszám 
éllekerekítési sugárnál a deformációs zónák (δ, Ro) és a visszarugózás mértéke (∆) is 
nagyobb. Az ábrán megfigyelhető, hogy a munkadarabon a képlékenyen alakított zóna 
mélysége kisebb, mint a fogásmélység. Így a munkadarab folyási feszültségét a nyírási síkban 
a szerszám éle előtt nem befolyásolja a képlékenyen alakított rétegvastagság mértéke [52]. 
Azonban ha nagyobb értéket feltételezünk, akkor a következő forgásmélység esetén növekvő 
szakítószilárdsággal és folyási feszültséggel számolhatunk, és forgácsolás után magasabb 
visszamaradó feszültséggel rendelkező réteget kapunk. Így a forgácsolási folyamatra 
létrehozott számítási analízis nagyon nehéz, mivel a felkeményedés mértékének és a folyási 
feszültség növekedésének megbecslése nagyon problematikus. Ezen nehézségek miatt a 
vizsgálatok tisztán kétdimenziósak, persze tudható, hogy a forgácsképződés 
finomesztergálásnál egy komplexebb háromdimenziós eljárás, ahol megjelennek az anyagnak 
a rugalmas és képlékeny anizotrópiai tulajdonságai [6]. 
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2.2. ANYAGTULAJDONSÁGOK HATÁSA A FORGÁCSOLÁSI 
FOLYAMATRA 
 
2.2.1. FÉMEK RUGALMASSÁGI TULAJDONSÁGAI 
 
A rugalmassági tulajdonságok áttekintésekor tisztázni kell a rugalmasság fogalmának elméleti 
hátterét. Hazánkban az anyagszerkezeti tulajdonságok vizsgálatának kutatásában, 
fejlesztésében Dr. Prohászka János professzor játszott meghatározó szerepet [60]. Az 
anyagszerkezeti áttekintés a professzor úr támogatásával és az elkészített tudományos 
publikációi segítségével készültek. 
A rugalmassági tulajdonságokat áttekintve, amikor a terhelés meghaladja az anyag 
rugalmassági határát, a darab eredeti alakját már nem nyeri vissza a terhelés megszűnte után, 
hanem maradóan, képlékenyen megváltozik. A rugalmas alakváltozás tartománya kicsi és 
nehéz meghatározni a különböző anyagminőségekhez tartozó értékeket, mert kis 
alakváltozáshoz is nagy felületi terhelés tartozhat [60]. 
A rugalmassági állandók meghatározzák, hogy a szilárd testek a rugalmas tartományon belül 
hogyan viselkednek. Kis terheléseknél az alakváltozás arányos a terheléssel. Ez mind a 
normális irányú, mind a csúsztató vagy nyíró igénybevételre jó közelítéssel igaz. Ezek szerint 
a húzásra, ill. a nyomásra a 
 
 σ = E·ε,                                    (2.3)
a nyírásra pedig: 
                                                            τ  = G·γ                                                                     (2.4) 
 
arányosság érvényes. Az előbbi összefüggésben E az ún. Young- vagy rugalmassági modulus, 
ε az alakváltozás; az utóbbiban pedig a G a csúsztató rugalmassági modulus, γ a deformáció. 
A két legfontosabb rugalmassági állandó természetesen nem független egymástól és közöttük 
az ún. Poisson-hányados, a ν teremt kapcsolatot [60]. Ez megmutatja, hogy egy egyszerű 
húzásra terhelt anyagon (feltéve, hogy az a húzóerőre merőlegesen állandó keresztmetszetű) 
mekkora a terhelésre merőleges és az azzal párhuzamos fajlagos alakváltozások aránya ν . A 
három rugalmassági állandó között az alábbi kapcsolat érvényes 
 
                                                             E = 2 G ( 1 + ν )     (2.5) 
 
Peremfeltételként megemlíthető, hogy az elmondottak csak a statisztikusan rendezetlen 
polikristályos anyagokra vonatkoznak. A rugalmassági állandók a kristályt felépítő ionok 
között ható erőkre jellemzők, ezért a kristály irányától függően nagyon eltérő értékűek. A 
rugalmassági állandók ismerete és használata azért fontos, mert pl. a rugók energiatároló 
képességét, és adott alakú rugók meghatározott terheléshez tartozó alakváltozását az E vagy a 
G értéke szabja meg, attól függően, hogy azt a csúsztató feszültségek késztetik alakváltozásra 
[60]. 
A rugalmassági állandó értékeit néhány polikristályos fémre, a köbös fém kristályirányától 
függően az 1. táblázat foglalja össze. Bár elméletileg még nem bizonyított, mégis tapasztalati 
tény, hogy a rugalmassági állandó értékei és az anyag olvadáspontja között bizonyos 
szabályosság fedezhető fel. Eszerint a nagyobb olvadáspontú anyagok rugalmassági 
állandóinak az értéke is nagyobb. Ez a táblázat adataiból ki is derül [60]. 
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1. táblázat: Néhány fém rugalmassági modulusa a kristálytani irány szerint [60] 

A rugalmassági állandó értékei a hőmérséklet növekedésével csökkenek. Szobahőmérséklet 
közelében csak kissé, a hőmérséklet növekedésével nagyobb mértékben változik. Ezt mutatja 
néhány fémre a 12. ábra [60]. 
 

 
12. ábra. Néhány fém E értékének változása a hőmérséklettől [60] 

 
A forgácsolási folyamatra, a forgácsra gyakorolt hatása az anyag rugalmassági 
tulajdonságainak és a képlékeny alakításnak jelentős, ami leginkább a szakítószilárdság 
változásában figyelhető meg. A forgácsolás közben a felületi rétegben és a forgácsban is 
jelentős mértékű képlékeny alakítás zajlódik le, ami megváltoztatja az anyagszerkezet 
tulajdonságait. Megváltozik egyrészt a szemcsék alakja, szerkezete, szakítószilárdsága és a 
rugalmassági modulusa is. 
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2.2.2 A FOLYÁSI HATÁR VÁLTOZÁSÁNAK OKAI 
 
A fémes szerkezeti anyagok, ötvözetek túlnyomó többségét a folyási határ szerint minősítjük. 
A folyáshatár (minimális maradó alakváltozáshoz tartozó) elméleti értékét Frenkel határozta 
meg, az azonban több nagyságrenddel nagyobbra adódott a gyakorlati ötvözetek mért folyási 
határánál. A gyakorlati fémek kis folyási határát a bennük lévő diszlokációk okozzák. Ezek 
már nagyon kis feszültségek hatására elmozdulnak a csúszósíkon és alakváltozást hoznak 
létre. A folyáshatár tehát az a terhelő feszültség, amelynél a diszlokációk irreverzibilis 
mozgásnak indulnak. A folyáshatár növelése a diszlokációk mozgásának az akadályoztatásán 
múlik. [60] 
A diszlokáció a rácsszerkezet elemeinek belső erők hatására történő helyváltoztatása, 
elmozdulása. A diszlokáció végeredményben olyan kristályrács-építési hiba, amelynek 
környezetében az atomok elmozdulnak az ideális kristályrácsban elfoglalt helyükhöz képest. 
A képlékeny alakváltozás során a diszlokációk sokszorozódnak, egymással reakcióba lépve 
egyre inkább gátolják egymás mozgását. [60] 
A továbbiakban a diszlokációk mozgását gátló és a folyáshatár növelését befolyásoló 
tényezőket tekintjük át. Ehhez a hatásmechanizmushoz a diszlokációk mozgásának részleteit 
kell vizsgálni [60]. Ezeket a jelenségeket az egykristályok alakításával kapcsolatban végzett 
méréseken keresztül ismerhetjük meg, ha azt feltételezzük, hogy a fémek képlékeny 
alakváltozása a csúszósíkok egymáson való elcsúszásával történik meg. A csúszással 
kapcsolatos kristálytani adatok a 2. táblázatban találhatók. 
 

Térrács Csúszósík Csúszási irány Legsűrűbb sík Legsűrűbb 
irány 

Egyszerű köbös {100} <100> {100} <100> 
Térben középpontos 
köbös 

{110} 
{112} 
{123} 

<111> {110} <111> 

Felületen középpontos 
köbös 

{111} <110> {111} <110> 

Hexagonális (0001) <1120> (0001) <1120> 
 

2. táblázat: A csúszás kristálytani jellemzői [60] 

Egy egykristály képlékeny alakváltozását a 13. ábra mutatja, ahol a kristály csúszósíkjának 
normálisa ’n’, csúszási iránya ’g’ és a terhelő erő ’F’. Az alakváltozás akkor indul meg, ha a 
csúszási irányban a τ feszültség egy kritikus, a diszlokációk mozgását megindító értéket ér el. 
Az F erő hatására a g csúszási iránnyal párhuzamos csúsztató feszültség nagysága: 
 

                                                           βατ coscos ⋅⋅=
So
F       (2.6) 

 
ahol SO az F-re merőeges keresztmetszet, α az erő és a normális, β pedig az erő és a csúszási 
irány által bezárt szög [60]. A τ feszültség nagysága az előbbiek szerint attól függ, hogy az F 
erő a kristálynak milyen irányával párhuzamos. Így előfordulhat, hogy a τ feszültség csak 
egyetlen csúszósíkban okoz elcsúszást, mert minden más csúszósíkban kisebb az értéke. 
Például ha az F párhuzamos a <321> iránnyal, akkor a felület középpontos köbös (fkk) 
kristályban egyetlen csúszási síkban van a τ feszültségnek a maximuma. 
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13. ábra. A feszültségi viszonyok és az elcsúszások egykristály alakításánál [60] 

 
Csúszási rendszernek nevezzük azt a csúszósíkot és benne a csúszási irányt együtt, amelyben 
a csúszás végbemegy. Az alakváltozás, a diszlokációk mozgása ebben a rendszerben indul 
meg először. Ezt nevezzük egyszerű csúszásnak. Ha azonban az F erő párhuzamos pl. az 
(112) iránnyal, akkor két csúszósíkban azonos a τ feszültség értéke. Ilyenkor az alakváltozás 
rnindkét csúszósíkban egyidejűen megy végbe. A fkk kristályban a maximális csúszási 
lehetőség akkor adódik, ha az F erő a <001> iránnyal párhuzamos. Ezt a lehetőséget mutatja a 
14. ábra. llyenkor mind a négy {111} síkban a két-két <110> irányban azonos a τ feszültség 
értéke, a cos α, cos β, az ún. Schmid- vagy geometriai tényező azonossága miatt. Az 
alakváltozásnak azt a módját, amikor a csúszás egyszerre több csúszási rendszeren megy 
végbe, többszörös, vagy bonyolult csúszásnak hívjuk [60]. 
 

 
 

14. ábra. Többszörös elcsúszási lehetőség a 
köbös kristályokban [60] 

15. ábra. A feszültség-alakváltozási görbék 
egykristályok alakításakor [60] 

 
A 15. ábra két esetre szemlélteti a köbös szerkezetű egykristályok képlékeny alakításához 
szükséges τ  feszültséget, a γ alakváltozás függvényében. Amikor az F erő párhuzamos a 
[123] iránnyal, az alakváltozás csak egyetlen csúszósíkon megy végbe, egyszerű csúszással. 
Ezt a folyamatot az ábrán az I-es tartomány jelzi. Ennek az alakításnak a során megváltozik az 
erő és a kristály kölcsönös irányítottsága és előbb-utóbb a kristály úgy fordul, hogy a τ 
feszültség két csúszási rendszerben azonos értékűvé lesz. Az alakváltozás ettől kezdve 
bonyolulttá válik, erre vonatkozik a görbe II -es tartománya. Végül kialakul a III. szakasz, 
amit a diszlokációknak egy különleges mozgása jellemez [60]. 
Az egyszerű csúszás az egykristályok alakításakor jól felismerhető, amint azt a 16. ábra is 
mutatja réz egykristály alakítására [22]. Az elcsúszás mértéke az egyes csúszási rétegek 
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között makroszkóposan mérhető, eléri a mm nagyságrendű értéket. Az elcsúszott rétegek 1 
mm elmozdulásához viszont nagyon sok diszlokációnak kell a csúszósíkon végighaladnia. 
Minden diszlokáció ugyanis b (Burgers vektor) értékű relatív elmozdulást okoz. Ezek szerint 
1 mm-es alakváltozáshoz (∆l): [60] 
 

                                                           6
8

1
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⋅
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∆
= −

−

cm
cm

b
ln       (2.7) 

 
diszlokáció elmozdulása kell. Ez nagyságrendekkel több, mint amennyi diszlokáció egy 
fémkristály csúszósíkjában előfordul. Az egyszerű csúszás során a diszlokációk kifuthatnak a 
kristály felületére, és ott megsemmisülnek. A τ feszültség növekedése, a keményedés ezért 
ebben a szakaszban a legkisebb. Itt a keményedést az okozza, hogy az alakváltozást elősegítő 
diszlokációk mozgásuk közben metszik a csúszósíkon átmenő diszlokációkat. Ezzel kis 
mértékben megváltozik a diszlokációk összhosszúsága [60]. 
 

 
16. ábra. Réz egykristály egyszerű alakításakor keletkezett csúszási rétegek [60] 

 
A bonyolult csúszásnál - a II. szakaszban - legalább két csúszási rendszeren megy végbe az 
alakváltozás. Ez azzal jár, hogy a két csúszósíkon mozgó diszlokációk a csúszósíkok 
metszésvonalánál találkozhatnak és reakcióba is léphetnek egymással, új diszlokációkat 
képezve. Az új diszlokációknak kisebb az energiája, mint a két komponens-diszlokáció 
együttvéve. Keletkezésükkel ezek az ún. rögzített, csúszásra képtelen diszlokációk 
megakadályozzák a további elcsúszást az adott csúszási rendszeren. Ez az oka a 
keményedésnek, az alakításhoz szükséges τ feszültség hirtelen növekedésének. Ebben a 
szakaszban a diszlokációsűrűség jelentősen nő. [60] 
A III. szakaszban a további alakításhoz szükséges feszültségigény kisebb mértékben nő, mint 
eddig. Ennek oka az, hogy az egyes csúszósíkokban, a II. szakaszban keletkezett rögzített 
diszlokációk által akadályozott diszlokációk, ún. keresztcsúszással más csúszósíkra jutnak át a 
megnövekedett terhelés hatására. Ez lehetővé tesz olyan diszlokáció reakciót, ami két 
diszlokáció megsemmisüléséhez vezet. Ezért ebben a szakaszban a diszlokációk sűrűsége 
kisebb mértékben nő, mint a II-ban. [60] 
Az ismertetett három szakasz csak azokon az egykristályokon mutatható ki, melyek 
orientációja olyan, hogy az egyszerű csúszási szakasz létrejöhet. Ha az alakváltozás bonyolult 
csúszással indul, akkor a τ = f (γ) függvény olyan, mint a 16. ábrán a b görbe. Ez alig tér el a 
polikristályos fémekétől, mert azokban az alakváltozás mindig, már induláskor, bonyolult 
csúszással kezdődik. Ennek az oka az, hogy egyrészt krisztallitok eltérő orientációja miatt az 
alakváltozás egyidejűleg több csúszási rendszeren megy végbe, másrészt a krisztallit 
határokon - a kontinuitás fennmaradása miatt - az alakváltozásnál nem keletkezhetnek olyan 
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lépcsők, mint az egykristályok felületein. Az eddigi kutatások bizonyították, hogy a 
kontinuitás fenntartására a krisztallit határokon arra van szükség, hogy a határ két oldalán a 
krisztallitokban legalább öt csúszási rendszer működjön egyszerre [60]. 
 
2.2.3 FOLYÁSHATÁR NÖVEKEDÉS A POLIKRISTÁLYOKBAN 
 
2.2.3.1 A KÉPLÉKENY ALAKÍTÁS HATÁSA 
 
Az előbbiekből következik, hogy a képlékeny alakítás a legegyszerűbb folyáshatár növelő 
eljárás. Az alakítás közben ugyanis megnő a diszlokációk sűrűsége, emiatt mozgásuk egyre 
több akadályba ütközik. Az akadályokon csak egyre növekvő terhelés hatására tudnak 
áthaladni; ez okozza a képlékeny alakváltozás hatására bekövetkező folyáshatár növekedést. 
Ennek mértékét a 
 

                                                     
Lb

bGbG
⋅

⋅
⋅=⋅

⋅
⋅=

ε
π

αρ
π

ασ    (2.8) 

 
kifejezés adja meg [60]. σ a folyáshatár nagysága, ha az anyagban ρ a diszlokáció sűrűség. A 
csavardiszlokációkra az α közel egységnyi, éldiszlokációkra pedig 1,5 értékű állandó. Az ε a 
fajlagos alakváltozás, az L pedig a diszlokációk szabad úthosszúsága, az a távolság, amit a 
diszlokációk eredeti helyüktől mérve elmozdulhatnak. 
 
2.2.3.2 A KRISZTALLITHATÁROK HATÁSA 
 
A polikristályos testekben az alakváltozás azokban a krisztallitokban indul meg legelőször, 
melyekben egy-egy olyan csúszósík fekszik, ahol a terhelő feszültség τ komponensének 
maximuma van. A csúszási feltételekre kedvezőtlenebb helyzetű krisztallitokban az 
alakváltozás csak akkor indul meg, amikor már a szomszédos krisztallitokban a diszlokációk 
elérték a krisztallithatárt, és ezzel feszültség gyűjtő helyet teremtenek. A diszlokációk 
keletkezéséhez források szükségesek a kristályban. Egy diszlokáció hurok energiája annak 
kerületével arányosan nő. Tehát kerületének növeléséhez növekvő nyírófeszültségre van 
szükség. Ez teremti meg a diszlokáció sokszorozódás alapját. Ha vannak akadályok egy 
kristályban (pl. más csúszósíkban lévő mozgó diszlokáció), ott diszlokációs lépcső keletkezik. 
Ezek rögzítik a diszlokációkat. Két diszlokációs lépcső között újabb forrás jön létre, ezt a 
szakaszt Frank-Read forrásnak nevezzük. Ez a forrás egyetlen csúszási síkban nagyszámú, 
koncertikus diszlokáció hurkot képes kibocsátani. A feszültség tér kialakulása torlódáshoz 
vezet, és újabb hurkok keletkezéséhez egyre nagyobb nyírófeszültségre van szükség. A 
krisztallit belsejében működő Frank-Read forrásból azonban több diszlokáció indul 
mozgásnak. Ezek közül az első fennakad a krisztallithatáron, miközben a mögötte mozgók 
egyre nagyobb mértékben szorítják az elsőt a krisztallithatárnak. Annál nagyobb az első 
diszlokációra ható erő, minél több a mögötte felhalmozódott diszlokáció, számuk pedig annál 
nagyobb, minél távolabb van a forrás a határtól. Ennek legnagyobb távolsága a krisztallit 
méretének a fele. A nagyobb méretű krisztallitokban ezért nagyobb az első diszlokációra ható 
feszültségcsúcs. A 17. ábra a Frank-Read forrásból keletkező diszlokációk felhalmozódását 
mutatja a krisztallithatárokon. Ez a feszültségcsúcs indítja meg a képlékeny csúszást a 
kedvezőtlenebbül fekvő krisztallitokban. [60] 
  



 
2. MIKROFORGÁCSOLÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE  

19 
 

 
17. ábra. A Frank-Read-forrásból keletkező diszlokációk felhalmozódása krisztallithatárokon 

[60] 
 
Ezek alapján következtetéseket vonhatunk le a forgácsolási folyamatra az anyagtulajdonságok 
változásainak hatásával kapcsolatban. Egyrészt a rugalmassági tulajdonságoknak és a 
kristálytani irányoknak jelentős befolyása lehet a forgácsolási folyamatra az anyagminőség 
függvényében. Ezenkívül a diszlokáció áramlása és a képlékeny alakítás is nagymértékben 
befolyásolják a megmunkálás körülményeit. 
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2.3. ORIENTÁCIÓS, DEFORMÁCIÓS ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 
Fémes anyagokban végbemehetnek olyan rács transzformációk, amelyeknél nagyszámú atom 
kristálytanilag szabályosan mozdul el, miközben a relatív atomelmozdulások kisebbek a 
rácsállandónál. Ilyen rács transzformáció, pl. az ikerképződés, a polimorf átalakulások és a 
martenzit létrejötte. A kiindulási és a deformáció utáni rácsszerkezet között jól definiált 
orientációs kapcsolatok állnak fenn.  
A rácsszerkezeti tulajdonságok kutatásában, fejlesztésében Hermann Schumann professzor 
játszott meghatározó szerepet [129]. A rácsszerkezettel kapcsolatos irodalmi áttekintés a 
Professzor úr által elkészített tudományos irodalmak segítségével készültek. 
 
2.3.1. FÉMKRISTÁLYOK NYÍRÁSA 
 
Fémekben és ötvözetekben sok olyan, különböző típusú deformáció fordulhat elő, amely 
kristálytanilag definiált, a kristály nyírásához vezet és nyírási mátrixokkal leírható. 
Megkülönböztetünk olyan deformációkat, amelyek a rácsszerkezetet változatlanul hagyják és 
olyanokat, amelyek egy új rácshoz vezetnek. [129] 
A csúszásnál (18.a ábra) τ külső nyírófeszültség hatására teljes kristályblokkok tolódnak el 
egymáshoz képest a G csúszási síkban a d csúszási irányba. Az elcsúszás mértékének a 
Burgers-vektor hosszából adódó alsó határa van, felső korlátja azonban gyakorlatilag nincs. A 
deformált kristályrészt egy Z nyírási szögű inhomogén nyírással írhatjuk le. A deformálatlan 
és a nyírt kristályrész rácsfelépítése azonos, térfogatuk megegyezik, és egy referenciabázisra 
vonatkoztatott orientációjuk azonos. A nyírási sík nem jelent választósíkot a rácsfelépítésben, 
eltekintve az esetleg előforduló diszlokációktól, a nyírási sík a mikroszkópban nem látható. 
[129] 

 
                               a) csúszással;        b) mechanikai ikerképződéssel 

18. ábra. Kristályok nyírása [129] 
 
Az ikerképződésnél (18.b ábra) τ külső nyírófeszültség hatására egymás melletti kristálysíkok 
tolódnak el egy meghatározott d irányba, egymáshoz képest mindig meghatározott állandó 
távolsággal. Tulajdonképpen egy átbillenési mechanizmusról van szó, amely feltehetőleg ún. 
ikerdiszlokációk révén zajlik le. A deformált kristályt egy rögzített 2φ0 nyírási szöggel 
írhatjuk le, amelynek a nagysága a speciális rácsfelépítéstől függ. A deformálatlan és a nyírt 
kristályrész rácsfelépítése és így térfogata is azonos, orientációjuk azonban egy közös 
vonatkoztatási rendszerhez képest különbözik. A K1 iker- vagy tükörsík mentén a kristály és 
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az iker koherens módon van összenőve, és a K1 -re vonatkozó tükrözéssel mindkét 
kristályrész átvihető a másikba. Ezzel egyben a kristály és az iker kölcsönös viszonya is 
rögzített. A K1, ikersík ennek megfelelően válaszsík a rácsfelépítésben, és így mikroszkópban 
láthatóvá tehető. [129] 
Mindkét nyírási mechanizmusra, tehát a csúszásra, az ikerképződésre is jellemző, hogy külső 
mechanikai feszültségek hatására játszódnak le, mihelyt az említett nyírási rendszer τ 
nyírófeszültség-komponensei egy τkrit minimális kritikus értéket elérnek. Így fennáll az 
általános 
 

τkrit = µσ                                                     (2.10) 
 
egyenlet. A µ arányossági tényezőt Schmid-féle orientációs tényezőnek nevezzük. Ez egy 
tisztán geometriai mennyiség, amely csak a tárgyalt rendszernek a külső σ feszültség 
irányához képesti helyzetétől függ. A µ orientációs tényező adja meg, hogy a σ külső 
feszültség mekkora hányada hat egy adott p' síkban fekvő meghatározott d nyírási vektor 
irányába. [129] 
Mindkét nyírási mechanizmus közös tulajdonsága, hogy a legalacsonyabb hőmérsékleteken és 
nagyon magas sebességek mellett is lejátszódhatnak, ahol már diffúzióval vezérelt folyamatok 
nem lehetségesek. A Schmid-féle orientációs tényező kiválasztási funkciója miatt mindkét 
mechanizmusnál textúra alakul ki. 
A τkrit kritikus nyírófeszültséget a csúszásnál folyáshatárnak nevezzük és τ0-lal jelöljük, az 
ikerképződésnél pedig τik, ikresedési feszültségről beszélünk. A kritikus nyírófeszültségek a 
fém fajtájától, az ötvözet koncentrációjától, a hőmérséklettől, a nyomástól és más 
paraméterektől függenek. Lehetséges, hogy egy anyagban csak egy fajta nyírás, pl. a csúszás 
következik be vagy két nyírás, pl. a csúszás és az ikerképződés mehet végbe egyszerre vagy 
egymás után. Hogy ezek közül melyik eset áll fenn, az a termodinamikai feltételeken kívül τo, 
τik relatív nagyságától függ. [129] 
 
2.3.2. CSÚSZÁS 
 
Csúszás révén minden fém és ötvözet, sőt a gyémánt is deformálható plasztikusan, megfelelő 
kísérleti körülmények között. Többnyire a deformációt létrehozó τ nyírófeszültség és az a 
eredő elcsúszás közötti összefüggést vizsgáljuk. Ez utóbbit a d csúszási irányba eső elcsúszási 
távolság és az elcsúsztatott kristályblokkok magasságának aránya definiálja. A 18.a ábra 
szerint tehát a=tgZ. A csúszás tulajdonképpen nyírás, és így az elcsúszás azonos a nyírás 
mértékével. Az elcsúszás a csúszási lépcsők számának, távolságának és mélységének 
függvénye, és tetszőleges pozitív vagy negatív értéket felvehet. Mivel a Burgers-vektor 
abszolút értéke igen kicsi (1…..3·10-10 m), az elcsúszást gyakorlatilag folytonosan változó 
mennyiségnek tekinthetjük, és egy τ nyírófeszültség hatására a nullától kezdve bármilyen 
nagy értéket felvehet.  
Egy külső σ feszültség hatására először a legnagyobb Schmid-tényezőjű csúszási, ill. nyírási 
rendszer aktiválódik, amint τ = τo lesz. Ez az ún. elsődleges csúszási rendszer vezet az 
egyszeres csúszáshoz. Ha a keményedés következtében ebben a rendszerben a feszültség 
tovább nő, akkor a rendszer a következő legnagyobb µ értékkel csúszik el, és egy kettős 
csúszás jön létre. Ezt nevezzük többszörös csúszásnak. [129] 
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2.3.3. MECHANIKAI IKERKÉPZŐDÉS 
 
Két kristályt akkor nevezünk ikernek, ha közöttük olyan szimmetriakapcsolat van, hogy egy 
felületre, az ikersíkra való tükrözéssel, vagy egy tengely, az ikertengely körüli 180º-os 
forgatással az egyik kristály a másikkal párhuzamos helyzetbe és ezáltal fedésbe hozható. Az 
ikersík mentén két azonos kristály van ideális illeszkedés esetén szorosan összenőtt állapotban 
(koherens határfelület). Létrejöttük szerint megkülönböztetünk növekedési, alakítási és 
átalakulási ikreket.  
Az ikersíkok és ikertengelyek egyben az ikrek szimmetriaelemeit jelentik. Ezek többnyire kis 
racionális indexűek, azaz szoros illeszkedésű elemekről van szó. Az ikersík azonban nem 
lehet szimmetriasík, ill. az ikertengely nem lehet szimmetriatengely, hiszen akkor a "két" 
kristály valójában egyetlen egykristály lenne. Olyan ikrek esetén, amelyeknek egyes kristályai 
szimmetriaközponttal rendelkeznek, a matematikai fedési művelet tükrözéssel vagy 
forgatással egyaránt végrehajtható. Ekkor szükségszerűen az ikersík és az ikertengely 
egymásra merőleges. [129] 
 
2.3.3.1. TÉRKÖZEPES KÖBÖS (TKK) KRISTÁLYOK IKERKÉPZŐDÉSE 
 
A 19. ábra egy ikresedett tkk α-kristály metszetét mutatja az ( 011 )α, felülettel párhuzamosan 
és az (112)α, tükörsíkra merőlegesen. Az ikersík itt is szoros illeszkedésű, és kis racionális 
Miller-indexű. A bal alsó kristályrészt az ortogonális [ 011 ]α, [110]α, és [001]α, tengelyek 
határozzák meg. Az (112)α, síkra való tükrözésnél azonban az egyes atomokon kívül a 
tengelyeket is tükrözzük, miáltal az eredeti jobbsodrású rendszer egy [110]z, [ 011 ]z, [001]z 
balsodrású rendszerbe transzformálódik át. A tükrözés után a jobb felső Ik kristályrész a bal 
alsó α-részhez képest ikerállásban van. A tükörsíkra való teljes szimmetriát figyelembe véve 
ugyanígy tekinthetjük az Ik részt kiinduló kristálynak és az α-részt ikernek. [129] 
 

 
19.ábra. A tkk kristály ikerképződése [129] 

 
A köbös kristályrendszer szimmetriája miatt ikerképződés nemcsak az (112)α, hanem az 
összes, vele kristálytanilag egyenértékű {112}α síkon is bekövetkezhet. Az indexek 
felcserélését és előjelváltozásait figyelembe véve összesen huszonnégy ilyen sík lehetséges, 
de tekintve, hogy az ikerképződés szempontjából pl. (112) és ( 211 ), egyenértékű, így összesen 
24:2=12 különböző tükörsík marad, ami tizenkét változatot tesz lehetővé. [129] 
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Matematikailag az ikerképződés tetszőlegesen sok különböző mátrixszal írható le. Néhány 
lehetőséget a 20. ábra mutat. Pl. a Kr alsó kristályrészt a Σ tükrözési mátrix segítségével a p' 
ikersíkra tükrözve vihetjük át a felső Ik ikerállásba, de az ikerállást megkaphatjuk úgy is, 
hogy a felső Kr' kristályrészt az R forgatási mátrixszal a p ikertengely körül 180º-kal 
elforgatjuk. Ezek a transzformációk azonban fizikailag nem lehetségesek. A gyakorlatban a 
mechanikai ikerképződés a 18.b, ill. a 20. ábra szerint úgy megy végbe, hogy külső 
nyírófeszültség hatására az egymás után következő kristálysíkok a kristálytanilag definiált d 
irányokba egymáshoz képest teljesen meghatározott és állandó mértékben eltolódnak. Ennek 
megfelelően a mechanikai ikerképződés egy átbillenési folyamat, ill. homogén nyírás. 
Ellentétben az elcsúszásnak megfelelő inhomogén nyírással, az ikerképződésnél a 2φ0 nyírási 
szög és így a nyírás mértéke, m=2tgφ0 a mindenkori kristályszerkezettől függő meghatározott, 
rögzített érték. Az állandó nyírási szög nyilvánvalóan szükséges ahhoz, hogy a kristály 
ikerállását pontosan megkapjuk. Ezért a nyírás csak a d irányába mehet végbe, a -d irányban 
viszont nem, szemben a csúszási folyamattal, ahol ez lehetséges. Az ikerképződést teljesen 
általánosan számíthatjuk, ha bizonyos kristálytani elemek adottak. Ilyen elemek lehetnek a 
következők (21. ábra): [129] 
 

 
20. ábra. lkerképződés tükrözéssel, forgatással 

vagy nyírással [129] 
21. ábra. lkerképződés nyírással  [129] 

 
A K1=p' körmetszetsík azonos az iker- vagy tükör- vagy nyírási síkkal, és az ikerképződéshez 
vezető deformáció során invariáns, azaz torzítatlan és elfordítatlan marad. A K2 körmetszetsík 
a deformáció következtében a K2' ikerhelyzetbe billen át, azaz elfordul, de szintén torzítatlan 
marad. Az s nyírási vektor az ikersík feletti első rácssík eltolódásának irányát és nagyságát 
adja meg, míg a d vektor általában jellemzi a nyírás irányát. [129] 
A 22. ábra példáján a kristálynak csak egy hányada vesz részt az ikerképződésben, így a 
[001]α irányban a hossznövekedés nem jelentős mértékű. [129] 
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             a) deformáció előtt;            b) deformáció után 

22. ábra. A tkk α-kristályok hosszváltozása az ikerképződés következtében [129] 
 
Összefoglalva a tkk fémekben a mechanikai ikerképződés csak bizonyos feltételek esetén 
mehet végbe. Az m = 1/√2 nagy nyírási mérték miatt az ikerképződés τik kritikus feszültsége 
lényegesen magasabb a csúszás τo folyáshatáránál. Normál mechanikai igénybevétel esetén 
ezért a képlékeny deformáció nem ikerképződés, hanem csúszás révén következik be.  
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2.4. MIKROFORGÁCSOLÁS FOLYAMATA 
 
Hagyományos forgácsolás közben a forgácsméretek (h,b) lényegesen meghaladják az átlagos 
kristály méreteket, ezek következtében a csúszás, az alakváltozás a kristály határok mentén 
jön létre. Ezzel szemben a mikro-megmunkálásnál és/vagy ultraprecíziós forgácsolásnál a 
forgácstő mérete jelentősen kisebb, mint az átlagos szemcseméret, ami azt eredményezi, hogy 
a csúszás nem a kristályhatárok mentén, hanem a szemcsén belül, mintha egykristály lenne, a 
csúszó síkokban játszódik le. A szemcsék kristálytani orientációja különböző, ennek 
eredményeképpen a nyíróerő és a csúszási síkoknak az iránya forgácsolás közben kristályról 
kristályra változik. Amint a forgácsoló szerszám a szemcséből kilép, a szemcse visszarugózik, 
a visszarugózás mértéke az orientációtól függ. A jelenséget a 23. ábra írja le (Moriwaki 
szerint [2]). 
 

 
23. ábra. A mikroforgácsolási folyamat modellezése [2] 

 
Néhány mechanikai anyagtulajdonság, mint például a fajlagos alakváltozás (ε), a húzó 
feszültség (σb) és a csúsztató-rugalmassági modulus (G), összefüggésben van a Young 
modulussal (E) [1]. Ezek az együtthatók természetesen csak egykristályt jellemeznek. 
Polikristályos anyagok esetén csak a kristályhatárokon belül érvényesek.  
A mikroforgácsolási témakör megközelítését a kristályos anyagok esetén egy kiváló 
anizotrópiai tulajdonsággal rendelkező anyaggal kezdtük el, ez az anyag a réz volt [6,97]. 
 
2.4.1. A MEGMUNKÁLT ANYAG (OFHC-RÉZ) 
 
A réz mechanikai tulajdonságaira a nagy alakíthatóság és a kis terhelhetőség a jellemző. 
Összefoglalva a 24. ábrán bemutatjuk a réz szobahőmérsékleten mért mechanikai 
tulajdonságait az alakítás mértékének függvényében, és a 25. ábrán ezek hőmérsékletfüggését. 
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24. ábra. A réz mechanikai tulajdonságai az alakítástól függően [60] 

 
A réz öntési tulajdonságai rosszak; még az olvadáspontjánál jóval nagyobb hőmérsékleteken 
is nehezen folyik. Legkitűnőbb tulajdonsága a jó alakíthatóság. Amint a 24. ábra mutatja, 
mechanikai szilárdságát a képlékeny alakítás nagymértékben megnöveli. Erre azonban 
figyelni kell, mert viszonylag kis hőmérsékleten elveszti a képlékeny alakítás során 
megnövekedett szilárdságát [60].  
 

25. ábra. A hőmérséklet hatása a réz mechanikai tulajdonságaira [60] 
 
A réz köbös, felületen középpontos atomrács szerkezetű és jelentős mértékű anizotrópiája 
van. Rugalmassági vagy a Young modulusa E=66,71∗103 N/mm2-től, E=192,33∗103 N/mm2–
ig változik, a kristálysíkok orientációjának függvényében. A legkisebb értéke az <100> 
síkban mérhető, a legnagyobb értéke pedig az <111> irányban van (26. ábra). 
 

Hőmérséklet T (°C) Hőmérséklet T (°C) 
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26. ábra. A réz csúszási rendszere és rugalmassági modulusa [60] 

 
Mivel ilyen nagy a rugalmassági modulus különbség a kristálysíkok között, így a réz anyagon 
nagyon jól vizsgálható a kristálysíkok hatása és ezzel együtt a rugalmassági modulus hatása a 
kialakult felület minőségére. Egyúttal kimondható, hogy az anizotrópia tulajdonság változása, 
ami különböző anyagok esetén megváltozik, teljesen más viselkedést eredményez a 
megmunkálás közben. Tehát az anizotrópiának, a kristálysíkoknak és ezekkel összefüggésben 
a rugalmassági modulusnak jelentős mértékű befolyása van a megmunkált felület minőségére 
(27. ábra) [6,97]. A vizsgálat lényege, hogy az említett anyagtulajdonságok hatása meg fog 
jelenni a munkadarab felületén, amik mikroszkópiai vizsgálatok segítségével kimutathatóak. 
 

 
 

 

27. ábra. A réz anizotrópiája és rugalmassági modulusa [60,97] 
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Az elméleti áttekintés folyamán összegyűjtöttem a hiányosságokat, problémákat a 
mikroforgácsolási folyamatra, amelyeket kutatási munkám során megoldok. Az eddigi 
kísérletekből és az elemzésekből kiderült, hogy milyen sok tényező befolyásolja a 
forgácsolási folyamatot és ezeknek a hatásait összegyűjtve, kell egy komplexebb vizsgálati 
módszert felépíteni. A jelenlegi vizsgálatok még nem igazolják, hogy milyen lenne a 
legideálisabb fogácsolási körülmény, ami a tökéletes megmunkálási eredményt hozza létre. 
Az eddigi vizsgálatokból nem ismerjük, hogy az anyag belsejében található szemcsék 
befolyásolják-e és ha igen, akkor milyen mértékben a megmunkálás körülményeit. A jelenlegi 
helyzetben kivizsgálásra szorul, hogy a szemcse mérete milyen mértékben befolyásolja a 
mikroforgácsolás folyamatát. 
Ezek a kérdések, vizsgálati lehetőségek ösztönöztek arra, hogy kielemezzem a 
mikroforgácsolási folyamatot. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 
 
Kutatási munkám fő célja az elsősorban mikrométer nagyságrendű forgácsolási 
paraméterekkel (ap,f) végzett mikroesztergálási folyamat összefüggéseinek elméleti és 
gyakorlati feltárása. Emellett célom még további vizsgálatokat végezni és felkutatni a 
kristályos anyagok szemcseméret változásának befolyásoló hatását a mikroesztergálási 
folyamatra és a felületi érdességre. A kísérlethez használt anyagok a réz, az alumínium és a 
wolfram. 
A mikroforgácsolással kapcsolatos eddigi tapasztalataink alapján kiderült, hogy bár a világon 
már többen foglalkoztak ennek a technológiai területnek a vizsgálatával, modellezésével, 
teljesen korrekt modellt még nem sikerült kialakítani, amivel az összes kérdéses folyamatra, 
jelenségre sikerült volna megfelelő választ adni. Az eddigi kutatásokból származó sokféle 
kutatási eredmény (pl. Moriwaki, Spenrath) még nem alkalmas arra, hogy a mikroforgácsolás 
közben lejátszódó jelenségekre megfelelő magyarázatot adjon és általuk meghatározzuk a 
technológiai folyamatot. Viszont a jövőbeni várakozások szerint jelentős mértékben 
növekedni fog a mikroforgácsolással előállított termékek száma, ill. a miniatürizálás 
részaránya, piaci részesedése a teljes termék előállítási palettán. Így elengedhetetlen ennek a 
speciális forgácsolási eljárásnak a széleskörű elméleti és kísérleti elemzése, ill. ezek alapján a 
technológiai sajátosságok és határértékek meghatározása. 
A mikroforgácsolási folyamat vizsgálatával kapcsolatban az alábbi célkitűzéseket, feladatokat 
határoztam meg: 
 

 A mikroforgácsolási folyamat elméleti vizsgálata végeselem módszerrel. 

 A mikromegmunkálás során a megmunkált anyagban lejátszódó folyamatok 
(feszültségi állapot, diszlokáció áramlás,..) és hatások feltárása, elemzése. 

 A folyamat során kialakult felületi minőséget befolyásoló tényezők, hatások 
elemzése, a mikroesztergálási folyamat sajátosságainak és korlátainak áttekintése. 

 A mikroesztergálási körülmények (szerszám, anyag, forgácsolási paraméterek) 
hatásainak vizsgálata, a hagyományos megmunkáláshoz viszonyítva. 

 A gyémánt szerszámmal mikroesztergált felületekről készített topográfiai 
felvételek készítése, elemzése és a felületen kialakult érdességnyomok 
értelmezése. 

 A megmunkált anyag szemcseméretének változtatásával (pl. csökkentése 
mikrométer alatti tartományokba) a technológiai és minőségi paraméterek 
vizsgálata és következtetések levonása. 

 A mikroforgácsolási folyamat elméleti vizsgálatának továbbfejlesztése, hogy 
vizsgálni lehessen a szomszédos szemcsék hatását a megmunkálási folyamatra. A 
célom egy elemző rendszer létrehozása, aminek segítségével megtervezhető a 
mikroforgácsolási folyamat, ahol a jellegzetességek, eredmények előre 
meghatározhatók, és kimutathatók az ok-okozati összefüggések.  

 
A mikroforgácsolási témán belül a mikroesztergálási folyamattal foglalkozom, ami jelentős 
szerepet kap a precíziós megmunkálási területen, főként az optikai termékek, fémtükrök 
előállítása során. A precíziós, ultraprecíziós megmunkálások a mai ipari környezetben 
jelentős mértékben előtérbe helyeződtek és a gyártók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
termék felületi minőségének, mérettűrésének jobbítására. Ezáltal az általam vizsgált terület 
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meghatározó szerephez jut a mikroméretű forgácsleválasztással kialakított felületi 
struktúrákon. 
Vizsgálataim alapvető kérdése, hogy a hagyományos megmunkáláshoz képest, a speciális 
szerszám és a megmunkálási paraméterek következtében, hogyan változnak meg a 
makroforgácsolásban már jól ismert körülmények, és ezen túlmenően milyen 
mikroforgácsolási sajátosságok lépnek fel mikroméretű forgácsparaméterekkel (ap,f) történő 
leválasztás esetén. Ehhez részletekbe menően át kell vizsgálni mind a mechanikai, mind a 
forgácsolástechnológiai jellemzőket. 
A mikroméretű forgácsparamétereken túl jelentős mértékű befolyásoló tényező a megmunkált 
anyag. A sokkristályos anyagok esetén komoly szerepet kapnak az anyagszerkezeti 
tulajdonságok, ezen belül az anizotrópia hatása és az ikerszerkezet kialakulása. A vizsgálati 
folyamaton belül a diszlokáció áramlása jelentős szerepet kap. 
A mikroesztergálási folyamat kísérleti vizsgálata során az elsődleges cél, hogy a felületi 
egyenetlenségre vonatkozó hatásokat elemezzem. Az ipari környezetben a megmunkálási 
eredmények szempontjából ezeknek van kiemelkedő szerepe. A megmunkálási 
körülményeket, a megmunkálási paramétereket, a komplett vizsgálati folyamatot ennek 
szellemében állítottam össze. A munka fontos részét képezi a megmunkálási kísérletnek és az 
elméleti vizsgálatoknak az összevetése és az ipar számára hasznos eredmények közvetítése a 
mikroforgácsolási technológia elterjedése érdekében.  
Ezenkívül a mikroforgácsolási folyamat során kialakuló anyagszerkezeti átalakulások, 
szerkezeti vizsgálatok elvégzése a cél, hogy megfelelő választ adjak a mikroforgácsolási 
folyamatról az egyre magasabb elvárások elérése érdekében (felület érdesség, 
méretpontosság). 
A mikroforgácsolás vizsgálata esetén fontos vizsgálati szempont, hogy változtassuk a 
megmunkált anyag minőségét (pl. réz, aluminium), vagy a tulajdonságait, elsősorban a 
szemcseméret csökkentésével (mikrométer alatt), és határozzuk meg a befolyását a 
megmunkált anyag felületi minőségére a normál szemcseméretekhez képest. 
Az elméleti vizsgálatokkal a fő célom, hogy egy teljesen új mikrofogácsolási modellt állítsak 
fel egy modellező program segítségével, amellyel megmagyarázhatóak a folyamat során 
kialakult jelenségek. A vizsgálat során részletekbe menően elemzem a szerszám, a 
munkadarab, az orientáció, az anizotrópia és a forgácsolási paraméterek változtatását, hogy a 
mikroforgácsolási folyamat jelenségeit felkutassam.  
Kutatási munkám gyakorlati és elméleti módszerekkel vizsgálja a mikroforgácsolási folyamat 
jelenségeit. Egyrészt anyagtechnológiai és forgácsolási folyamatjellemzők meghatározásával, 
másrészt fejlesztési javaslatokkal segíti, hogy a jövőben jobb eredményekkel állítsuk elő a 
termékeket ezen a speciális területen. A kapott eredmények lehetőséget nyújtanak az ipar 
számára, hogy a precíziós megmunkálással, mikroforgácsolással előállított termékek növekvő 
szükségleteit egyre gazdaságosabban kielégítse. 
 
 
 



 
4. MIKROFORGÁCSOLÁS ELMÉLETI VIZSGÁLATA 

 

31 

4. MIKROFORGÁCSOLÁS ELMÉLETI VIZSGÁLATA 
 
Disszertációmnak ebben a fejezetében részletesen ismertetem a mikroforgácsolási folyamat 
törvényszerűségeinek megismerése érdekében végzett elméleti analíziseimet, ezek 
eredményeit, valamint a belőlük levonható következtetéseimet.  
A fejezet elején részletesen foglalkozom a mikroforgácsolási folyamat sematikus, új 
mechanikai modelljével, ami már kiegészített feltételekkel figyelembe veszi a megmunkálás 
körülményeit, az anyagtulajdonságokat a megmunkált szemcse környezetében is. 
[114,116,117,118,119,120,122]. 
 
4.1. VÉGESELEM ANALÍZIS 
 
A végeselem-módszer ma világszerte az egyik leghatékonyabb numerikus eljárás a mérnökök, 
fizikusok és matematikusok kezében olyan feladatok vizsgálatára, melyeket korábban 
analitikus formában (differenciál vagy integrálegyenletekkel) tudtak megfogalmazni, de 
matematikai nehézségek miatt az addig ismert eljárásokkal egyáltalán nem, vagy csak igen 
durva közelítésekkel tudtak megoldani [94, 95]. 
Az eljárás alkalmazhatósága nem korlátozódik egy-egy szerkezet vizsgálatára. Olyan 
univerzális számítási modellel dolgozik a rendszer, mely gyakorlatilag minden 
tudományágban alkalmazható, az esetek többségében minden más módszernél előnyösebb. 
A gyakorlati eredmények és következtetések alátámasztására numerikus, végeselem 
vizsgálatokat végeztem. Irodalmi áttekintés alapján a forgácsolás modellezésével már nagyon 
sokan foglalkoztak, de ezek a kezdeti próbálkozások nélkülözték a modernkori lehetőségeket. 
A végeselem vizsgálatok során a cél a mikroszinten történő, mikroforgácsololás modellezés, a 
szemcseszinten történő vizsgálatok készítése, az anyag szemcseszerkezetének, változásának 
vizsgálata [71,72,73,74,75,94].  
A mikroforgácsolás vizsgálata során a folyamat jelentősen megváltozik, mivel szemcseméret 
tartományában vizsgálódunk, ott már nem a szemcsehatárokon történik a leválasztás, hanem a 
szemcséket alakítjuk és a szemcsén belül a csúszási síkban zajlik a folyamat. A modellező 
program lehetőséget nyújtott, hogy megfelelő szerszámkialakítás mellett a szemcséket 
munkáltam meg, és nem a szemcsehatárok mentén alakult ki a repedés, hanem a szemcsén 
belül valósult meg a leválasztás. 
Kezdetekben a kutatást a Form2D végeselem programmal végeztem, majd a későbbiekben a 
MARC végeselem program segítségével zajlott a kutatás. A modellezések más-más jellegű 
eredményeket hoztak. A Form2D-s analízissel az anyagfolyást vektorosan mutattam ki, ahol a 
vektor nagysága jelképezte a sebesség nagyságát, a nyíl pedig mutatta az irányát. Ezzel 
szemben a MARC analízis megmutatta az anyag folyását és a hozzá tartozó technológiai 
paraméterek értékeit (erő, feszültség, nyomás). 
A Form2D szoftver elsősorban képlékeny alakítást modellező program, ami kedvező 
feltételeket nyújtott a mikroforgácsolási folyamat modellezéséhez. Az anyagtulajdonságok 
megadása, a hálózás és a forgácsolási paraméterek bevitele könnyen megvalósítható a 
programban, ezen kívül a kapott értékek sokféle következtetés levonására adtak lehetőséget. 
Viszont a MARC végeselem szoftver új lehetőséget nyitott az elemzés szempontjából. A 
program jelenleg is az egyik legfejlettebb elemző szoftver. Ahol kiváló lehetőségek vannak a 
bemenő paraméterek megadására és sokkal több különféle eredmény gyűjthető ki a 
mikroforgácsolási folyamatról a program segítségével. 
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4.2. A FORGÁCSLEVÁLASZTÁSI MECHANIZMUS KITERJESZTETT 
MODELLJE 
 
A mikroforgácsolás általam meghatározott definiciója alapján megmunkáláskor a forgácstő 
mérete µm nagyságrendű. Emiatt a mikroforgácsolást kis méretű alkatrészek, vagy felületi 
struktúrák előállításához alkalmazzák. A kristályos szerkezetű anyagok mikroforgácsolásakor 
gyakran előfordul, hogy az átlagos szemcseméret lényegesen nagyobb, mint a forgácstő 
mérete. Ilyen esetekben a munkadarab anyagának anizotróp tulajdonságai befolyásolják a 
forgácsleválasztást. 
Azonban ez a jelenség nem magyarázza meg az érdességcsúcsok keletkezését a 
kristályhatárok mentén. Spenrath [3] ezt az effektust azzal magyarázza, hogy a forgácsoló 
szerszám éle körül kialakuló nyomó feszültség miatt, diszlokációk keletkeznek, amelyek 
azonban nem rendelkeznek akkora energiával, hogy a kristályhatárokon átlépjenek. A 
diszlokációk felgyülemlenek a kristály határokon, és lokálisan növekedik az anyag 
szilárdsága. Azért hogy a kristályhatárt átvágjuk, nagyobb erők szükségesek, a diszlokáció 
áramlás miatt is, aminek következménye a nagyobb rugalmas deformáció, és ez a deformáció 
helyi visszarugózást okoz, ami függvénye a környezetnek és körülményeknek. Ezen hatás 
magyarázható a diszlokációk vándorlásának elméletével [4], de néhány kérdés továbbra is 
nyitott marad. Az érdességi csúcsok nem jelentkeznek minden egyes szemcsehatáron azonos 
mértékben. A jobb érthetőség kedvéért a forgácsleválasztási folyamatot vizsgálom meg a 
szerszám homlokfelülete felől. A 28. ábrán egy kötött megmunkálási eset látható. A 
minimális forgácsleválasztási érték meghatározása N. P. L’Vov szerint  hcmin=0.293·rβ [5].  
Ha feltételezzük, hogy az éllekerekítési rádiuszt rβ=50nm, a minimális forgácsvastagság 
hcmin=15 nm [26]. Ez azt jelenti, hogy az A pont előtt a szerszám élén az előtolás irányában az 
x=5,15µm hosszon a szerszám már nem képes anyagot leválasztani. Az anyag a szerszám éle 
alatt rugalmasan és képlékenyen deformálódik. A rugalmas és képlékeny deformáció miatt 
körülbelül ugyanekkora szakaszon érintkezik a szerszám éle a munkadarabbal az „A” pont 
mögött. Ha megvizsgáljuk a „B” pontot, megállapíthatjuk, hogy a szerszám 2x hosszúságú 
szakasza legalább háromszor áthalad felette, míg azt végleg elhagyja és kialakul a felület 
végleges alakja. Az eddigi forgácsolási modellek csak egyszeri áthaladást feltételeztek. A 
kérdés az, vajon mi történik a szerszámnak a második és a harmadik áthaladása esetén.  
Ez a tény további magyarázatra szorul. A vizsgálathoz új forgácsolási modellre van szükség, 
ahol vizsgálni tudjuk a forgácsolás körülményeit, környezetét, a többszöri áthaladás miatti 
változásokat. 
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28. ábra. Elméleti forgácsvastagság a forgácsolóélen [117,121,122] 
 
A továbbiakban a mikroforgácsolás általam javasolt modelljével foglalkozom, és ezzel 
összefüggésben, végeselem módszerrel vizsgálom a forgácstő környezetét, az anizotrópia 
hatását, valós szerszámgeometria feltételezésével. A jelenség vizsgálatára bevezetett elméleti 
modellt a kísérleti eredményekkel hasonlítottam össze. A gyakorlati vizsgálatot és a 
modellezést elsősorban a réz ultraprecíziós esztergálása esetén mutatom be. A modell 
ellenőrzésére forgácsolási kísérleteket végeztem. Gyémánt egykristály szerszámmal 
nagytisztaságú vörösréz (OFHC-Cu) próbadarabokon tükörfelületeket esztergáltam. A 
kiválasztott próbadarabokra koordináta rendszert vittem fel. A koordináta rendszer 
meghatározott területéről felülettopográfiai felvételek készültek, majd ezt követően OIM 
(Orientation Imaging Microscopy) orientációs felvételeket készítettem a kijelölt területről. A 
kristályorientáció ismeretében végeselem analízissel elvégeztem a modell ellenőrzését, 
magyarázatot adva a felülettopográfon látható kiemelkedések és árkok keletkezési okára. 
A 29. ábrán sematikus modell látható, amely a 28. ábra B-C szakaszának metszet felvételével 
készült. Az anyagleválasztás a B-C szakaszon történik, ami az adott kristály átvágásakor az 
ébredő erő nagysága kristály orientációjától függ. A mikroforgácsolás alatt az éppen átvágott 
kristály a szomszéd kristályokhoz rugalmasan kapcsolódik. A sematikusan rajzolt rugó 
rugalmassági állandója minden egyes irányban különböző. Az anyag folyásának iránya a 
kristálytani irányokból levezethető. Ahol a forgácsvastagság a minimális forgácsvastagság 
alatt van (hcmin A-B metszetben), elméletileg nincs anyagleválasztás, csak képlékeny és 
rugalmas deformáció. A forgácsvastagság tehát nem csökkenhet hc=0-ra, ami a geometriai 
feltételekből adódna. A kinematikai- geometriai körülmények miatt (28. ábra) a szerszám 
ismételten áthalad minden egyes pont felett. Minden áthaladás rugalmasan és képlékenyen 
deformál, aminek következtében az anyag felülete felkeményedik. A felkeményedés mértéke 
a deformálás számától függ, amely viszont a szerszám éllekerekítési sugarától és az 
előtolástól. Nagyobb előtolás és kisebb csúcssugár esetén az ismételt deformálások száma 
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csökken, aminek következtében csökken a felkeményedés mértéke is. Ez a gondolat felveti az 
optimális szerszám, az optimális előtolás gondolatát is. 
 

           
C1 = a vizsgált kristály rugóállandója α irányban 
C2= f(C1) a vizsgált kristály rugóállandója β irányban 
C3= f(C1) a vizsgált kristály rugóállandója γ irányban 
C4 = szomszédos kristály rugóállandója α irányban 
C5 = szomszédos kristály rugóállandója β irányban 
C6 = szomszédos kristály rugóállandója γ irányban 
 

29. ábra. A mikroforgácsolás új, összetett modellje [116,117,121] 
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4.3. MIKROMEGMUNKÁLÁS VÉGESELEMES VIZSGÁLATA 
 

A mikroforgácsolási folyamat vizsgálatához végelemes módszert használtam. Ezek a 
rendszerek részben közvetlen ipari alkalmazások tervezésére, részben kutatásra is alkalmasak. 
Az általuk megvalósított modellezés közvetlenül alkalmazható a reális alakítási folyamatok 
tervezésében. A felhasználó által megadott technológiai paraméterek hatására a szimuláció 
közvetlenül válaszol az anyagáramlás, a deformáció, az alakváltozás eloszlás, az alakítási erő 
és a feszültség valamint más a technológia számára fontos mennyiségek kiszámolásával. A 
vizsgálat célja az volt, hogy kimutassam a megmunkált szemcsében és a környezetében 
lejátszódó folyamatokat (alakváltozás, deformáció, feszültség), valamint a szemcseszerkezet 
felépítésének hatását mikroforgácsolás során. 
Többféle mikroforgácsolási vizsgálatot végeztem el, elsősorban a megmunkálási paraméterek 
és körülmények változtatásával. Ilyenek például a fogásmélység, előtolás, éllekerekítési sugár 
(rβ), megmunkálási sebesség (vc) és az anyagminőség. A vizsgálatok során a paraméterek a 
következők voltak: 

Fogásmélység:            ap = 1 µm 
Forgácsolósebesség:   vc = 75 m/min 
Éllekerekítési sugár:   rβ = 50 nm 
Csúcssugár:  rε = 1,5 mm 
Homlokszög:              γn = 0° 
Hátszög:  αn = 6° 
Anyagminőség:  OFHC-Cu (réz) 

A szerszám anyaga egykristályos gyémánt, aminél a modellezésben a szerszámot terhelő 
erőket és a keménységét figyelembevéve merevnek tekintettem. 

 

4.3.1. EGYKRISTÁLYOS ANYAG FORGÁCSOLÁSA (FORM2D ANALÍZIS) 
 

A Form2D végeselem modellező programmal egy egykristály munkadarabot 
mikroforgácsoltam, amit szabadforgácsolással szimuláltam. A végeselem modellezés kiinduló 
állapota a 30. ábrán látható. Ebben a szituációban a felső, jelölt elem a szerszám, ez végzi a 
mozgást függőleges irányban. Középen helyezkedik el a munkadarab, amit egykristályként 
modelleztem. A szimulációban nincsenek szemcsehatárok, így a diszlokáció és a feszültség 
szabadon áramolhat. Mivel a munkadarab egy anyagból épült fel, emiatt mikroforgácsolási 
eljárás feltételeinek megfelel. A megmunkálás során nem a szemcsehatárok mentén történik 
az anyagleválasztás, hanem a szemcsén belül a csúszási síkban. A 30. ábrán alul a 
munkadarab megfogó helyezkedik el, ami a befogó készülék szerepét tölti be, nem engedi a 
munkadarabot elmozdulni és mereven rögzíti. 
 

  
30. ábra. FORM 2D analízis felállított modellje [114] 
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AZ ALAKVÁLTOZÁS SEBESSÉGÉNEK ALAKULÁSA 
 
A forgácsolás közben az anyagfolyás, az alakváltozás irányát mutatják az ábrák. A nyilak 
nagysága és iránya mutatja, hogy az anyagrészecskék milyen irányban és milyen sebességgel 
áramlanak (31. ábra). Ezen kívül a felületi szerkezetben kialakuló feszültségre, a 
felkeményedésre, valamint a csúszási sík hajlásszögére is következtethetünk. 
 

 
31. ábra. A forgácstő alakváltozási sebességének alakulása mikroforgácsoláskor [114,118] 
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A MIKROFORGÁCSOLÁSI FOLYAMATRA FELÉPÍTETT VÉGESELEM HÁLÓ 
 
A 32. ábrán a munkadarabra felépített végeselem háló látható, ami a számítást, a 
megmunkálási folyamat ábrázolását segíti elő. A háló csomópontok segítségével számítjuk ki 
a folyamat jellegzetességeit, a mikroforgácsolás eredményeit. Mint általában minden 
végeselem rendszer, sűrűbbé alakítja a hálót a feszültséggyűjtő helyeken. Ahol a behatás, 
változás következik be az anyagon, ott van nagyobb jelentősége a vizsgálati hálónak. Ezzel a 
számítás pontossága javul. 
 

 
a. 

 
b. 

 

c. 

 

 
d. 

 

32. ábra. A mikroforgácsolási folyamatra felépített végeselem háló [114,118] 
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A MIKROFORGÁCSOLÁSI FOLYAMATRA FELÉPÍTETT LAGRANGE HÁLÓ 
KIALAKÍTÁSA 
 
A munkadarabra felépített Lagrange végeselem háló látható a 33. ábrán. A kialakítása 
folyamatfüggő, de létezik egy maximális érték, amit nem érdemes továbbfinomítani. Ennek a 
hálónak az elmozdulásából lehet következtetni, hogy a szemcseszerkezet milyen alakváltozást 
szenved, illetve ennek a forgácsolási folyamatnak milyen hatása van az anyagrészecskékre, 
milyen mértékben torzul a felületi réteg a munkadarab felületén. 
 

 
a. 

 
b. 

 
c. d. 

 

33. ábra. A folyamatra felépített Lagrange háló [114,118] 
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A SZERSZÁMRA HATÓ TERHELÉS ALAKULÁSA A FOLYAMAT SORÁN 
 
A következő ábra a szerszám felületen ébredő terheléseket, feszültségeket mutatja (34. ábra), 
ezekből következtethetünk a szerszámkopásra (kráteres kopás, csúcskopás). Azonban a 
szerszámkopást nemcsak a feszültség, hanem a hőterhelés és a súrlódás is befolyásolja. Az 
eredmények megmutatják, hogy a szerszámnak mekkora terhelést kell kibírnia, amit a színes 
vonalak mutatnak irányukkal és hosszúkkal (terhelés nagysága). Ezek alapján 
következtethetünk a forgácsolási folyamat alakulására, melyik élszakaszon (homlok vagy 
hátfelületen), mekkora terhelés keletkezik. A terhelés nagyságából és az irányából 
következtethetünk a szerszámon kialakuló kopásra (kráteres, hátkopás). A megmunkálás 
minden egyes pillanatában változik a szerszámon ébredő feszültség. Ez adódhat egyrészt a 
szemcseszerkezet deformációjából, a görbületi feszültségtől, másrészt a forgács felfekvési 
felületének nagyságából. 
A 34.d. ábrán látható, hogy a terhelés mértéke lecsökkent a korábbi lépésekhez képest, ami a 
mikroforgácsolási, képlékeny alakítási folyamat leállításának következménye. A folyamat 
során fellépő feszültség lecsökkenése látható az ábrán. 
 

a. 
 

b. 

 
c. 

 

 
d. 

 

34. ábra. A megmunkáló szerszámban ébredő felületi feszültség alakulása [114,118] 
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4.3.2. EGYKRISTÁLYOS ANYAG FORGÁCSOLÁSA (MARC ANALÍZIS) 
 
A következő vizsgálati szakaszban a MARC végeselem modellező programmal, hasonlóan az 
előző vizsgálathoz, egykristályos munkadarabot elemeztem.  
A MARC végeselem rendszerrel is szabadforgácsolási analíziseket készültek, hogy 
hasonlíthatóak legyenek az eredmények a korábbiakkal. A következő ábrák ezekről a 
vizsgálatokról mutatnak jelleggörbéket. 
Ezeknél a vizsgálatoknál is merevnek tekintettem a szerszámot, hasonlóan az előzőhöz. A 
munkadarabot akárcsak az előző modellnél, egykristálynak tekintem, azért hogy a 
mikroforgácsolást modellezzem és a szemcsén belüli forgácsleválasztást szimuláljam. 
Az analízis során a mikroforgácsolási paraméterek a következők voltak: 

Fogásmélység:            ap = 1 µm 
Forgácsolósebesség:   vc = 75 m/min 
Éllekerekítési sugár:   rβ = 50 nm 
Csúcssugár:  rε = 1,5 mm 
Homlokszög:               γn = 0° 
Hátszög:  αn = 6° 
Anyagminőség:  OFHC-Cu (réz) 
Szerszám anyag:        gyémánt egykristály 

 
A MIKROFORGÁCSOLÁSI EREDMÉNYEI EGYKRISTÁLYOS ANYAG ESETÉN 
 
A 35. ábra a mikroforgácsolási erő vizsgálatával foglalkozik. A modellen megfigyelhető, 
hogy a szerszám csúcsánál lesz a terhelés maximuma, és a szerszámcsúcs körül 
körgyűrűszerűen épülnek fel a terhelési sávok, a reakció erő zónái.  Ezen kívül mutatja az 
ábra a csúszási sík kialakulását, ami a forgácstőből felület felé mutat (halvány sáv) és így 
mutatja a forgács folyási útját, illetve az anyagáramlást is. 

 

 
 

35.ábra. A csúszási erő a mikroforgácsolási folyamatban [117] 
 

A 36. ábra a képlékeny deformációval foglalkozik, ami arányos a mikroforgácsolás során 
fellépő feszültséggel. Megfigyelhető az ábrán, hogy a felület mentén főleg a szerszámcsúcs 
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közelében, de a felület mentén jelentkezik az erőteljesen képlékenyen alakított zóna és az 
alakítási feszültség maximális tartománya (sötétkék, fekete). A forgács és a szerszám 
csatlakozásánál ébred a legnagyobb deformáció és a feszültség. A deformált réteg 
vastagsága változik a szerszám előrehaladtával és a réteg arányos a felület mentén maradó 
feszültség értékével. 

 
 

36. ábra. A képlékeny deformáció alakulása a felületi rétegben és a forgácsban [117] 
 

A 37. ábra a felületi nyomás alakulását mutatja. Az ábra a mikroforgácsolás kezdetén, a 
belépéskor mutatja a terhelés nagyságát. Hasonlóképpen az előző ábrákhoz a felületi nyomás 
értéke a forgácstőben és a közvetlen környezetében lesz a legnagyobb. 
Ezenkívül megfigyelhető egy jelenség a folyamat vizsgálatakor, ami a kinagyított ábrán jól 
látható. A szerszám belépésekor az anyag kifelé megfolyik. Ez a jelenség adódhat a belépő 
feszültség következtében, mivel visszafelé ellenállás nélkül megfolyhat az anyag a 
feszültségállapotból adódóan. A jelenség abból is adódhat, hogy a terhelés hatására a 
mechanikai energia hővé alakul és ennek a hőnek a következménye lesz a megfolyás. Ennek a 
folyamatnak több változtatható paramétere van (hővezetési tényező, anyagminőség, előtolás, 
fogásmélység), de a paraméterek beállításának függvényében a jelenség létezik. A jelenlegi 
vizsgálati körülmények között, ezeknél a peremfeltételeknél hátrafolyás fellép. 
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37. ábra. A felületi nyomás alakulása a forgácsolás közben [117] 

 
 

4.3.3. TÖBBKRISTÁLYOS ANYAG FORGÁCSOLÁSA (MARC ANALÍZIS) 
 
Az eddigi vizsgálatok tapasztalatai után új módszer felállítása vált szükségessé. A jelenlegi 
analízisben a felállított új, elméleti modell (29.ábra) alkalmazásának kivizsgálása a cél. Ebben 
az elemzésben is a MARC végeselem modellező programot használtam, ahol többkristályos 
anyagmodellt vizsgáltam. Ebben a modellben a kristálytani tulajdonságok hatását és a 
szemcsék egymásra való kölcsönhatását elemeztem. 
Vizsgálati paraméterek:   

Fogásmélység:            ap = 1 µm 
Forgácsoló sebesség:  vc = 75 m/min 
Éllekerekítési sugár:   rβ = 50 nm 
Csúcssugár:  rε = 1,5 mm 
Homlokszög:               γn = 0° 
Hátszög:  αn = 6° 
Anyagminőség:  OFHC-Cu (réz) 
Szerszám anyag:        gyémánt egykristály 

 
A fő célkitűzés az új modell (29. ábra) alkalmazása esetén megvizsgálni a mikroforgácsolási 
folyamatot. Az elemzés során a szemcsékre ható erőt, a képlékeny deformációt és az alakítási 
feszültséget modelleztem. A cél volt, hogy a szemcséknek az egymáshoz való viszonyát és a 
folyamatra való hatását elemezzem. A szerszámot, mint az eddigi analízisek során mindig, 
merevnek tekintettem. 
A modellezési folyamat során több különböző orientációjú szemcsét vizsgáltam. Egyik 
keményebb, a másik lágyabb, attól függően, hogy milyen atomrács szerkezetet, kristálytani 
irányt modelleztem. Ezt a tényt a rugalmassági modulus, mint fő anyagtulajdonsági jellemző, 
beállításával valósítottam meg. 
Eddigi ismereteink alapján az atomrács szerkezet tulajdonságai, orientációja a rugalmassági 
modulust jelentős mértékben befolyásolják és arányosak is vele, abban az esetben, ha az 
anyag anizotrópiai tulajdonságai ezt kimutathatóvá teszik (elsősorban réz esetén). 
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A forgácsolási paramétereket, és a szerszám geometriáját nem módosítottam, viszont az 
anyagtulajdonságot igen, és figyeltem a szemcsék és a szerkezet viselkedését, és a felületi 
rétegben történő változásokat. A következő ábra bemutatja a kiinduló állapotot (38. ábra). A 
különböző színek a különböző szemcséket ábrázolják és ezeknek a szemcséknek az 
orientációs, rugalmassági tulajdonságait állítottam be a vizsgálat kiinduló állapotaként, az 
anyag anizotrópiai tulajdonságait modellezve. A beállított rugalmassági, anyagtulajdonsági 
paramétereket a 3.táblázat tartalmazza. 

 

Szemcse neve Keményedő stratégiánál Lágyuló stratégiánál 

Szemcse 1 66,71 GPa 192,4 GPa 

Szemcse 2 130 GPa 130 GPa 

Szemcse 3 192,4 GPa 66,71 GPa 

3. táblázat: A modellezéshez beállított orientációs tulajdonságok 

 

 
 

38. ábra. A különböző orientációjú szemcsék a kiindulási állapotban [121,125] 
 

A MARC ANALÍZIS FORGÁCSOLÁSI EREDMÉNYEI 
 
A megmunkálási folyamat jól követhető a 39. ábrán. Az ábra a kialakuló képlékeny 
deformációról és az ezzel arányos alakítási feszültségről ad információt. Jól megfigyelhető, 
hogy a szerszámcsúcsánál lesz a deformáció és a terhelés maximuma és a csúcs körül 
körgyűrűszerűen épülnek fel a terhelési sávok. Ezen kívül megmutatja az ábra, hogy a 
deformáció és a feszültség milyen mélységben jelenik meg az anyagban. Az anyagáramlás 
folyamata is jól látható az ábrából, szabályos forgácsleválasztás esetén, amint a leválasztott 
anyagmennyiség kúszik felfelé a szerszám homloklapján. 
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39. ábra. A mikromegmunkálási folyamat lépései különböző szemcsék esetén [121] 

 
A 40. ábra a képlékeny alakváltozással foglalkozik. Hasonlóan alakul a 36. ábrához a 
deformáció jellege. Ugyanúgy a szerszámcsúcs közelében van a képlékeny deformáció és 
az ezzel arányos feszültség maximuma. Megállapítható, hogy egykristályos és 
többkristályos esetben a képlékeny deformáció és a feszültség alakulás jellege hasonló és 
többkristályos esetben a szemcsehatárok nem akadályozzák a feszültség továbbterjedését a 
következő szemcsére. Ezen kívül mindig a forgács és a szerszámél csatlakozásánál ébred a 
deformáció és az alakítási feszültség legnagyobb része. 

 
40. ábra. A képlékeny alakváltozás a felületi rétegben [121, 125] 

 
A 41. ábra a szemcsék egymásra hatását vizsgálja, egyrészt a megmunkált, majd a következő 
szemcse kölcsönhatását. A megmunkálási folyamat során a szemcsén belül diszlokáció 
áramlás zajlódik le. Eddigi ismeretek alapján elmondható, hogy a diszlokációk nem 
vándorolnak át a szemcsehatárokon, hanem felgyülemlenek. A diszlokáció sűrűsödése, a 
deformáció áramlás a szemcsén belüli felkeményedéshez vezet, ezáltal a szerszámnak 
nehezebb a szemcsét keresztülvágni. Az anyagszerkezeten belül a leválasztás a legkönnyebb 
elmozdulás irányában, vagyis a csúszási síkban történik. Mivel a szemcse felkeményedik a 
feszültség és a diszlokáció áramlás következtében a mikroforgácsolás előrehaladtával, így a 
környező szemcsére hatást gyakorol a keményedés függvényében. Ez egy rugalmas-
képlékeny deformációs hatásként jelenik meg a következő szemcsében, ami mint egy 
előalakításként befolyásolja a szemcse tulajdonságait. 
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A megmunkálási folyamat során a forgácsban játszódik le a legnagyobb alakváltozás, ami a 
diszlokáció vándorlását eredményezi, és ebből következik, hogy a leválasztott forgács és a 
megmunkált felületi réteg felkeményedik. Ezen kívül egyéb hatások is jelentkeznek a 
forgácson, mint pl. a szerszám homloklapja folyamatosan súrlódik a forgács hátfelületéhez. 
Ebből kopás és szemcseszerkezet torzulás, deformáció alakul ki. Az eredményekből 
következik, hogy a forgácsban és a felületi rétegben erőteljes képlékeny deformáció és ezzel 
arányos maradó feszültségek jelennek meg. 
 
 

 
41. ábra. A környező szemcsék egymásra hatása megmunkálás közben [121, 125] 

 

A megmunkálás további vizsgálatai is megtörténtek a végeselem program segítségével. A 
többkristályos megmunkálás modellezésével a kristályok egymásra hatását, a rugalmassági 
modulus hatását a megmunkálási folyamatra, valamint a spring-back effektus, a visszarugózás 
kimutatását céloztam meg. Ennek a vizsgálatára kétféle modellt állítottam fel. A modellek 
felépítésénél a meghatározó elv az volt, hogy az egymást követő és a környező szemcsékben 
az anyagtulajdonságokat az új vizsgálati modell szerint módosítottam. 
Kétféle vizsgálati rendszert alakítottam ki: az egyik volt, hogy az egymást követő szemcsék 
egyre inkább keményebbek legyenek, tehát a rugalmassági modulusuk egyre növekedjen. Úgy 
is értelmezhető, hogy az <100> iránytól haladtam az <111> kristálytani irány felé, tehát egy 
keményedő stratégiát modelleztem a szerszám éle előtt. A másik rendszer szerint egy lágyuló 
stratégiai folyamatot modelleztem, ahol az egymást követő szemcsék egyre inkább lágyabbak 
voltak, egyre kisebb rugalmassági modulussal rendelkeztek. Ehhez a vizsgálathoz a gyakorlati 
kísérlet során használt réz paraméterei megfelelőek voltak, a kiváló anizotrópiai tulajdonságai 
miatt. A következő ábrákon a keményedő stratégiai modell eredményei láthatóak a 
megmunkálás közben (42. ábra). 
 

 
42. ábra. A környező szemcsék egymásra hatása megmunkálás közben  

(keményedő stratégiát szimulálva) [121] 
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A következő képek a 43. ábrán a lágyuló stratégiai modell eredményeit mutatják be. 
Hasonlóan az előzőhöz, az egymást követő ábrák a megmunkálás folyamatát szimulálják.  
 

 
43. ábra. A környező szemcsék egymásra hatása megmunkálás közben  

(lágyuló stratégiát szimulálva) [121] 
 
A 44, 45. ábrákon a kristályok feszültség állapotának vizsgálata látható a diszlokáció 
vándorlás okozta keménységváltozás függvényében. 
 
 

 

44. ábra. A feszültség alakulása a keményedő 
környezetet modellezve [121] 
(az első megmunkált szemcse orientációja <100>, a 
második <110>, a harmadik <111>) 

45. ábra. A feszültség alakulása a lágyuló 
környezetet modellezve [121] 
(az első megmunkált szemcse orientációja <111>, 
a második <110>, a harmadik <100>). 
  

 
A következő ábrán a kristályhatáron zajló folyamat vizsgálata látható (46. ábra). A teljes 
modellezés vizsgálata során az anyag törvényszerűségeket vettük figyelembe, ami azt 
jelentette, hogy a diszlokációk nem tudnak a szemcse határokon átvándorolni, viszont a 
szemcse határon jelentős mértékű felkeményedést okoznak, aminek kihatása van az éppen 
megmunkált szemcsére és a következő megmunkálandó szemcsére is. A vizsgálatok során az 
is kiderült, hogy a megmunkált szemcsét körülvevő szemcsék tulajdonságai is befolyásolják a 
mikroforgácsolási folyamat alakulását és ezáltal a felületi minőséget is. 
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46. ábra. Az anizotrópia hatása a felületi egyenetlenségre és a leválasztott forgács alakjára 
[121, 125] 
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Következtetés: 
 
A mikroforgácsolás modellezése alapján az ismertetett feltételek mellett összefoglalható: 

• A mikroforgácsolási folyamatban jelentős hatása van a környező szemcsék 
orientációjának, ami megmutatkozik, mind a forgács alakjában, mind a 
visszarugózásban, mind a feszültségzónában. 
• Mikroforgácsolás modellezésekor az orientáció változásának függvényében 
megváltozik a csúszási sík iránya és hajlásszöge. 
• A megmunkált szemcse környezetében a rugalmassági modulus növekedése miatt a 
szerszám nehezebben alakítja a szemcsét és az alatta lévő feszültségzóna megváltozik. 
A nagyobb mikroforgácsolási feszültség befolyásolja a visszarugózást a felületen. 
• Mind a szemcsén belüli diszlokáció áramlásának, mind a soron következő, 
megmunkálandó, magasabb rugalmassági modulussal rendelkező szemcsének jelentős 
hatása lehet egymásra és a környezetükre. 

 
4. táblázat: Összefoglaló táblázat a mikroforgácsolás modellezéséről 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 
anyagelmozdulási modell alapján 

Keményedő stratégiai modell 
<111>;<110>;<100> 

Lágyuló stratégiai modell 
<100>;<110>;<111> 

A modellezés kiinduló állapota, amiben az 
anyag orientációját figyelembe vettem. Az 
anyagminőség a kiváló anizotrópiával 
rendelkező réz. Ezt vizsgálom a teljes 
mikroforgácsolási analízis során. 
                                       Felkem;Lágyulás 
1. szemcse orientációja: <100> ; <111> 
2. szemcse orientációja: <110> ; <110> 
3. szemcse orientációja: <111> ; <100> 

 
A forgácsolási folyamat közben az első 
szemcse átvágása utáni állapot látható a 
jobb oldali ábrákon. Az ábrán a fehér vonal 
végig jelképezi a szemcsehatárokat, ami a 
kiinduló állapotban lett meghatározva. 
Teljesen megegyező forgácsolási 
paramétereket beállítva a forgács-
leválasztási folyamat hasonlóképpen 
játszódik le. Az alábbi ábrák a 
forgácsképződés állapotát mutatják 
kinagyítva. 

 
 

A jobbra található ábrák mutatják a 
forgácsképződés és leválasztás folyamatát. 
Jól látható az ábrákon a különbség. Egyik a 
csúszási sík hajlásszöge, a másik a 
leválasztott forgács alakja. A két ábra közül 
a jobb oldalinál először a legnagyobb 
rugalmassági tényezővel rendelkező 
szemcsét forgácsoljuk, míg a másiknál a 
legkisebbet. Megállapítható a vizsgálat 
alapján, hogy a szemcse orientációja 
befolyásolja a forgács alakját, 
deformációját és a csúszási sík hajlásszögét 
is. A csúszási sík hajlásszöge a keményedő 
stratégia esetén a növekvő rugalmassági 
modulusz miatt meredekebb, nagyobb lesz 
a nehezebb alakíthatóság miatt 

 
 

1
2

3 2 1 
3 

Forgácsalak eltérés 

Csúszási sík 
hajlásszöge Csúszási sík 

hajlásszöge 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
Képlékeny deformáció, feszültség modellek alapján 

Keményedő stratégiai feltétel 
<111>;<110>;<100> 

Lágyuló stratégiai feltétel 
<100>;<110>;<111> 

Hasonlóan az előző összefoglaláshoz, az 
ábrák a kiinduló állapotot mutatják, amiben 
az anyag orientációjának hatását 
modellezem.  
                                     Keményedő    ;  Lágyuló 
1. szemcse orientációja: <100>      ; <111> 
2. szemcse orientációja: <110>      ; <110> 
3. szemcse orientációja: <111>      ; <100> 
A fehér vonalak a szemcsehatárokat jelölik.

A jobbra lévő ábrák a folyamat kezdeti 
lépését mutatják. Mindkét ábra ugyanabban 
a pozícióban mutatja a leválasztást, és már 
a kezdeti szakaszban látható, hogy a 
forgácsolt szemcse minősége befolyásolja a 
forgácsleválasztás folyamatát. A 
keményebb szemcse alakításához és 
deformálásához szükséges magasabb 
képlékeny deformáció és ezzel arányos 
feszültség már kezdetben jól látható.  

Hasonlóan az előző ábrához látható, hogy a 
forgácsalak és az anyagfolyás befolyásol-
ható az átvágott szemcse minőségével. Az 
adott pillanatban a feszültség (képlékeny 
deformáció) értéke és hatásövezete 
különböző, az eltérés mértéke jelölve van. 
Megállapítható, hogy a forgácsolt szemcse 
környezetében lévő szemcse orientációja, 
befolyásolja a feszültség értékét. Ha 
keményedő stratégiát követünk, akkor 
növekedik a szerszámot terhelő feszültség. 

A következő ábra a megmunkált szemcse 
visszarugózásának eltérését mutatja, mind 
pozíciójában, mind mértékében. 
Megállapítható, hogy a visszarugózás 
mértéke változik a szemcse és a 
környezetének orientációjával. Ha a 
következő szemcse keményebb, akkor az 
éppen forgácsolt szemcsére való hatás 
növekedik, így a visszarugózás mértéke 
nagyobb lesz, ami a forgácsolt szemcsénél 
megjelenik.  

A jobb oldali ábrákon a szemcsehatár 
átmenet megjelenése látható. A fehér 
karika segíti a 1, 2-es szemcse átmenetét 
mutatni. A forgácson megjelenő 
szemcsehatár átmenet alakja és mérete is 
különböző. Ezen kívül a szomszédos 
szemcsére való ráhatás is változik, amint a 
szemcse orientációja megváltozik. 
Megállapítható, hogy a szemcsehatár 
átmenet a forgácson megjelenik és a 
mértéke, alakja függ az orientációtól, ezen 
kívül a szomszédos szemcsére, a 
környezetre jelentős hatással van a 
megmunkált szemcse orientációja. 

Szemcsehatár 
átmenet

Szemcsehatár 
átmenet 

visszarugózás visszarugózás

1

2
3 2 1 3

Feszültség eltérés 

Feszültség eltérés 

Visszarugózás 
eltérés 
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5. MIKROFORGÁCSOLÁS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA 
 

 
A gyakorlati vizsgálatok során elsősorban mikroesztergálással megmunkált sokkristályos 
anyagok vizsgálatával foglalkoztam, ahol a felületi érdesség vizsgálata mellett, orientációs 
vizsgálatokat is végeztem az elméleti, végeselem analízisek alátámasztása érdekében. A 
normál szemcsés, jelentős anizotrópiával rendelkező réz munkadarab megmunkálása után, a 
kísérletek alapján a megfelelő következtetéseket levontam [121, 123,124, 125, 127, 128].  
Folytatásként a szemcseméret csökkentésével, nanoszemcsés alapanyag előállításával 
összehasonlító vizsgálatokat végeztem, majd következtetéseket vontam le a kialakult 
jelenségekkel kapcsolatban [126]. 
Tudományos kísérleteimet és teljes kutatási munkámat a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gyártástudomány és -technológia Tanszékének berendezésein 
végeztem. A kutatásaim alapjául a nyolcvanas évek második felében a Csepeli 
Szerszámgépgyár Hembrug licensze alapján gyártott ultraprecíziós esztergagép szolgált. (47.a 
ábra) A kutatás későbbi fázisában érkezett a MIKROTURN CNC 50-es precíziós eszterga, 
ami nagyban segítette a kutatási munkámat a korszerűbb vezérlésével, nagyobb pontosságával 
(10nm-es léptetési) és merevségével (47.b ábra). A kutatás terület jellemzően a 
mikroesztergálás volt, amelyhez többféle berendezésre, felfogókra, szerszámokra volt szükség 
a vizsgálatok elvégzéséhez. 
 

 
a) ULTRATURN (UP1) 

 
b) MIKROTURN CNC50 

 
47. ábra. Ultraprecíziós esztergagép 
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5.1. GYAKORLATI VIZSGÁLATOK KÍSÉRLETI HÁTTERE 
 
5.1.1 ULTRAPRECÍZIÓS ESZTERGA 
 
A felhasznált megmunkáló gép adatairól készített táblázat látható az alábbiakban (5. táblázat) 
[115]. Ezek az adatok az általam használt megmunkáló gép gyártójától származnak, de a mi 
vizsgálataink is alátámasztják a mért adatokat. 
 
 

 UP1 
UP eszterga 

MIKROTURN 
CNC50 

UP eszterga 
Főorsó tengelyirányú hiba [mm] 
Főorsó sugárirányú hiba [mm] 
Min. léptetési egység Z tengely irányában [mm] 
Min. léptetési egység X tengely irányában [mm] 

0,001 
0,001 
0,0001 
0,0001 

0,0001 
0,0001 
0,00001 
0,00001 

Pozicionálási pontosság [µm] 
Visszaállási pontosság [µm] 

1 
1 

0,8 
0,1 

 

5. táblázat: Ultraprecíziós esztergák tulajdonságai 

További részletes adatok a gépről a mellékletben láthatók és az ultraprecíziós gép felépítése 
az 47. ábrán tekinthető meg. 
A megmunkálógépen kívül a megmunkáláshoz egykristályos gyémánt szerszámot 
használtam. A szerszámról részletes információk a mellékletben találhatók. A megmunkálás 
közben főként levegőhűtést alkalmaztam. 
 
5.1.2. MÉRÉSTECHNIKAI ESZKÖZÖK 
 
A mikromegmunkálási folyamatok vizsgálatának megismerése érdekében többféle 
mikroszkópiai vizsgálatot végeztem. A megmunkált felületek minőségének, a kialakított 
geometria pontosságának, a mikromegmunkáló szerszámok kopási állapotának, valamint a 
leválasztott mikroforgácsoknak a vizsgálatát sztereomikroszkóp, fénymikroszkóp és Scanning 
Electro Microscope (SEM) segítségével végeztem. Emellett a felülettopográfiai felvételeket 
ATOS fáziseltolásos mikroszkóppal készítettük a braunschweigi kutatóintézet 
laboratóriumban (PTB Braunschweig). Az orientáció vizsgálatokat a kezdeti időszakban az 
OIM (Orientation Imaging Microscope) –vel végeztük Stuttgartban (TU Stuttgart).  
A későbbiekben a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékének EBSD (Electron Back 
Scatter Diffraction) vizsgáló berendezését használtuk a felület orientációjának 
meghatározására. Az AFM (Atomic Force Microscope) vizsgálatokat az ELTE Biológia 
Fizika Tanszékén végeztük.  
A használt sztereomikroszkóp max. 80x-os, a fénymikroszkóp pedig max. 1000x-es nagyítást 
tesz lehetővé, így alkalmasak a megfelelő felvételek elkészítéséhez. Az optikai elven működő 
mikroszkópoknál jobb felbontást és nagyobb nagyítást és sokkal nagyobb mélységélességet 
kínál a pásztázó elektromikroszkóp (SEM), mellyel 10 kV és 30 kV gyorsítófeszültség 
mellett, max. 5000x-es felvételeket készíthettem. 
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5.2. MAKROSZEMCSÉS ANYAGOK SZABADFORGÁCSOLÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA  
 
A makroszemcsés anyagok vizsgálatánál a cél az volt, hogy hasonlóan az elméleti 
modellekhez, összehasonlítsam a forgácsolási tulajdonságokat, eredményeket, mivel a 
szemcseméretek olyan nagyok voltak, hogy könnyedén tudtuk a szemcseátvágási folyamatot 
modellezni, vizsgálni a beállított forgácsolási folyamatban. Így összehasonlíthatóvá tettük a 
mikroforgácsolási folyamatot a makroszemcsés anyagok makro-szabadforgácsolásával. Nem 
kifejezetten mikroforgácsolásról beszélhetünk, viszont a hasonló arányok miatt és mivel 
csúszási irányokban történő leválasztást végeztem, ezért összemérhetőnek tekintettem. 
A makroszemcsés kísérleteknél OFHC-Cu rezet használtam fel lágyított állapotban. Az 
alábbiakban megfogalmazott céloknak megfelelően képlékeny alakítással és újrakristályosító 
hőkezeléssel változtattuk a kísérleti anyagok krisztallitjainak átlagos méretét. A méréseink 
alapján az átlagos krisztallitméret mm-es nagyságrendű volt. 
Ezek alapján az alábbi célokat tűztem ki: 
(a) egyszerű forgácsolási feltételek mellett megállapítani a forgács és a forgácsolt felület 
képlékeny alakváltozásának mértékét a felületen és a felület mélységében, 
(b) a lehetőségekhez mérten következtetéseket levonni a képlékeny alakváltozás által okozott 
szerkezetváltoztatásokról és az anyag tulajdonságairól,  
(c) a mikroforgácsolt felületen megállapítani az egyes krisztallitok felületén a szerkezeti 
jellegzetességek által okozott eltéréseket és azok hatását lehetőség szerint, összevetni azokkal 
a mikroszerkezeti okokkal, melyek a felületi érdességet okozzák. 
 
5.2.1. KÍSÉRLETEK ÉS MÉRÉSI EREDMÉNYEK 
 
A céloknak megfelelően az alakváltozások lehetséges egyszerű értékelhetősége miatt az 
esetek többségében olyan szabadforgácsolási feltételeket választottam, melyeknél mind a 
forgács, mind a forgácsolt felület alakváltozása követhető volt, a felületeket forgács 
leválasztással állítottam elő. Azért választottam a szabadforgácsolási eljárást, mivel 
viszonylag könnyen kivitelezhető, amiben a terheléseket, forgácsolási paramétereket 
egyszerűen meg lehet határozni, így a kívánt eredmények is könnyedén megkaphatók, 
kiértékelhetők [123]. 
A megmunkálási eljárás során végig egy adott élgeometriájú szerszámot használtam. A 
megmunkálási paraméterek a következők voltak: 
Szerszámgép:                             egyetemes gyalugép 
Szerszámanyag:                         gyorsacél (HSS) 
Éllekerekítési sugár:                  rβ = 50 µm 
Élszögek:                                   αn= 8º, γn= 0º.  
Forgácsoló sebesség:                 vc= 20m/min (állandó értéken tartottam).  
Forgácsvastagságot munkadarabonként változtattam (h).  
                                                  Cu-1: 200 µm,  
                                                  Cu-2: 400 µm,  
                                                  Cu-3: 600 µm.  
A munkadarab „b” forgácsszélessége a mérések során állandó volt (b=5mm). 
 

A h = 200 µm fogásmélységgel forgácsolt munkadarabnak az oldalfelületét forgácsolás előtt 
metallográfiai vizsgálatra előkészítettük és felvételeken rögzítettük. Egy ilyen felületnek a 
metallográfiai képe látható a 48.a. ábrán, egy forgácsolásra előkészített munkadarab 
oldalfelületének egy részletéről. Ugyanannak a résznek a forgácsolás utáni képét a 48.b. ábra 
mutatja. A két kép azonosítására szolgáló vízszintes, sötét réteget ’A’ betű jelzi, mely mindkét 
képen jól felismerhető. (Meg kell jegyezni, hogy a 48.b ábra felismerhetőségében a 
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nehézségek onnan erednek, hogy a forgácsolás az eredetileg közel síkfelületet jelentősen 
deformálta, és a mikroszkóp mélységélességének korlátai miatt, éppen a nagyon deformált 
részek, főleg azok, melyek a munkadarab új, forgácsolt felületének közelében foglalnak 
helyet, homályosabban láthatók.) 
 

 
48. ábra. A megmunkált felület felvétele oldalnézetben [127] 

 
A 48.a. ábrán folytonos vonal jelzi a forgácsolás utáni felületet és a leválasztott réteg a 
vastagságát. Szaggatott vonallal húztuk meg annak a tartománynak a mélységét, mely a 
metallográfiai jellemzők változásával, főleg a képlékeny elcsúszási vonalakkal, a munkadarab 
felületi rétegében a képlékeny alakváltozást mutatja. A két ábrán az 1 jelű krisztallitban az 1' 
mutatja ugyanannak a krisztallitnak egy ikertartományát. Egyértelműen megmutatkozik az, 
hogy az ikertartományban a képlékeny alakváltozás más csúszási rendszereken megy végbe, 
mint az alapkrisztallitban. Erre utal az, hogy az ikertartományban sokkal sűrűbbek az 
elcsúszási vonalak és irányaik eltérnek az alapkrisztallitban látható csúszási síkoknak a 
metszésvonalaitól. Ennek oka az alapkrisztallin és az ikertartomány közötti 
orientációkülönbség, mely ugrásszerűen megváltoztatja a képlékeny alakváltozásban 
résztvevő aktív csúszási rendszereket és az azokban ható csúsztató feszültségeket. 
A 2 jelű krisztallitban jól kivehető a képlékeny alakváltozás mértékének a felületi mélységgel 
való csökkenése. Ezt mutatja az, hogy a csúszási rétegeknek a sűrűsége, valamint a csúszási 
vonalaknak az élessége a mélységgel csökken. Az azonos mélységben az egyes 
krisztallitokban megfigyelhető alakváltozások vonalainak eltérő sűrűsége utal arra, hogy az 
alakváltozás nagyon inhomogén. Ezt jól szemléltetik az azonos mélységben helyet foglaló 1 
és 1’ jelű krisztallitok rétegei.  
A munkadarab forgácsolt felületéről készített mikroképek jellemzően utalnak arra a 
változásokra, melyek az alakított tartományok krisztallitjainak reális szerkezetében 
végbemennek és megváltoztatják a felületi réteg tulajdonságait is, amit a szilárdságnövekedés 
példáján majd a keménységmérések ismertetésénél mutatok be. 

a 
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A 49.a. ábra szemléltet egy olyan oldalfelületen elhelyezkedő krisztallitot, melynek képlékeny 
alakváltozása két aktív csúszási rendszeren ment végbe. Ezeknek a nyomait mutatják a közel 
párhuzamos vonalak. Az ábra közepén repedés látható, melynek közelében az elcsúszás 
nagyságára jellemző vonalak sűrűsége és azoknak a felület érdességét jellemző mélysége 
kisebb. Ez nyilvánvalóan abból adódhat, hogy a keletkező repedés szélességével járult hozzá 
a képlékeny alakváltozás közel azonos értéken tartásához. 
A 49.b. ábra olyan részletet mutat, melynek nagy részén egyetlen aktív csúszási rendszer 
látható, melyen a képlékeny alakváltozás végbement. Az ábra középső részén az 
ikertartomány látható, ami arra utal, hogy a képlékeny alakváltozáshoz, legalábbis annak egy 
részéhez ebben a térfogatban az ikresedés is hozzájárult. Ezt feltehetően a krisztallitnak a 
felület alatti szerkezetében jelenlevő olyan inhomogenitás okozta, mely megzavarta, 
megváltoztatta a képlékeny alakváltozás aktív csúszási rendszereit. Ilyen lehet például a kép 
felülete alatt elhelyezkedő szomszédos krisztallithatár, vagy egy belső repedés. Okozhat ilyen 
„gyűrődést” egy felület alatti kiválás is. Ezt megemlítettem ugyan, de kicsi a valószínűsége 
annak, hogy az adott anyagban ilyen előfordulhat. 
 

 
(a) Alakváltozás kétirányú csúszással 

Nagyítás: 4000x 

 
(b) Alakváltozás ikerképződéssel 

 Nagyítás: 800x 
49. ábra. A képlékeny alakváltozás megjelenése a felületen [127] 

 
Az 50. ábra mutatja a forgácsolás által okozott képlékenyen alakított rétegek vastagságát a 
munkadarab hossza mentén a különböző fogásmélységekre. A vizsgálat optikai mikoszkóppal 
történt, amivel az oldalfelületen mértem a képlékenyen alakított zóna mélységét a felülethez 
viszonyítva. A forgácsolás megindulásánál a képlékenyen alakított réteg folyamatosan ér el 
egy közel állandó értéket. Ennek nagysága a megadott forgácsolási feltételek mellett a 
fogásmélységgel növekedik. 
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50. ábra. A képlékenyen alakított rétegek vastagsága [123] 
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A forgácsolás a megmunkált minta felületén és annak közelében maradóan megváltoztatja 
annak alakját és méretét is. Minél közelebb van a deformált réteg a forgácsolt felülethez, 
annál könnyebben mozdulnak ki a krisztallitok egyes részei merőlegesen a munkadarab 
eredeti felületeihez képest. Az 51. ábra a darab hossza mentén szemlélteti a nyomással 
okozott szélesség változását, amit optikai mikroszkóppal mértem. A diagram 4-6 %-os 
szélességnövekedést mutat a legnagyobb fogásmélységgel megmunkált mintadarabon (Cu-3). 
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51. ábra. A megmunkálás során a szélesség változása [123] 

 
Az 52. ábra szemlélteti a forgácsolt felületen mért mikrokeménységet a forgácsolás előtt és 
után. A képlékeny alakváltozás következtében megnő a munkadarab mechanikai szilárdsága 
is, (legalább is a lágy munkadarabok megmunkálásánál). A szilárdságnövekedés becslésére 
keménységi mutatószám és a szilárdsági jellemzők között az irodalomban megadott 
összefüggések szerinti becslést használtuk. Mivel a keménység és a szilárdsági jellemzők 
között általában lineáris kapcsolatot használ az irodalom, a keménység változásának 
százalékos növekedésével a szilárdság hasonló változásával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy 
a forgácsolt felület alatti rétegben (~50µm), melyre a mikrokeménységi mutatószámok 
vonatkoznak, a munkadarab keménysége, mintegy 50 %-kal megnőtt. Ezen kívül a behatolási 
mélység függvényében a forgácsolási folyamat előrehaladtával a munkadarab 
mikrokeménysége felemelkedett a duplájára. 
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52. ábra. A mikrokeménységi vizsgálatok [123] 
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Az 53. ábrák szemléltetik a három különböző fogásmélységgel megmunkált felületeknek a 
mikroképeit. Ezeken a képlékeny elcsúszásra jellemző csúszási vonalak nem ismerhetők fel, 
mert a mikro szerkezetet a nagymértékű képlékeny alakváltozás, valamint a szerszám és a 
munkadarab között a passzív erő által okozott súrlódás eltünteti. Az egyértelműen kiderül a 
felvételekből, hogy a fogásmélység növekedésével a repedések száma jelentősen nő. Addig, 
amíg a legkisebb fogásmélységnél repedés alig látható, addig a nagyobb fogásmélységeknél 
jelentős mennyiségű repedést mutatnak a képek. 
 

 
(a) h = 200 µm 

 
(b) h = 400 µm 

 
(c) h = 600 µm 

53. ábra. A megmunkált felületek mikroképei [124, 127] 
 
Megfigyelhető ezeknél a képeknél, hogy a munkadarabok oldallapjainak az élét mennyire 
megváltoztatta a forgácsolással járó képlékeny alakváltozás. Az eredetileg egyenes vonallal 
határolt élek mennyire eltorzultak. Ezek hasonlóak azokhoz a sorjásodásokhoz, ki- és 
betüremkedésekhez, melyek a nagyobb terheléssel megmunkált anyagok felületén fellépnek. 
A kialakult sorja a csúszási síkok, az anyagfolyás eredményeképpen jönnek létre. 
Az 54.a. ábra egy a forgácsolt felületre merőleges képen mutatja a kitüremkedéseket A és B 
jelekkel. Mindkét helyen egy-egy krisztallitnak a hatása jelenik meg azzal, hogy a nagyobb 
mértékben alakított és a felületből kitüremkedő részben az alakítási ellenállás kisebb, mint a 
kevésbé deformált, de az alakítással szemben nagyobb ellenállású szomszédban. Hasonló 
képet mutat az 54.b. ábra, azzal az eltéréssel, hogy a forgácsolt felületet mutatja, melyen a kép 
jobboldali része kiemelkedik a baloldalihoz képest. A szerszám előrehaladtával az 
éllekerekítési sugár függvényében a jelentős feszültség zóna alakul ki a felületen és a felület 
közelében. Amennyiben ez a feszültség érték átlépi a szakítószilárdságot, abban az esetben a 
rétegek egymáshoz képest elcsúszhatnak a szerszámcsúcs környezetében. Akár a 
szerszámcsúcs előtti vagy mögötti rétegekben is kialakulhat ez a jelenség.  
 

(a) Nagyítás: 28x (b) Nagyítás: 57x 
54. ábra. A megmunkált felületek felülnézetben [124, 127] 

A B 

vc vc vc 

vc vc 
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Az előbbiekben bemutatott, képlékenyen deformált rétegek minden forgácsolt munkadarabon 
fellépnek. Mélységük és a felület közelében kialakult szerkezetük és tulajdonságváltozásaik 
természetesen nagymértékben függnek a megmunkálásra kerülő anyag tulajdonságaitól, annak 
szerkezetétől és a forgácsolási technológia jellemzőitől. Az előzetesen hidegen alakított 
munkadarabok felülete alatt a forgácsolás által okozott képlékenyen alakított réteg kisebb, 
mint a lágyított anyagoknál. Hasonló változásokkal kell számolni az eltérően hőkezelt 
ötvözetek forgácsolásánál is. 
A felületi érdességnek a döntő részét, azonos forgácsolási paraméterek és szerszámkiképzés 
mellett, az okozza, hogy a képlékeny alakítás során az egyes csúszási rétegek kiemelkednek a 
felületből, amint az látható a 48.a., 49.a. és 54. ábrákon. Számítani kell azonban arra is, hogy 
bizonyos esetekben a forgácsolás megváltoztatja az anyag szerkezetét is, amint azt egy 
ikresedett részen az 49.b. ábra szemlélteti, amennyiben az alakítási feszültség eléri az 
ikresedéshez szükséges értéket. A képlékeny alakítás elsősorban a díszlokációk sűrűségével, 
másodsorban az ikresedéssel módosítja a kristályszerkezetet. Bizonyos feltételek mellett, 
főleg nagy forgácsolósebességeknél, a szerszám előtti kis térfogatban a 
hőmérsékletnövekedés következtében, az elcsúszásokon kívül az anyagszerkezet változásaival 
is számolni kell. Változásokra kell számítani a megmunkált felületek érdességénél is. Ezek a 
változások megjelennek az anyag felülete alatti rétegekben és annál nagyobb eltéréseket 
okoznak, minél nagyobb a fogásmélység, feltételezve, hogy minden egyéb, az anyagra és a 
forgácsolásra jellemző mutató változatlan. Az előbbieket annál inkább figyelembe kell venni, 
minél szigorúbb előírások vonatkoznak a felületi egyenetlenségére. Ez a legkézzelfoghatóbb 
módon a mikroforgácsolt felületek előállításánál jelentkezik. 
Az előzőekben bemutatott alakváltozások minden forgácsolási eljárásban végbemennek, így a 
tükrös felületek közelében is, annak ellenére, hogy ebben az esetben, az alakítás 
nagyságrendekkel kisebb tartományokra terjed ki, mint az előzőkben bemutatott példákban. 
Az alakított tartomány, a tükrös felület alatti rétegben is, jelen van, vastagsága természetesen 
a fogásmélységtől függ és kiterjedése kisebb. Azonban a legnagyobb eltérés abban van, hogy 
amíg a hagyományos forgácsolásnál a forgács keresztmetszeteinek értékeitől függően minél 
nagyobb a keresztmetszet, annál inkább elhanyagolható a rugalmas alakváltozás hatása. A 
forgácskeresztmetszet csökkenésével a rugalmas alakváltozás hatása egyre erőteljesebbé 
válik, és az olyan minimális forgács keresztmetszeteknél, mint amivel a tükörfelületeket 
állítjuk elő, meghatározó jellemzővé válik.  
Az 55. ábrán egy tükörfelületnek a fázismikroszkópon készített képe látható, mely az egyes 
krisztallitok szintkülönbségét és a forgácsoló szerszám útjának a nyomvonalait mutatja. A 
nagytisztaságú réz egy homogénnek tekinthető egyfázisú rendszer. Ebben minden krisztallit 
szerkezete felületen középpontos. Ez az ábra a forgácsolás utáni felületről, minden 
metallográfiai előkészítés nélkül készült. Ennek ellenére az egyes krisztallitok között kisebb 
nagyobb szintkülönbségek vannak, amit az okoz, hogy a passzív erő megszűnésével, a 
szerszám tovahaladása után eltűnik a rugalmas alakváltozás és annak mértéke krisztallitról 
krisztallitra változik.  
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55. ábra. Mikroforgácsolt felület mikroszkópi képe [124, 127] 

 
A rugalmas alakváltozás mértékében ilyen kis tartományokban megjelenik a Young 
modulusoknak az anizotróp jellege, azok kristályiránytól való függősége. Ez azt jelenti, hogy 
ha a passzív erő Fp, az A nagyságú felületen hat, akkor az [uvw] felületre merőleges rugalmas 
alakváltozás:  

uvw
p

uvw E
F
A

=ε ,                                                 (5.1) 

ahol Euvw  az [uvw] irányú rugalmassági modulus. Ennek megfelelően minden krisztallit azzal 
arányosan változtatja meg az alakját, hogy milyen a felületre merőleges normálisa. A 27. ábra 
mutatja a réz Young modulusának háromdimenziós képét, amire az is jellemző, hogy a 
legnagyobb E111 és a legkisebb E100 értékű modulusoknak a hányadosa nagyobb, mint 
háromszoros. Az egyes krisztallitok szintkülönbségét az Fp, a felületre merőleges passzív erő 
rugalmas alakváltoztató hatása okozza, mely a forgácsolás után megszűnik. A passzív erőre 
merőleges erőhatások a felülettel párhuzamosak. Ezek rugalmas alakváltozásai is a felülettel 
párhuzamosak és nem jelennek meg a krisztallitok szintkülönbségében. 
A munkadarab mikroszerkezete is megváltoztatja a felület érdességét. Ennek néhány 
jellegzetességét a tükörfelületen mutatom be. Ezek minden forgácsolásnál előfordulnak, de a 
forgácskeresztmetszet növekedésével fokozatosan eltűnnek és nagyobb keresztmetszeteknél 
már kimutathatatlanok. 
Az 56. ábra mutatja egy olyan részét az oldalfelületnek, melyen láthatók a képlékenyen 
alakult tartományok, a krisztallithatárok és azok két oldalán jól felismerhetők az egymástól 
eltérő aktív csúszási rendszerek metszésvonalai a felülettel. Amikor a szerszám éle áthalad az 
egyik krisztallitból a másikba, akkor megváltoznak a csúszási rendszerek és az egyes 
rendszerekre ható csúsztató feszültségek.  
 
 
 
 

 
56. ábra. Képlékeny alakítás hatása az oldalfelületen [124, 127] 

vf szerszám 
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Az 57.a. ábrán látható egy krisztallithatár, melyre illeszkednek az 1, 2 és 3-as számokkal jelölt 
krisztallitok. Legyen az 1. számú krisztallit normálisa [ 231 ] a 2 jelűé [ 564 ], a 3 jelűé pedig 
[ 391 ]. Az ábrán láthatók a szerszám nyomai, melyek megfelelnek az Fc főforgácsoló erő 
pályájának és irányának is. A főforgácsoló erő iránya az egyes krisztallitokban rendre; az 1 
jelűben [511] a 2 jelűben [421] és a 3 jelűben [1211].  
Minden krisztallitban a terhelés megindulásának a pillanatában a legnagyobb csúsztató 
feszültség valamelyik {111} <110> csúszási rendszeren, vagy rendszereken a legnagyobb. 
Feltételezve, hogy a diszlokációk Frank-Read - forrásának erőssége az egyes csúszási 
rendszerekre nézve azonos, akkor, azt kapjuk, hogy az aktív csúszási rendszerekre a Schmid 
tényező határozza meg, a csúsztatófeszültség nagyságát. A csúsztató feszültségek helyett a 
Schmid tényezővel kell számolni, mert ismeretlen annak a tartománynak, annak a felületnek a 
nagysága, mellyel feszültséget számolni lehetne. Ugyanis az egyes csúszási rendszerekben az 
[UVW] csúszási iránnyal párhuzamos csúsztató feszültségnek a nagysága: 

UVWUVW S
A
F

A
F

== βατ coscos                                                 (5.2) 

Itt F a tényleges eredeti erőt helyettesítő főforgácsoló erő, A az ismeretlen keresztmetszet, α 
az F erő és a krisztallit normálisa, β pedig az erő és a csúszási irány közötti szög, míg S az 
adott normálissal párhuzamos terhelés melletti Schmid tényező [60]. A három krisztallitban a 
képlékeny alakváltozás megindulásának pillanatában működő csúszási rendszerekre a 
csúsztató feszültség értékét meghatározó Schmid tényező rendre;  
az 1-es krisztallitban: S1 = 0.454, a 2 jelűben: S2 = 0.396 és a 3 jelűben: S3 = 0.433. 
Ez azt jelenti, hogy amint a szerszám az 1 krisztallitból átlép a 2 jelűbe az alakításhoz 
szükséges csúsztató feszültség 15 %-kal csökken. A 3-asból a 2-be való átmenetnél valamivel 
kisebb csökkenés adódik. 
Az 1 és a 3 jelű krisztallitokban a főforgácsoló erő egyszerre két csúszási rendszeren okozza 
ugyanazt a nagyságú csúsztató feszültséget, az ( 111 )[101] és az ( 111 )[101] rendszereken, míg 
a 2 jelű krisztallitban csak az ( 111 )[101] krisztallitban ébred a maximális csúsztató 
feszültség. Ezen kívül az egyes krisztallitok normálisainak szögeltéréseivel azonosak a 
csúszási rendszerek jellemzői is. 
 

 
(a) (b) 

57. ábra. Kristályhatárok és ikertartomány megjelenése forgácsoláskor [124, 127] 
 

A fenti gondolatmenetből kimaradt a diszlokációk szerepe, azok Frank-Read -forrásainak az 
erősségének a hatása. Minél nagyobb a Frank-Read -források rögzített pontjainak a távolsága, 
annál kisebb csúsztató feszültség szükséges azok irreverzibilis mozgásainak a 
megindulásához. Ebből az következik, hogy a fenti mérlegelés a Schmid tényező hatására 
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vonatkozóan hallgatólagosan feltételeztük, hogy azok minden csúszási rendszerben azonos 
erősségűek. 
A szerszámnak a krisztallithatáron való áthaladása során az új krisztallitban a csúszási 
rendszerek működtetésének a fenntartásához - a fentiek szerint - meg kell változnia a 
szükséges csúsztató feszültségeknek. Ez a szerszámnak az eredeti iránytól való kisebb, 
nagyobb elmozdulásával jár, mely a forgácsolt felület érdességének a változásában jelenik 
meg. Ez az oka annak, hogy a tükörfelületen megjelennek a krisztallithatárok és az 
ikertartományok. Az 57.a. ábrán bemutatok egy olyan képet, melyen a krisztallithatárokat a 
szerszám élének a megváltozott mozgása tette láthatóvá a határon való áthaladáskor. Hasonló 
képet mutat a 57.b. ábra az ikerhatárokra vonatkozóan. 
 



 
5. MIKROFORGÁCSOLÁS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA    

61 
 

5.3. MIKROSZEMCSÉS ANYAGOK MIKROESZTERGÁLÁSÁNAK 
GYAKORLATI VIZSGÁLATA 
 
A kísérleti sorozat folytatásaként a mikroszemcsés anyagok mikroforgácsolását végeztem el. 
Ebben a munkaszakaszban a forgácsolási folyamat mikroesztergálás volt. 
Az alapanyag kiválasztása a bevezetőben említett jelentős anizotrópiai tulajdonságokkal 
rendelkező rézre esett. Az ebben a fejezetben leírt kísérleteket 99,96%-os tisztaságú vörösréz 
anyagokon készítettük el, amelyek hengeres alkatrészek voltak és az átmérőjük 20 mm volt. A 
megmunkálást az előzőekben említett ultraprecíziós esztergagépen végeztem el. A 
megmunkálási szituáció egy normál homlokesztergálás volt mikroforgácsolási paraméterek 
beállításával. 
A megmunkálási paraméterek a következők voltak: 
 Szerszámgép:   UP-1 ultraprecíziós eszterga 
 Szerszám:   egykristályos gyémánt (részletek a mellékletben) 
 Éllekerekítési sugár:  rβ = 50 nm 
 Csúcssugár:   rε = 1,5 mm 
 Homlokszög:   γn = 0° 
 Hátszög:   αn = 6° 
 Forgácsolósebesség:  vc = 80 m/min 
 Fordulatszám:   n = 1000 1/min 
 Előtolás:   f = 1 µm/ford 
 Fogásmélység:   ap = 5 µm 
 
Ezek alapján az alábbiakban megfogalmazott célokat tűztük ki: 
(a) mikroforgácsolási feltételek mellett meghatározni a forgácsolt felületen kialakult 
jelenségeket és a felületi érdességet, 
(b) összefüggéseket találni a képlékeny alakváltozás mértékére a felületen és a felület 
mélységében, milyen mértékű feszültség és deformáció keletkezik a felületi és a felület közeli 
rétegben; 
(c) a lehetőségekhez mérten következtetéseket levonni a képlékeny alakváltozás által okozott 
szerkezetváltozásokról és az anyag tulajdonságairól, 
(d) a mikroforgácsolt felületen megállapítani az egyes krisztallitok felületén a szerkezeti 
jellegzetességeket, a kristályorientációt és azok hatását, melyek a felületi érdességet 
befolyásolják. 
 
5.3.1. MEGMUNKÁLT ANYAG FELÜLETTOPOGRÁFIAI VIZSGÁLATA 
 
Az elvégzett mikroforgácsolási kísérlet után a felülettopográfiai vizsgálatokat a bevezetőben 
említett ATOS fáziseltolásos mikroszkópon készítettem el a PTB Braunschweig Mikro- és 
Nanotechnológiai laboratóriumában. Egy kiemelt felvétel az alábbiakban látható (58.ábra). Az 
ábrán látható a forgácsolási paraméterek (vc: forgácsoló sebesség; vf: előtoló sebesség) és a 
megmunkálási szituáció jelölése. 
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58. ábra. Réz tükörfelület topográfiai képe [121] 
 
Az 58. ábra felület topográfiai képén jól kirajzolódnak a szemcsehatárok. A piros színnel 
jelölt részek a felület legmagasabb pontjai. A különböző szemcsék részben különböző 
magasságban helyezkednek el. Ez a szemcsék eltérő orientációjának és az anyag 
anizotrópiának a hatása. A szemcse határok kiemelkedései egyrészt a diszlokáció áramlásával, 
sűrűsödésével is magyarázhatók. Vizsgálataink szerint a forgácsolt szemcse orientációján és a 
diszlokáció áramlásán túl az egyes szemcsék kiemelkedésére a szomszédos, környező 
szemcsék orientációja is hatással van.  
A felvétel egy központi részletét kinagyítva is elkészítettem, ami az 59. ábrán látható. Az ábra 
a mikroforgácsolás során keletkező felületi topográfia, ahol színek segítségével jól 
észrevehetők a felület mentén a szemcsehatárok. A piros színnel jelölt részek a felület 
legmagasabb pontjai. Ezek a felületek minden esetben a szemcsehatár mentén jelennek meg. 
A régebbi időkben úgy magyarázták a jelenséget, hogy a diszlokáció áramlás következtében a 
diszlokációk a szemcsehatáron összegyűlnek, mivel a határon nem tudnak átlépni, így 
összesűrűsödnek, és ez jelentős felkeményedést eredményez. Ennek következtében nagyobb 
mértékű visszarugózás jelentkezik, ezek a kiemelkedések láthatók az ábrán. Viszont nem 
teljes mértékben ezek a tényezők befolyásolnak, mivel a képen a forgásirány függvényében (a 
haladási iránynak megfelelően) nemcsak a szemcse végén, hanem a szemcse elején is 
megjelennek a kiemelkedések. Ez tehát azt jelenti, hogy nemcsak a diszlokáció áramlás 
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szabályozza a visszarugózás mértékét, hanem más tényezők is szerepet játszanak a felület 
kialakításában. A mikroforgácsolt szemcse elején, vagy a végén kialakuló kiemelkedés attól 
függnek, hogy az anyag anizotrópiája és a környező szemcsék orientációja, hogyan hat a 
forgácsolandó szemcsére. 
 

 
 

59. ábra. Iker kristály hatása a forgácsolt felületre [121] 
 

A kinagyított 59. ábrán megfigyelhető a szemcse visszarugózása és egy másik jelenség, az 
ikresedés, az ikrek megjelenése is. Az ábrán látható egyrészt, hogy az elemi kristályon belül 
elhelyezkedő iker kristály felülete lényegesen alacsonyabban helyezkedik el, mint a kristály 
többi része. Másrészt, hogy az egyik szemcse esetében az elején, a másik szemcse esetében a 
megmunkálás végén (kilépő oldalon) jelenik meg a kiemelkedés. A megmunkálás irányának 
ismeretében a szemcséből való kilépéskor kellene megjelennie a visszarugózásnak, de mivel 
nem csak a forgácsolás mozgási iránya befolyásolja a folyamatot, a diszlokáció 
sűrűsödésének hatásával, így nem mindig ott jelenik meg a kiemelkedés. Az elmondottakon 
túlmenően a kinagyított képen megfigyelhető az orientáció hatása is. Megállapítható, hogy 
nem a diszlokáció sűrűsödés a legerősebb befolyásoló tényező, mivel előfordulhat, hogy a 
szemcse elején alakul ki a nagyobb visszarugózás. 
A 60. ábrán a felületről készített metszet látható. A felületi érdességi eredményeket 
szemléletesen mutatja az alábbi metszet. Az alsó ábrán „X”-vel jelölt vonal mentén végeztük 
el a felületi érdesség vizsgálatot, ott látható a pirossal jelölt részen a szemcse maximális 
kiemelkedése, ami nagymértékben függ a diszlokáció áramlástól. A felületi érdesség ábrán a 

    Iker 
       Iker 

       Iker Szemcsehatár 
visszarugózás 

vf

vc 

   Y 



 
5. MIKROFORGÁCSOLÁS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA    

64 
 

pirossal jelölt részen egy jelentős kiemelkedés látható, ami közvetlenül a szemcsehatáron 
jelenik meg a szerszám kilépésénél. 
 

 
60. ábra. A felületi érdesség alakulása az X-szel jelzett helyen 
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5.3.2. A MEGMUNKÁLT FELÜLET KRISTÁLYORIENTÁCIÓJÁNAK 
VIZSGÁLATA 
 
A fémes anyagok forgácsolásánál az ezen a területen elért anyagtudományi eredmények szinte 
csak az elmúlt néhány évben kezdtek megjelenni, annak ellenére, hogy mind a forgácsban, 
mind az anyagnak a forgácsolt felületéhez közeli tartományában jelentős rugalmas és 
képlékeny alakváltozás megy végbe, sőt a nagymértékű forgácsleválasztásnál 
fázisátalakulások is bekövetkeznek, ahol ezt a szerkezet lehetővé teszi. Ez pedig főleg a 
képlékeny alakváltozásnak a reális szerkezetet megváltoztató hatása miatt módosítja a 
munkadarab forgácsolt felületének közelében az anyagi tulajdonságokat, ami nem választható 
el a forgácsban végbemenő alakváltozástól. Az ide vonatkozó anyagtudományi ismeretanyag 
a forgácsolt felület érdességének jobb kézbentartását, valamint a forgácsolási technológia 
optimálisabb tervezését teszi lehetővé. 
Az utóbbi időben a forgácsolási technológiában is megjelentek azok a kísérletek, melyek 
értelmezésével, főleg a felület érdességével kapcsolatban észlelt eltérésekre kerestek 
magyarázatot. Ennek kapcsán például a tükörfelületeknek az ideálistól való eltérései, a 
megmunkált anyagok olyan tulajdonságaival hozzák kapcsolatba, mint a rugalmassági 
modulusok anizotrópiája, vagy az anyag kristályos szerkezetében meglevő változások a valós 
szerkezetben. 
A képlékeny alakváltozás, mely minden forgácsolási műveletben jelen van, az anyag 
kristályszerkezetéhez kötött olyan csúszási folyamat eredménye, mely csak meghatározott 
kristálysíkokon, adott irányokban mehet végbe. Ezek a feltételek döntik el a forgácsolt test 
felületének, valamint a forgácsnak is a képlékeny alakváltozását. Azonban, az eddigi 
eredményekből az tűnik ki, hogy amíg az esetek többségében az alakváltozás elhanyagolható 
volt, addig minél nagyobbak a követelmények a felületi egyenetlenséggel kapcsolatban, annál 
nagyobb szerep jut a rugalmas alakváltozásoknak, ami a későbbi vizsgálatokból kiderül. 
Az elkészült mintadarabokról orientáció vizsgálatot készítettünk. A mintadarabok ugyanazon 
részeiről készítettünk felvételeket, hogy össze tudjuk hasonlítani, és következtetéseket 
tudjunk levonni vizsgált területről. A cél az volt, hogy meghatározzuk a felületen jelentkező 
kiemelkedések keletkezésének okát, és összefüggést találjunk a szemcse orientációja és a 
felületi érdesség alakulása között. Mivel a 61.a. ábrán bejelölt rész megegyezik az ATOS 
vizsgálati területével (Y), ezért összehasonlítható a két vizsgálati eredmény. Az 58. és a 61.a. 
ábrán a karikával jelölt területet összehasonlítva jól látható, hogy a felületi kiemelkedések ott 
nagyobbak, ahol az atomrács szerkezet [111] orientációt mutat. Azt tudjuk anyagtechnológiai 
ismeretekből, hogy a szemcseszerkezet orientációja összefüggésben van a rugalmassági 
modulus értékével. A használt vörösréz esetén egyszerű dolgunk van, mert jelentős 
anizotrópiával rendelkezik, így nagymértékben megjelennek az orientációkülönbségből adódó 
eltérések a felületen. Így gyakorlati szempontból egyértelműen alátámasztható az a 
feltételezés, hogy az orientációval arányos rugalmassági modulus értéke befolyásolja a felületi 
minőséget és jelentős mértékű visszarugózást eredményez. Az OIM (Orientation Imaging 
Microscope) felvételek az alábbiakban láthatóak (61.a. ábra). Az ábra a kristályok 
orientációját mutatja a felületi normálissal párhuzamos irányban, mivel az orientáció 
meghatározása a felületi normálisok alapján történik. A 61.a ábrán a színek már a kivizsgált 
állapotot, a meghatározott orientációt mutatják. 
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61.a. ábra. A mikroforgácsolt felületről készült orientációs felvétel 
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61.b. ábra. A felületről készült OIM felvétel maratás előtt 

iker           iker 

Y 



 
5. MIKROFORGÁCSOLÁS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA    

68 
 

Az 59, 61.a. ábrán karikával végigkövetett felületrészek egyértelműen ugyanannak a mintának 
ugyanarra a felületrészletére vonatkoznak és ebből könnyedén levonhatók a következtetések. 
A 61.b. ábra is az anizotrópiai vizsgálatokhoz tartozik, a vizsgálat megbízhatóságára és 
minőségére utal. Az OIM felvételek csak nehezen azonosíthatók a felülettopográfiai 
felvételekkel, így az egyes kristályok orientációja csak nehezen felismerhető. Az orientáció 
vizsgálat elindításakor kiderült, hogy a felületi rétegben lejátszódó folyamatok, kialakult 
feszültségek jelentős mértékben befolyásolják a kiértékelés eredményességét. Az eltérés abból 
adódott, hogy a felületi rétegben mikroesztergáláskor az atomrács szerkezet összetöredezett, 
emiatt körülbelül 10-15 mikrométer vastag réteget maratással el kellett távolítani. A felület 
maratásához sósavas-ferrikloridot (FeCl3+HCl+etil-alkohol) használtunk. A felületi 
összetöredezés mértéke függ a mikroforgácsoláskor fellépő feszültségektől, ami 
befolyásolható a szerszám éllekerekítési sugarával, az anyag anizotrópiájával és a 
mikroforgácsolási paraméterekkel. Figyelembe véve a munkadarab szemcseméretét, a maratás 
ugyan megváltoztatta a felülettopográfon látható szemcsehatárokat, megnehezítve ezzel az 
azonosíthatóságot, azonban az ikerkristályok segítettek az egyértelmű felismerésben. Az 
ábrákon felismerhető, hogy a mikroszkópi vizsgálatra előkészített darabon (61.a. ábra) 
analízált terület teljesen megegyezik az orientációmérésen vizsgált területtel (61.b. ábra). 
 

 

(a) felületi érdességi felvétel (ATOS) 
 

 

(b) orientációs felvétel (OIM) 
 

62. ábra. A mikroszkópi és az orientációs felvétel összehasonlítása 
 
A 62. ábra segítségével a legegyszerűbb a felvételek összehasonlítása ugyanarról a területről. 
Az ikerkristály követése nagy segítséget nyújt a terület beazonosítására. Az OIM 
vizsgálatokból egyértelműen kiderül, hogy az ikerkristálynak teljesen más orientációja van, 
mint az őt körülvevő szemcséknek, ez az „A”-val jelölt karikában látható részekből 
egyértelműen kiderül. Mivel az ikerkristálynak eltérő orientációs tulajdonsága van, így 
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feltételezéseink alapján megváltoznak a forgácsolási feltételek az ikerhatáron belül. Az ATOS 
felületi érdességmérő berendezés és az OIM orientációs vizsgálat eredményei alapján 
leszűrhető, hogy az orientáció különbség, vagyis a rugalmassági modulus különbség 
egyértelműen befolyásolja a felületi minőséget. A mértékére azonban nehéz megállapításokat 
tenni. Az ábrákon megfigyelhető, hogy az iker jelen esetben mélyebben helyezkedik el a 
környező felületekhez képest. Minden bizonnyal az történhetett, hogy a szemcsének a 
környezete, környezetének orientációja befolyásolta a felület kialakulását és így a kristály 
lesüllyedt a környezetéhez képest. Amennyiben a 62.a. ábra „B”-vel jelölt részét 
összehasonlítjuk a 62.b. ábra hasonlóan jelölt részletével, akkor láthatjuk, hogy a jelölt 
szemcse orientációja [111], nagy rugalmassági modulussal (62.b ábra). Viszont a felületi 
érdesség mérésen (ATOS) megfigyelhető (62.a ábra), hogy a nagyobb rugalmassági 
modulusú, kékkel jelölt szemcse nagyobb visszarugózást eredményez, mivel kiemelkedik a 
felületből. Tehát igaz a következtetés, hogy a nagyobb rugalmassági modulus befolyásolja a 
visszarugózás mértékét, amennyiben azt a szemcse környezete nem befolyásolja. A vizsgált 
területből (62.a ábra) beazonosítható, hogy a szemcse kilépő részén található a nagyobb 
kiemelkedés, ami igazolja a diszlokáció áramlásból adódó felkeményedést (alakítási 
keményedést) a szerszám kilépő oldalán. 
Ha a jelölt rész környezetét vizsgáljuk, akkor azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a 
szerszám előrehaladtával a diszlokáció áramlás következményeként, felkeményedést fogunk 
tapasztalni, és nagyobb visszarugózás fog megjelenni a felületen. Ez sem egyenletes a felület 
mentén és nem minden esetben, nem minden körbeforduláskor, előrehaladáskor jelenik meg, 
de minden esetben jelentősen befolyásol, hogy milyen a szemcse környezete. A környező 
szemcsék orientációjától függ, hogy a szerszám mennyire tudja képlékenyen alakítani a 
környezetében elhelyezkedő szemcséket. Ha képes képlékenyen alakítani, akkor a 
visszarugózás mértéke lecsökken. 
Megállapítható, hogy a gyakorlati vizsgálatok igazolják, a növekvő modulusú, (keményedő 
stratégiát modellező) szemcsék nagyobb, a csökkenő (lágyuló stratégiát modellező) 
rugalmassági modulusú szemcsék kisebb visszarugózást eredményeznek a folyamat során.  
Az eddigi eredményekből leszűrhető, hogy a legjobb felületi minőség akkor érhető el, ha 
olyan anyagot tudnánk előállítani, ami minden rétegében ugyanazt az atomrács szerkezetet 
tartalmazná. Így nem lenne orientáció különbségből adódó egyenetlenség és a környező 
szemcsék is egyenletesen befolyásolnák a felületi minőséget. 
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5.4. MIKROSZERKEZET HATÁSA MIKROESZTERGÁLÁS ESETÉN 
FKK ÉS TKK ANYAGOKNÁL 
 
A kutatási feladat célja volt, hogy mikroforgácsolási kísérleteket végezzek tükörfelület 
megmunkálásra alumínium, réz, wolfram alkatrészeken és vizsgáljuk őket, hogy 
összehasonlítsam a korábbi kutatási eredményeimmel, amelyeket egykristályos anyagoknál 
végeztek el. A mikroforgácsolási kísérletek minden esetben a következő paraméterekkel 
készültek. 

Megmunkáló gép:               ultraprecíziós eszterga (UP1). 
Szerszám anyag:                 egykristályos gyémánt (részletek a mellékletben) 
Éllekerekítési sugár:            rβ = 50 nm 
Csúcssugár:                          rε = 1,5 mm 
Hátszög:                             αn = 6° 
Homlokszög:                      γn = 0°. 
Fogásmélység:                     ap = 5 µm. 
Előtolás:                              f   = 1 µm/ford.  
Forgácsolósebesség:           vc = 100 m/min. 
Hűtés:                                 szárított levegővel. 

A mintadarabokat egy síklap 160mm-es átmérőjén rögzítettük, így a megmunkálási feltételek 
azonosak voltak. [128] 
 
Ezek alapján az alábbiakban megfogalmazott célokat tűztem ki: 
(a) mikroforgácsolási feltételek mellett meghatározni a térközepes (tkk) és felület (fkk) 
középpontos köbös anyagok hatását a szemcseszerkezetre, 
(b) további vizsgálatokat végezni több anyag esetén is, hogy mikroforgácsolt felületen 
megállapíthassuk az egyes krisztallitok felületén a szerkezeti jellegzetességek, a 
kristályorientációt és azok hatását, melyek a felületi érdességet befolyásolják. 
 
A megfigyelésben a megmunkált felület változásaira koncentráltam, amit a forgácsoló 
szerszám okozott. Minden anyag kristályainak felületén visszatükröződött a forgácsolt felület 
minősége és az érdességüket állandó mikroforgácsolási feltételek mellett befolyásolta a 
kristály orientációja. 
 
5.4.1. RÉZ MINTADARABOK VIZSGÁLATA 
 
A kísérlethez felhasznált alapanyag nagytisztaságú vörösréz. Hasonlóan az előző vizsgálathoz 
igyekeztünk kizárni az anyaghibákból adódó eltéréseket. A réz mintadarab látható eredeti 
állapotában a 63. ábra makroszkópikus képén. A kristályok belső részén ikerkristályok 
figyelhetők meg párhuzamos határvonalakkal. Az ikrek láthatóak az E-vel jelölt területben, 
ami az EBSD-vel készült 64. ábrán látható kinagyítva. A sztereografikus pólus ábra 
háromszögében, amely a 65. ábrán látható, beazonosíthatók a különböző szemcsék, vagy 
kristályok pólusait és mutatják a felületi normálisaikat. A 66. ábrán az ultraprecíziós 
esztergálással megmunkált felület látható, amin felismerhetők a 64. ábrán látható szemcsék. 
Ez az ábra tisztán mutatja, hogy a szerszám áthaladásával a kristály felületén, a különböző 
orientáció kis mértékben befolyásolja a felületi érdességet. Eredményképpen a metallurgiai 
felvételeken a különböző felületek észrevehetővé válnak különösebb előkészület nélkül az 
optikai mikroszkópon, Nomarski módszer segítségével. 
A 63. ábrán a réz munkadarab eredeti állapotának mart makroszkopikus képe látható. Ezek 
belső részein párhuzamos határokkal rendelkező ikerkristályok figyelhetők meg. A 64. ábra 
“E” -vel jelölt területén látható ikerkristályok EBSD mikroszkóppal készültek. A 
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sztereografikus sarok alakzat háromszögében, amely a 65. ábrán látható, különbözően jelölt 
területek (szemcsék vagy ikrek) azonos betűjelzésű alakzatainak felületi normálisait, 
orientációit mutatják.  
 

63. ábra. Hőkezelt réz mintadarab 
makroszkópikus felvétele kiinduló 

állapotban. [128] 
 

64. ábra. “E”-vel jelölt rész kinagyított EBSD 
felvétele [128] 

 
65. ábra. Pólus ábra mutatja a kristályok és 

az ikrek orientációját [128] 
66. ábra. N-DIC részletes felvétel 

ultraprecíziós megmunkálás után [128] 
 
A 67.a ábra demonstrálja a tükörfelületek megmunkálását réz mintákon. A szerszám nyoma 
minden esetben változik, amikor áthalad a szemcse- és az ikerhatárokon és a megmunkálás 
különböző krisztallográfiai tulajdonságok mellett jön létre. Ezen az ábrán a szerszám jobbról-
balra haladt. Keresztülment az első kristályon, aztán egy új kristályban forgácsolt az 
ikerkristály felületet, ami jól látható mindkét kristályhatáron. A 67.b ábra Atomic Force 
Microscope (AFM)-val készült és a szemcsehatár 3D felületét mutatja réz tükörfelületek 
esetén. [128] 
 

Cu 
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67.a. ábra. N-DIC felvétel az ikrekről és a kristályhatárokról tükörfelületek esetén. [128] 

 
67.b. ábra. 3D felvétel a szemcsehatárról tükörfelületek esetén. [128] 

 
A gyakorlati kísérletek zárófázisában a hőkezelt finomszemcsés rezet munkáltam meg, 
tükörfelület előállítása érdekében. 
A munkadarabokat mikroforgácsolás előtt hideg hengerléssel alakítottuk különböző 
mértékben. Ezeknek a kísérleteknek az volt a célja, hogy meghatározzuk a megelőző hideg 
alakítás és szemcseméret változás egyenetlenségre, érdességre gyakorolt hatását. 
A megmunkált réz munkadarabok felületi minőségét, amit a különböző mértékben történt 
hideg alakítás után értem el, AFM mikroszkóppal vizsgáltam. A 68. és 69. ábra a felületi 
érdesség képet, a visszatükröződési képet és az érdességi profilt mutatja. Az érdesség 
vizsgálatára metszetet vettem fel, ami merőleges a forgácsoló sebesség irányára.  
A mérések összegzése a 70. ábrán látható, a felület érdesség mérőszámok:  
 Ra a tipikus paraméter az átlagos felületi érdesség mérésére 
 RMS. 
 Rmax. 
 Rz. 

Az AFM-mel készült mérések bizonyítják, hogy a megelőző (különböző mértékben elvégzett) 
hideghengerlés a réz munkadaraboknál minden felületi minőségi paraméter javulását 
eredményezi, azaz az érdesség csökken. A csökkenő érdesség a szemcsehatárokon és az 
ikerfelületeken is megfigyelhető. 
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68. ábra. Alakítás nélküli réz minta, (a) 

AFM felvétel, (b) mikroszkópi felvétel, (c) 
felületi érdesség (X metszet)[128] 

 
69. ábra. Hidegen hengerelt (40%) réz minta, 
(a) AFM felvétel, (b) mikroszkópi felvétel, (c) 

felületi érdesség (Y metszet) [128] 
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70. ábra. A felületi érdesség vizsgálatok a hidegalakítás függvényében, AFM-mel vizsgálva 
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5.4.2. ALUMÍNIUM MINTADARAB VIZSGÁLATA 
 
A kísérlet során Al99,6 típusú anyagot használtam fel. A vizsgálati paraméterek, feltételek 
hasonlóak a réz munkadarabokon végzettekkel. Az alábbiakban található felvételek az Al 
tükörfelületről készültek. 
A 71. ábrán a megmunkálás előtt álló alumínium minta egy részlete látható előkészítve a 
metallográfiai vizsgálatokra. Az ábrán négyzetek láthatóak, ahol minden kristály jelölve van. 
Ezeket felnagyítva mutatja a betűjelzésekkel együtt a 72. ábra. Ezek a felvételek metallurgiai 
előkészületek után készültek azzal a céllal, hogy lehetőség legyen a felületek 
összehasonlítására az eredeti és a megmunkált tükörfelületen. A betűvel jelölt kristályok 
orientációjának meghatározása EBSD-vel történt, ami megjelenik a 73. ábrán az egység 
háromszögben. 
 

 
71. ábra. Al minta mikroszkópi felvétele [128] 

 

 
72. ábra. A jelölt kristályok EBSD-vel készült orientációs térképe [128] 

 

 
73. ábra. A pólus ábra mutatja a jelölt kristályok orientációját [128] 

Alumínium 
(Al 99,6) 
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A 74. ábra a tükörfelület megmunkálása után készült, előkészítés nélkül N-DIC technológia 
használatával. Ezeken a képeken a szemcsehatárok világosan láthatóak. Ez a két kép mutatja, 
hogy a tükörfelületeken nagyon gyakran megjelennek az anyag kristályszerkezetének finom 
részletei, amelyek használhatóak a metallográfiában. 
A 75. ábrán az érdesség különböző a szemcsehatárokon és minden oldalnál jelentkezik 
határozott él. A felső két ábrán az A, B, C, D, E és F kristályok határai jól felismerhetők, de 
nincs olyan nagy szinteltérés, mint látható ugyanazon az ábrán, ami megy keresztül a határon 
fentről lefelé. A felületi érdesség méréseket hasonlóan az előzőekhez AFM-mel végeztük. A 
mérések alapján 70-80 nm-es átlagos felületi érdesség értékeket kaptunk. 
Ez a határ lecsúszás egyre szélesebbé válik és az alsó részen nem egy, hanem három vonal 
vehető észre, mutatva az eszköz merőleges mozgását a felszínre.  
 

 
74. ábra. N-DIC felvétel ultraprecíziós megmunkálás után [128] 

 

 
75. ábra. Egy zárt kristály szemcsehatárai ultraprecíziós megmunkálás után [128] 

 
5.4.3. WOLFRAM MINTADARABOK VIZSGÁLATA 
 
A 76. (másodlagos elektron) és a 77. ábrán (EBSD orientációs térkép) a wolfram munkadarab 
eredeti felülete látható, azokkal a jellegzetes krisztallitokkal, amelyek pólusait a 78. ábrán 
demonstrált a sztereografikus egységháromszögben. A wolfram munkadarab felülete az 
ultraprecíziós megmunkálás után nem lesz sima, ahogy azt a 79. ábrán is látni. Ezen a SEM 
képen kristályhatárok kontúrjait lehet felfedezni. Az N-DIC technikával készült 80. ábrán a 
szemcsehatár szintén könnyen felfedezhető. 
A wolfram viselkedése nagyon eltér az alumíniumtól és a réztől. A wolfram munkadarab 
felülete nem lett tükörfelületű annak ellenére, hogy ugyanazokkal a forgácsolási feltételekkel 
dolgoztunk, valamint, ahogy a két AFM képen látható volt, a kristályhatárok felismerhetősége 
megmunkálás után sokkal nehezebb, mint a másik két fém (Al, Cu) felületén. 
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76. ábra. Wolfram minta SEM felvétele eredeti 

állapotában [128] 

 
77. ábra. Wolfram minta orientációs térképe 

EBSD-vel az eredeti állapotban [128] 
 

 
78. ábra. Wolfram kristályok pólusai a sztereográfikus egységháromszögben [128] 

 

 
79. ábra. Wolfram szemcse SEM felvétele  

 
80. ábra. Szemcsehatár N-DIC felvétele 

 
A végső felület AFM-mel lett megmérve mindkét forgácsolóanyag esetében. A 81. képen a 
wolfram mikroszkópi képe (a) és a deflexiós képe (b) a szemcsehatáron látható, gyémánt 
szerszámmal való forgácsolás után. 
A két kristály érdessége nagyon különböző az eltérő orientációk miatt, eredményképp a 
forgácsolóerő és a wolfram munkadarab csúszási síkja által bezárt szögek is eltérnek. Ha ez a 
szög kedvezőtlen, akkor a mikro deformáció mellett a törékeny anyag meg is sérül és a felület 
nagyon érdessé válik. A 82. ábrán látható a felületi érdesség annak a vonalnak a mentén, 

Wolfram 
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amely merőleges a forgácsolószerszám irányára mindkét szemcsénél, az érdességi 
paramétereket az 6. táblázat első két sora mutatja. 
 

 RMS [nm] Ra [nm] Rmax [nm] Rz [nm]

“A” szemcse gyémánttal 129,16 96,559 659,44 506,20 

“B” szemcse gyémánttal 281,72 199,29 1623 1026 

6. táblázat: Mikroesztergálásnál a felületi érdesség értéke a megmunkált wolfram mintákon  
 

       a) AFM felvétel          b) Deflexiós képe                           c) 3D felvétele 
81. ábra. Gyémánttal megmunkált wolfram mikroszkópi felvétele [128] 

 
 

82. ábra. Wolfram minta AFM-mel készült metszeti felvétele (X) 
 
 

 
 
5.4.4. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 
A három munkadarab anyagát korábbi kísérleteink értékelése alapján választottuk ki, amikor 
magyarázatot kerestem az anizotrópia hatásaira tükörfelületek megmunkálásánál különböző 
mechanikai tulajdonságú és kristályszerkezetű anyagok esetén. 
Egyrészt a három anyag anizotrópiai tulajdonságai nagyon különbözőek, ami jelentkezik a 
kristályirányok Young modulus ábráján, és másrészt az Al és a Cu felületen középpontos 
köbös, míg a W térközepes köbös kristályszerkezettel rendelkezik. 
A kísérletek bizonyítják, hogy a szerszám nyomai megjelennek a minták tükörfelületi képén, 
mikroszkópi eszközökkel. Viszont a Nomarski módszer segítségével több lehetőség nyílik a 
forgácsolási nyomok megjelenítésére, mint hagyományos esetben [128]. 

X 
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Az említett módszer lehetőséget ad minden egyes pontban a felületi érdesség változásának 
megfigyelésére, ahol a szerszám átvágja a különböző kristályszerkezettel rendelkező 
szemcsehatárokat. Ez az állítás bizonyítható minden egyes felvétellel, amik a tükörfelületről 
készültek. Minden egyes esetben a megfigyelt és megjelenített változásokat a szomszédos 
kristályrácsok anyagtulajdonságának jellemzői befolyásolták. 
Amikor a szerszám átvágja a szemcsehatárokat az A-B, C2-B és a C2-D szemcsék között, 
addig a C1-C2 vonalán a C kristály ikreinek átvágása történik meg (64, 65, 66. ábra). A 65. 
ábra egység háromszöge alapján az orientációs szög értéke, amelyet meghatároz a két 
szomszédos kristály felülete, megmérhető. Ebben az esetben a szomszédos kristályok 
rugalmassági modulusának változása vezet egyik oldalon különböző érdességi szintekhez és 
másik oldalon a csúszási rendszerhez <111>, <110>, amelyek aktívvá váltak a kristály 
tulajdonságának változása által. 
Az aktív csúszási rendszerek száma függ a mikroforgácsolás pillanatában a főforgácsolási erő 
irányának szögétől és a kristály orientációjától. Ennek a minimum értéke lehet egy és a 
maximuma nyolc. A különböző kristályok érdességét meghatározza a csúszási síkban együtt a 
Young modulus, ami merőleges a felületre, az aktív csúszási síkok száma a krisztallitban és a 
nyírási feszültség értéke a diszlokációk áramlásának függvényében. A feszültség megoszlása 
a szemcseszerkezetben a főforgácsolási erő által kialakul, ami egy mellékes hatás. Ha viszont 
a felületi hatásokat nem terjesztjük ki az egykristályon kívül, akkor a rugalmas és a képlékeny 
deformáció hatása hasonló teljesen az egykristályos anyagokhoz. 
Ugyanabban az időben a szemcsehatár közelében a feszültség eloszlása hatással van a 
szomszédos kristályokra. Ez az oka, hogy a 75. ábrán a szemcse határvonalának szélessége 
megnyúlott, amit az aktív csúszási rendszer folyamatos változása eredményez a 
szemcsehatároknál. 
A wolfram vizsgálata esetén létezik néhány ok a rossz felületi érdesség magyarázatára a 
másik kettő anyagminőséghez hasonlítva, megegyező forgácsolási paraméterek ellenére. Az 
egyik ok, hogy a wolfram térközepesen köbös rácsszerkezetű, a másik, hogy a forgácsolás 
alatt a megmunkálási hőmérséklet alacsonyabb volt, mint a rideg, képlékeny átmeneti 
hőmérséklet. Minden fém térközepes köbös kristályszerkezettel válik rideggé az említett 
hőfok alatt. Ez a rideg és képlékeny átmeneti hőmérséklet nagyobb, mint az adott anyag 
olvadási hőmérséklete. A wolfram átmeneti hőmérséklete körülbelül 2000 °C [60, 128]. 
A wolfram ridegsége megfigyelhető a 79. ábrán, ahol a mikroforgácsolt felületnél a 
kristályhatár nem egy folyamatos vonalként látható, és a töredezett rész jól kivehető. A 80. 
ábrán látható Nomarski felvétel hasonló jelenségeket mutat [128]. 
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5.5. ULTRAFINOM SZEMCSÉS ANYAGOK MIKRO-
ESZTERGÁLÁSÁNAK GYAKORLATI VIZSGÁLATA 
 
Vizsgálataink ezen a tématerületen kiterjedtek az ultrafinom, „nanoszemcsés” OFHC réz, 
aluminium próbadarabok előállítására, forgácsolási vizsgálataira, valamint a 
forgácsleválasztás modellezésére. Az eddig elvégzett kutatások során elért eredmények és 
tapasztalatok birtokában elsősorban azt vizsgáltam, hogy milyen változásokat okoz a 
kristályméret csökkenése a felület topográfiájában és ezek a változások a forgácsleválasztási 
modellen milyen változtatásokat igényelnek [82,83,87,136,137,138]. A próbadarabok 
anyagminőségének választását egyrészt az eredmények ipari felhasználhatósága indokolta, 
másrészt a forgácsolásukhoz alkalmazható szerszámanyagok lényegesen eltérnek egymástól. 
A réz munkadarabokat gyémánt egykristály éllel forgácsoltam. A gyémánt egykristály éllel 
előállított felület mikroforgácsoláskor jól közelíti az elméleti, geometriai-kinematikai 
megfontolásokból levezethető felületi érdességet, mivel kiváló alakpontossággal, jó felületi 
minőséggel és alacsony éllekerekítési sugárral rendelkezik. Az elméleti érdességtől, ami a 
hagyományos megmunkálásnál alkalmazott képletek alapján kalkulálható, való eltérés, az 
anyag anizotróp tulajdonsága, a szerszám geometriai kialakítása, a gép mozgásegyenletessége 
és stabilitása (UP-1), valamint egyéb technológiai tényezők hatása miatt keletkezik.  
 
5.5.1. A SZEMCSEFINOMODÁS HATÁSA A FORGÁCSOLÁSI FOLYAMATRA 
 
Kutatási munkámban többek között a szemcseméret csökkenésének a hatását vizsgáltuk a 
forgácsolás útján megmunkált felületi minőségre vonatkozóan. Mivel a szemcseméret 
csökkenése teljesen új mikroforgácsolási feltételeket teremt, ezért további cél volt az 
ultrafinom- és szubmikronos szemcseméretű anyagok előállításának részletes vizsgálata, a 
szemcsefinomodás mechanizmusainak elemzése is [82,83,136,137,138]. 
Korábbi kutatási munkák keretében végzett mikroforgácsolási kísérleteink során 
bebizonyosodott, hogy az ultraprecíziós esztergálással megmunkált felületek minőségét 
nagymértékben befolyásolja a megmunkált anyag szövetszerkezete, azon belül is hőkezeltségi 
állapota, illetve átlagos szemcsemérete. 
A mérnöki gyakorlatban számos elnevezésbeli besorolás létezik struktúrák, alkatrészek, 
rendszerek, megmunkálási eljárások, pontosságok nagyságrendjére vonatkozóan. Fémes 
anyagok szövetszerkezetének átlagos szemcseméret szerinti értékelése az alábbiak szerint 
történhet:  

- Ultrafinom szemcsés anyagok: 1 – 5 µm 
- Szubmikronos anyagok: 100 – 1000 nm 
- Nanoszemcsés anyagok: < 100 nm 
 

A szakirodalom, valamint a korábbi tapasztalataink alapján az ultrafinom szemcsés, valamint 
a szubmikronos anyagok három fő, részben tényleges, részben pedig várható előnye a 
hagyományos szemcseméretű anyagokkal szemben az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. Szilárdságnövekedés 
2. Magasabb hőmérsékleten fellépő szuperképlékenység lehetősége. 
3. Megnövelt felületi minőség forgácsoláskor. 
 

Meghatározható, hogy különösen nagymértékű szemcsefinomodás nyomán megváltoznak a 
hagyományos szemcseméretű anyagok esetében érvényes, szövetszerkezethez köthető 
mechanizmusok (pl. deformációs folyamatoké), illetve az azokat leíró anyagi törvények 
[136,137,138].  
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5.5.2. ULTRAFINOM ÉS SZUBMIKRONOS SZEMCSEMÉRETŰ 
MUNKADARABOK ELŐÁLLÍTÁSA 
 
A mikroforgácsolási kísérleteinkhez ultrafinom és szubmikronos szemcseméretű anyagokat 
állítottunk elő intenzív képlékeny alakítással, valamint ezt kiegészítő hőkezelési eljárással. 
Kísérleti anyagként OFHC (oxygen free high conductivity) réz szolgált.  
Az OFHC-réz nagymértékű képlékeny alakítása könyöksajtoló berendezéssel történt. Az így 
nyert munkadarabok, valamint a kiinduló, 16 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű munkadarab 
képe a 83. ábrán látható. A könyöksajtolás (ECAP – Equal Channel Angular Pressing) során 
általában kör vagy négyzet keresztmetszetű rúd anyagot sajtolnak át egy olyan szerszámon, 
amely két, egymásra merőleges csatornából áll [82,83,98,136,137,138].  
 

 
83. ábra. Könyöksajtoló berendezésen 
egyszeresen átsajtolt OFHC-réz próbadarabok, 
valamint a kísérletekhez szolgáló, kiinduló rúd 

 
Könyöksajtoláskor az első átsajtolási művelet meghatározó a végső szemcseméret 
szempontjából. Az első átsajtoláskor alakul ki az a jellegzetes elsődleges, illetve másodlagos 
lamináris szubszerkezet, amiből aztán a későbbi műveletek, illetve hőkezelések során 
nagyszögű szemcsehatárokkal elválasztott szemcseszerkezet fejlődik. Ha a kezdeti réteges 
szerkezet egyszer már kialakult, a rétegek közötti távolság viszonylag állandó. Az 
alakváltozás mértékének növekedésével ez a szerkezet alig finomodik tovább. Az átsajtolási 
művelet során a szövetszerkezeti változások a két, egymásra merőleges csatorna találkozási 
zónájában játszódnak le. A tartományt merőlegesen elválasztó középvonal az ún. fő nyírási 
sík. Az átsajtolás utáni elnyújtott lamináris szubszerkezet irányítottsága közel párhuzamos a 
fő nyírási síkkal. A fő nyírási síkban fellépő nyírás ugyanis a korábbiakon túl olyan további 
csúszási síkokat aktivál, amelyek orientációja hasonló, mint a fő nyírási síké. Ha egy 
szemcsében a fő nyírási sík elérése előtt az aktiválódott csúszási rendszer a szemcse kiinduló 
orientációjától függően nagyobb szöget zárt be a fő nyírási síkkal, akkor a sík elérésekor 
megváltozik az adott szemcse csúszási intenzitása. Ez az eset sokkal hatékonyabb a 
szemcsefinomodás szempontjából, mint az olyan kiinduló szemcsék esetében, ahol a 
kezdetben aktiválódott csúszási rendszer csak kis szöget zár be a fő nyírási sík irányával 
[136,137,138].  
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Az elkészített munkadarabok a mikroesztergálási kísérletekhez a 7. táblázatban találhatók. 
 

Sorszám Jelzés Anyag Alakítás Hőkezelés 
1. ME1 OFHC 1x ECAP - 
2. ME2 OFHC - - 
3. ME3 Elektróda réz 1x ECAP - 
4. ME4 OFHC 1x ECAP 300°C±15°C, 2 óra 
5. ME5 OFHC 1x ECAP 320°C±15°C, 1 óra 

 

7. táblázat: A mikroesztergálási kísérletnél megmunkált réz munkadarabok 

5.5.3. „NANOSZEMCSÉS” RÉZ MIKRO-FORGÁCSOLÁSA GYÉMÁNT 
EGYKRISTÁLY SZERSZÁMMAL 
 
A nanoszemcsés réz forgácsolási vizsgálatakor rendelkezésre állt a kristályos szerkezetű 
anyagok mikroforgácsolási tapasztalata. Kristályos szerkezetű anyagok mikro-forgácsolásakor 
(az átlagos szemcse méret több mikrométer nagyságú), a forgácstő azonos orientáltságú 
szemcsén belül helyezkedik el. A felület kialakulásában az anyag anizotrópiai tulajdonsága 
döntő szerepet játszik. 
Nanoszemcsés réz mikro-forgácsolásakor a szemcse mérete lényegesen kisebb, mint a 
forgácstő mérete. A forgácstőben egyszerre több szemcse található, azaz a szerszám éle 
egyszerre több szemcsét vág át. A szemcsemérettel azonos mértékben lecsökkennek a 
diszlokációs utak. Az alakítás következtében (nanoszemcsés szerkezet előállításakor) az 
anyag felkeményedik. Mivel az alakítás mértéke a nanoszemcsés szerkezet előállításakor 
lényegesen nagyobb, mint mikroforgácsoláskor a szerszám éle alatt. Feltételezhetjük, hogy a 
felület felkeményedésének mértéke lényegesen kisebb, mint kristályos szerkezet 
mikroforgácsolásakor. Mindezekből arra a következtetésre jutottam, hogy a nanoszemcsés 
anyag forgácsolt felületének topográfiai képe lényegesen eltér a kristályos szerkezetű 
anyagétól. A feltevést a mikroforgács-leválasztás modellezése is alátámasztotta. A 
mikroforgácsolási kísérleteket több lépésben végeztem, a kísérleteket többször 
megismételtem. 
A megmunkálási paraméterek a következők voltak: 

Megmunkáló gép:                ultraprecíziós eszterga (UP1). 
Szerszám anyag:                  egykristályos gyémánt (részletek a mellékletben) 
Éllekerekítési sugár:             rβ = 50 nm 
Csúcssugár:                rε = 1,5 mm 
Hátszög:                     αn = 6° 
Homlokszög:              γn = 0°. 
Fogásmélység:                      ap = 10 µm. 
Előtolás:                               f   = 5-10 µm/ford.  
Forgácsolósebesség:         vc = 60-150 m/min. 
Hűtés:                                  szárított levegővel. 

 
A különböző munkadarabok jelölése a következő volt: ME1; ME2; ME3; ME4; ME5. 
Részletes adatok a 7. táblázatban találhatók. A megmunkálási paraméterek a következő ábrán 
találhatók a megfelelő azonosító jelzéshez hozzákapcsolva.  
A felülettopográfiai felvételeket lézeres, érintésmentes vizsgáló berendezéssel végeztük. BME 
Járműgyártás és -javítás Tanszékén rendelkezésre álló berendezéssel (RODENSTOCK 
RM600). (84. ábra) 
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ME1 anyag esetén 
Fogásmélység: 10 µm; Előtolás: 5 µm 
Forgácsolósebesség: 150 m/min 
 

ME2 anyag esetén 
Fogásmélység: 10 µm; Előtolás: 5 µm 
Forgácsolósebesség: 60 m/min 

 
ME3 anyag esetén 
Fogásmélység: 10 µm; Előtolás: 5 µm 
Forgácsolósebesség: 60 m/min 

ME4 anyag esetén 
Fogásmélység: 10 µm; Előtolás:10 µm 
Forgácsolósebesség: 60 m/min 
 

ME5 anyag esetén 
Fogásmélység: 10 µm; Előtolás: 5 µm 
Forgácsolósebesség: 100 m/min 
 

 

84. ábra. A „nanoszemcsés” réz lézeres berendezéssel készített mikroszkópiai felvételei  
 
A felületek topográfiai képéből nem sikerült egyértelmű következtetéseket levonni a 
kristályszerkezet hatására. A felület érdességét alapvetően a rendelkezésre álló szerszám él-
minősége határozta meg. A mikroforgácsolási kísérleteket megismételtük a rendelkezésre álló 
Mikroturn 50 CNC ultraprecíziós esztergán. A felületek kiértékelését a BME Anyagtudomány 
és Technológia Tanszékén található fénymikroszkóppal végeztem. 
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 A nanokristályos réz munkadarabokon végzett forgácsolási kísérletekkel tükörfelületeket 
állítottam elő. A munkadarabokról készített mikroszkópi felvételek a következő képeken 
láthatóak. (85. ábra) 
 

 
200x nagyítás 

 
1000x nagyítás 

a) ME1 
 

 
200x nagyítás 

 
1000x nagyítás 

b) ME2 
  

 
200x nagyítás 

 
1000x nagyítás 

c) ME3 
 

 
200x nagyítás 

 
1000x nagyítás 

d) ME4 
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200x nagyítás 

 
1000x nagyítás 

e) ME5 
 

85. ábra. A réz megmunkálásáról készített mikroszkópiai felvételek 
 
A tükörfelületekről 200-szoros nagyítással készült felvételeken a kristályhatárok nem 
láthatók, ezért 1000-szeres nagyítást is készítettem. Az 1000-szeres nagyítással készült 
felvételeken anyaghibák kimutathatók, de a szemcsehatárok továbbra sem. A kristályos 
anyagról és a nano-kristályos anyagról készült felvételek összehasonlítása alapján azonban 
biztosan állítható, hogy a felület „egyenletességét”, a kiemelkedések és a gödrök mélységét, 
nano-kristályos anyag esetén, az anyag anizotrópiája és a szomszédos szemcsék orientációja 
elhanyagolható mértékben befolyásolják, az egyéb technológiai okokból keletkező felületi 
hibákhoz viszonyítva.  
Kristályos szerkezetű anyagok mikro-forgácsolásakor, ha az átlagos szemcseméret nagyobb, 
mint a forgácstő mérete, a forgácsolt anyag anizotrópiai tulajdonsága, a diszlokációk 
vándorlása és az éppen átvágott szemcsével határos szemcsék orientációja a forgácsolt felület 
egyenetlenségét okozzák. A felület topográfiáját a forgácsoló él minősége, a 
mikroforgácsolási adatok nagysága, a szerszámgép mozgásegyenletessége és a fogácsolás 
egyéb körülményei (pl. hűtő-kenőanyag) is befolyásolják. A szemcseméret csökkentésével az 
anizotrópia hatása mérsékelhető, a diszlokációs utak csökkennek. A szemcse méret 
csökkentése a felületi egyenetlenség csökkenése irányába hat. Ha az átlagos szemcseméret 
olyan nagyságúra csökken, hogy a szerszám éle előtti alakváltozási zónában több szemcse 
helyezkedik el, az anizotrópia hatása elhanyagolható lesz, a felület egyenetlenségét 
alapvetően a mikroforgácsolás már említett egyéb körülményei határozzák meg. A vizsgálat 
eredménye visszaigazolta a feltevést, miszerint a készített tükörfelületek egyenetlenségét 
kizárólag a fent felsorolt egyéb tényezők határozták meg. Az anizotrópia hatása teljes 
egészében kizárható. 

vc

vf
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5.5.4. „NANOSZEMCSÉS” ALUMINIUM MIKRO-FORGÁCSOLÁSA GYÉMÁNT 
EGYKRISTÁLY SZERSZÁMMAL 
 
A mikroforgácsolási kísérlethez felhasznált anyagok előállítása könyöksajtolással történt 
(ECAP), ami egy olyan eljárás, amiben az anyagot alávetjük egy intenzív képlékeny 
alakításnak egy egyszerű sajtolási eljárással, amiben a minta keresztmetszetét nem 
változtatjuk [130,131].  
Az ECAP eljárás alapelveit megvizsgálva a torzulásokra fókuszálva, bemutatható a mintákon, 
hogy az egymást követő átsajtolások a szerszámon, milyen hatással vannak a 
szemcsetulajdonságaira, méretére. Jelentős szemcseszerkezeti torzulás okoz, amikor a minta 
keresztülhalad a hagyományos ECAP szerszámon. Amikor megismételjük az átsajtolást a 
szerszámon, akkor beazonosíthatjuk a nyírási tulajdonságok megváltozását, hatását a 
kristályszerkezeten belül a különböző darabszámú alakításokat összehasonlítva [132,133]. 
Jelenlegi ismereteink alapján a képlékeny deformáció a hagyományos alakítás folyamat idézi 
elő, ami jelentősen növeli a fémek belső feszültségét és ezáltal csökkenti az anyag 
hajlíthatóságát, rugalmasságát [134]. Az ECAP alakítás hatását a feszültségre és a 
hajlíthatóságra egy Al ötvözeten vizsgáltuk. A mechanikai tulajdonságok, amelyeket 
vizsgáltunk nanokristályos szerkezeti anyagok esetén ECAP eljárással deformáltuk. [126] 
 
5.5.4.1. ECAP MINTÁK ELŐÁLLÍTÁSA 
 
A vizsgálatok során egy közönséges AI-Mg-Si ötvözet (AI 6082) használtunk fel. Az anyag 
fő komponense volt az alumínium (97%), Si (0.7-1.3%), Mg (0.6-1.2%) és Mn (0.4-1%). Az 
ECAP alakítás előtt az anyagot hőkezeltük 420 ºC-on 40 percig. 
A hengeres alkatrész átmérője 15mm, a hossza 145mm volt és az ECAP szerszám 90ºC-os 
csatornáján sajtoltuk keresztül. A deformáció hőmérséklete 293K és sebessége 8mm/min volt 
[136].  
 
5.5.4.2. MIKROFORGÁCSOLÁSI VIZSGÁLATOK 
 
MIKROSZERKEZETI VIZSGÁLATOK 
 
A mikroszerkezet megismerése céljából transzmissziós elektronmikroszkópi (TEM) 
felvételeket készítettünk. A mikroszkópi felvételeken (86. ábra) határozottan nyomon 
követhető a szemcseszerkezet alakítások közbeni finomodása. A gyártott próbatestek 
keresztirányú metszetein elvégzett röntgendiffrakciós vonalprofil analízis [133] kimutatta, 
hogy az első átnyomás után elért átlagos krisztallitméret ~80 nm és a diszlokációsűrűség 
3x1014 m-2 (87. ábra). A röntgendiffrakciós vizsgálatok érzékenyebben kimutatják a szemcsék 
közötti orientáció eltéréseket, így a szubszemcsékre jobban fókuszálva kisebb értéket adnak 
az átlagos szemcseméretre, mint a transzmissziós elektronmikroszkópi felvételekről 
meghatározott érték. A mikrostruktúra a további alakítások során szerényebb mértékben 
finomodott, ezzel egy időben drasztikusan növekedett a diszlokáció-sűrűség egészen a 
negyedik átsajtolásig. 
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Alakítatlan állapot 4x sajtolt állapot 8x sajtolt állapot 
   

86. ábra. TEM felvételek: a felső sor a kereszt-, az alsó a hosszanti irányú metszetekről 
 
Az alakítási eredményeket a 8. táblázat szemlélteti. 
 

Sajtolások száma  <x>térf, (nm) ρ, 1014 (m-2) 
Alakítatlan  131±15  2.3±0.3  
1. átsajtolás  87±9  3.0±0.5  
4. átsajtolás  74±9  3.9±0.5  
8. átsajtolás  76±9  4.6±0.5  

8. táblázat: A kiszámított anyagszerkezeti paraméterek változása az átsajtolások számának 
függvényében [126] 

 

 
87. ábra. Térfogattal súlyozott szemcseméret és a diszlokáció-sűrűség változása az 

átnyomások számának függvényében [126] 
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Ezeken kívül az anyagvizsgálatokból kiderült, hogy a folyáshatár (RpO.2) és a 
szakítószilárdság (Rm) az ECAP sajtolások számának növekedésével együtt nőtt az összes 
vizsgált minta esetén.  
 
FELÜLETI ÉRDESSÉG VIZSGÁLAT 
 
A kristályméret és az ECAP eljárás hatását a felületi egyenetlenségre mikroesztergálással 
előállított tükörfelületeken vizsgáltuk meg. Minden egyes megmunkálásnál a paraméterek a 
következők voltak: 

Megmunkáló gép:                ultraprecíziós eszterga (UP1). 
Szerszám anyag:                  egykristályos gyémánt (részletek a mellékletben) 
Éllekerekítési sugár:    rβ= 50nm 
Csúcssugár:                rε = 1,5 mm 
Hátszög:                     αn = 6° 
Homlokszög:              γn = 0°. 
Fogásmélység:                      ap = 10 µm. 
Előtolás:                               f   = 5 µm/ford.  
Forgácsolósebesség:         vc = 80 m/min. 
Hűtés:                                  levegővel. 

 
A megmunkálás után a felületi érdességet AFM (Atomic Force Microscope) mikroszkóppal 
mértük. A vizsgálati eredményeket a 9. táblázat mutatja, ahol jól látható, hogy a felületi 
érdesség értékek folyamatosan javultak az átalakítások számának növekedésével, a 
szemcseméret csökkenésével. 

 

Sajtolások 
száma 

Átlagos érdesség 
(Ra, nm) 

Érdesség 
(Rz, nm) 

0 49,6 283,1 
1 44,8 202,9 
4 33,3 152,7 
8 9,5 60,55 

9. táblázat: A felületi érdesség alakulása az átsajtolások számának függvényében [126] 
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Néhány mikroesztergált munkadarab felületi érdesség mérési felvétele látható a következő 
képeken (88. ábra) 

 
Alakítás nélkül 

 
 

1x ECAP 

 
 

4x ECAP 

 
 

8x ECAP 

 
88. ábra. AFM felvételek az átsajtolások számának függvényében [126] 
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Következtetések: 
 
A mikroforgácsolási kísérletek alapján a megadott feltételek mellett összefoglalható: 

• A szemcse felületi normálisa irányában, ahol a rugalmassági modulusa nagyobb, a 
visszarugózás iránya és mértéke nem egyértelműen meghatározható, mivel a 
környezetében lévő szemcsék nagyban befolyásolják a felületi egyenetlenség 
kialakulását. 

• A diszlokáció áramlás miatti felkeményedés, nem minden esetben okoz nagyobb 
visszarugózást, mivel a szemcse környezete nagymértékben befolyásolja a 
megmunkálási folyamatot. 

• A mikroforgácsolási folyamat alatt megállapítható, hogy a megmunkálás után a 
feszültség zónában a felületi réteg maradó alakváltozást szenved, a 
szemcseszerkezet megváltozik. A feszültség zóna mérete függ a szerszám és a 
megmunkálás paramétereitől. 

• A mikroforgácsolás következtében a szerszám éllekerekítési rádiuszának (rβ), él 
érdességének, a felületre vonatkoztatott súrlódási tényezőjének függvényében a 
megmunkált felületi réteg felszakadozhat. 

• Egyre nagyobb mértékű hidegalakítás függvényében, ami a szemcseméret 
csökkenését okozza, jelentős mértékű felületi minőség javulás érhető el. 

• A képlékeny alakítás hatására egyrészt a szemcseszerkezet finomodását érjük el, 
másrészt az anyag felkeményedését. 

• Mikroforgácsoláskor a szemcseméret csökkenésével az anizotrópia és a diszlokáció 
vándorlás hatása is lecsökken, így két felületi egyenetlenséget befolyásoló tényező 
hatását megváltoztatjuk, ezáltal jobb felületi minőséget állíthatunk elő. 
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6. AJÁNLÁSOK / MIKROFORGÁCSOLÁS FELTÉTELEI 
 
Az eddig elvégzett elméleti és gyakorlati kísérletek alapján ajánlások fogalmazhatók meg a 
mikroforgácsolási folyamat meghatározó tényezőire és ideális paramétereire, állapotára.  
 
1. Megmunkált anyag (hőkezelés, szemcseméret) 

• Az anyag szempontjából fontos tényező a tisztaság, hibamentesség. Lehetőleg 
zárványmentes, tökéletes tisztaságú anyagot kell megmunkálni.  

• A hőkezeltségi és a maradó vagy alakítási feszültségi állapot is befolyásolja a 
megmunkálhatóságot, felület simaságát. Amennyiben nincs képlékeny előalakítás, 
akkor az ikerképződés sem jelentkezik. Így több felületi egyenetlenséget befolyásoló 
tényezőt kizárunk a problémát okozók közül. 

• Az anyag típusa, fizikai tulajdonságai befolyásoló tényezők, mivel az anyagoknak 
különböző anizotrópiája van. 

• A szemcseméret is befolyásolja a mikroforgácsolási folyamatot. Amennyiben 
lecsökkentjük a méretet, akkor kizárjuk a diszlokáció sűrűségből és az anizotrópiából 
adódó eltéréseket. 

 
Ideális állapot: homogén, feszültség- és alakításmentes, izotróp, zárványmentes anyag 
nanométeres szemcsenagysággal. 
 
2. Megmunkáló szerszám 

• A szerszám szempontjából az elsődleges a merev, kemény, jó hővezető képességű, 
csorbulásmentes, tökéletesen élezett szerszám. 

• A szerszám éllekerekítési rádiuszának jelentős befolyása van, mivel a precízitás és az 
alakpontosság fontos szempont. 

• A szerszám és a munkadarab közötti súrlódási tényezőnek alacsonynak kell lennie. 
 
Ideális állapot: éllekerekítési sugár nanométeres, a súrlódási tényező minimális, kemény, 
precízen élezett, jó hővezető képességű szerszám, elsősorban gyémánt. 
 
3. Forgácsolási paraméterek 

• A legfőbb befolyásoló tényezők a fogásmélység, előtolás. 
• Fogásmélység és előtolás értéke a µm tartományban legyen, ez azonban arányban van 

a szerszám éllekerekítési sugarával. 
• Megfigyelésünk szerint a forgácsolósebesség mértékének nincs nagy jelentősége a 

mikroforgácsolási folyamatban. A legnyugodtabb járású fordulatszámot kell beállítani. 
 
Ideális állapot: a megmunkáló gép legnyugodtabb járású fordulatszáma, mikrométer 
nagyságrendű forgácskeresztmetszet, előtolás, fogásmélység (max. 10-20 µm) 
 
4. Megmunkáló gép 

• A gép szempontjából a merevség, a futáspontosság, pozicionálási és ismételt, 
visszaállási pontosság a meghatározó. 

 
Ideális állapot: gránit ágy, nagy merevség és rezgésszigetelő képesség, hidrosztatikus, vagy 
aerosztatikus csapágyazás, néhány nanométeres léptetési pontosság.  
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
Kutatási munkám során a célkitűzéseimnek megfelelően sokkristályos anyagok, elsősorban 
réz, valamint alumínium és wolfram, mikroesztergálásának törvényszerűségeit vizsgáltam 
kísérleti és elméleti úton. A kutatás során az alábbi új tudományos megállapításokra jutottam: 
 
1. tézis: 

Létrehoztam egy új forgácsolás-mechanikai modellt polikristályos szerkezetű anyagok 
mikro-forgácsolásának elméleti vizsgálatára, amely figyelembe veszi a környező 
kristályok eltérő tulajdonságainak (rugalmassági modulus, folyáshatár, csúszási 
mechanizmus) hatását, a diszlokáció áramlását és az anyag felkeményedését. Spenrath 
N.M. korábbi modelljéhez képest az új modell figyelembe veszi a megmunkált szemcse 
környezetében lévő szemcsék orientációját. A FORM2D és MARC végeselem modellek 
segítségével egyértelműen magyarázhatóvá vált, a felület topográfiai képeken lévő 
kiemelkedések és árkok kialakulása. [113, 116, 122, 125]. 
 

2. a. tézis: 
Megállapítottam, hogy az anyag anizotrópiája miatt, a fellépő feszültségek iránya és 
nagysága is folyamatosan változik és a felületen olyan csúszási, folyási nyomok 
figyelhetők meg, amelyek a megmunkálási iránytól eltérőek. Polikristályos anyagok 
mikroforgácsolásakor az anyag folyása nem a klasszikus nyírási síkban történik, mivel a 
forgácstő mérete kisebb (f=1-5µm/ford; ap=5-20µm), mint a szemcseméret, hanem az 
aktív csúszási síkokban. Ennek következtében az anyagfolyás iránya folyamatosan 
változik és a kristályrácsszerkezet, annak orientációja befolyásolja az aktív csúszási sík 
irányát. [124, 128] 
 

2. b. tézis:  
Megállapítottam, hogy polikristályos anyag mikroforgácsolásakor precízen élezett 
egykristályos gyémánt szerszám (rβ≈50nm) esetén a felületi réteg jelentős mértékben 
deformálódik a forgácsoló szerszám éle alatt. A deformálódott felületi réteg a szerszám 
éle alatt fellépő feszültség nagyságával arányos, ami viszont alapvetően a szerszám 
éllekerekítési sugarával, az anyagminőséggel és a forgácskeresztmetszettel van szoros 
összefüggésben. A mikroforgácsolási feszültség hatására a felületi réteg rugalmas és 
maradó alakváltozást szenved. A maradó alakváltozás hatására a kristályon belül a 
rácsszerkezet eltérő irányú rendezetlenséget szenved. A torzult rácsszerkezet orientáció 
vizsgálatakor a röntgensugarakat szétszórja, jóllehet a felület topográfiai képen az adott 
kristály egységes szerkezetet mutat. [123, 124, 127, 128]. 

 

3. tézis: 
Megállapítottam végeselem módszer és mikroforgácsolási kísérletek segítségével, hogy az 
ikerkristályok, a felületi érdesség és az orientáció vizsgálatakor alátámasztják a 
kristályorientáció befolyásoló hatását, mind a megmunkált szemcse, mind a 
környezetében lévők hatásának tekintetében. Ezek alapján az ikerkristály befolyásolja a 
felületi minőséget és az aktív csúszási irányokat is.  
Mikroforgácsolás vizsgálata során, a kristály egy része az iker kialakulásakor 
orientációváltozást szenved, így felismerhető a felületi rétegben. Nagy mechanikai 
terheléskor (előalakítás) keletkezett ikerkristályok egyértelmű bizonyítékát adják az 
anizotrópia felületi topográfiára gyakorolt hatásának. [121, 124, 127]. 
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4. tézis: 
Meghatároztam végeselem módszer és mikroesztergálási kísérlet segítségével, hogy a 
diszlokációs felkeményedés mellett az adott kristályt határoló kristályok orientációjának 
is hatása van a felület topográfiájára.  
A szemcsehatárok kiemelkedése a felület topográfiai képén nem bizonyítja egyértelműen 
azt a korábbi állítást, hogy a szerszámhaladás irányában történő diszlokáció áramlás 
következtében a szemcsehatár felkeményedik és kiemelkedik. A felületen több esetben is 
találunk olyan kristályokat, ahol a szerszám szemcsébe történő belépésnél található 
kiemelkedés. Így diszlokáció áramlás miatti felkeményedés és az orientációból adódó 
hatás sem támasztja alá a szemcsehatár kiemelkedését, mivel a szemcse környezetének 
jelentős hatása van a kialakult felületi minőségre és visszarugózásra. [120, 121, 125, 127, 
128]. 

 

5. tézis: 
Megállapítottam, hogy polikristályos anyag mikroesztergálásakor a szemcseméret 
csökkentésével az anizotrópia hatása, a diszlokáció vándorlásának és az aktív csúszási 
síkoknak a jelentősége lecsökken. Az alakváltozás ismét a nyírási síkban zajlik. Ezáltal a 
forgácsolt felület érdességét a szerszámél mikro- és makro-geometriai kialakítása, 
valamint a szerszám és a munkadarab relatív mozgása, azaz az él érdessége, a 
kontaktvonal hossza és a forgácsolási paraméterek nagysága határozza meg.  
A mikroforgácsolási körülmények vizsgálatakor a szemcseméret csökkentésével (<1µm) a 
nyírási zónában több eltérő orientáltságú szemcse található. Így a diszlokációs utak és a 
felkeményedés mértéke, jelentősége lecsökken. Az anizotrópiai tulajdonságok befolyása is 
csökken a szemcseméretből adódóan, ezáltal jelentősebb szerephez jut a szerszám 
élgeometriája, a gép pontossága és merevsége.  
Ezen kívül kimutattam, hogy szubmikronos szemcséjű anyag mikroforgácsolásakor 
mikronos nagyságrendű forgácsolási paraméterek mellett a megmunkált felület minősége 
jelentős mértékben javul. [112, 113, 126]. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Napjaink gépgyártástechnológiájában kiemelt helyet foglal el a mikromegmunkálás. A fejlett 
világ az elmúlt 25 évben óriási fejlődést mutatott ezen a területen, és ez a fejlődés egyre 
inkább gyorsulni látszik. A mikro- és nanotechnológiák egyre szélesebb körű alkalmazása 
forradalmasítja többek között az elektronika ipart, az orvostudományt, az autóipart és az így 
előállított eszközök és berendezések lassan a mindennapi életünk részévé is válnak. A 
miniatürizálás iránti igény már régóta megvan az emberekben, de a technológia fejlődése csak 
a múlt század második felében ért el arra a szintre, hogy ezt az igényt ki is tudja elégíteni. A 
mai napig komoly fejlesztések történnek a területen, hol a meglévő technológiát tökéletesítik, 
hol pedig egy teljesen új gyártási eljárást fejlesztenek ki. 
A tucatnyi, mikrostruktúra kialakítására alkalmas technológia azonban nem versenytársa 
egymásnak, mert csak egymást kiegészítve tudják kielégíteni az ipar igényeit. Minden 
technológiának megvannak az erősségei és a gyengeségei. Ezen technológiák közül egy a 
mikroforgácsolás, ami a hagyományos forgácsolás átültetését jelenti a mikrométer világába, 
persze a speciális körülmények figyelembe vételével. A mikroforgácsolás az egyik 
legsokoldalúbban felhasználható mikrotechnológia.  
A kutatási munka során a célkitűzéseimnek megfelelően polikristályos anyagok (makro (mm-
es), normál (µm-es) és mikrométer alatti (szubmikronos) szemcseméretekkel), mikrométeres 
nagyságrendű forgácsolási paraméterekkel történő mikroforgácsolásának törvényszerűségeit 
vizsgáltam kísérleti és elméleti úton. 
A kísérletek során a mikroforgácsolást egykristályos gyémánt szerszámmal végeztem el. A 
megmunkált anyag elsősorban réz, de alumínium és acél forgácsolási kísérletével is 
foglalkoztam. Ezekkel az anyagokkal forgácsolási kísérleteket végeztem, tükörfelületeket 
állítottam elő. Majd a felületekről érdesség és speciális kristálytani orientáció meghatározást 
hajtottunk végre (OIM) mikroszkóppal. 
Az eddigi elméleti kutatások és elvégzett kísérletek kiderítették, hogy a hagyományos 
megmunkáláshoz képest jelentős mértékben megváltoznak a forgácsolási folyamatok és a 
korábbi tapasztalatok nem vihetők át a mikroforgácsolási folyamatra. A mikroforgácsolási 
folyamat során nagy és normálszemcsés anyag esetén olyan jelenségek és hatások, mint a 
visszarugózás, diszlokáció áramlás, orientációs hatás kerülnek előtérbe, melyek szerepe 
mikrométer alatti tartományban a kismértékű befolyásolás miatt nem merül fel. 
Kimutattam, hogy a mikroforgácsolás esetén az anyag anizotrópiája, rugalmassági tényezője, 
környezetének orientációja és a szerszám geometriai tulajdonságai is kitüntetett szerepet 
kapnak. A kutatási munka során meghatároztam a forgácsolt felület, valamint annak 
közelében a képlékeny alakváltozásnak a mértékét és arra a következtetésre jutottam, hogy a 
fogásmélységgel jó közelítéssel lineárisan nő. Ezen kívül mind az elméleti, mind a gyakorlati 
vizsgálatok igazolták, hogy a képlékeny alakváltozás a forgácsolt felülettől távolodva 
csökken. A tükrösített felületen, a felvételek mutatják a rugalmas és a képlékeny 
alakváltozásnak a jellegzetességeit. A rugalmas alakváltozás hatására a tükrösített felület 
krisztallitjai különböző, de nagyon kismértékű szintkülönbségeket képeznek a felületen, ami a 
különböző rugalmassági modulusnak, az orientációnak és az anyag anizotrópiájának 
köszönhető. A képlékenyen alakult tartományokban a felületi érdesség megjelenik minden 
szerkezeti változáson. Így a különböző krisztallitok aktív csúszási rendszereinek változása a 
tükrösített felületen láthatóvá teszik a krisztallithatárokat és az ikertartományok határait is.  
Rávilágítottam a szemcse környezetének a felületre gyakorolt hatására, jelentőségére is. Az 
elméleti és a gyakorlati vizsgálatok is igazolták, hogy a szemcse orientáció és a diszlokáció 
áramlás hatásán kívül, a szemcseszerkezetet és a kialakult felületi minőséget a környező 
szemcsék tulajdonságai, a teljes felületi struktúra is befolyásolják.  
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Az általam bemutatott sematikus modell már jobban megközelíti a valóságot, pontosabban 
meghatározza a mikroforgácsolási körülményeket, mint a korábbi vizsgálati modellek. A 
mikroforgácsolási kísérletek alapján a FORM2D és a MARC végeselem program segítségével 
modelleztem a forgácsleválasztás alatt lejátszódó folyamatokat. Ezek a rendszerek részben 
közvetlen ipari alkalmazások tervezésére, részben kutatásra is alkalmasak. A felhasználó által 
megadott technológiai paraméterek hatására a szimuláció közvetlen válaszol az anyagáramlás, 
a hőmérséklet az alakváltozás eloszlás az alakítási erő és energia valamint más a technológia 
számára fontos mennyiségek kiszámolásával. A modellezéssel az anyag kristályszerkezetének 
és a kés geometriájának, valamint a forgácsolási paraméterek függvényében előre 
meghatározható a felület várható topográfiai képe. 
A kutatási munkám során rávilágítottam, hogy kristályos anyagok mikroforgácsolásakor az 
anyagleválasztás nem a nyírási síkban történik, mivel a forgácstő mérete kisebb (f=1-
5µm/ford; a=5-10µm), mint a szemcseméret, hanem az aktív csúszási síkban. Az aktív 
csúszási síkok iránya pedig folyamatosan változik az aktuális kristályszerkezet függvényében. 
Mind az elméleti, végeselem program, mind a gyakorlati vizsgálatok alátámasztották, hogy a 
csúszási síkok iránya és a szerszámon ébredő terhelő erő folyamatosan változik. A felületen 
megjelenő csúszási nyomok és a szerszámon ébredő különböző erők is igazolják, hogy a 
szemcseszerkezet tulajdonságának milyen nagy jelentősége van a felületi minőség 
kialakulásában.  
A végeselem számítások alapján az is kiderült, hogy a mikroesztergáláskor sorjaképződés 
figyelhető meg a felületen, ami az aktív csúszási síkok következtében alakul ki. Az 
anyagfolyás jelenségének mértéke függ a forgácsolási paraméterektől, a szemcse és a 
környezetének orientációjától, a szerszám élgeometriájától és az anyagtulajdonságoktól is.  
Kutatásaim alapján megállapítható, hogy polikristályos anyag mikroforgácsolásakor 
egykristályos gyémánt szerszámot használva, a felületi réteg jelentős mértékben 
deformálódik, összetöredezik, ami a röntgen-sugarak szétszóródását okozza és ezáltal a 
felületi orientáció meghatározása lehetetlenné válik. A forgácsolási folyamat során olyan 
mértékű terhelés keletkezik a felületi rétegben, ami a felületi szerkezet roncsolását okozza. Az 
összetöredezett réteg mélysége a felülettől mérve változó lehet, nagysága a szerszám 
éllekerekítési sugarától, orientációtól és a forgácsolási paraméterektől függ. Az 
összetöredezett réteg mélysége az általam vizsgált munkadarabnél 10-15µm volt. 
A kutatási kísérletek során kiderült, hogy a szerszám forgácsolási iránya nem igazolja, hogy a 
kiemelkedés minden esetben a szemcse kilépő oldalán található meg. Ami azzal 
magyarázható, hogy a diszlokáció áramlás miatti felkeményedés nem támasztja alá a 
szemcsehatár kiemelkedését, mivel a szemcse környezetének tulajdonságai is jelentős hatással 
vannak a kialakult felületi minőségre, visszarugózásra. 
Kristályos szerkezetű anyagok mikroforgácsolásakor, ha az átlagos szemcseméret nagyobb, 
mint a forgácstő mérete, a forgácsolt anyag anizotrópiai tulajdonsága, a diszlokációk 
vándorlása és az éppen átvágott szemcsével határos szemcsék orientációja a forgácsolt felület 
egyenetlenségét okozzák. A felület topográfiáját a forgácsoló él minősége, a forgácsolási 
adatok nagysága, a szerszámgép mozgásegyenletessége és a fogácsolás egyéb körülményei is 
befolyásolják. A szemcseméret csökkentésével az anizotrópia hatása mérsékelhető, a 
diszlokációs utak csökkennek. A szemcseméret csökkentése a felületi egyenetlenség 
csökkenése irányába hat. Ha az átlagos szemcseméret olyan nagyságúra csökken, hogy a 
szerszám éle előtti alakváltozási zónában több szemcse helyezkedik el, az anizotrópia hatása 
elhanyagolható lesz, a felület egyenetlenségét alapvetően a forgácsolás már említett egyéb 
körülményei határozzák meg. Kutatómunka során 99,96% tisztaságú, kristályos szerkezetű 
OFHC-réz munkadarabből ultrafinom, „nano-szemcsés” szerkezetű munkadarabokat 
állítottunk elő. A próbatesteken gyémánt egykristály éllel ultraprecíziós esztergán 
tükörfelületeket készítettem. A tükörfelületeket lézeres letapogatással és fénymikroszkóppal 
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analizáltuk. A vizsgálat eredménye visszaigazolta a feltevést, miszerint a készített 
tükörfelületek egyenetlenségét kizárólag az fent felsorolt egyéb tényezők határozták meg. Az 
anizotrópia hatása teljes egészében kizárható.  
A kutatási munkát kiterjesztettük alumínium és wolfram anyagok vizsgálatára is.  
A vizsgálat végső célja volt, hogy a mikrométer alatti kristályos anyagok megmunkálását 
elemezzem, ahol kiderült, hogy a szemcseméret csökkenésével az anyag szilárdsága, 
szakadási nyúlása is megnövekedik. A korábbi tapasztalatok ismeretében várható volt, hogy a 
gyémánt egykristály éllel történő mikro-forgácsoláshoz hasonlóan, a forgácsolt felület 
érdességének a javulását tapasztaljuk. Részletes vizsgálat kimutatta, hogy kristályos éllel 
történő forgácsoláskor, a forgácsolt felület érdességét a szerszám él mikro- és makro-
geometriai kialakítása, valamint a szerszám és a munkadarab relatív mozgása, azaz az él 
érdessége, a kontaktvonal nagysága és az előtolás nagysága határozza meg.   
Az értekezésben bemutatott kutatási munkám eredményeit, valamint az eredményekből 
levonható következtetéseket 5 tézisben foglaltam össze 
Az elért eredmények és a feltárt technológiai sajátosságok hozzájárulnak a mikroforgácsolás, 
mikroesztergálás mélyebb megismeréséhez, valamint a forgácsleválasztási folyamat biztosabb 
és előre tervezhetőbb irányításához, valamint az optimális feltételek felállításához, a 
gyakorlati életben történő széleskörű felhasználáshoz. 
A kutatási munka eredményeképpen megállapítható, hogy a mikroforgácsolási folyamat 
optimalizált paraméterek és feltételek, körülmények mellett, megfelelően gyors, gazdaságos 
és kiemelkedően pontos eljárás. Így megfelelő eljárás lehet az ipar oldaláról támasztott, a 
miniatürizálás, precizitás irányába mutató igények kielégítésére. 
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MELLÉKLETEK 
 
1. ULTRAPRECIZIÓS ESZTERGA 
 
A megmunkáló gépet a Csepel Művek Szerszámgépgyár gyártotta 1989-ben, Hembrug 
(holland) licenc alapján és UP-1 néven hozták forgalomba. Legfontosabb adatait a gépkönyv 
alapján ismertetem: 

Gépméretek: 
• Alapgép helyszükséglete: 1350x2400 mm 
• A gép tömege: ~2500 kg 

Munkatér:  
• Maximális elforduló átmérő a keresztszán felett: 179 mm 
• Maximális elforduló átmérő az alapszán felett: 400 mm 

Főhajtás: 
• Főhajtómotor teljesítmény: 5 kW 
• Főorsó maximális nyomatéka: 40 Nm 
• Főorsó fordulatszám tartománya (fokozatmentes): 50-3000 1/min 

Orsószekrény: 
• Főorsó végződés: Ø110 h5x16 
• Csapágyazás: hidrosztatikus 
• Mellső csapágy átmérő: Ø100 
• Hátsó csapágy átmérő: Ø80 
• Furatátmérő: Ø22 

Hidrosztatikus szánrendszer: 
• Elmozdulás „Z” és „X” –tengely mentén maximum: 200 mm 
• Gyorsjárat „Z” és „X” –tengely mentén: 1500 mm/min 
• Előtolás „Z” és „X” –tengely mentén (fokozatmentes): 1-1500 mm/min 
• Elmozdulás növekmény: 0,0001 mm 
• Golyósorsó „Z” -tengelyen: Ø25x4 
• Golyósorsó „X” –tengelyen: Ø20x4 
• Keresztszán felülete a szerszámhoz: 414x222 mm 

Hűtőberendezés: 
• Levegőnyomás maximum: 4 bar 
• Szükséges levegőmennyiség: 2,3 dm3/min 2 bar nyomásnál 
• Hűtőfolyadék tartály térfogata: 4 dm3 

Hidraulika rendszer: 
• Szállított mennyiség 25 dm3/min 
• Nyomás: 60 bar 
• Motor teljesítmény: 3 kW 
• Olajtartály térfogata: 225 dm3 

Hűtőegység: 
• Teljesítmény: 3600 kcal/h 
• Kapcsolási érzékenység: 0,2 ˚C 

Villamos adatok: 
• Üzemi feszültség: 380 V  +15%/ 

-20% 
• Fázis: 3 
• Frekvencia: 50 Hz  
• Vezérlő feszültség: 24 V 
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• Tápvezeték keresztmetszete: 6 mm2 (Cu) 
• Főhajtás: Siemens tirisztoros vezérlés, Siemens DC hajtás 
• Mellékhajtás: Seidel tranzisztoros erősítő, BBC DC hajtás 

 
A hidraulikus rendszer a gép megmunkálási pontosságának szempontjából kiemelt 
fontossággal bír, hiszen mind a hidrosztatikus főorsó, mind a szánvezetékek kopásmentes 
mozgatását segíti. A hidraulikus tartályt 200 liter olajjal kell feltölteni, melynek viszkozitása 
20 mm2/sec 20 ˚C-on, ettől az értéktől eltérni nem szabad. A gépkönyv előírja a nyomóágban 
elhelyezet szűrők hetenkénti vizsgálatát, szennyezettségük esetén cseréjüket. A hidraulika 
olajat 2500 üzemóra után le kell cserélni. 
Villamos működés: Az esztergagép erősáramú vezérlése CNC vezérlés programozható 
interface felületével történik. Kimenetein az egyes géprészek mozgatásait végző motorokkal, 
elektrohidraulikus szelepekkel áll közvetlen kapcsolatban. Bemeneteire az érzékelők, 
nyomógombok, kapcsolók csatlakoznak. A szánrendszer mozgatását fokozatmentesen 
szabályozható egyenáramú mellékhajtóművek végzik, lehetővé téve a gép pályavezérlését. 
A főhajtás fokozatmentes (analóg), mely lehetővé teszi bármely –az alsó és felső 
tartományhatár közötti- fordulatszám direkt programozását. A főmotor egyenáramú, 
tirisztoros szabályozóval van ellátva. A hajtómotor a főorsó 1143-as percenkénti fordulatáig 
állandó nyomatékot (40 Nm), majd innen felfelé a maximális 3000 1/min-es fordulatszámig 
állandó teljesítményt (5kW) szolgáltat. A motor a főorsóhoz precíziós szíjhajtással 
csatlakozik. A maximális főorsó fordulatnak 4500 1/min-es motorfordulat felel meg. A 
főorsóhoz fogazott-szíjhajtással forgóadó csatlakozik, ez szolgáltatja az adatokat a beállított 
fordulatszám megtartásához (visszacsatol a vezérlésbe). 
A mellékhajtóművet (szánmozgatás) állandó mágneses egyenáramú motorok működtetik. A 
motorok és golyósorsók között fogazott szíjas áttétel található. A motor fordulatszám-
visszacsatolását a motorba beépített egyenáramú tachogenerátor végzi. A szánok mechanikus 
ütközését a löket végén induktív érzékelő határolják. Ezeket megelőzően ún. software 
végállások is határolják a szánlöketeket. Beállításuk a gépi paraméterek megfelelő 
programozásával történik a gép minősítése során. Átállításuk a gép töréséhez vezethet. 
Az UP-1 típusú ultraprecíziós eszterga szerkezeti kialakításánál fogva alkalmas különböző, a 
munkatérnek megfelelő méretű tárcsa, persely illetve csapjellegű munkadarabok nagy méret –
és alakpontosságú, igen jó felületi simaságot biztosító megmunkálására. 
A gép ilyen tulajdonságait garantálják: 

• A gép szerkezeti elemeinek a statikai és dinamikai terhelések kedvező 
felvételét biztosító merev kialakítása 

• A mozgásátvivő elemek –főorsó és szánrendszer- csapágyazásának, illetve 
megvezetésének hidrosztatikus kialakítása 

• A hidrosztatikus rendszer jellemzőinek –hőmérséklet és viszkozitás- állandó 
értéken való tartását garantáló olajhűtő-rendszer 

• Az előtolómozgásoknál alkalmazott precíziós pontosságú golyósorsó 
mechanizmus alkalmazása 

• A nagy felbontással dolgozó lineáris mérőrendszer. 
Az ultraprecíziós eszterga működtetése CNC vezérlésről történik a munkadarabcsere és a 
forgácselszívó berendezés kivételével. A gép kialakításánál, a vezérlőelemek elhelyezésénél 
az ergonómiai és balesetvédelmi szempontok is érvényesültek, így a gépen dolgozó személy 
kényelmesen és biztonságosan végezheti munkáját. Ez utóbbit szolgálják például az erős plexi 
védőburkolat és a vészleállító gomb. 



 
MELLÉKLET 

XVI 
 

2. GYÉMÁNT SZERSZÁM GYÁRTÓI MŰBIZONYLATA I. 
 

 



 
MELLÉKLET 

XVII 
 

3. GYÉMÁNT SZERSZÁM GYÁRTÓI MŰBIZONYLATA II. 
 

 



 
MELLÉKLET 

XVIII 
 

4. A SZERSZÁMÉLRŐL KÉSZÜLT INTERFERENCIÁS FELVÉTELEK 
 

 
 

 



 
MELLÉKLET 

XIX 
 

5. A SZERSZÁM SÍKMETSZETEI AZ ORTOGONÁL SÍKBAN 
 

 
 

 



 
MELLÉKLET 

XX 
 

6. A SZERSZÁM HOMLOKFELÜLETÉRŐL KÉSZÜLT FELÜLETI 
ÉRDESSÉG FELVÉTELEK 
 

 
 
 

 


