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Tézisfüzet 
 

1. Bevezetés 
 
Az elmúlt évtizedekben a technika fejlődésében két, egymással nagyrészt összefüggő, 

domináns irányt figyelhettünk meg. Egyrészről tovább folytatódott a megmunkálási 

eljárásokkal elérhető pontosság növekedése, másrészt a pontosság növekedése lehetővé tette a 

méretek csökkentését. Mind a pontosság növekedése, mind a méretek csökkenése új 

megmunkálási eljárások kifejlesztését, a régi eljárások fokozatos továbbfejlesztését igényelték. 

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. Például a lézertechnika 

fejlődése előtérbe helyezte a fémoptikát, amely viszont az ultraprecíziós forgácsolás 

fejlesztését vonta maga után. Az aszférikus fémtükrök méret, alak és felületminőségi 

pontossága mind a szerszámgéppel, mind a forgácsoló szerszámmal, mind az alkalmazott 

technológiával szemben magas követelményeket támasztott. A modern ipar egyik legfontosabb 

szerszámanyaga a gyémánt lett, amely minden előfordulási formájában meghatározóvá vált. 

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. A forgács mérete (h, b) 

néhány mikrométer nagyságúra zsugorodott, szabályos élgeometriával történő forgácsoláskor 

is. A forgács mérettel együtt (h, b) csökken a forgácstő mérete is. Kristályos szerkezetű 

anyagok forgácsolásakor a forgácstő mérete jelentősen kisebb lett, mint az átlagos 

kristályméret, ezért új fogalmat kellett bevezetni, a mikroforgácsolás fogalmát.  

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. A nyolcvanas évek elejére már a fém optikai 

elemek gyártása túllépett a laboratóriumi kereteken és ipari gyakorlattá vált.  

Amennyiben 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. 
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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.  

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. 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. Ezenkívül a mikroforgácsolás vizsgálata esetén fontos vizsgálati 

szempont, hogy változtassuk a megmunkált anyag minőségét, vagy a tulajdonságait, elsősorban 

a szemcseméret csökkentésével (mikrométer alatt), és határozzuk meg a befolyását a 

megmunkált anyag felületi minőségére a normál szemcseméretekhez képest. 

 
2. Az irodalomkutatás elemzése, az értekezés célja 
 

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. 

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 
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kristályra változik. Amint a forgácsoló szerszám a szemcséből kilép, a szemcse visszarugózik, 

a visszarugózás mértéke az orientációtól függ. A jelenséget a 1. ábra írja le (Moriwaki szerint). 

deformált réteg

(hc)

forgács-
vastagság

(h) 

csúszási sík

Fc

Fp

éllekerekítési sugár (rβ)

 
1. ábra. A mikroforgácsolási folyamat modellezése 

 
Amennyiben polikristályos anyagot forgácsolunk az eddigi kutatások kimutatták, hogy a 

kristályok különböző mértékben emelkednek ki a felületből. Így a szemcsehatárok vizsgálata a 

felületi minőségre nagy jelentőségűvé vált. Az irodalomban ez a visszarugózási jelenség a 

„spring back” fogalmával lépett be (2. ábra), amit visszavezettek a rendszertelenül orientált 

kristályos anyagok anizotrópikusan rugalmas tulajdonságaira (Spenrath N.M. szerint). 

 

r

vc

VB, hátkopás

h 

 
2. ábra. „Spring-back” effektus az UP esztergált polikristályos anyagoknál 

 
Mikroforgácsoláskor 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 

Nyirő József                                                                                                                                3 



Tézisfüzet 

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). 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. 

A mikroforgácsolás általunk 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 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, de néhány kérdés továbbra is nyitott 

marad. Az érdességi csúcsok nem jelentkeznek minden egyes szemcsehatáron azonos 

mértékben.  

A mikroforgácsolási folyamat vizsgálatával kapcsolatban az alábbi célkitűzéseket, feladatokat 

határoztam meg: 

I. A mikroforgácsolási folyamat új elméleti modelljének felállítása, elméleti vizsgálata 

végeselem módszerrel. 

II. A mikroforgácsolási folyamat elméleti vizsgálatának továbbfejlesztése, hogy vizsgálni 

lehessen a szomszédos, környező szemcsék hatását a megmunkálási folyamatra.  

III. A folyamat során kialakult felületi minőséget befolyásoló tényezők, hatások elemzése, a 

mikroesztergálási folyamat sajátosságainak áttekintése. 

IV. A megmunkált anyag szemcseméretének változtatásával (pl. csökkentése mikrométer alatti 

tartományokba) a technológiai és minőségi paraméterek vizsgálata és következtetések 

levonása. 
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3. Felhasznált alapanyag és alkalmazott technológiák 
 
Kutatásaim során elsősorban nagytisztaságú réz (OFHC-Cu) alapanyagot használtam, de a 

vizsgálatok kiterjedtek lapközepes (aluminium) és térközepes (wolfram) kristályrácsú 

alapanyagra is.  

Kutatások során a legfontosabb vizsgálandó tulajdonság az anizotrópia volt. Elsősorban a réz 

rendelkezik jelentős mértékű anizotrópiával, nagy alakíthatósággal.  A rugalmassági 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. 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 megváltozása, ami különböző kristályos anyagoknál, más-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 (3. ábra).  

 

 
 

 

sík 

sík

sík

 
3. ábra. A réz anizotrópiája és rugalmassági modulusa 

 
Az elméleti, numerikus kutatásokhoz kezdetekben a Form2D végeselem programot 

használtam, majd a későbbiekben a MARC végeselem program segítségével zajlott a kutatás. 

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, amiben 

kiváló lehetőségek nyíltak a bemenő paraméterek megadására és sokkal több különféle 

eredmény gyűjthető össze a mikroforgácsolási folyamatról. 
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Tudományos kísérleteimet elsősorban a nyolcvanas évek második felében a Csepeli 

Szerszámgépgyár Hembrug licensze alapján gyártott ultraprecíziós esztergagépen (UP1) 

végeztem. A kutatás későbbi fázisában érkezett a MIKROTURN CNC 50-es ultraprecíziós 

eszterga, ami nagyban segítette a kutatási munkámat a korszerűbb vezérlésével, nagyobb 

pontosságával (10nm-es léptetési) és merevségével. 

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 végeztük. 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). De 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.  

Az általam készített elméleti és gyakorlati kutatás alapját képező új mikroforgácsolási modell a 

4. ábrán látható. Az anyagleválasztás során az adott kristály átvágásakor az ébredő erő 

nagysága a kristály orientációjától függ. Forgácsolás közben 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.    

           
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

A diszlokációk 
vándorlásának 
sematikus 
bemutatása

...
C
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1

C
1

2114

++=
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4. ábra. A mikroforgácsolás új, összetett modellje 
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Az elméleti kutatás során végzett végeselem vizsgálatok fő célja a felállított új modell (4. ábra) 

alkalmazása esetén megvizsgálni a mikroforgácsolási folyamatot. Az elemzés során a 

szemcsékre ható erőt, a képlékeny deformációt és az alakítási feszültséget modelleztem. A 

szerszám anyaga egykristályos gyémánt, így a modellezésben a szerszámot a terhelő erőket és 

a keménységét figyelembevéve 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). 

Az elméleti vizsgálatok során a megmunkálási 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 kísérlet során 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 modellezés során beállított stratégiák paramétereit a 

különböző szemcsékkel az 1. 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 

1. táblázat: A modellezéshez beállított orientációs tulajdonságok 

Az 1. táblázatban említett szemcséknek az orientációs, rugalmassági tulajdonságait állítottam 

be a vizsgálat kiinduló állapotaként, az anyag anizotrópiai tulajdonságait modellezve (5. ábra). 
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Szerszám

vc 

1.szemcse
2.szemcse

3.szemcse

4.szemcse

5.szemcse

6.szemcse

 
5. ábra. A különböző orientációjú szemcsék a kiindulási állapotban 

 
A gyakorlati vizsgálatok során elsősorban mikroesztergálással megmunkált sokkristályos 

anyagokkal foglalkoztam, ahol a felületi érdesség vizsgálata mellett, orientációs elemzéseket is 

végeztem az elméleti, végeselem analízisek alátámasztása érdekében.  

A kísérlet alapelve az volt, hogy elindulva a makroszemcsés (mm-es nagyságrendű) anyagoktól 

folyamatos vizsgálatokat végezzünk a „nanoszemcsés” alapanyagokig. A szemcseméret 

függvényében állítottam be a megmunkálási paramétereket, hogy az összehasonlító vizsgálatok 

által következtetéseket vonjak le a kialakult jelenségekkel kapcsolatban. 

A makroszemcsés anyagok gyakorlati vizsgálatánál a cél az volt, hogy hasonlóan az elméleti 

modellekhez, elemezzem a mikroforgácsolási tulajdonságokat, felületi minőséget. Mivel a 

szemcseméretek olyan nagyok voltak, hogy könnyedén tudtuk a szemcseátvágási folyamatot 

modellezni és vizsgálni a beállítási körülményeket. Így összehasonlíthatóvá tettük a 

mikroforgácsolási folyamatot a makroszemcsés anyagok szabadforgácsolásával. Nem 

kifejezetten mikroforgácsolásról beszélhetünk, viszont a hasonló arányok miatt (szemcseméret, 

forgácskeresztmetszet) és mivel csúszási irányokban történő leválasztást végeztem, ezért 

összemérhetőnek tekintettem. 

A makroszemcsés kísérleteknél nagytisztaságú rezet (OFHC-Cu) használtam fel lágyított 

állapotban. Az alábbiakban megfogalmazott céloknak megfelelően képlékeny alakítással és 

újrakristályosító hőkezeléssel változtattuk a kísérleti anyagok krisztallitjainak átlagos méretét. 

A méréseim során az átlagos krisztallitméret mm-es nagyságrendű volt. 

A makroszerkezet forgácsolása esetén a céljaim a következők voltak, egyszerű forgácsolási 

feltételek mellett megállapítani a forgács és a forgácsolt felület képlékeny alakváltozásának 

mértékét a felületen és a felület mélységében. Ezen kívül a lehetőségekhez mérten 

következtetéseket levonni a képlékeny alakváltozás által okozott szerkezetváltoztatásokról és 

az anyag tulajdonságairól. Végül a mikroforgácsolt felületen megállapítani az egyes 
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krisztallitok felületén a szerkezeti jellegzetességek által okozott eltéréseket és azok hatását 

összevetni azokkal a mikroszerkezeti okokkal, melyek a felületi érdességet okozzák. 

A céloknak megfelelően az alakváltozások lehetséges egyszerű értékelhetősége miatt az esetek 

többségében olyan szabadforgácsolási feltételeket választottunk, melyeknél mind a forgács, 

mind a forgácsolt felület alakváltozása követhető volt. Azért választottuk a szabadforgácsolási 

eljárást, mivel viszonylag könnyen kivitelezhető, amiben a terheléseket, forgácsolási 

paramétereket egyszerűen meg lehet határozni, így a kívánt eredmények is könnyedén 

megkaphatók, kiértékelhetők. 

A megmunkálási eljárás során végig egy adott élgeometriájú szerszámot használtam. A 

megmunkálási paraméterek a következők voltak: 

Szerszámgép:                             egyetemes gyalugép 

Szerszámanyag:                         gyorsacél 

Éllekerekítési sugár:                  rβ = 50 µm 

Élszögek:                                   αn= 8º, γn= 0º.  

Forgácsoló sebesség:                 vc= 20m/min (állandó értéken tartottuk).  

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 kísérleti sorozat folytatásaként a mikroszemcsés anyagok mikroforgácsolásával 

foglalkoztam. A kísérlethez az alapanyag kiválasztása a korábbiakban említett jelentős 

anizotrópiai tulajdonságokkal rendelkező nagytisztaságú rézre esett. A kísérleteket 99,96%-os 

tisztaságú vörösréz anyagokon készítettem el, amelyek hengeres alkatrészek voltak és az 

átmérőjük 20 mm volt. A megmunkálási szituáció egy homlokesztergálás volt 

mikroforgácsolási paraméterek beállításával. 

A megmunkálási paraméterek a következők voltak:  

 Szerszámgép:  UP-1 ultraprecíziós eszterga 

 Szerszám:   egykristályos gyémánt 

 Éllekerekítési sugár:  rβ = 50 nm 

 Csúcssugár:  rε = 1,5 mm 

 Homlokszög:  γn = 0° 

 Hátszög:   αn = 6° 

 Forgácsolósebesség:  vc = 80 m/min 
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 Fordulatszám:   n = 1000 1/min 

 Előtolás:   f = 1 µm/ford 

 Fogásmélység:   ap = 5 µm 

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 (6.ábra). Az 

ábrán megfigyelhető a forgácsolási paraméterek (vc: forgácsolósebesség; vf: előtolósebesség) 

és a megmunkálási szituáció jelölése. 

Iker 
vf

vc 

Szemcsehatár 

 
6. ábra. Réz tükörfelület topográfiai képe 

A mikroforgácsolt felületről végzett vizsgálatok során ugyanarról a felületegységről készített 

felvételeket vizsgáltam, hogy következtetéseket tudjak levonni. 

A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy az OIM orientációs 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. Figyelembe véve a munkadarab szemcseméretét, a maratás ugyan 

megváltoztatta a felülettopográfon látható szemcsehatárokat, megnehezítve ezzel az 

azonosíthatóságot, azonban az ikerkristályok segítettek az egyértelmű felismerésben.  

A felvételek vizsgálata során az ikerkristály követése nagy segítséget nyújtott a terület 

beazonosítására. Az OIM vizsgálatokból egyértelműen kiderül, hogy az ikerkristálynak teljesen 
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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 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. 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 7.a. ábra „B”-

vel jelölt részét összehasonlítjuk a 7.b. ábra hasonlóan jelölt részletével, akkor láthatjuk, hogy a 

jelölt szemcse orientációja [111], nagy rugalmassági modulussal rendelkezik. Viszont a felületi 

érdesség mérésen (ATOS) megfigyelhető (7.a ábra), hogy a nagyobb rugalmassági modulusú, 

kékkel jelölt szemcse nagyobb visszarugózást eredményez, mivel kiemelkedik a felületből.  
 

(a) felületi érdességi felvétel (ATOS) 
 

 

(b) orientációs felvétel (OIM) 
 

A B

Vc 

 
7. ábra. A mikroszkópi és az orientációs felvétel összehasonlítása 

 

 

A mikroforgácsolási kísérletek sorában egy összehasonlító vizsgálatot végeztem a felületen 

középpontos (Cu, Al) és a térbeli középpontos (W) köbös anyagok között. Az anyagok átlagos 

szemcsemérete hasonlóan az előző vizsgálatokhoz 80-100 µm nagyságú volt. 

A kutatás munka során mikroforgácsolási kísérleteket végeztem tükörfelület megmunkálására 

alumínium, réz, wolfram alkatrészeken, hogy összehasonlítsam a korábbi kutatási 

eredményekkel. A mikroforgácsolási kísérletek minden esetben a következő paraméterekkel 

készültek. 

Megmunkáló gép:                ultraprecíziós eszterga (UP1). 
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Szerszám anyag:                  egykristályos gyémánt 

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. 

A mintadarabokat egy síklap 160mm-es átmérőjén rögzítettem, így a megmunkálási feltételek 

azonosak voltak. 

A megmunkálások végeztével vizsgáltam a képlékeny alakított réteg vastagságát és a felületi 

minőséget is. A képlékeny alakított réteg vastagságát optikai mikroszkóppal és a felületi 

érdességet Atomic Force Microscope-val mértem. 

Végső vizsgálataim kiterjedtek az ultrafinom, „nanoszemcsés” OFHC réz és aluminium 

próbadarabok előállítására, mikroforgácsolási vizsgálataira, valamint a forgácsleválasztás 

modellezésére. Minden munkadarabot 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 

való eltérés, ami a hagyományos megmunkálásnál alkalmazott képletek alapján kalkulálható, 

az anyag anizotróp tulajdonsága, a szerszám geometriai kialakítása, a gép 

mozgásegyenletessége és stabilitása (UP-1), valamint egyéb technológiai tényezők hatása miatt 

keletkezik.  

A nanoszemcsés anyagok mikroforgácsolási vizsgálatakor rendelkezésre állt a kristályos 

szerkezetű anyagok mikroforgácsolási tapasztalata, ahol a kristályos szerkezetű anyagok 

mikro-forgácsolásakor (az átlagos szemcse méret több mikrométer nagyságú), a forgácstő 

azonos orientáltságú szemcsén belül helyezkedik el, emiatt a felület kialakulásában az anyag 

anizotrópiai tulajdonsága döntő szerepet játszik. 

A mikromegmunkálási paraméterek a következők voltak: 

Megmunkáló gép:                ultraprecíziós eszterga (UP1) 

Szerszám anyag:                  egykristályos gyémánt 

Éllekerekítési sugár:    rβ = 50 nm 

Csúcssugár:                rε = 1,5 mm 

Hátszög:                     αn = 6° 

Homlokszög:              γn = 0° 
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Fogásmélység:                      ap = 10 µm 

Előtolás:                               f  = 5-10 µm/ford  

Forgácsolósebesség:          vc = 60-150 m/min 

A megmunkált felület vizsgálatához a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékén 

rendelkezésre álló optikai mikroszkópot használtam. A felülettopográfiai felvételeket lézeres, 

érintésmentes vizsgáló berendezéssel végeztük. BME Járműgyártás és -javítás Tanszékén 

rendelkezésre álló berendezéssel (RODENSTOCK RM600). A megmunkálás után az 

aluminium felületi érdességet AFM (Atomic Force Microscope) mikroszkóppal mértük. 

A forgácsolási 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.  

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. 

A mikroszerkezet megismerése céljából transzmissziós elektronmikroszkópi (TEM) 

felvételeket készítettünk. A mikroszkópi felvételeken határozottan nyomon követhető a 

szemcseszerkezet alakítások közbeni finomodása. A gyártott próbatestek keresztirányú 

metszetein elvégzett röntgendiffrakciós vonalprofil analízis kimutatta, hogy az első átnyomás 

után elért átlagos krisztallitméret ~80 nm és a diszlokációsűrűség 3x1014 m-2. 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. 

A vizsgálatok összefoglalásaként a kristályos anyagról és a nano-kristályos anyagokról készült 

felvételek összehasonlítása alapján azonban biztosan állíthatjuk, 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 
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egyenetlenségét okozzák. A felület topográfiáját a forgácsoló él minősége, a forgácsolási 

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 forgácsolás 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 kizárható. 
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4. Tézisek 
 

Tudományos eredményeimet az alábbi tézisekben foglaltam össze: 

1.   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. [1.1;2.2;3.5;3.15] 
 

2.a.  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. [1.2;1.4] 
 

2.b.  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. [1.4;3.10] 
 

3.    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.  
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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. [1.3;1.4] 
 

4.   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. 

[1.2;1.3;2.3;3.4;3.6;3.8;3.12] 
 

5.   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. [1.5; 3.16] 
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