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ELŐSZÓ
Napjainkban egyre fontosabb szempont a „high-tech” vállalatoknál a termékeik tömegének csökkentése,
melyet jellemzően konstrukciós és/vagy anyagszerkezeti újításokkal oldanak meg. A szénszállal erősített
polimer (CFRP) kompozit kiváló fajlagos mechanikai tulajdonságainak köszönhetően széleskörűen
alkalmazott szerkezeti anyaggá vált számos ipari területen, úgy mint: repülőgépipar, szélturbinaipar,
hadipar, gépjárműipar, sportszer és robotika. Noha a CFRP alkatrészeket gyártó vállalatok igyekeznek egy
műveletben készre laminálni a termékeket, gyakran forgácsoló műveletelemekre is szükség van az előírt
mikro- és makrogeometriai tűrések gazdaságos elérése érdekében. A kompozitok inhomogén és anizotróp
jellege, továbbá a szénszálak erős abrazív koptató hatása miatt azonban számos nehézség adódik a CFRP
kompozit anyagok forgácsolásakor…

***

A doktori értekezésem kidolgozása során sok szakmai segítséget és támogatást kaptam. Szeretnék elsőként
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ÁBRAJEGYZÉK
A doktori értekezésem törzsanyagában található ábrák jegyzéke
Sorszám

Megnevezés

Oldalszám

1.1. ábra

A Boeing 787 utasszállító repülőgép főbb szerkezeti elemei: (a) 1. oldal
szénszálas laminátumok és (b) szénszálas szendvicsszerkezetek
eloszlása

1.2. ábra

Tipikus forgácsolás okozta furathibák CFRP anyagokban: (a) 2. oldal
delamináció (laminált rétegek szétválásakor keletkező anyag
diszkontinuitás) és mátrix beégés, (b) vágatlan szálak és (c)
visszamaradt porszerű forgács zsákfuratban

1.3. ábra

A doktori értekezésem magjának strukturális felépítése

2.1. ábra

UD-CFRP mikrostruktúrájáról készült mikroszkópos felvételek: (a) 4. oldal
egyirányú szénszálak (fehér) a mátrix anyagban (fekete), (b) nem
megfelelő térhálósodási folyamat során keletkezett anyag
diszkontinuitás

2.2. ábra

Erősítőszálak és kötegelőszálak egyirányú (UD) kelmében

2.3. ábra

UD-FRP (a) ortogonális forgácsolása és (b) marása. Az ábrán θ jelöli 6. oldal
a szálvágási szöget, φ a szálorientációs szöget, k a szálak irányát, vc
a forgácsolási sebességet, vf az előtolási sebességet, míg n a
fordulatszámot jelöli

2.4. ábra

UD-FRP forgácsképződési mechanizmusainak geometriai modelljei 7. oldal
(γo>>0° és rβ=~0 mm): (a) I. típus: θ=0°/180°, (b) II. típus: θ=45°, (c) III.
típus: θ=90°, és (d) IV. típus: θ=135°

2.5. ábra

Ortogonálisan forgácsolt UD-CFRP felület mikrostruktúrájáról 7. oldal
készült mikroszkópos felvételek: (a), θ=90° (b) θ=120°

2.6. ábra

Szerszám élsugár (rβ) hatása a forgácsképződésre UD-FRP 8. oldal
forgácsolása esetén. (a) rβ=0 mm és θ=90°, (b) rβ>>0 mm és θ=90°

2.7. ábra

Fúrószerszámok főélkontúrjai: (a) bevonat nélküli, (b) 9. oldal
gyémántbevonatolt és (c) AlTiN bevonatolt fúrószerszám esetében

3. oldal

5. oldal

xiii

Sorszám

Megnevezés

Oldalszám

2.8. ábra

CFRP fúrási kísérletek bevonat nélküli, gyémántbevonatolt és 10. oldal
AlTiN bevonatolt fúrószerszámokkal: (a) axiális irányú forgácsolási
erőkomponens a furatszám függvényében, különböző típusú
bevonatok esetén, (b) lokális kopásmennyiség (LWQ) a furatszám
függvényében, különböző típusú bevonatok esetén, (c) éles AlTiN
bevontolt szerszám főéle, (d) 80 furat forgácsolása után ugyanez a
szerszám

2.9. ábra

Sematikus ábra a CFRP hagyományos fúrása során keletkező 11. oldal
delamináció kialakulásáról: (a) „peel-up” típusú delamináció és (b)
„push-out” típusú delamináció

2.10. ábra

UD-CFRP forgácsolása után visszamaradt vágatlan szálak: (a) egy 13. oldal
furat kerülete mentén (b) ellenirányú marással nagyolt élen „A”
technológiával és (c) egyenirányú marással simított élen „B”
technológiával. „A” és „B” technológiák és a forgácsolt CFRP mátrix
anyaga is különbözött.

2.11. ábra

MD-CFRP kompozitban forgácsolt furatról készült SEM felvételek: 17. oldal
(a) általános nézet, melyen látható az erősítő szálak rétegrendje:
[(0,90)3/(±45)]5s, (b) a ±45° rétegek területein erőteljes mennyiségben
jelentkeznek a vágatlan szálak, (c) a zsákfurat alján
sorjafelhalmozódás látható, (d) forgácsolt gyanta-gazdag régiók

2.12. ábra

CFRP jellegzetes fúrószerszámai: (a) hagyományos csigafúró, (b) 18. oldal
kétcsúcsszögű csigafúró, (c) brad & spur fúró, (d) tőrfúró, (e) lépcsős
fúró, (f) magfúró és (g) speciális (összetett) magfúró

2.13. ábra

CFRP jellegzetes marószerszámai: (a) csavarthornyú szármaró 22. oldal
(0°<λ<<90°), (b) egyeneshornyú (szereltlapkás) szármaró (λ=0°), (c)
kompressziós szármaró, (d) méhsejt maró

2.14. ábra

Furatkészítési technlógiák sematikus ábrája: (a) hagyományos fúrás, 24. oldal
(b) hagyományos helikális marás, (c) imbolygó marás és (d) döntött
helikális marás

3.1. ábra

Mechanikai anyagvizsgálatok elvi vázlatai: (a) húzó-szakító és (b) 27. oldal
rétegközi nyírás vizsgálatok, (c) Shore D keménység mérés és (d)
Charpy ütőmunka vizsgálat

3.2. ábra

(a) Zwick Z250 típusú számítógép vezérlésű mechanikai szakítógép, 28. oldal
(b) a pofák között egy vin. UD-CFRP próbatest, (c) φ=0° szálirányú
szakító próbatestek tabolva
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3.3. ábra

Húzó-szakító diagramok és a szálirány értelmezése az epo. CFRP 28. oldal
húzó szakító anyagszerkezeti vizsgálatokhoz (a) φ=0° és (b) φ=90°
szálirányok esetében

3.4. ábra

Húzó-szakító diagramok és a szálirány értelmezése a vin. CFRP 29. oldal
húzó szakító anyagszerkezeti vizsgálatokhoz (a) φ=0° és (b) φ=90°
szálirányok esetében

3.5. ábra

(a) Ceast Resil Impact Junior típusú műszerezett ütőmű, (b) a 29. oldal
készülékben egy vin. UD-CFRP próbatest, (c) próbatestek

3.6. ábra

Charpy féle ütőmunka (a) epo. CFRP és (b) vin. CFRP anyagokhoz

3.7. ábra

(a) Zwick Z020 típusú számítógép vezérlésű mechanikai szakítógép, 30. oldal
(b) a pofák között egy vin. CFRP próbatest, (c) vin. CFRP és (d) epo.
CFRP próbatestek rétegközi nyírás vizsgálatok után

3.8. ábra

Rétegközi nyírás diagrammok (a) epo. CFRP és (b) vin. CFRP
próbatestek esetében

3.9. ábra

Shore D keménységmérő műszer és tartozékai: (a) kiértékelő egység 31. oldal
és (b) mérőtüskeház

3.10. ábra

Shore D keménységmérés az epo. CFRP és a vin. CFRP anyagokhoz 32. oldal

3.11. ábra

Alkalmazott forgácsoló szerszámok: (a) D=Ø11,138 (mm) SECO 32. oldal
csigafúró; (b) D=Ø10 (mm) SECO méhsejt szármaró; (c) D=Ø10
(mm) FRAISA durva fogazású és (d) D=Ø10 (mm) FRAISA közepes
fogazású méhsejt szármarók; (e) D=Ø10 (mm) TIVOLY és (f) D=Ø8
(mm) TIVOLY egyélű szármarók; (g) D=Ø8 (mm) TIVOLY egyélű
szármaró és (h) D= Ø50 (mm) HSS szármaró

3.12. ábra

Egyedi forgácsoló készülék: a „push-down” és „peel-up” hatásokat 33. oldal
is csökkentő fúrókészülék

3.13. ábra

Kísérletekhez használt szerszámgépek: (a) VF22 marógép 33. oldal
munkatere (b) Kondia B640 CNC vezérlésű marógép és a (c)
NILFISK GB733 ipari porszívó

3.14. ábra

Felhasznált mikroszkópok: (a) Olympus SZX16 fénymikroszkóp (b) 34. oldal
Dino-Lite AM4013MT és (c) Dino-Lite AD7013MZT digitális
mikroszkópok

30. oldal

31. oldal
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3.15. ábra

Mitutoyo SJ-400 típusú felületi érdességmérő műszer: (a) furat 34. oldal
palástfelületi érdességmérése közben (b) nagyítva ue. és (c) Alicona
Infinite Focus típusú konfokális mikroszkóp

3.16. ábra

(a) KISTLER 9281 B és (b) KISTLER9257BA erőmérő cellák 35. oldal
készülékekkel és (c) KISTLER 5019B 130 jelerősítő

4.1. ábra

Felületi érdességprofil (a) hagyományos fúrási (vc=100 m/min, 39. oldal
f=0,064 mm/ford) és (b) helikális marási (vc=100 m/min, f=0,04
mm/ford) stratégiával készült furatok palástfelületén

4.2. ábra

(a) Átlagos felületi érdesség a forgácsolási sebesség és az előtolás 40. oldal
függvényében hagyományos fúrás esetén. (b) Átlagos felületi
érdesség a forgácsolási sebesség és a menetemelkedés
függvényében a helikális stratégia esetén (a faktortér geometriai
közepén rögzített előtolással). Átlagos felületi érdesség az (c)
előtolás és a (d) forgácsolási sebesség függvényében.

4.3. ábra

Főhatás diagramok: (a) forgácsolási sebesség és előtolás hatása az 41. oldal
átlagos felületi érdességre hagyományos fúrás esetén; (b)
forgácsolási sebesség, előtolás és menetemelkedés hatása az átlagos
felületi érdességre helikális marás esetén. Kereszthatás diagramok:
(c) előtolás és forgácsolási sebesség kereszthatása az átlagos felületi
érdességre hagyományos fúrás esetén; (d) előtolás, forgácsolási
sebesség és menetemelkedés kereszthatásai az átlagos felületi
érdességre helikális marás esetén

4.4. ábra

Különböző típusú anyagok forgácsolt felületein mért Rz/Ra 42. oldal
paraméterek:
(a)
palástesztergált
öntött
poliamid,
(b)
palástesztergált
polietilén-tereflatát,
(c)
palástesztergált
polioximetilén, (d) palástesztergált poli-éter-éterketon, (e) síkmart
C45 acél, (f) palástesztergált Co28Cr6Mo ötvözött acél, (g) fúrt 5083
alumínium ötvözet és (f) helikálisan mart epo. UD-CFRP

4.5. ábra

Rz/Ra paraméter a (a) hagyományos fúrással készült furatok 42. oldal
palástfelületén, illetve (b) a helikális marási stratégiával készült
furatok palástfelületén mért érdességi adatok alapján
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4.6. ábra

Furatok palástfelületeiről készült mikroszkópos felvételek. 43. oldal
Beállítások: (a) hagyományos fúrás, eredeti nagyítás xn=0,7,
felbontás Res=4,7 Mpixel; (b) hagyományos fúrás, eredeti nagyítás
xn=3,2, felbontás Res=4,7 Mpixel; (c) helikális marás, eredeti nagyítás
xn=0,7, felbontás Res=4,7 Mpixel; (d) helikális marás, eredeti nagyítás
xn=3,2, felbontás Res=4,7 Mpixel

4.7. ábra

Mitutoyo kontakt profilométerrel mért felületi érdességprofilok: (a) 44. oldal
SECO 871100.0-DURA (b) TIVOLY 82366511000 (c) FRAISA
20340.450 és (d) FRAISA 20360.450 szerszámok esetén

4.8. ábra

Alicona
konfokális
mikroszkóppal
mért
3D-s
felületi 45. oldal
érdességprofilok: (a) SECO 871100.0-DURA (b) TIVOLY
82366511000 (c) FRAISA 20340.450 és (d) FRAISA 20360.450
szerszámok esetén

4.9. ábra

Olympus optikai mikroszkóppal készített felvételek: (a) SECO 46. oldal
871100.0-DURA (b) TIVOLY 82366511000 (c) FRAISA 20340.450 és
(d) FRAISA 20360.450 szerszámok esetén

4.10. ábra

Különböző felületi érdességmérő eljárások alapján mért, majd 46. oldal
számolt Rz/Ra hányadosok, különböző marószerszámok esetén: (a)
SECO 871100.0-DURA (b) TIVOLY 82366511000 (c) FRAISA
20340.450 és (d) FRAISA 20360.450 szerszámok esetén

4.11. ábra

Digitális képfeldolgozás főbb lépései: (a) alulról megvilágított, 48. oldal
furatról készült digitális felvétel (b) binarizált digitális felvétel a
furatról (c) mérési elrendezés

4.12. ábra

A digitális felvételek felbontásának
körülményeinek a hatása a területfaktorra

4.13. ábra

Rögzített forgácsolási paraméterekkel (vc=75 m/min, f=0,08 50. oldal
mm/ford, h=3 mm, egyenirányú marás) készült furatok
területfaktora és a szerszámkopás a furatok darabszámának
függvényében

4.14. ábra

Rögzített forgácsolási paraméterekkel (vc=75 m/min, f=0,08 51. oldal
mm/ford, egyenirányú marás) készült furatok területfaktora (α) a
helikális szerszámpálya menetemelkedésének (h) függvényében

4.15. ábra

Helikális marási folyamat faktorainak (a) grafikus értelmezése (h 52. oldal
(mm) – menetemelkedés, z (mm) – marási mélység) és (b) faktortere

és

a

megvilágítási 49. oldal
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4.16. ábra

Helikális marási folyamatfelügyeleti és diagnosztikai algoritmus

54. oldal

4.17. ábra

Rögzített paraméteres helikális marással és folyamatfelügyelt 55. oldal
marással készült furatcsoportok területfaktora

4.18. ábra

Rögzített paraméteres helikális marással és folyamatfelügyelt 58. oldal
marással készült furatcsoportok területfaktora

4.19. ábra

Mért erőértékek frekvencia szűrése alul áteresztű szűrővel: (a) 60.oldal
Frekvenciaspektrum létrehozása FFT alkalmazásával (b) alul
áteresztő szűrő alkalmazása (c) inverz FFT alkalmazásával előáll a
szűrt jel

4.20. ábra

CFRP
egyenirányú
marása
során
ébredő
forgácsolási
erőkomponensek a szálorientációs szög függvényében

61. oldal

4.21. ábra

Erőminimum helyéhez tartozó hibaszámítás szemléltetése

62. oldal

4.22. ábra

CFRP
ellenirányú
marása
során
ébredő
forgácsolási 63. oldal
erőkomponensek a szálorientációs szög függvényében

4.23. ábra

CFRP egyenirányú és ellenirányú marása során ébredő forgácsolási 64. oldal
erő a szálorientációs szög függvényében

4.24. ábra

A kísérletek során vizsgált marási szerszámpályák: (a) φ=180°, 66. oldal
hagyományos kontúrmarás és φ=100°, trochoidális jellegű
szerszámpálya, (b) trochoidális jellegű szerszámpálya szakaszai

4.25. ábra

Képfeldolgozáshoz használt digitális felvételek előkészületeinek 66. oldal
főbb lépései. (a) eredeti felvétel (b) binarizált felvétel (c) kiértékelési
területre szűkített, binarizált felvétel

4.26. ábra

Sematikus ábra a vágatlan szálak karakterisztikáját jellemző 67. oldal
optimalizációs paraméterek számításához. (a) vágatlan szálak
területe a mart élhosszra fajlagosítva (b) legmagasabb vágatlan
szálak átlaga

4.27. ábra

Digitális felvétel felbontásának hatása a vágatlan szálak fajlagos 68. oldal
területére
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4.28. ábra

Hagyományos és speciális szerszámpályákkal mart UD-CFRP 69. oldal
kompozit éleiről készült binarizált felvételek. (a) hagyományos
szerszámpálya (φ=180°) durva fogazású méhsejt maróval, (b)
speciális szerszámpálya (φ=100°) durva fogazású méhsejt maróval,
(c) hagyományos szerszámpálya (φ=180°) közepes fogazású méhsejt
maróval, (d) speciális szerszámpálya (φ=100°) közepes fogazású
méhsejt maróval

4.29. ábra

(a) a hagyományos szerszámpálya és (b) a speciális szerszámpálya 69. oldal
alkalmazásával készített mart felületek érdességi profilja

4.30. ábra

A speciális trochoidális szerszámpálya fő szakaszának (vf) a 70. oldal
meghatározása, amennyiben (a) a marni kívánt élszakasz profilja
egybeesik a munkadarab nullpont X tengelyével, vagy (b) a marni
kívánt élszakasz profilja általános helyzetű

A függelékben található ábrák jegyzéke a függelék elején, míg a mellékletben található ábrák
jegyzéke a melléklet elején található.
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A doktori értekezésem törzsanyagában található táblázatok jegyzéke
Sorszám

Megnevezés

Oldalszám

2.1. táblázat

Epoxi gyanta mátrixú, T=120 °C-on térhálósított UD-CFRP 5. oldal
szálirányú mechanikai jellemzői

2.2. táblázat

Szakirodalomban gyakran használt delaminációs mérőszámok

2.3. táblázat

Szakirodalomban gyakran használt mérőszámok a vágatlan 14. oldal
szálak jellemzésére

2.4. táblázat

CFRP fúrószerszámok kísérleti alkalmazásainak áttekintése 19. oldal
(szerszámokhoz kapcsolható kutatások)

2.5. táblázat

CFRP fúrószerszámok kísérleti alkalmazásainak áttekintése 20. oldal
(forgácsolt alaksajátosságokhoz kapcsolható kutatások)

2.6. táblázat

CFRP marószerszámok kísérleti alkalmazásainak áttekintése 22. oldal
(szerszámokhoz kapcsolható kutatások)

2.7. táblázat

CFRP marószerszámok kísérleti alkalmazásainak áttekintése 23. oldal
(forgácsolt alaksajátosságokhoz kapcsolható kutatások)

3.1. táblázat

Szakítószilárdság értékek epo. CFRP és vin. CFRP kompozit 29. oldal
anyagokhoz

4.1. táblázat

Faktorok és kódolt értékei

37. oldal

4.2. táblázat

CCI kísérlettervezési mátrix a hagyományos fúrási stratégiához

38. oldal

4.3. táblázat

CCI kísérlettervezési mátrix a helikális marási stratégiához

38. oldal

4.4. táblázat

Faktorok és kódolt értékei

59. oldal

4.5. táblázat

Palástmarási kísérletek eredményei

68. oldal

12. oldal

A függelékben található táblázatok jegyzéke a függelék elején, míg a mellékletben található
táblázatok jegyzéke a melléklet elején található.
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1. BEVEZETÉS
A szénszállal erősített polimer (CFRP – carbon fibre reinforced polymer) kompozit anyagokat
előszeretettel használják a kiváló fajlagos mechanikai tulajdonságaik miatt az olyan iparágak,
ahol az alacsony tömeg mellett a nagy szilárdság elérése szükséges. A Boeing 787-es utasszállító
repülőgép szerkezeti elemeinek közel 50%-a kompozit anyagokból tevődik össze [1], mely
részarány döntő részét a szénszálas kompozitok és szendvicsszerkezetek alkotják, ahogyan az
1.1. ábra is jól szemlélteti. Az újszerű kompozitok alkalmazásával 20% tömegcsökkenést és 35%
karbantartási idő csökkenést tudtak elérni a mérnökök az előző modellekhez képest (Boeing 767
és 777) [1].

1.1. ábra A Boeing 787 utasszállító repülőgép főbb szerkezeti elemei: (a) szénszálas laminátumok és (b)
szénszálas szendvicsszerkezetek eloszlása [2]

A repülőgépiparban csak úgy, mint a gépjármű-, szélturbina-, hadi-, sport- és űriparban is, a
gyártók igyekeznek egy műveletben készre laminálni (formázás, majd térhálósítás) a CFRP
alkatrészeket, azonban a felhasználásuk, ill. összeszerelésük előtt sokszor utólagos
megmunkálás(ok)ra van szükség [3–8]. Ilyenek lehetnek: (i) lamináló szerszámok osztósíkjában
keletkező anyagfelhalmozódás eltávolítása, (ii) lamináló szerszám(ok) peremére kifolyt,
felesleges anyag eltávolítása, (iii) laminált kompozitok illeszkedő felületeinek simítása és (iv) az
alkatrészek összeszereléséhez szükséges furatok készítése. Ezen utólagos megmunkálási
igényeket jellemzően különböző forgácsolási technológiákkal szokták kielégíteni: (i)
konvencionális fúrás, (ii) hagyományos helikális marás (orbitális fúrás), (iii) döntött helikális
marás, (iv) imbolygó marás, (v) kontúrmarás stb.
A CFRP kompozit anyagok forgácsolása azonban bonyolult és drága: (i) az anyag
inhomogenitása és anizotrópiája miatt a forgácsolás okozta jellemző geometriai hibák és a
forgácsképződési mechanizmusok a megmunkálási irányoktól szignifikánsan függenek; (ii) a
szénszálaknak erős abrazív koptató hatása van, amit az MKGS rendszer minden eleménél
1

célszerű figyelembe venni; továbbá (iii) a hőelvezetés is problematikus a polimerek kis hővezetési
tényezője és a hűtő-kenő folyadékok alkalmazásának veszélyei (polimerek nedvszívása) miatt [38]. Ezen forgácsolási sajátosságok és körülmények miatt nevezik a CFRP anyagokat „difficult-tocut”, azaz nehezen forgácsolhatónak, mely anyagok forgácsolása során számos mikro- és
makrogeometriai anyaghibák jelentkezhetnek. Ilyen, forgácsolás okozta jellegzetes geometriai
hibák láthatók az 1.2. ábrán.

1.2. ábra Tipikus forgácsolás okozta furathibák CFRP anyagokban: (a) delamináció (laminált rétegek
szétválásakor keletkező anyag diszkontinuitás) és mátrix beégés, (b) vágatlan szálak és (c) visszamaradt
porszerű forgács zsákfuratban

Ugyan a fémes anyagok forgácsolástudományában évszázados tapasztalatok gyűltek már össze,
ezen elméleti és gyakorlati ismeretek azonban nem adaptálhatók közvetlenül a csak néhány
évtizede kutatott szálerősített műszaki polimer kompozit anyagok forgácsolástudományába.

1.1. CÉLKITŰZÉSEK
Doktori kutatásom fő célkitűzése volt az egyirányban szénszállal erősített polimer (UD-CFRP)
kompozit anyagok forgácsolhatósági vizsgálata, különös tekintettel a forgácsolt alaksajátosságok
integritásvizsgálatára, mely kiterjedt a fúrt és mart CFRP élek és felületek mikro- és
makrogeometriai jellemzőire: (i) felületi érdesség és (ii) vágatlan szálak karakterisztikája. Célom
volt a CFRP forgácsolási folyamatának technológiai optimalizálása, mely kiterjedt (i) fajlagos
jellemzőgenerálásra, (ii) folyamatfelügyeletre és diagnosztikára. A vizsgálatokat és technológiai
optimalizálásokat abból a célból végeztem, hogy a forgácsolás okozta mikro- és makrogeometriai
hibák magasabb szignifikanciaszinten becsülhetők, befolyásolhatók és minimalizálhatók
legyenek.
A doktori kutatásom céljait a szakirodalmi áttekintést követően pontosítom a 2.3. fejezetben.
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1.2. ÁTTEKINTÉS
A doktori értekezésem magjának strukturális felépítését szemlélteti az 1.3. ábra. A
dolgozatomban rendszereztem a hazai és nemzetközi szakirodalomkutatásom eredményeit (2.
fejezet), mely végén pontosítottam a doktori kutatásom fő céljait és irányvonalait. A célokat
elérendő tudományos kísérletek során felhasznált anyagokat, forgácsoló szerszámokat,
szerszámgépeket, készülékeket, műszereket, szoftvereket és eszközöket ismertetem a 3.
fejezetben.

1.3. ábra A doktori értekezésem magjának strukturális felépítése

A forgácsolási kísérletek eredményeit a 4. fejezetben, három alfejezetre tagolva ismertetem. A
doktori kutatási eredményeimet tartalmi szempontok alapján, az alábbi módon csoportosítottam:
(i)

Forgácsolt felületek kontakt profilométeres, digitális mikroszkópos és konfokális
mikroszkópos mikrogeometriai vizsgálata során kapott eredmények értékelése.
(ii) Helikális marási folyamat vizsgálata során kapott, a nem a névleges helyen elvágott
erősítő- és kötegelőszálak karakterisztikájára vonatkozó eredmények és alkalmazások
ismertetése.
(iii) Különböző szálirányokban történő CFRP marási kísérletek forgácsolási erőre vonatkozó
eredményeinek és alkalmazásainak ismertetése.
Végül, az 5. fejezetben összefoglalom a doktori kutatásom főbb eredményeit, jövőbeni terveket
és célokat fogalmazok meg, amely úton járva tovább finomíthatók és optimalizálhatók az újszerű
modelljeim és tudományos eredményeim.
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2. CFRP ANYAGOK
TECHNOLÓGIÁI

FORGÁCSOLÁSI

KIHÍVÁSAI

ÉS

Ebben a fejezetben ismertetem a doktori kutatásom eredményeihez kapcsolódó fontosabb, hazai
és nemzetközi szakirodalomban hozzáférhető legfrissebb tudományos eredményeket.

2.1. CFRP ANYAGOK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI
A szálerősített műszaki kompozit anyagok olyan heterogén szerkezetek, melyek két vagy több
különböző szerkezetű anyagból épülnek fel. A szálerősített műszaki kompozitok célja, hogy a
komponens elemeknél (adott szempont szerint) kedvezőbb tulajdonságú anyagot hozzunk létre.
A szálerősített műszaki kompozit anyagoknak jellemzően két fő összetevője van (2.1. (a) ábra),
melyek nagyban meghatározzák a késztermék fizikai (mechanikai, elektromos stb.) jellemzőit:
(i)
(ii)

erősítő szál (feladata jellemzően a szálirányú mechanikai tulajdonságok növelése)
mátrix anyag (feladata jellemzően az erősítő anyag helyzetének megtartása és védelme)

2.1. ábra UD-CFRP mikrostruktúrájáról készült mikroszkópos felvételek [9]: (a) egyirányú szénszálak
(fehér) a mátrix anyagban (fekete), (b) nem megfelelő térhálósodási folyamat során keletkezett anyag
diszkontinuitás

A szálerősített műszaki kompozit anyagok fő összetevőin felül további komponensek
fordulhatnak elő az anyagban, melyek a kompozitok mechanikai jellemzőit ugyan kevésbé
befolyásolják, a hatásuk az anyag forgácsolhatóságára azonban jelentős lehet:
(i)
(ii)

kötegelő szál (feladata az erősítő szálak laminálás előtti helyzetének megtartása – 2.2.
ábra
légbuborék (nem megfelelő laminálási technológia estén anyag diszkontinuitások,
benne levegő szakítja meg az anyag kitöltöttségét – 2.1. (b) ábra

Hosszú szén erősítőszálakból és azokat összetartó kötegelő szálakból alkotott egyirányú
szénszálkelme (UD kelme) látható a 2.2. ábrán.
A doktori kutatásom során olyan szálerősített műszaki kompozit anyagokat vizsgáltam, melyek
egyirányban (horizontálisan) hosszú szénszállal erősítettek, a mátrix anyag pedig polimer
(vinilészter vagy epoxi gyanta) volt.
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2.2. ábra Erősítőszálak és kötegelőszálak egyirányú (UD) kelmében

Az egyirányban szénszállal erősített polimer (továbbiakban: UD-CFRP) kompozit anyagok (i)
kiváló fajlagos húzószilárdsággal és (ii) merevséggel rendelkeznek, ezen felül viszonylag (iii)
alacsony a sűrűségük, (iv) jó méretstabilitással és (v) jó korrózióállósággal rendelkeznek [3–8],
[10, 11]. Adott UD-CFRP számszerűsített anyagtulajdonságai szignifikánsan függenek a (i)
szénszál előállítási technológiától, a (ii) kompozit laminálási technológiától és azok (iii)
automatizáltsági szintjétől [4]. Jellemző példaként egy ACP Composites által gyártott, epoxi
gyanta mátrixú, T°C=120 °C-on térhálósított UD-CFRP mechanikai jellemzői láthatók a 2.1.
táblázatban.
2.1. táblázat Epoxi gyanta mátrixú, T°C=120 °C-on térhálósított UD-CFRP szálirányú mechanikai jellemzői

E
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τ
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600 MPa
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0,1

0,85 %

2.2. CFRP ANYAGOK FORGÁCSOLÁSA
2.2.1. Szálvágási szög és szálirány
A CFRP kompozitok forgácsolhatóságát elsősorban az alábbiak elemzésével vizsgálják a kutatók:
(i) forgácsolószerszámra és a laminált kompozitrétegekre ható forgácsolási erő és annak
komponensei; (ii) forgácsolási nyomaték; (iii) megmunkált felületi érdességparaméterek; (iv)
laminált rétegek szétválásával keletkező anyag diszkontinuitás (delamináció); (v) vágatlan szálak
jellemzői és (vi) szerszámkopás [3, 7, 8, 12]. Ezeket az optimalizációs paramétereket
szignifikánsan befolyásolják a hagyományos forgácsolási folyamatparaméterek, mint például a
forgácsolási sebesség, az előtolási sebesség és a fogásmélység. Ezekkel a hagyományos
faktorokkal azonban nem elemezhető a kompozit anyagok inhomogenitásának és
anizotrópiájának a hatása, így új faktorokat vezettek be a kutatók ezen sajátosságok leírására.
Ezek az új tényezők a szálvágási szög és a szálorientációs szög (2.3. ábra).
UD-FRP anyagok ortogonális forgácsolása esetében a szálvágási szög (θ) a forgácsolási sebesség
(vc) és a szálerősítések irányvektora (k) között bezárt szög [13], ahogyan az a 2.3. (a) ábrán látható.
Ez a faktor az ortogonális forgácsolás során állandó, ám marási vagy fúrási műveletelemek esetén
a forgácsolószerszám szögelfordulásával változik. A kutatók bevezetették továbbá a
szálorientációs szöget (φ) is, mely paraméter értéke megegyezik az előtolás (vf) és a szálerősítések
iránya (k) között bezárt szöggel [13], ahogyan az a 2.3. (b) ábrán látható. θ és φ faktorok
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alkalmazásával a szálerősítésű kompozit anyagok
elemezhetők, amint azt a következő fejezet tárgyalja.

forgácsképződési

mechanizmusai

2.3. ábra UD-FRP (a) ortogonális forgácsolása és (b) marása. Az ábrán θ jelöli a szálvágási szöget, φ a
szálorientációs szöget, k a szálak irányát, vc a forgácsolási sebességet, vf az előtolási sebességet, míg n a
fordulatszámot jelöli

2.2.2. Forgácsképződési mechanizmusok
Az UD-CFRP forgácsképződési mechanizmusait (FM) számos tudományos munkában [6, 13–29]
vizsgálták már abból a célból, hogy a forgácsolt felületek mikro- és makrogeometriai hibáinak
(felületi érdesség, vágatlan szálak, delamináció) kialakulását megértsék és modellezzék. Az UDCFRP forgácsolhatósági kutatások bebizonyították, hogy a szálvágási szögnek (θ) a
legjelentősebb a hatása az UD-CFRP forgácsképződési mechanizmusára [6, 15, 28]. A forgácsoló
szerszám homlokszögének (γo) és az élsugarának (rβ) is szignifikáns a hatása az FM-re [6],
ugyanakkor a forgácsolási sebesség (vc) hatása csekély [30]. Li és munkatársai (továbbiakban:
mtsai.) [16] részletesen vizsgálták az UD-CFRP forgácsképződési mechanizmusait keményfém
szerszámmal végzett ortogonális forgácsolási kísérletekkel. A forgácsképződési
mechanizmusokat négy fő típusba sorolták a szálvágási szög függvényében, mely fő típusok a
2.4. ábrán láthatók.
I. típusú FM (2.4. (a) ábra): θ=0°±δ° (δ – hibatényező, mely jelentősen függ a kompozit előgyártási
technológiájától és annak automatizáltsági szintjétől) szálvágási szög esetében a forgácsoló
szerszám homlokfelülete axiális irányú nyomást fejt ki az erősítőszálakra, aminek hatására (akár
az egyoldalon befogott tartó) a szálak kihajlanak, ezzel delamináció (rétegszétválás, üreghiba)
keletkezik. Amennyiben az erősítőszálak kihajlása elér egy kritikus szintet (I-es típusú
tönkremenetel) a szálak megrepednek és a szerszám főmozgásával eltávolodnak a felületről.

θ=0°±δ° szálvágási szög esetén a FM így „hajlítás okozta törés domináns”. A forgács alakja
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jellemzően hosszabb, a forgácsolt felület jellemzően simább, mint a II. vagy a IV. típusú
forgácsképződési mechanizmusok esetén elérhető [6, 16].
II. típusú FM (2.4. (b) ábra): θ=45°±δ° szálvágási szög esetében nyomó igénybevétel okozta nyírás
okozza főképp az erősítő szálak tönkremenetelét. A szerszám által kifejtett nyomó igénybevétel
következményeképp a névleges fogásmélység által meghatározott sík alatt és felett is
mikrorepedések keletkeznek. Az alsó síkban keletkezett mikrorepedések forgácsolás után is
láthatók és befolyásolják a forgácsolt felület minőségét is. Megjelenésében, a II. típusú FM áll a
legközelebb a fémek forgácsolásához, ugyanis ebben az esetben a nyírási síkban történik a fő
repedéskeletkezés. A forgács mérete apróbb, a forgácsolt felület jellemzően durvább, mint az I.
típusú FM esetében megfigyelt [6, 16].

2.4. ábra UD-FRP forgácsképződési mechanizmusainak geometriai modelljei (γo>>0° és rβ=~0 mm) [6]: (a) I.
típus: θ=0°/180°, (b) II. típus: θ=45°, (c) III. típus: θ=90°, és (d) IV. típus: θ=135°

III. típusú FM (2.4. (c) ábra): θ=90°±δ° szálvágási szög esetében az erősítőszálak tönkremenetelét
a forgácsoló él által kifejtett nyomás hatására kialakuló (szálak axiális irányára merőleges irányú)
repedések okozzák. III. típusú FM esetén a forgácsképződés így „vágás domináns”. Az
erősítőszálak elvágása miatt a forgácsolt felület érdességi jellemzői jobbak, mint a „hajlítás
domináns” FM esetében megfigyelhető [6, 16]. θ=90°±δ° szálvágási szöggel forgácsolt UD-CFRP
felülete látható a 2.5. (a) ábrán.

2.5. ábra Ortogonálisan forgácsolt UD-CFRP felület mikrostruktúrájáról készült mikroszkópos felvételek
[9]: (a), θ=90° (b) θ=120°

IV. típusú FM (2.4. (d) ábra): θ=135°±δ° szálvágási szög esetében a forgácsoló szerszám
oldalirányú nyomást fejt ki az erősítő szálakra, melyek a nyomás hatására kihajolnak és gyakran
a névleges munkadarab felső felületén kívülre nyúlnak (rugalmas deformáció miatt). A forgács
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vastagsága gyakran az elméleti forgácsvastagságnál jóval nagyobb, hiszen a száltörés sokszor a
névleges fogásmélység által meghatározott sík alatt történik [6, 16]. θ=120° szálvágási szöggel
forgácsolt UD-CFRP felülete látható a 2.5. (b) ábrán.

2.6. ábra Szerszám élsugár (rβ) hatása a forgácsképződésre UD-FRP forgácsolása esetén. (a) rβ=0 mm és
θ=90°, (b) rβ>>0 mm és θ=90° [6]

Wang és mtsai. [13] megfigyelték, hogy a forgácsoló szerszám élsugarának (rβ) a hatása is
szignifikáns az UD-FRP anyagok forgácsképződési mechanizmusaira, amennyiben a szálvágási
szög θ<90°+γ0. Kisebb élsugár esetén a forgácsképződés “vágás domináns” (2.6. (a) ábra), míg
nagyobb élsugár esetén „hajlítás dominánssá” válik, ahogyan a 2.6. (b) ábra szemlélteti.
Amennyiben az élsugár pár mikrométeres nagyságú, úgy a forgácsolási erő kisebb, a forgácsolt
felület érdessége kedvezőbb, mint a nagyobb élsugár alkalmazása esetén várható. Ahogyan a 2.6.
(b) ábrán is látható, a nagyobb élsugár által kifejtett, axiális irányú nyomóerő rugalmasan
deformálja a szálakat és a mátrix anyagot, melyek a szerszám elhaladása után visszarugóznak és
visszamaradnak [15]. A negatív homlokszögű szerszám homlokfelülete is hasonló hatást fejt ki a
kompozit anyagra, mint a „méretes” élsugár [13], így az rβ minimalizálásán felül a homlokszög
növelését célszerű elérni a „vágás domináns” forgácsképződési mechanizmus részarányának
növelése céljából.
A CFRP forgács alakja és típusa a forgácsképződési mechanizmusokon felül jelentősen függ a
mátrix anyagtól is [6]. Hőre lágyuló polimer mátrix forgácsa jellemzően folyósabb, míg a hőre
keményedő polimerek ridegebben viselkednek, így töredezett, porszerű forgács keletkezik. A
porszerű forgácsot célszerű a forgácsolási munkatérből eltávolítani, mert: (i) belélegezve ártalmas
az emberi szervezetre, (ii) a szerszámgép mozgó elemei közé kerülve abrazívan koptatja azokat,
és (iii) ha a hűtő-kenő folyadékba kerül, utána nehezen tisztítható ki a hűtő-kenő rendszerből.
Ezen sajátosságok miatt, a CFRP anyagok forgácsolása során célszerű a munkatérből a forgácsot
elszívni ipari porszívóval, továbbá célszerű elkerülni a hűtő-kenő folyadékok alkalmazását is.
A szálerősített polimer kompozitok forgácsképződési mechanizmusainak áttekintése alapján az
alábbi következtetéseket lehet levonni: (i) UD-FRP forgácsolását célszerű a 0°<θ<90° tartományba
tervezni, hogy minimális mennyiségű vágatlan szál maradjon hátra a forgácsolt felületen; (ii) a
forgácsoló szerszám homlokszögének minél pozitívabbnak célszerű lennie, hogy „vágás
domináns” legyen a forgácsképződés, továbbá (iii) az élsugár nagyságát is minimalizálni
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célszerű, hogy minimalizáljuk a „hajlítás domináns” forgácsképződési mechanizmus
részarányát.
2.2.3. Forgácsolási erő és szerszámkopás
Szálerősített műszaki polimerek forgácsolása során ébredő, szerszámélre ható eredő erő
(forgácsolási erő) és komponenseinek vizsgálata sokszor elkerülhetetlen a (i) szerszámkopás, (ii)
forgácsképződési mechanizmusok, (iii) forgácsolás okozta mikro- és (iv) makrogeometriai hibák
modellezéséhez [31, 32].
Li és mtsai. [16] ortogonális forgácsolási kísérleteket végeztek UD-CFRP kompozitban és
megállapították, hogy a szálvágási szögnek és a fogásmélységnek a hatása szignifikáns a
forgácsolási erőre, kereszthatásuk jelentős. Hintze és mtsai. [18] fúrási kísérleteket végeztek és
megmutatták, hogy a forgácsolási erő mindhárom komponensére jelentős hatással van a
szálvágási szög. Továbbá azt is megfigyelték, hogy a szerszámkopással növekszik a forgácsolási
erő. Davim és mtsai. [33] és más kutatók [34–37] is bebizonyították, hogy az előtolási sebességnek
a legnagyobb a hatása a forgácsolási erőre és nyomatékra. A forgácsolási sebesség hatása csekély,
illetve gyakran parabolikus [38], azonban magas forgácsolási sebességek alkalmazásával az
előtolás irányú forgácsolási erőkomponens csökkenthető Xu és mtsai. [39] tanulmánya szerint.
An és mtsai. [28] tudományos munkája szerint a fajlagos forgácsolási erő értéke nagyobb
alacsonyabb forgácsolási sebesség és kisebb fogásmélység alkalmazása esetén. Így magasabb
forgácsolási sebességet és nagyobb fogásmélységet javasolnak a hatékony és stabil CFRP
forgácsolás érdekében.
Ramirez és mtsai. [40] a szerszámkopás, forgácsolási erő, felületi érdesség és forgácsolási
hőmérséklet közötti összefüggéseket kutatták CFRP kompozitban elvégzett fúrási kísérletekkel.
Megállapították, hogy a forgácsolószerszám fő kopásmechanizmusa az abrázió (melyet főképp a
szénszálak okozzák), továbbá a fő kopásfajta a hátkopás (~élsugár növekedése) volt. A
szerszámkopás indirekt felügyeletére a forgácsolási erő és/vagy a forgácsolási hőmérséklet
mérését javasolják, ezek azonban csak körülményesen kivitelezhetők ipari környezetben.

2.7. ábra Fúrószerszámok főélkontúrjai: (a) bevonat nélküli, (b) gyémántbevonatolt és (c) AlTiN bevonatolt
fúrószerszám esetében [41]

Raj és mtsai. [42] és más kutatók [43–46] is megfigyelték, hogy a fúrt furatok száma (~forgácsolási
idő) szignifikánsan befolyásolja a szerszám élsugarának méretét. A forgácsolási idő növelésével
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növekszik az élsugár (2.7. ábra), melynek hatására “hajlítás dominnánssá” kezd válni a FM, ezzel
vágatlan szálak maradnak vissza a forgácsolt éleken. Gaugel és mtsai. [47] megfigyelték azonban,
hogy a szerszámkopásnak csekély a hatása a furatok átmérőjére és körkörösségére.
Wang és mtsai. [48] tőrfúróval végeztek forgácsolási kísérleteket CFRP kompozitban és
megfigyelték, hogy a másodlagos forgácsoló él fő kopásformája az élsugár növekedésében
realizálható, ahogyan a [41] tudományos munkában is megerősítették. [41] publikációjukban a
különböző szerszámbevonatok hatását vizsgálták az előtolóerőre és a szerszámkopásra. Ugyan
nem találtak jelentős különbséget az előtolóerő nagyságában az AlTiN bevonatolt és a bevonat
nélküli fúrószerszámok esetében, a gyémántbevonatolt szerszám alkalmazása esetében azonban
kisebb előtoló erőt mértek (2.8. ábra).

2.8. ábra CFRP fúrási kísérletek bevonat nélküli, gyémántbevonatolt és AlTiN bevonatolt
fúrószerszámokkal: (a) axiális irányú forgácsolási erőkomponens a furatszám függvényében, különböző
típusú bevonatok esetén, (b) lokális kopásmennyiség (LWQ) a furatszám függvényében, különböző típusú
bevonatok esetén, (c) éles AlTiN bevontolt szerszám főéle, (d) 80 furat forgácsolása után ugyanez a
szerszám [41]

Kuo és mtsai. [49] CVD gyémántbevonatolt fúrószerszámok kopási tulajdonságait vizsgálták
CFRP fúrási kísérletekkel és megfigyelték, hogy a forgácsolási erő nem arányos a szerszámkopás
nagyságával azonos forgácsolási körülmények esetén. Merino-Pérez és mtsai. [50] fúrási
kísérleteket végeztek CFRP kompozit anyagban abból a célból, hogy a forgácsolási sebesség és a
kompozit összetevők típusainak hatásait vizsgálják a forgácsolási erőre. Megállapították, hogy a
furatok darabszámának (~szerszámkopás) és a mátrix anyag típusának jelentős hatása van az
előtoló erőre, míg a forgácsolási sebesség hatása nem volt statisztikailag számottevő. Xu és mtsai.
[34] PCD bevonatolt fúrószerszámokkal (csigafúró és tőrfúró) végeztek CFRP forgácsolási
kísérleteket, mely során a szerszámok élettartamát és a szerszámkopás változását vizsgálták.
Megfigyelték, hogy a tőrfúró szerszám alkalmazása esetén az axiális irányú erő nagyobb volt,
mint a csigafúró esetében, a csigafúró éltartama mégis rövidebbnek bizonyult. Fernández-Pérez
és mtsai. [51] gyémántbevonatolt keményfém csigafúróval, CFRP forgácsolási kísérletekkel
vizsgálták a fúrási folyamatparaméterek hatását a szerszámkopásra. Megállapították, hogy a főél
kopására főleg a kitöredezéses és az abrazív kopás volt a jellemző.

10

2.2.4. Forgácsolás okozta makrogeometriai hibák
Forgácsolás okozta makrogeometriai hibák közé soroljuk mindazon forgácsolt alaksajátosságokat
jellemző minőségparamétereket, melyek a nominális geometriától való alak- és/vagy
méreteltéréseket jellemezik (pl. sorja, delamináció). Tudományos kutatómunkám során a CFRP
forgácsolása során keletkező (i) delaminációt és a (ii) nem a névleges helyen elvágott, forgácsolt
éleken visszamaradt vágatlan erősítő- és kötegelőszálak karakterisztikáját elemeztem
részletesebben.
2.2.4.1. Delamináció
Amennyiben a CFRP anyagok forgácsolása során a forgácsolási erő (i) kedvezőtlen irányban hat
a laminált rétegekre, illetve (ii) egy kritikus értéknél nagyobb, úgy a kompozit anyag laminált
rétegei szétválnak egymástól. Az így keletkező anyag diszkontinuitást (üreghibát)
delaminációnak nevezzük [52, 53]. A forgácsolási technológiát minden esetben úgy célszerű
megtervezni, hogy a delamináció nagysága és kiterjedése minimális legyen, hiszen a nagyobb
delamináció kisebb eredő kompozit mechanikai tulajdonságokat eredményez.
Fúrás során jellemzően a furat be és kilépő éleinél keletkezik delamináció, a 2.9. ábrán látható
módokon. A csigafúró főéle az anyagba történő belépésekor felszakítja a felső laminált rétegeket,
ezzel üreghibát okozva, ahogyan a 2.9. (a) ábrán látható. Ezt az üreghibát felhámozódó (peel-up)
típusú delaminációnak nevezzük [54]. A csigafúró anyagból való kilépése előtt az utolsó laminált
rétegeket kihajlítja, ezzel elválasztja őket a felettük lévő rétegektől, ahogyan a 2.9. (b) ábrán
látható. Ezt az üreghibát kitoló (push-out) típusú delaminációnak nevezzük [54].

2.9. ábra Sematikus ábra a CFRP hagyományos fúrása során keletkező delamináció kialakulásáról: (a)
„peel-up” típusú delamináció és (b) „push-out” típusú delamináció

A delamináció számos paraméterrel jellemezhető, melyekkel leírható a delamináció (i) nagysága,
(ii) kiterjedése, (iii) jellemző iránya és (iv) alakja [38, 55–61]. A nemzetközi tudományos
szakirodalomban gyakrabban alkalmazott delaminációs mérőszámok a 2.2. táblázatban láthatók
összefoglalva.
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2.2. táblázat Szakirodalomban gyakran használt delaminációs mérőszámok [62]
Hivatkozás

Megnevezés

Képlet

Jelölésjegyzék

Chen [63]

Hagyományos
delaminációs faktor

Fd=Dmax(Dnom)-1

Dmax – delaminált térség köré
írható legnagyobb kör

Faraz és mtsai. [64]

Területalapú
delaminációs faktor

Fa=Adel(Anom)-1

Dnom – névleges furatátmérő

DF=(Adel-Anom)(Anom)-1

Adel – delaminált térség területe

Davim és mtsai. [57]

Korrigált delaminációs
faktor

Fda=Fd+Adel(Fd2-Fd)(Amax-Anom)-1

Anom – névleges furat területe

Tsao mtsai. [61]

Ekvivalens
delaminációs faktor

Fed=[4(Adel+Anom)π-1]1/2Dnom-1

Amax – Dmax-hoz tartozó terület
nagysága

[62]

A forgácsolási folyamatparaméterek hatását számos kutató vizsgálta már a delamináció
nagyságára és/vagy kiterjedésére [10, 14, 33, 34, 38, 47, 52, 55–58, 65–80], azonban a delamináció
mérési és/vagy kiértékelési módszerük gyakran csak körülményesen alkalmazható ipari
környezetben. A delamináció mérhető és vizsgálható (i) digitális fénymikroszkóppal készített
felvételek feldolgozásával [33, 38, 57, 81, 82], (ii) C-scannelt felvételek elemzésével [83, 84] és (iii)
abrazív visszafejtő eljárással [85].
Davim és mtsai. [33] fúrási kísérleteket végeztek CFRP kompozit anyagokban és megfigyelték,
hogy a hagyományos delaminációs faktor kisebb a furatok kilépő éleinél, mint a belépőknél.
Sorrentino és mtsai. [52], továbbá Raj és mtsai. [43] azonban az ellenkezőjét figyelték meg hasonló
kísérleti beállítások melett. Krishnaraj és mtsai. [70] megállapították, hogy sem a forgácsolási
sebességnek, sem az előtolásnak nincsen számottevő hatása a “peel-up” típusú delaminációra.
Sok kutató [10, 52, 56, 65, 67, 70, 71, 73–76, 86, 87] egyetért azzal, hogy az előtolás növelésével
szignifikánsan nő a “push-out” típusú delamináció nagysága, míg a forgácsolási sebességnek a
hatása kicsi. Davim és mtsai. [71] megmutatták azonban, hogy magasabb forgácsolási sebességek
alkalmazása esetén a laminált rétegek roncsolódása nagyobb, mint az alacsonyabb forgácsolási
sebességek esetén az megfigyelhető volt.
A delamináció nagyságát számos újszerű technológiai meggondolással igyekeztek csökkenteni a
kutatók. Sorrentino és mtsai. [52], továbbá Li és mtsai. [88] az előtolási sebesség műveletelem
közbeni optimalizálásával csökkentették a “push-out” típusú delamináció nagyságát. Girot és
mtsai. [54] fejlesztettek egy újszerű analitikai modellt a fúrás okozta delamináció becsléséhez.
Ennek a modellnek a segítségével becsülhető az a kritikus axiális irányú forgácsolási
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erőkomponens, melynél a delamináció kialakulásának az esélye jelentős. A modell figyelembe
veszi a fúró keresztélén ébredő megoszló terhelést az I-es és II-es típusú tönkremeneteli módok
(fracture mode I and II) kombinációja segítségével. Lissek és mtsai. [55] javasoltak egy alternatív
delaminációs mérőszámot, mely a delamináció nagyságán felül az alakját és a kiterjedését is
jellemzik. A mérőszám a felületi érdességmérés kiértékelésének analógiáján jól számolható,
azonban nem veszi figyelembe a kiterített delaminált térség kontúrjának az alámetszéseit.
Caggiano és mtsai. [60] fúrási kísérletek statisztikai kiértékelésével bizonyították, hogy a “pushout” típusú delamináció nagysága jelentősen függ a forgácsoló szerszám kopottsági állapotától,
míg a “peel-up” típusú delaminációra kisebb a hatása. Qiu és mtsai. [89] megállapították, hogy a
fúrószerszám keresztélének a hatása szignifikáns a delaminációra: a nagyobb keresztél nagyobb
axiális irányú erőt ébreszt, mely növeli a “push-out” típusú delamináció nagyságát.
2.2.4.2. Vágatlan szálak
A nem megfelelő forgácsolástechnológiai körülmények és sajátosságok esetén a forgácsolt CFRP
alaksajátosságokon anyagfelesleg maradhat hátra. A forgácsolt éleken vagy felületeken
visszamaradt, nem a névleges helyen elvágott erősítő és/vagy kötegelő szálak (továbbiakban:
vágatlan szálak) ugyan nem okoznak közvetlenül csökkenést az alkatrész eredő mechanikai
tulajdonságaiban, de utólagos megmunkálásokat igényelhetnek, amik komoly idő és
költségvonzattal járnak [13, 90–92].

2.10. ábra UD-CFRP forgácsolása után visszamaradt vágatlan szálak: (a) egy furat kerülete mentén [93] (b)
ellenirányú marással nagyolt élen „A” technológiával [94] és (c) egyenirányú marással simított élen „B”
technológiával [81]. „A” és „B” technológiák és a forgácsolt CFRP mátrix anyaga is különbözött.

A szemmel is sokszor jól látható vágatlan szálak (2.10. ábra) jellemzően a forgácsolt éleken
keletkeznek, abban az esetben, amikor a fogácsoló szerszám könnyen meghajlítja az erősítő és
kötegelő szálakat, azok elvágása helyett. A szálak kihajlításának mértékét szignifikánsan
befolyásoló tényezők a következők: (i) szálvágási szög [13], (ii) szerszám élgeometria (élsugár,
homlokszög, hátszög) [6], (iii) támasztó anyag jelenléte a szálak kihajlítási irányához képest, a
szálak mögött [95], (iv) a forgácsolószerszám kopottsági állapota [13], (v) előtolási sebesség
nagysága [34] és (vi) a marás iránya (egyen- vagy ellenirányú) [94]. Xu és mtsai. [34] megfigyelték,
hogy UD-CFRP fúrása esetén a vágatlan szálak bizonyos karakterisztikát mutatnak a furat
kerülete mentén: két sorja övezetet (S1 és S2) neveztek meg, mely zónákban a vágatlan szálak
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mennyisége jelentős, ahogyan a 2.10. (a) ábrán is jól látható. Ezen zónák helye a furat kerülete
mentén jelentősen függ a szálvágási szögtől, jellemzően θ=135°±δ° névleges pozícióban
jelentkeznek (IV. típusú FM) [34, 93].
A vágatlan szálakat a forgácsolt élről fénymikroszkóppal készített felvételek digitális
képfeldolgozásával vizsgálják [13, 15, 34, 58, 81, 82, 93, 94, 96]. A vágatlan szálak
karakterisztikáját a 2.3. táblázatban összefoglalt mérőszámokkal jellemzik a kutatók.
2.3. táblázat Szakirodalomban gyakran használt mérőszámok a vágatlan szálak jellemzésére
Hivatkozás

Megnevezés

Képlet

Jelölésjegyzék

Slamani és mtsai. [96]

Vágatlan szálak
maximális magassága

x

n – mérési pontok száma

Geier és mtsai. [81]

Vágatlan szálak átlagos
maximális magassága

X=n ∑xi

Hrechuk és mtsai. [58]

Vágatlan szálak
maximális hossza

lh

Hrechuk és mtsai. [58]

Vágatlan szálak átlagos
hosszúsága

L=n-1∑lhi

Hrechuk és mtsai. [58]

Vágatlan szálak átlagos
szélessége

W=n-1∑wi

Xu és mtsai. [34]

Sorjazóna területe

S=S1+S2

Geier és mtsai. [15]

Vágatlan szálak fajlagos
mennyisége

α=S/A0

Wang és mtsai. [13]

Xu és mtsai. [62]

A0 – furat névleges területe
-1

Si – Sorjazóna területe
l – mart élhossz

A=S/l

Hrechuk és mtsai. [58]

A vágatlan szálak hosszára (lh, L), szélességére (w, W), magasságára (x, X) vagy területére (S)
vonatkozó mérőszámokat alkalmazzák leggyakrabban a kutatók, hogy a forgácsolt élek
minőségét leírják és osztályozzák. Ezen geometriai jellemzők mérése és/vagy számolása ugyan
gyorsan és egyszerűen véghezvihető, azonban e mérőszámok alkalmazásával nem hozhatók létre
olyan egyértelmű osztályozási és minősítési módszerek, melyekkel furatátmérő és/vagy
forgácsolt él hosszúságtól független határértékek meghatározhatók lennének (pl.: S=2 mm2
nagyságú sorjazóna jelentős egy d=3 mm átmérőjű furat esetében, azonban egy d=100 mm
átmérőjű furat esetében elhanyagolható). Ezért, a felsorolt mérőszámok bizonyos geometriai
sajátosságra való fajlagosítása vált szükségessé:
(i)

Forgácsolt furat esetén a vágatlan szálak területének fajlagosítása a névleges
furatátmérőre (α).
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(ii)

Forgácsolt él esetén a vágatlan szálak területének fajlagosítása a forgácsolt élhosszra (A).

Ezen fajlagosított mérőszámokkal a (i) vágatlan szálak mennyisége százalékosan értékelhető és
(ii) összehasonlítható különböző geometriai méretekkel rendelkező alaksajátosságok
forgácsolása után visszamaradt vágatlan szálak relatív mennyiségével [15, 81].
A forgácsolástechnológiai folyamatparaméterek hatását számos kutató vizsgálta [15, 17, 34, 39,
40, 58, 62, 68, 82, 89, 97, 98] már a vágatlan szálak karakterisztikájának jellemzésére abból a célból,
hogy mennyiségét tudatosan befolyásolják és minimalizálják. Ramirez és mtsai. [40]
megfigyelték, hogy a vágatlan szálak mennyisége θ=135° helyen maximális, továbbá javasoltak
egy újszerű mérőszámot is a vágatlan szálak fajlagos minősítésére: a vágatlan szálak területét
fajlagosították a teljes furat felületére. Xu és mtsai. [39] fúrási kísérletekkel bebizonyították, hogy
az axiális irányú forgácsolási erőkomponens szignifikánsan befolyásolja a sorjazóna kiterjedését:
növelésére növekszik a sorjazóna mérete. Heisel és mtsai. [68] az előtolási sebesség hatását
vizsgálták a sorja magasságra, különböző csúcsszögű csigafúrókkal végzett CFRP fúrási
kísérletek során. Megfigyelték, hogy az előtolási sebesség növelésével a vágatlan szálak
magassága is növekszik a furatok belépő éleinél, azonban nem találtak egyértelmű összefüggést
a furat kilépő élén visszamaradt vágatlan szálak mennyisége és az előtolási sebesség között.
Hrechuk és mtsai. [58] javasoltak egy újszerű, kombinált minőségparamétert, mely a vágatlan
szálak mennyiségén felül a delaminációt is figyelembe veszi. Poulachon és mtsai. [17] fúrási
kísérleteket végeztek bevonat nélküli keményfém fúrószerszámmal CFRP kompozit anyagokban
és megfigyelték, hogy: (i) újszerű, éles szerszám használata esetén a vágatlan szálak mennyisége
és eloszlása főképp a szálvágási szögtől függ, továbbá (ii) a szerszámkopás növekedésével a
szálvágási szög hatása csökken a vágatlan szálak mennyiségére. Wang és mtsai. [97] négy
különböző fúrószerszámmal (bevonatolt és bevonat nélküli: csigafúró és két csúcsszögű fúró)
végeztek fúrási kísérleteket CFRP kompozitban és megfigyelték, hogy a sorjazóna nagysága
kisebb a bevonat nélküli szerszámokkal készített furatok esetében, mint a bevonatolt
szerszámokkal, egészen addig, amíg a szerszámkopás mértéke minimális volt (az első öt furat
elkészítéséig).
2.2.5. Forgácsolás okozta mikrogeometriai hibák
CFRP anyagok forgácsolás okozta mikrogeometriai hibái közé soroljuk azon névleges
geometriától való eltéréseket, melyek a forgácsolt felületi érdességi profil mérőszámai alapján
határozhatók meg.
A konstrukciós mérnökök leggyakrabban szabványos felületi érdességparaméterek (Ra, Rz, Rt
stb.) alkalmazásával határozzák meg, hogy egy felület (akár öntött, hengerelt, húzott, laminált,
forgácsolt stb.) milyen maximális érdességű tulajdonságokkal rendelkezzen. Ezen
mérőszámokat, mérési körülményeit és módszereit a DIN EN ISO 4287:1998 és a DIN EN ISO
4288:1998 szabvány részletezi. E szabványok mérőszámai és módszerei azonban a széleskörű
fémtechnológiai ismeretek és tapasztalatok alapján fejlődtek ki, alkalmazásuk korlátozott a nem
fémes anyagok felületi érdességi jellemzésére [17]. Kutatásaimban így kiemelt figyelmet
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fordítottam egy összetett érdességi paraméter vizsgálatára, mely paraméter az adott mérési
hosszon, szabvány szerint számolt érdességmagasság (Rz) átlagos felületi érdességre (Ra)
fajlagosított mennyisége (Rz/Ra). Ez az arányszám makroértelemben vett kvázi homogén és kvázi
izotróp anyagoknál jelentősen függ a megmunkálási módtól (pl.: esztergálás, marás, köszörülés,
hengerlés stb.), átlagos értéke Rz/Ra=4-7 μm/μm közötti (lásd: 9.5.3. sz. melléklet). A magas Rz/Ra
érték megmutatja, hogy a felületen előfordulnak az átlagos felületi érdességi paraméterhez képest
magas lokális érdességcsúcsok és/vagy mély érdességvölgyek. Szálerősített polimer kompozitok
esetében a vágatlan szálak, illetve a kihúzódott szálak okozhatnak ilyen, lokális
érdességcsúcsokat és -völgyeket , melyek a kutatásom egyik fókuszpontját képezik.
CFRP kompozitok forgácsolt felületi érdességét a kutatók jellemzően a szabvány szerinti Ra, Rz,
Rt paraméterek vizsgálatával értékelik. Gao és mtsai. [99] CFRP forgácsolt felületi érdességét
vizsgálták varianciaanalízissel. Megmutatták, hogy a forgácsolt felületi érdességre a szálvágási
szögnek a legnagyobb a hatása, ezt követi a forgácsolási sebesség, fogásmélység, majd a szerszám
homlokszöge. Poulachon és mtsai. [17] CFRP konvencionális (hagyományos, definiálva a
következő fejezetben) fúrásával készült furatok palástfelületi érdességét vizsgálták.
Megfigyelték, hogy a θ=135±18° szálvágási szögtartományban a felületi érdességi jellemzők a
palástfelület más helyen mért jellemzőihez képest rosszabbak, ahogyan ezt más kutatók is
megerősítették [15, 35, 38, 40]. Poulachon és mtsai. tudományos munkájuk kitekintéseként
javasolták, hogy újszerű érdességi mutatószámot lenne célszerű alkalmazni forgácsolt CFRP
felületeinek értékelésére, mely mérőszámban a vágatlan szálak okozta lokális érdességcsúcsok
nagyobb súllyal és fizikai értelemmel rendelkeznek [17].
Eshetu és mtsai. [35] forgácsolt (fúrt) CFRP alaksajátosságok felületi érdességét kísérletekkel
vizsgálták és megfigyelték, hogy jobb felületi érdesség érhető el magasabb forgácsolási sebesség
és alacsonyabb előtolási sebesség mellett. Wang és mtsai. [48] tőrfúróval végeztek CFRP
forgácsolási kísérleteket és megfigyelték, hogy a furatok darabszámának növelése (~forgácsolási
idő, ~kopottsági állapot stb.) jelentősen növeli a (i) forgácsolt furatok plalástfelületi érdességét és
a (ii) vágatlan szálak mennyiségét a furatok be- illetve kilépő éleinél. Liu és mtsai. [100] FEM
szimulációkkal vizsgálták a forgácsolt CFRP felületek érdességi jellemzőit és megmutatták, hogy
a forgácsolási sebesség növelése javíthatja a forgácsolt felület érdességi minőségét. Merino-Pérez
és mtsai. [50] multidirekcionális CFRP (MD-CFRP, azaz több irányban szálerősített CFRP)
forgácsolhatóságát vizsgálták fúrási kísérletekkel és készítettek jó minőségű SEM felvételeket
(2.11. ábra), melyeken jól láthatóak a tárgyalt mikro- és makrogeometriai hibák.
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2.11. ábra MD-CFRP kompozitban forgácsolt furatról készült SEM felvételek [50]: (a) általános nézet,

melyen látható az erősítő szálak rétegrendje: [(0,90)3/(±45)]5s, (b) a ±45° rétegek területein jelentős
mennyiségben jelentkeznek a vágatlan szálak, (c) a zsákfurat alján sorjafelhalmozódás látható,
(d) forgácsolt gyanta-gazdag régiók
2.2.6. CFRP forgácsolószerszámai
Ahogyan a 2.2.2. fejezetben erre már részlegesen kitértem, a forgácsoló szerszám geometriájának
(csúcsszög, spirálszög, élsugár, homlokszög, hátszög stb.) szignifikáns hatása van a forgácsolt
alaksajátosságok geometriai minőségére és tulajdonságaira [101]. A CFRP forgácsoló
szerszámoknak sokszor egymásnak ellentmondó kritériumoknak kell megfelelniük, hogy a
szerszámkopás minimális szinten tartása mellett kedvező legyen az FM, ezzel minimalizálhatók
legyenek a forgácsolás okozta mikro- és makrogeometriai hibák. A CFRP forgácsolószerszám
választás/fejlesztés főbb, speciális szempontjai a következők [101]:
(i)

(ii)

A szerszám élgeometriája legyen olyan, hogy a kompozit laminált rétegeire ható eredő
erő iránya csökkentse a rétegek szétválásának kockázatát és a vágatlan szálak
megjelenését (spirálszög legyen minimális).
A szerszám élgeometriája legyen olyan, hogy a kompozit laminált rétegeire ható eredő
erő iránya összepréselje a laminált rétegeket (kompressziós hatás), mellyel a delamináció
és a vágatlan szálak mennyiségét is minimalizálni lehet.
17

(iii) A forgácsoló él legyen olyan, hogy a forgácsképződési mechanizmus „vágás domináns”
legyen (αo>>0°, γo>>0° és rβ=~0 mm).
(iv) A forgácsoló él legyen kellően ellenálló a szénszálak erős abrazív koptató hatásával
szemben. Ezt jellemzően keményfém- vagy gyémántbevonatos szerszámokkal lehet
biztosítani.
(v) A szerszám dolgozóhossza legyen minimális, a szárátmérője kisebb, mint a dolgozó
átmérő, ezzel csökkentve a mechanikusan érintkező CFRP-szerszám felületeket. A
polimer mátrixok hővezetési tényezője jellemzően rossz(abb, mint a fémes anyagoknak),
így a forgácsoláskor keletkezett hő nehezebben távozik és nehezebben adódik át, így
könnyen hősokkot kaphat a polimer.
A listázott követelmények egy időben nem valósíthatók meg (pl.: kis élsugár  bevonat
szükségessége), így környezet és feladatfüggően kell az adott szempontrendszer alapján
kiválasztani a fontos követelményeket, amelyek alapján kiválasztható/fejleszthető a CFRP
forgácsolószerszám. A követelményeket nem csak statikusan, szerszám geometriával lehet
teljesíteni, hanem dinamikusan kialakított geometriai jellemzőkkel (pl.: nagyobb spirálszögű
szármarót bedöntve [102]), melyet speciális (pl. 5D-s) szerszámpályákkal érhetünk el [103, 104].
2.2.6.1. CFRP fúrószerszámok
A szerszámgyártók és kutatók számos speciális forgácsolószerszámot fejlesztettek már CFRP
kompozit anyagok hatékony és minőségi forgácsolásához. CFRP fúrásához gyakran használt
fúrószerszámok a következők: (i) hagyományos csigafúró, (ii) kétcsúcsszögű csigafúró, (iii) brad
& spur fúró, (iv) tőrfúró, (v) lépcsős fúró, (vi) magfúró és (vii) speciális (összetett) magfúró, mely
szerszámokat szemlélteti sematikusan a 2.12. ábra.

2.12. ábra CFRP jellegzetes fúrószerszámai: (a) hagyományos csigafúró, (b) kétcsúcsszögű csigafúró, (c)
brad & spur fúró, (d) tőrfúró, (e) lépcsős fúró, (f) magfúró és (g) speciális (összetett) magfúró

A 2.4. és 2.5. táblázatokban látható összefoglalva, hogy milyen jellegű és mennyiségű kutatások
kapcsolódnak az egyes CFRP fúrószerszámokhoz. Amint a táblázatokban látható, a
hagyományos csigafúró szerszámok (2.12. (a) ábra) forgácsolási képességét sok kutató elemezte
már CFRP kompozitokban. Az áttekintett tanulmányok többsége a forgácsolási erő és a
delamináció elemzésével foglalkozik, amelyet a szerszámkopás vizsgálata követ, azonban csak
néhány tanulmány elemzi a fúrás során kialakuló forgácsolási hőmérsékletet és mikrostruktúrát.
A hagyományos csigafúró geometriai paraméterei általában nem felelnek meg a korábban
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felsorolt CFRP forgácsolószerszámok követelményeinek, ennek ellenére még mindig sok
tanulmány foglalkozik a hagyományos fúrási műveletelemek elemzésével és optimalizálásával.
A hagyományos csigafúrók csúcsszöge és keresztéle általában nem elég kicsi, ezért „hajlítás
domináns” FM uralkodik, ami nagyobb nyomóerőt és rétegszétválasztást okoz, továbbá a
vágatlan szálak mennyisége is jelentős marad a megmunkált felületeken. Alacsony előtolási
sebesség és optimalizált forgácsolási környezet és paraméterek (forgácsolási sebesség, hűtés,
biztonsági támasztólemez stb.) esetén delaminációmentes furatok készíthetők, azonban a
műveletelemek operációs ideje jellemzően túl hosszúvá válik.
2.4. táblázat CFRP fúrószerszámok kísérleti alkalmazásainak áttekintése (szerszámokhoz kapcsolható
kutatások)
Jelölés

Szerszámtípus

a)

hagyományos
csigafúró

b)

kétcsúcsszögű
csigafúró

c)
d)

brad & spur
fúró
tőrfúró

e)

lépcsős fúró

f)
g)

magfúró
speciális
magfúró

Vizsgált optimalizációs paraméter
Forgácsolási erő
Forgácsoló
nyomaték
[15] [33] [34] [40] [41] [34] [41] [53]
[44] [49] [52] [53] [54] [68] [75] [98]
[68] [70] [72] [75] [78] [105] [106]
[85] [86] [87] [89] [97] [109] [111]
[98] [105] [106] [107] [113] [115]
[108] [109] [110] [111] [116] [120]
[112] [113] [114] [115]
[116] [117] [118] [119]
[120]
[35] [36] [37] [38] [43] [35] [36] [50]
[121]
[50] [59] [88] [97] [114] [59]
[122]
[123]
[121] [122] [123]
[33] [72] [109] [112] [124]
[125]
[34] [39] [44] [49] [112]
[124] [125] [126]
[75] [86] [89] [112] [113]
[116] [124] [127] [128]

Szerszámkopás
[17] [34] [40] [41]
[42] [44] [47] [49]
[72] [75] [86] [97]
[98] [107] [109]
[111] [114] [120]

[42] [43] [97] [88]
[114] [121] [122]
[123]

[109] [124]

[42] [72] [109]

[34] [39] [48]
[124]
[75]
[113]
[116] [124]
[127]

[34] [44] [48] [49]

Forgácsolási
hőmérséklet
[40] [78]

[37] [50]

[51] [75] [86]

[118] [129]
[84] [130] [131]

A 2.12. ábrán látható speciális fúrószerszámok egyik legfontosabb célja a forgácsolási idő
csökkentése. A kétcsúcsszögű csigafúrók (2.12. (b) ábra) általában alacsonyabb nyomóerőt és
delaminálást eredményeznek a hagyományos csigafúrókhoz képest a -kisebb- második csúcsszög
miatt. A második csúcsszög fő célja az axiális erő csökkentése, amely jelentősen befolyásolja a
delaminációt és a vágatlan szálak jellemzőit is. Továbbá, a dupla csúcsszögű fúrók kopásállóbbak,
mint a hagyományos csigafúrók, mivel a másodlagos forgácsolóélre ható forgácsolási erő (ami a
furat végső felületét képezi) kisebb. A vékony gyémántbevonattal ellátott dupla csúcsszögű
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csigafúró jó választás lehet a jó minőségű furatok gyártásához, azonban a fúrási folyamat
paramétereinek optimalizálása még mindig szükséges a termelékenység, a teljesítmény és a
furatok minőségének növelése érdekében [38]. A kettős csúcsszögű csigafúrók forgácsolási
képességeinek részletesebb magyarázata az 2.4. és 2.5. táblázatban felsorolt kiadványokban
található.
2.5. táblázat CFRP fúrószerszámok kísérleti alkalmazásainak áttekintése (forgácsolt alaksajátosságokhoz
kapcsolható kutatások)
Jelölés

Szerszámtípus

Vizsgált optimalizációs paraméter
Delamináció

a)

hagyományos
csigafúró

b)

kétcsúcsszögű
csigafúró
brad & spur
fúró
tőrfúró

[33] [34] [42] [47] [52] [53] [55] [56]
[60] [62] [68] [70] [71] [75] [85] [86]
[87] [89] [106] [109] [110] [111] [112]
[113] [119] [132] [133]
[35] [38] [42] [43] [58] [59] [88] [121]
[122] [123]
[33] [42] [56] [62] [109] [112] [124]
[125]
[34] [39] [56] [62][112] [124] [125]
[126]
[75] [86] [89] [112] [113] [124] [127]
[134]
[61] [84] [131]

c)
d)
e)
f)
g)

lépcsős fúró
magfúró
speciális
magfúró

Vágatlan
szálak
[15] [17] [34]
[40] [62] [68]
[82] [89] [97]
[98] [109]
[97] [58] [38]

Mikrostruktúra
[34] [70] [78] [89] [98]
[109] [112] [116] [117]
[118]

[62] [109]

[35] [37] [38] [50] [58]
[88]
[109] [112]

[34] [39] [62]

[34] [48] [112]

[89]

[89] [112] [116]
[118]

A brad & spur típusú fúrók (2.12. (c) ábra) kiváló eredményekkel rendelkeznek a szálerősítésű
polimer kompozit anyagok forgácsolásában: nagy előtolási sebességek esetén is minimális
delamináció keletkezik a szerszám “cut-push” hatása miatt (a legalsó laminált réteget először
elvágja, majd pedig kinyomja az anyagból a szerszám) [125]. E hatás eredményeként a vágatlan
szálak mennyisége és a delamináció is minimálisra csökkenthető. A brad & spur típusú fúrók
forgácsolási képességére vonatkozó vizsgálatok száma korlátozott, amint az a 2.4. és 2.5.
táblázatokból látható. További vizsgálatok szükségesek a hőhatások, a szerszámkopás és a
vágatlan szálak jellemzőinek elemzésére bevonatolt és bevonat nélküli brad & spur típusú fúrók
esetében.
A tőrfúró (2.12. (d) ábra) egy speciális duplacsúcsszögű fúró, négy egyenes éllel. A kis csúcsszögű
másodlagos élek készítik el a furat palástfelületét. A tengelyirányú forgácsolási erő alacsonyabb
a többi fúróhoz képest, ezért a tőrfúrók jó eredményeket érnek el a “push-out” típusú delamináció
és a vágatlan szálak minimalizálásában, a furatok belépő éleinél visszamaradt vágatlan szálak
azonban még mindig könnyen generálhatók. A tőrfúró forgácsolási képességét számos kutató
vizsgálta már, amint azt a 2.4. és 2.5. táblázat mutatja, azonban a forgácsolási hőmérsékletre és a
megmunkált mikrostruktúrára vonatkozó vizsgálatok száma korlátozott. A keményfém anyagú
tőrfúró jó választás lehet, ha a furat minősége lényeges követelmény, de a hosszabb szerszám
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miatt a forgácsolási idő hosszabb lesz. Továbbá, a nagy átmérőjű furatok tőrfúróval történő fúrása
gyakran nem lehetséges, mert túl hosszú forgácsolóéleket igényelne.
A lépcsős fúrók (2.12. (e) ábra) a “step control” rendszer alapján vannak kialakítva: először egy
előfurat készül a fúró kis átmérőjével, majd a végső felületet a szerszám nagyobb átmérője készíti
el. Az első lépés célja az előfurat hatékony és gyors létrehozása, a második lépés célja a névleges
furat végső felületének elkészítése minimális mikro- és makrogeometriai károsodással. Ez utóbbi
cél részben a második fúrási fokozat alacsony kritikus nyomóereje miatt lehetséges [135]. A
lépcsős fúrók alkalmazásával a keresztél hatása minimálisra csökkenthető a delaminációra.
További nagy előnye a lépcsős fúróknak, hogy különböző átmérőjű furatok készíthetők vele a
furat talppontjának megfelelő mélységre történő vezérlésével. A lépcsős fúró jó választás mind a
belépési, mind a kilépési delaminációk minimalizálására, azonban az első és a második fúrási
lépés átmérőinek arányát és a folyamatparamétereket optimalizálni célszerű a nagy
hatékonyságú fúrás elérése érdekében. Ahogyan a 2.4. és 2.5. táblázatból jól látható, sok kutató
elemezte már a lépcsős fúrószerszámmal kapcsolatos optimalizálási paramétereket, azonban a
forgácsolási hőmérsékletre, a vágatlan szálakra és a furatok mikrostruktúrájára vonatkozó
vizsgálatok száma korlátozott.
A magfúró egy üreges abrazív fúrószerszám, amint az a 2.12. (f) ábrán látható. Térfogati
anyageltávolítást nem végez, a furat végső felületét csiszolja, általában gyémántszemcsékkel. a
kis forgácskeresztmetszet miatt az előtolóerő minimális, ezért a belépési és kilépési delaminációk
is minimálisak. A forgács eltávolítása nehezebb, mint a spirális csigafúrókkal (csavarhorony
hiánya miatt). Ezért speciális magfúrókat (2.12. (g) ábra) fejlesztettek ki a kutatók [84]. A speciális
magfúrók fő problémája a belső és a külső szerszámok kinematikai kényszeréból adódik: a belső,
jellemzően határozott élgeometriájú szerszám hatékony használatához más fordulatszám
tartozna, mint a külső abrazív szerszámhoz [84]. Amint a 2.4. és 2.5. táblázatból látható, a
magfúrók és a speciális magfúrók forgácsolási képességének elemzésére vonatkozó tanulmányok
száma erősen korlátozott.
2.2.6.2. CFRP marószerszámok
CFRP marásához gyakran használt marószerszámok a következők: (i) csavarthornyú szármaró
(0°<λ<90°), (ii) egyeneshornyú szármaró (λ=0°), (iii) kompressziós szármaró, (iv) méhsejt maró.
A gyakran alkalmazott CFRP marószerszámokat szemlélteti sematikusan a 2.13. ábra, míg a 2.6.
és 2.7. táblázatokban látható összefoglalva, hogy milyen jellegű és mennyiségű kutatások
kapcsolódnak az egyes CFRP marószerszámokhoz.
A csavarthornyú szármaró (2.13. (a) ábra) szerszámok spirálszögétől szignifikánsan függ a
palástmart CFRP felületeken és éleken visszamaradt vágatlan szálak mennyisége és delamináció
nagysága. Nagyobb spirálszögű (0°<<λ) marószerszámmal végzett kontúrmarás (palástmarás)
esetén a forgácsolási erő axiális irányú komponense nagyobb, így (jobbspirálú szerszámot
feltételezve): (i) a “peel-up” típusú delamináció kialakulásának az esélye nagyobb, míg (ii) a
“push-out” típusú delamináció kialakulásának az esélye kisebb; (iii) a vágatlan szálak
mennyisége a felső mart élen jelentős, míg (iv) az alsó élen csekély. A csavarthornyú szármarók
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ugyan széleskörűen használhatóak szálerősített polimer kompozitok marására is, de a felsorolt
megkötések miatt kiemelt figyelemmel célszerű megterevezni a technológiát.

2.13. ábra CFRP jellegzetes marószerszámai: (a) csavarthornyú szármaró (0°<λ<<90°), (b) egyeneshornyú
(szereltlapkás) szármaró (λ=0°), (c) kompressziós szármaró, (d) méhsejt maró
2.6. táblázat CFRP marószerszámok kísérleti alkalmazásainak áttekintése (szerszámokhoz kapcsolható
kutatások)
Jelölés

Szerszámtípus

a)

csavarthornyú
szármaró

b)

egyeneshornyú
szármaró

c)

kompressziós
szármaró
méhsejt maró

d)

Vizsgált optimalizációs paraméter
Forgácsolási erő
Szerszámkopás
[94] [99] [102] [136] [137] [138]
[139] [140] [141] [142] [143]
[144] [145] [146] [147]
[153] [154] [155] [156] [157]
[158] [159] [160] [161] [162]
[163] [164] [165] [166]

[140] [143] [144]
[148] [149] [150]

Forgácsolási
hőmérséklet
[99] [137] [148] [149]
[151] [152]

[155] [159] [164]
[167] [166]

[151] [155] [164] [167]

[148] [170]

[148] [169] [170] [171]
[172] [151] [152]

[161] [168]
[168] [169] [170] [171] [172]
[173] [174]

Egyeneshornyú (λ=0°) marószerszámmal végzett palástmarásnál a laminált rétegeket
szétválasztó axiális irányú erőkomponens nagysága minimális, így a delamináció keletkezésének
az esélye csekély. Az egyenes hornyú szármaró (2.13. (b) ábra) kiválóan alkalmazható olyan
CFRP élmarási műveletelemekre, amikor a delamináció elkerülése a fő cél, a vágatlan szálak
mennyiségi csökkentése csak másodlagos szempont.
A kompressziós típusú szármarók (2.13. (c) ábra) olyan speciális dupla csavarthornyú
szerszámok, amik a kompozit laminált rétegeit egymásnak préselik a forgácsolás során, így a
delamináció kialakulásának és a vágatlan szálak megjelenésének is csekély az esélye. Ezek a
szerszámok, az előállítási nehézségeik miatt drágák és korlátozott rugalmassággal használhatók,
hiszen a technológiai tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a csavarhoronyváltó sík a forgácsolt
kompozit alsó és felső síkja közé kell, hogy essen.
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2.7. táblázat CFRP marószerszámok kísérleti alkalmazásainak áttekintése (forgácsolt alaksajátosságokhoz
kapcsolható kutatások)
Jelölés

Szerszámtípus

a)

csavarthornyú
szármaró

b)

egyeneshornyú
szármaró

c)

kompressziós
szármaró
méhsejt maró

d)

Vizsgált optimalizációs paraméter
Delamináció
Vágatlan szálak
[138] [141] [148] [175] [94] [102] [139] [175]
[176] [177] [178] [179]
[177] [178] [180] [181]
[182] [183]
[156] [162] [177] [178]

[13] [96] [156] [158]
[159] [165] [177] [178]
[184]

[148] [170]

[170]

Mikrostruktúra
[94] [99] [102] [141]
[142] [144] [146] [148]
[149] [151] [152] [179]
[180] [182] [183]
[96] [151] [155] [156]
[158] [163] [167] [185]
[186]
[164] [168]
[148] [151] [152] [168]
[170] [171] [172] [173]
[174] [187]

A méhsejt marószerszámok (2.13. (d) ábra) a kompressziós szerszámok elve alapján lettek
megtervezve: az egymás alatt lévő szerszáméleken ébredő axiális irányú forgácsolási
erőkomponensek ellentétes irányúak, így a laminált rétegek összeszorítását valósítják meg.
Előnyük, hogy a kompressziós szármarókra jellemző technológiai megkötésre nem kell figyelni
(csavarhoronyváltó sík mélysége), azonban a vágatlan szálak mennyisége nehezebben
becsülhető/számolható előre.
A 2.15. és 2.16. ábrán felsorolt speciális szerszámok többsége a szerszámgyártók kínálatában
megtalálható. Az elmúlt években azonban további újszerű szerszámokat fejlesztettek a kutatók a
forgácsolt geometriai hibák és a forgácsolási idő további minimalizálása érdekében. Például Su
és mtsai. [125] fejlesztettek egy újszerű fúró-geometriát a tőrfúró és a brad & spur típusú fúrók
kombinálásával. Ji és mtsai. [14] szintén a tőrfúró szerszámot vették alapul, mely geometriáját
tovább optimalizálva (hornyokat martak bele) csökkenteni tudták a használata során keletkező
vágatlan szálak mennyiségét a furatok kilépő élein.
A szerszámanyagok és bevonatok jelentősen befolyásolják a szerszámkopás sebességét és
formáját, így a megmunkált alaksajátosságok mikro- és makroszerkezetét is. Amint az előzőekben
már tárgyaltuk: a leggyakoribb az abrazív és a kitöredezéses kopásmechanizmus, a
szerszámkopás elsődleges típusa az élsugár lekerekedésének növekedésében realizálódik. Az
élsugár növekedése növeli a szerszám szálakra gyakorolt hajlító hatását, így a megmunkált felület
durva lehet és sok vágatlan szál maradhat hátra a “hajlítás dominánsá” váló FM miatt. Számos
kutató elemezte a szerszámanyagok (HSS, K10, keményfém stb.) és bevonatok (AlTiN, gyémánt,
stb.) hatását a CFRP forgácsolhatóságára, és egyetértettek abban, hogy a gyémántbevonatnak a
legjobb a kopásállósága [41, 97], azonban a bevonat nélküli keményfém fúrók jobb minőségű
furatokat hozhatnak létre, ameddig az élsugár kisebb, mint a gyémántbevonatolt szerszám
élsugara.
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2.2.7. Speciális forgácsolási technológiák és sajátosságaik
A speciális élgeometriájú és kialakítású CFRP kompozit fúró- és marószerszámok alkalmazásán
felül speciális mozgáspályákkal vezérelt hagyományos szerszámokkal is készíthetők jó minőségű
alaksajátosságok CFRP kompozit anyagokban. Ilyen, speciális furatkészítési technológiák a
következők: (i) hagyományos helikális marás [38, 136, 137, 147, 176, 188–194], (ii) döntött helikális
marás [103, 104, 195], és (iii) imbolygó marás [196, 197].

2.14. ábra Furatkészítési technológiák sematikus ábrája: (a) hagyományos fúrás, (b) hagyományos helikális
marás, (c) imbolygó marás és (d) döntött helikális marás

Voss és mtsai. [188] tudományos munkájukban összehasonlították a hagyományos fúrással (2.14.
(a) ábra) és a hagyományos helikális marással (2.14. (b) ábra) forgácsolt CFRP furatok minőségét
és a ciklusidejét. Egyetértésben [38] tudományos munkával megfigyelték, hogy a hagyományos
helikális marással minőségibb (kevesebb vágatlan szál és kisebb delamináció) furatokat lehet
forgácsolni, mint hagyományos fúrási technológiával. Hátránya viszont, hogy a megmunkálási
idő 2-4x hoszabb is lehet, ami a szerszámgép költségeit, ezzel a gyártás költségeit nagymértékben
növelik [194].
Schulze és mtsai. [197] hagyományos fúrási, hagyományos helikális marási és imbolygó marási
(2.14. (c) ábra) technológiákat hasonlítottak össze és megmutatták, hogy a forgácsolt furatok
palástfelületén lévő geometriai hibák szempontjából az imbolygó marás az optimális stratégia,
ezt követi a hagyományos orbitalis fúrás, majd a hagyományos csigafúrás. Megjegyezték
azonban, hogy az imbolygó marás létrehozásához szükséges 5D-s szerszámmozgásokat
megvalósító környezet (szerszámgép vagy robot) felépítése és üzemeltetése bonyolult és drága.
Azonban van néhány olyan ipari terület (pl. űripar, repülőgépipar), ahol a nagyméretű CFRP
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alkaltrészek mellé telepített, többtengelyes ipari robotokkal történik a forgácsolás, melyekkel az
imbolygó marási technológia ipari környezetben is költséghatékonyan alkalmazható.
Hagyományos és döntött helikális marás (2.14. (d) ábra) kinematikáját elemezték Wang és mtsai.
[103] és felhívták a figyelmet, hogy a hagyományos helikális marásnál az effektív forgácsolási
sebesség zérus is lehet, ez azonban megfelelően beállított döntött helikális marási technológiával
elkerülhető. Továbbá, megfigyelték, hogy a döntött helikális marással készült CFRP furatok
minősége és a FM is kedvezőbb, mint a hagyományos helikális marással készült esetekben.
A CFRP kontúrmarási műveletelemeket jellemzően hagyományos él-párhuzamos mozgáspálya
rendszerrel oldják meg [13, 94, 184], azonban Hosokawa és mtsai. [102] megmutatták, hogy adott
szögértékkel bedöntött szármaróval végzett (5D-s) élmarási ciklussal minimalizálhatóak a
forgácsolt felületi geometriai hibák.
Számos CFRP alaksajátosságot azonban nem-mechanikai forgácsolással és egyéb technológiákkal
is készíthetünk: (i) szikraforgácsolás (sorjátlanításra is) [91, 198, 199], (ii) lézeres vágás [200–202]
vagy (iii) vízvágás [203–205]. Ezen alternatív anyagleválasztási technológiák alkalmazása
azonban erősen korlátozott (pl. hosszú megmunkálási idő és magas költség, nehezen
robotizálható, kicsi energiahatékonyság).
Ugyan hatékonyan használhatók a felsorolásra került speciális forgácsolószerszámok és
technológiák minőségi alaksajátosságok forgácsolásához CFRP kompozit anyagokban, azonban
sokszor nem elegendő a priori információk alapján történő beállításuk. A technológiai és
környezetparaméterek optimalizálása sok esetben (pl. repülőgépipar) nélkülözhetetlen a nagyon
komoly minőségi követelmények miatt, ezért számos optimalizálási technikát fejlesztettek ki és
alkalmaznak a kutatók. A CFRP forgácsoláskutatásban leggyakrabban az alábbi módszerekkel,
illetve modellekkel optimalizálnak a kutató mérnökök: (i) válasz felület módszer (RSM) [15, 35,
38, 53, 71, 113, 132, 150, 179, 206, 207], (ii) Fuzzy logika [208–210], (iii) neurális hálók [130, 176,
189], (iv) analitikus modellek [36, 86, 115, 211], (v) numerikus modellek [59, 86, 113, 212] vagy (vi)
ezek kombinációi [106].
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2.3. A KUTATÁS CÉLJA
Az ismertetett hazai és nemzetközi szakirodalomkutatás alapján az alábbi megfigyeléseket,
hiányosságokat és kutatási célokat fogalmaztam meg:
(i)

A DIN EN ISO 4287:1998 és DIN EN ISO 4288:1998 szabványban definiált felületi
érdességet jellemző mérőszámok és módszerek a széleskörű fémtechnológiai ismeretek
és tapasztalatok alapján fejlődtek ki, így korlátozottan alkalmazhatók a nem-fémes
anyagok felületi érdességi jellemzésére. Ezek alapján a doktori kutatásom egyik fő célja
volt egy kombinált érdességparaméter (Rz/Ra) alkalmazásának és változásának a
vizsgálata, mely a forgácsolt felületen visszamaradt vágatlan szálak mennyiségére ad
utalást.
(ii) A kutatók által széleskörűen használt, vágatlan szálakat jellemző geometriai
paraméterek mérése és/vagy számolása ugyan gyorsan és egyszerűen véghezvihető, e
mérőszámok alkalmazásával azonban nem hozhatók létre olyan egyértelmű
osztályozási és minősítési módszerek, melyekkel furatátmérő és/vagy forgácsolt él
hosszúságtól független határértékek meghatározhatók lennének. Így névlegesgeometriára (furatátmérőre vagy mart élhosszra) fajlagosított mérőszámok fejlesztését
és alkalmazását tűztem ki a doktori kutatásom másik fő céljául, mely mérőszámokkal a
helikális marási és a palástmarási műveletelemek jó reprodukálhatósági mutatókkal
jellemezhetők.
(iii) A kutatók a forgácsolt CFRP alaksajátosságok indirekt (közvetett) felügyeletére a
forgácsolási erő, a forgácsolási hőmérséklet vagy a szerszámkopás mérését javasolják,
ezek azonban csak körülményesen kivitelezhetők ipari környezetben. Doktori
kutatásom harmadik fő célkitűzése egy olyan CFRP furatkészítési folyamatfelügyeleti és
diagnosztikai módszer fejlesztése, amellyel közvetlenül és egyszerűen felügyelhető a
CFRP forgácsolási folyamat.
(iv) Doktori kutatásom negyedik fő célja a szálirány forgácsolási erőre gyakorolt hatásainak
elemzése, mely eredmények alapján speciális (nem kontúrpárhuzamos, hanem szálirány
függő) kontúrmaró szerszámpályák fejleszthetők, melyekkel a vágatlan erősítő- és
kötegelőszálak mennyisége minimális.
A CFRP forgácsolási kísérleteket, vizsgálatokat és technológiai optimalizálásokat abból a célból
terveztem végezni, hogy a forgácsolás okozta mikro- és makrogeometriai hibák magasabb
szignifikanciaszinten leírhatók, becsülhetők, befolyásolhatók és minimalizálhatók legyenek.
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3. FELHASZNÁLT ANYAGOK, MŰSZEREK és ESZKÖZÖK
Ebben a fejezetben a doktori kutatásom során felhasznált (i) munkadarab anyagokat és azok
mechanikai anyagvizsgálatát, (ii) szerszámokat, szerszámgépeket és mérőgépeket, (iii)
műszereket és egyéb eszközöket ismertetem.

3.1. KÍSÉRLETI ALAPANYAGOK
A forgácsolási kísérletekhez a hajó- és repülőgépiparban is előszeretettel felhasznált egyirányban
szénszállal erősített polimer kompozit anyagokat alkalmaztam: (i) epoxi gyanta mátrixú UDCFRP (továbbiakban: epo. UD-CFRP) és (ii) vinil észter mátrixú UD-CFRP (továbbiakban: vin.
UD-CFRP). A felhasznált kísérleti alapanyagok kereskedelemben nem kaphatók, így a
munkadarabok fontosabb mechanikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata szükséges, hogy a
tudományos megállapításaim érvényességi terjedelmét és korlátait definiálni lehessen. A
mechanikai anyagvizsgálatok a következők voltak: (i) húzó-szakító vizsgálatok, (ii) ütvehajlító
vizsgálatok, (iii) rétegközi nyírás vizsgálatok és (iv) keménységmérés. A doktori értekezésemben
alkalmazott mechanikai anyagvizsgálatok elvi vázlata a 3.1. ábrán látható.

3.1. ábra Mechanikai anyagvizsgálatok elvi vázlatai: (a) húzó-szakító és (b) rétegközi nyírás vizsgálatok,
(c) Shore D keménység mérés és (d) Charpy ütőmunka vizsgálat

3.1.1. Húzó-szakító vizsgálatok
A fémeknél széleskörűen alkalmazott húzó-szakító vizsgálatokat a polimereknél is előszeretettel
használják a tönkremeneteli feszültség, rugalmassági modulusz, szakadási nyúlás stb.
meghatározására [213, 214]. Szálerősített polimerek esetében a makroszkopikus inhomogenitás
és anizotrópia miatt az anyagszerkezeti tulajdonságokat különböző szálirányokban (is) célszerű
vizsgálni [15]. A húzó-szakító vizsgálatokat az ISO 527-5:1997 szabvány szerint a BME
Polimertechnika Tanszéken található Zwick Z250 típusú számítógép vezérlésű mechanikai
szakítógéppel (3.2. ábra) végeztem el v=2 mm/min szakítási sebességgel és négy különböző
szálirány mellett (φ=0°, 30°, 60° és 90°). A szakítógép egy Zwick Xforce P típusú erőmérő cellával
volt felszerelve Fmax=250 kN-os maximális teherbírással. A húzó-szakító vizsgálatokat T°C=23°Cos klimatizált mérőszobában hajtottam végre.
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3.2. ábra (a) Zwick Z250 típusú számítógép vezérlésű mechanikai szakítógép, (b) a pofák között egy vin.
UD-CFRP próbatest, (c) φ=0° szálirányú szakító próbatestek tabolva

A φ=0° és φ=90° szálirányú szakító diagramok a 3.3. és 3.4 ábrákon, míg a próbatestek
szakadásához tartozó átlagos húzófeszültség értékek a 3.1. táblázatban találhatóak. A húzószakító anyagszerkezeti vizsgálatokhoz szükséges szálirány értelmezése a 3.1. (a) ábrán látható.
a) Húzó szakítóvizsgálat epo. CFRP φ=0°

b) Húzó szakítóvizsgálat epo. CFRP φ=90°
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3.3. ábra Húzó-szakító diagramok és a szálirány értelmezése az epo. CFRP húzó szakító anyagszerkezeti
vizsgálatokhoz (a) φ=0° és (b) φ=90° szálirányok esetében

A szakítógép útmérő rendszere által rögzített elmozdulás értékek és a valós próbatest nyúlása
nem egyezik meg a valóságban a szakítógép dinamikai tehetetlensége, holtjátéka és nyúlása
miatt, így: (i) a próbatestek rugalmassági modulusza nem számítható, (i) a szakadási nyúlása
nem rögzíthető és (iii) a szakítási diagramokon az elmozdulás (abszcissza) tengely nem
feliratozható. Vin. CFRP φ=0° irányú szakítása során a próbatestek tönkremenetele nem a húzási
irányra merőleges, hanem arra párhuzamos irányú szakadás volt. A szakítást az ISO 527-5:1997
szabványban előírtakon felül különböző keresztmetszetű és tabolt próbatestekkel is
megismételtem, de nem sikerült a húzási irányra merőlegesen szakadt tönkremenetelt elérni. A
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φ=30° és φ=60° szálirányú szakító diagramok és a teljes mérési jegyzőkönyv a 9.3.1 sz.
mellékletben található.
a) Húzó szakítóvizsgálat vin. CFRP φ=0°

b) Húzó szakítóvizsgálat vin. CFRP φ=90°
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3.4. ábra Húzó-szakító diagramok vin. CFRP húzó szakító anyagszerkezeti vizsgálatokhoz (a) φ=0° és (b)

φ=90° szálirányok esetében
3.1. táblázat Szakítószilárdság értékek epo. CFRP és vin. CFRP kompozit anyagokhoz
σ (MPa) ± s* (MPa)
Próbatest anyaga

φ=0 °

φ=30 °

φ=60 °

φ=90 °

epo. CFRP

723,00 ± 58,29

76,25 ± 1,94

34,02 ± 1,98

22,48 ± 2,88

vin. CFRP

547,85 ± 45,78

61,22 ± 5,15

17,36 ± 1,31

19,01 ± 1,83

3.1.2. Charpy ütőmunka vizsgálat
A Charpy-féle ütve hajlító vizsgálatokat az MSZ EN ISO 179-1:2010 szabvány szerint a BME
Polimertechnika Tanszéken található Ceast Resil Impact Junior típusú műszerezett ütőművel (3.5.
ábra) hajtottam végre 15 J-os kalapáccsal, négy különböző szálirány mellett (φ=0°, 30°, 60° és 90°).
Reprezentatív, elütött próbatestek láthatók a 3.5. (c) ábrán.

3.5. ábra (a) Ceast Resil Impact Junior típusú műszerezett ütőmű, (b) a készülékben egy vin. UD-CFRP
próbatest, (c) próbatestek
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a) Charpy ütőmunka epo. CFRP

b) Charpy ütőmunka vin. CFRP
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3.6. ábra Charpy féle ütőmunka (a) epo. CFRP és (b) vin. CFRP anyagokhoz

A Charpy-féle ütve hajlító vizsgálatokat T°C=23°C-os klimatizált mérőszobában hajtottam végre.
A mérési eredmények a 3.6. ábrán, a mérési jegyzőkönyv a 9.3.2 sz. mellékletben található.
3.1.3. Rétegközi nyírás vizsgálata
A laminált rétegek közti nyírás vizsgálatokat a D3846-02:2002 szabvány szerint a BME
Polimertechnika Tanszéken található Zwick Z020 típusú számítógép vezérlésű mechanikai
szakítógéppel (3.7. ábra) végeztem el v=1,3 mm/min szakítási sebességgel, φ=0° száliránnyal. A
szakítógép egy GTM 40344 típusú erőmérő cellával volt felszerelve Fmax=20 kN-os maximális
teherbírással. A rétegközi nyírás vizsgálatokat T°C=23°C-os klimatizált mérőszobában hajtottam
végre.

3.7. ábra (a) Zwick Z020 típusú számítógép vezérlésű mechanikai szakítógép, (b) a pofák között egy vin.
CFRP próbatest, (c) vin. CFRP és (d) epo. CFRP próbatestek rétegközi nyírás vizsgálatok után

A rétegközi nyírásméréshez tartozó nyírófeszültség- elmozdulás diagrammok a 3.8. ábrán
láthatók. Az epo. CFRP próbatestek tönkremeneteléhez tartozó átlagos rétegközi nyíró feszültség
τepo.CFRP=19,26 ± 0,76 MPa, míg vin. CFRP esetében τvin.CFRP=21,77 ± 0,70 MPa. A mérési jegyzőkönyv
a 9.3.3 sz. mellékletben található.
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a) Rétegközi nyírás epo. CFRP

b) Rétegközi nyírás vin. CFRP
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3.8. ábra Rétegközi nyírás diagrammok (a) epo. CFRP és (b) vin. CFRP próbatestek esetében

3.1.4. Keménységmérés
A fémeknél széleskörűen alkalmazott keménységmérési eljárások (Brinell, Rockwell, Vickers)
polimerek esetében nem mindig szolgáltatnak alkalmazható és következetes eredményeket,
elsősorban a polimerek késleltetett rugalmas deformációja miatt [215]. A Shore keménységmérés
során egy tompa tű behatolásával szembeni ellenálló képességét vizsgáljuk a termoplasztoknak
és elasztomereknek. A tompa tűt szabványos erővel nyomjuk és szabványos ideig a mérési
talpponton várakoztatunk, hogy a polimerek késleltetett rugalmas deformációját is figyelembe
lehessen venni keménységméréskor. A felhasznált polimerek viszonylagos nagy keménysége
miatt a Shore D keménység skálát alkalmaztam minősítésre.
A keménységmérést az ISO R 868:2003 / DIN 53505:2000 szabvány szerint végeztem a 3.9. ábrán
látható Zwick H04.3150 típusú mérőműszerrel. A méréseket a BME Polimertechnika Tanszéken
végeztem, a mérési idő (tű talpponton való várakoztatása) t=3 s, míg a terhelő erő F=44,48 N volt.
A keménységmérési eredmények alapján (lásd: 3.10. ábra) a doktori kutatásomban használt epo.
CFRP Shore D keménysége SD,epo.CFRP=85,5±1,9, míg a vin. CFRP Shore D keménysége
SD,vin.CFRP=88,2±0,4. A mérési jegyzőkönyv a 9.3.4 sz. mellékletben található.

3.9. ábra Shore D keménységmérő műszer és tartozékai: (a) kiértékelő egység és (b) mérőtüskeház
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Shore D keménység (-)

Shore D keménységmérés vin. CFRP és epo. CFRP esetében
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3.10. ábra Shore D keménységmérés az epo. CFRP és a vin. CFRP anyagokhoz

3.2. SZERSZÁMOK ÉS KÉSZÜLÉKEK
A forgácsolási kísérletekhez az alább felsorolt, szerszámgyártók által kompozit forgácsoláshoz
javasolt szerszámokat használtam:
(i)

D=Ø11,138 (mm) SECO SD205A-11.138-53-12R1-C1 típusú, kétcsúcsszögű
(2Кelsődleges=130°,2Кmásodlagos=60°) gyémántbevonatos csigafúró (3.11. (a) ábra)
(ii) D=Ø10 (mm) SECO 871100.0-DURA típusú, gyémántbevonatos méhsejt szármaró (3.11.
(b) ábra)
(iii) D=Ø10 (mm) FRAISA 20340.450 típusú, durva fogazású (3.11. (c) ábra); és D=Ø10 (mm)
FRAISA 20360.450 típusú, közepes fogazású bevonat nélküli keményfém méhsejt
szármarók (3.11. (d) ábra)
(iv) D=Ø10 (mm) TIVOLY 82366511000 típusú (3.11. (e) ábra) és D=Ø8 (mm) TIVOLY
82366510800 típusú (3.11. (f) ábra) egyélű, bevonat nélküli keményfém marók
(v) D=Ø8 (mm) TIVOLY 80308810808 típusú bevonat nélküli HSS egyélű szármaró (3.11. (g)
ábra)
(vi) D=Ø50 (mm) ötélű (αo=10°, γo=25°) gyorsacél szármaró (3.11. (h))

3.11. ábra Alkalmazott forgácsoló szerszámok: (a) D=Ø11,138 (mm) SECO csigafúró; (b) D=Ø10 (mm)

SECO méhsejt szármaró; (c) D=Ø10 (mm) FRAISA durva fogazású és (d) D=Ø10 (mm) FRAISA
közepes fogazású méhsejt szármarók; (e) D=Ø10 (mm) TIVOLY és (f) D=Ø8 (mm) TIVOLY egyélű
szármarók; (g) D=Ø8 (mm) TIVOLY egyélű szármaró és (h) D= Ø50 (mm) HSS szármaró
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Vékony CFRP lemezek (lemezvastagság<6 mm) fúrásakor a lemez kihajlásából eredő mikro- és
makrogeometriai hibákat és a laminált rétegek szétválását speciális támasztó készülékkel
minimalizálni lehet [134]. A fúrási kísérletekhez egy egyedileg tervezett és gyártott készüléket
alkalmaztam. A 3.12. ábrán látható készülék alkalmazásával a nominális furat körül azonos
megtámasztási körülményeket lehetett biztosítani, ezzel az alátámasztás hatása rögzített
(állandó) módon befolyásolta a kísérleti eredményeket. A vastag CFRP lemezek
(lemezvastagság>20 mm) befogása konvencionális, párhuzamos pofájú gépsatuval lett megoldva.

3.12. ábra Egyedi forgácsoló készülék: a „push-down” és „peel-up” hatásokat is csökkentő fúrókészülék

3.3. SZERSZÁMGÉPEK ÉS MŰSZEREK
A CFRP szálorientációs szögének hatásvizsgálatát egy VF22 típusú, függőleges főorsójú
háromtengelyes marógépen, míg a többi marási és fúrási kísérleteket egy Kondia B640 típusú,
függőleges főorsójú háromtengelyes CNC marógépen végeztem. Mindkét szerszámgép a BME
Gyártástudomány és –technológia Tanszék (továbbiakban: GTT) laboratóriumában található. A
porszerű forgácsot egy NILFISK GB733 típusú ipari porszívóval távolítottam el a forgácsolási
zónából.

3.13. ábra Kísérletekhez használt szerszámgépek: (a) VF22 marógép munkatere (b) Kondia B640 CNC
vezérlésű marógép és a (c) NILFISK GB733 ipari porszívó

Az elszívás szükségességét az alábbiak indokolták: (i) a szénpor a szerszámgép mozgó elemei
közé kerülve abrazívan koptatja azokat, (ii) a szénpor belélegzésének egészségkárosító hatása
van, (iii) a hűtő-kenő folyadéktartályból nehéz eltávolítani, (iv) a hűtő-kenő folyadékból nehéz
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kiszűrni. Hűtő-kenő folyadékot nem használtam a kísérletek során. A felhasznált szerszámgépek
és az ipari porszívó a 3.13. ábrán láthatóak.
A forgácsolt felületeket és éleket a BME Anyagtudomány és –technológia Tanszék Olympus
SZX16 típusú fénymikroszkópjával és a BME GTT Dino-Lite AM4013MT és Dino-Lite
AD7013MZT típusú digitális mikroszkópjaival vizsgáltam. A felhasznált mikroszkópok és
fontosabb adataik a 3.14. ábrán láthatók.

3.14. ábra Felhasznált mikroszkópok: (a) Olympus SZX16 fénymikroszkóp (b) Dino-Lite AM4013MT és (c)
Dino-Lite AD7013MZT digitális mikroszkópok

A forgácsolt felületek felületi érdességét a BME GTT Mitutoyo SJ-400 típusú taktilis felületi
érdeségmérő műszerével (3.15. (a) ábra) és a SzIE Anyagtudományi és Technológiai Tanszék
Alicona Infinite Focus típusú konfokális mikroszkópjával (3.15. (c) ábra) vizsgáltam.

3.15. ábra Mitutoyo SJ-400 típusú felületi érdességmérő műszer: (a) furat palástfelületi érdességmérése
közben (b) nagyítva ue. és (c) Alicona Infinite Focus típusú konfokális mikroszkóp

A forgácsolási erőt egy KISTLER 9257BA és egy KISTLER 9281 B típusú háromkomponenses
erőmérő cellával mértem, a kimeneti feszültségjeleket egy KISTLER 5019B 130 típusú erősítővel
erősítettem, míg az erősített adatokat egy KISTLER Dyno Ware adatgyűjtő szoftverrel
rögzítettem. A forgácsolási erőkomponensek periodicitásának validálására egy OMRON E3FDS10B4 típusú jelenlét érzékelőt szereltem a VF22 szerszámgép főorsójához. Az erőméréshez
használt műszerek és a jelerősítő a 3.16. ábrán láthatók.
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3.16. ábra (a) KISTLER 9281 B és (b) KISTLER9257BA erőmérő cellák készülékekkel és (c) KISTLER 5019B
130 jelerősítő

3.4. SZOFTVEREK
A kísérletek tervezését és kiértékelését számítógéppel segítve végeztem el a hibák csökkentése,
gyorsaság, reprodukálhatóság és rugalmasság miatt. A felhasznált szoftverek a következők
voltak: Minitab, AutoCAD, Microsoft Excel, Wolfram Mathematica, Stream Essentials,
Gwyddion, IrfanView, LabView és DoDEx. A DoDEx (Design of Drilling Experiments) egy
általam fejlesztett program, amivel gyorsan, rugalmasan és biztonságosan lehet NC programot
készíteni olyan fúrási kísérletekhez, melyeknél minden furatot más technológiai paraméterekkel
kell elkészíteni. A program képes (i) importálni egy, az AutoCAD-ben elkészített geometriai
kísérlettervet és (ii) a Minitabban tervezett technológiai információkat, amely adatok alapján
CNC programot állít elő a kiválasztott vezérlő nyelvére. A programról egy részletes leírás
található a 8.3. sz. függelékben.
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK és KIÉRTÉKELÉS
Ebben a fejezetben a saját tudományos kutatómunkám eredményeit, megállapításait és
következtetéseit ismertetem, melyek alapján az új tudományos eredményeimet tézisek
formájában közlöm.
Az első alfejezetben, forgácsolt UD-CFRP felületek érdességi tulajdonságait vizsgálom, különös
tekintettel az aritmetikai felületi érdességre fajlagosított érdességmagasságra (Rz/Ra).
A második alfejezetben a (i) helikális marási technológia folyamatparamétereinek hatásait
elemzem és optimalizálom, mely eredmények és tapasztalatok alapján fejlesztett (ii) újszerű,
iparilag is hasznosítható helikális marási folyamatfelügyeleti és -diagnosztikai módszert
ismertetek, mely módszer alkalmazásával jobb minőségű furatok készíthetők, mint rögzített
paraméterekkel végzett helikális marási műveletelemekkel.
A harmadik alfejezetben (i) UD-CFRP erősítő szálainak irányhatását vizsgálom a forgácsolási
erőre, mely eredmények alapján fejlesztett, (ii) újszerű, trochoidális jellegű szerszámpályák
hatásait ismertetem, mely szerszámpályákkal a forgácsolt éleken visszamaradt vágatlan szálak
mennyisége minimális.

4.1. FORGÁCSOLT UD-CFRP FELÜLETEK MIKROGEOMETRIAI VIZSGÁLATA
UD-CFRP kompozit anyagba forgácsolással készített furatok mikrogeometriai jellemzőit
vizsgálom ebben a fejezetben, különös tekintettel az aritmetikai felületi érdességre fajlagosított
érdességmagasságra (Rz/Ra).
4.1.1. Felületi érdesség jellemzői UD-CFRP fúrása során
4.1.1.1. Kísérleti környezet és beállítások
Hagyományos fúrási és helikális marási technológiákkal készítettem furatokat epo. UD-CFRP
kompozitba a BME Gyártástudomány és –technológia Tanszék forgácsolási laboratóriumába
telepített Kondia B640 típusú háromtengelyes, függőleges főorsójú NCT100-as vezérlésű
szerszámgépén. A forgácsolási térből egy NILFISK GB733 (p=14.7 kPa) típusú ipari porszívóval
távolítottam el a forgácsot. A fúrási kísérletekhez egy Ø11,138 SECO SD205A-11.138-53-12R1-C1
típusú kettős csúcsszögű, gyémántbevonatolt csigafúrót és egy Ø10 TIVOLY 8236651 1000 típusú
egyélű keményfém szármarót használtam. A forgácsolt furatok palástfelületének érdességi
vizsgálatait egy Mitutoyo SJ-400 típusú kontakt profilométerrel végeztem el λc=2,5 mm vágási
hullámhossz (cut-off) és v=1 mm/s előtolási sebesség alkalmazásával. A felületi érdesség
mérőszámait a DIN EN ISO 4288:1998 szabvány szerint számoltam. A gyémánthegyű kontakt
profilométer alkalmazhatóságát forgácsolt CFRP felületek érdességvizsgálatához a 9.5.2 sz.
mellékletben leírtaknak megfelelően megvizsgáltam.
A kiemelkedően magas szerszám és munkadarabköltségek, illetve a korlátozott számban
rendelkezésre álló erőforrások (alapanyag, idő, pénz stb.) miatt a kísérletek számát minimalizálni
kellett, így a forgácsolási kísérleteket a central composite inscribed (CCI) kísérlettervezési
módszerrel terveztem meg [38]. A faktorok és azok szintjei a 4.1. táblázatban láthatók. A
36

hagyományos fúrási kísérletek során a forgácsolási sebesség (vc) és az előtolás (f) hatását, míg a
helikális stratégia esetében az előző kettőn felül a szerszámpálya (spirál) menetemelkedésének
(h) a hatását is vizsgáltam. A helikális marási stratégiánál a forgácsolandó furat palástfelületén
értelmeztem az előtolási sebességet (nem a szerszám középpontot programoztam, hanem síkbeli
szerszámsugár-korrekciót (G41/42) alkalmaztam, lásd: 9.9. sz. melléklet). A faktorok hatását
válasz felület módszerrel (RSM – response surface methodology) és varianciaanalízissel
(ANOVA – analysis of variance) vizsgáltam. A kiértékelések során másodrendű válasz felületet
(a helikális stratégia esetében másodrendű hiper-felületet) illesztettem a mért pontokra, mely
felület másodrendű polinom alakját a (4.1) egyenlet írja le.
n

n

i 1

i 1

n1

n

Y ( x1 , x2 ...xn )  b0   bi xi   bii xii2    bij xi x j  

(4.1)

i 1 j i 1

ahol Y az optimalizációs paraméter, xi a faktorok, bij a regressziós együtthatók, míg δ a közelítés
hibája. A priori információk alapján várható volt a jelentős kereszthatások megjelenése a
válaszfüggvényben, ezért volt indokolt a másodrendű polinom alkalmazása.
4.1. táblázat Faktorok és kódolt értékei
Szerszámok
Csigafúró
n=2
Szármaró
n=3

Faktorok
Forgácsolási sebesség (m/min)
Előtolás (mm/ford)
Forgácsolási sebesség (m/min)
Előtolás (mm/ford)

Faktorszintek
-2n/4
-1
50
65
0,035
0,043
50
70
0,020
0,028

0
100
0,064
100
0,040

+1
135
0,078
130
0,051

+2n/4
150
0,093
150
0,060

Menetemelkedés (mm)

0,10

1,55

2,41

3,00

0,68

4.1.1.2. Eredmények
A felületi érdességméréseket ötször ismételtem meg ugyanazon furat palástfelületén, hogy a
mérésből adódó bizonytalanságot minimalizáljam. A hagyományos fúrási kísérletek eredményei
és az RSM modellek becslési hibái a 4.2. táblázatban, míg a helikális maráshoz tartozó
eredmények a 4.3. táblázatban találhatók. Az RSM modellek becslési hibáit a (4.2) képlet alapján
számoltam.

APE 

Ymért  YRSM
100(%)
YRSM

(4.2)

ahol APE (absolute percentage error) a számolt relatív hiba értéke, Ymért a mért jellemző, míg YRSM
az optimalizációs paraméter RSM modellel becsült értéke. A 4.2. táblázat alapján az átlagos
felületi érdességet az RSM modell átlagosan átl(APE(Ra))=11,21%-os relatív hibával, míg az
érdességmagasságot átlagosan átl(APE(Rz))=13,8%-os relatív hibával közelíti a hagyományos
fúrási stratégia esetén. A helikális marási stratégiával készült furatok átlagos felületi érdességét
az RSM modell átlagosan átl(APE(Ra))=34,02%-os relatív hibával, míg az érdességmagasságot
átlagosan átl(APE(Rz))=20,8%-os relatív hibával közelíti. Ez utóbbi esetben az átlagos relatív hiba
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feltehetőleg azért nagyobb, mert az optimalizációs paraméter n=3 bemenő faktor értékétől
függött, míg az előző esetben csak n=2 faktortól.
4.2. táblázat CCI kísérlettervezési mátrix a hagyományos fúrási stratégiához
Ssz.
(-)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Faktorok
vc
(m/min)
100
65
65
135
50
100
100
135
150
100
100
100
100

f
(mm/ford)
0,064
0,043
0,084
0,084
0,064
0,064
0,035
0,043
0,064
0,064
0,064
0,064
0,093

Mért értékek
Ra
(μm)
4,73
5,32
4,55
4.44
4,60
4,69
9,09
6,24
6,17
5,07
6,39
6,58
5,08

Rz
(μm)
38,7
46,2
38,9
34,5
39,3
40,3
77,3
48,7
51,9
44,2
58,8
60,5
43,0

APE
APE(Ra)
(%)
13,64
13.23
0,85
6,98
7,44
14,33
13,73
15,78
15,01
7,54
16,66
20,09
0,42

APE(Rz)
(%)
20,2
12,8
0,9
12,0
5,1
17,1
15,0
19,4
20,5
8,9
21,1
24,7
1,3

4.3. táblázat CCI kísérlettervezési mátrix a helikális marási stratégiához
Ssz.
(-)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Faktorok
vc
(m/min)
50
70
100
100
130
100
130
100
100
100
70
100
100
130
150
130
100
70
70
100

f
(mm/ford)
0,040
0,051
0,040
0,040
0,028
0,040
0,051
0,040
0,040
0,060
0,028
0,040
0,020
0,028
0,040
0,051
0,040
0,028
0,051
0,040

h
(mm)
1,55
2,41
1,55
1,55
0,68
3,00
0,68
0,10
1,55
1,55
2,41
1,55
1,55
2,41
1,55
2,41
1,55
0,68
0,68
1,55

Mért értékek
Ra
Rz
(μm)
(μm)
1,73
25,9
2,40
31,6
1,49
19,5
1,90
26,7
2,59
31,5
2,30
26,6
2,43
29,8
9,99
67,6
4,42
41,5
1,95
23,4
2,42
24,4
3,43
31,8
2,96
26,8
3,83
39,9
3,67
43,3
2,81
30,7
3,59
43,4
2,18
20,6
2,66
25,7

APE
APE(Ra)
(%)
29,84
60,98
49,30
35,59
40,65
43,40
38,80
46,74
49,92
40,66
24,04
16,46
32,42
15,48
37,27
11,86
21,69
41,68
9,60

APE(Rz)
(%)
5,6
30,0
38,0
15,1
26,6
27,3
18,2
34,7
31,8
23,0
5,9
1,1
9,4
18,3
16,0
3,2
37,9
35,2
18,4
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Az egyes faktorterek geometriai középpontjaiban rögzített forgácsolási paraméterekkel (kódolt
szintekkel: vc=0, f=0, h=0) készült furatok palástfelületi érdességprofilja a 4.1. ábrán látható. A
helikális marási stratégiával készült furatok palástfelületi érdessége a 4.1. ábrán (és a 4.2 és 4.3
táblázatokban) látható módon finomabb, mint a hagyományos stratégiával készült furatok
esetében.

4.1. ábra Felületi érdességprofil (a) hagyományos fúrási (vc=100 m/min, f=0,064 mm/ford) és (b) helikális
marási (vc=100 m/min, f=0,04 mm/ford) stratégiával készült furatok palástfelületén

A CCI kísérletterv alapján elvégzett forgácsolási kísérletek során gyűjtött érdességi adatokra RSM
módszerrel illesztett válaszfelületek a 4.2. (a) és (b) ábrán láthatók, a polinomok a (4.3)-(4.6)
egyenletekben kerülnek meghatározásra.

Racsigafuro  7,83  0,0859vc  176 f  0,000262vc  1242 f 2  0,355vc f
2

Ramaro  2  0,087vc  247 f  4,97h  0,000378vc  2840 f 2 

(4.3)

2

 1,185h 2  0,25vc f  0,0077vc h  10,4 fh

Rzcsigafuro  752,2  0,873vc  1140 f  0,000332vc  7432 f 2  2,38vc f
2

Rzmaro  5,5  0,226vc  1873 f  29,4h  0,00022vc  24276 f 2 

(4.4)

(4.5)

2

 5,66h 2  2,4vc f  0,027vc h  111 fh

(4.6)

A (4.3)-(4.6) egyenletek alapján a fúrási folyamatok optimum pontja parciális deriválással
meghatározható.
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4.2. ábra (a) Átlagos felületi érdesség a forgácsolási sebesség és az előtolás függvényében hagyományos
fúrás esetén. (b) Átlagos felületi érdesség a forgácsolási sebesség és a menetemelkedés függvényében a
helikális stratégia esetén (a faktortér geometriai közepén rögzített előtolással). Átlagos felületi érdesség az
(c) előtolás és a (d) forgácsolási sebesség függvényében.

A faktortér geometriai közepén rögzített forgácsolási sebesség esetén az előtolás hatása az átlagos
felületi érdességre a 4.2. (c) ábrán, a forgácsolási sebesség hatása (a faktortér geometriai közepén
rögzített előtolás esetén) a 4.2. (d) ábrán látható. A vizsgált paramétertartományon belül
megfigyelhető, hogy az előtolás növekedésére csökken az átlagos felületi érdesség értéke, míg a
forgácsolási sebesség növekedésére növekszik. Kisebb előtolás értékeknél és nagyobb
forgácsolási sebességek esetén feltehetőleg nagyobb hő keletkezik a forgácsolási zónában [37, 38,
78], így - a polimerek alacsony hővezetési tényezője miatt – a lokálisan kilágyult CFRP
komponenseket nehezebben vágja el a forgácsoló él a névleges mélységben: (i) a mátrixanyag
elkenődik, (ii) az erősítő szálak pedig kihajlanak, így az átlagos felületi érdesség rosszabb lesz.
A 4.3. ábrán láthatók az átlagos felületi érdességhez tartozó főhatás és kereszthatás (interakció)
diagramok. Az ábrákon és a 9.7 és 9.8. ANOVA táblázatokban (lásd: 9.4. sz. melléklet) látható,
hogy hagyományos fúrás esetén az előtolás hatása statisztikailag szignifikáns (F-érték: 7,63; pérték: 0,028), míg a helikális marás esetén a menetemelkedésnek a hatása a legnagyobb (F-érték:
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2,84; p-érték: 0,123). A vizsgált faktorok interakciója minimális mindkét vizsgált fúrási stratégia
esetében.

4.3. ábra Főhatás diagramok: (a) forgácsolási sebesség és előtolás hatása az átlagos felületi érdességre
hagyományos fúrás esetén; (b) forgácsolási sebesség, előtolás és menetemelkedés hatása az átlagos felületi
érdességre helikális marás esetén. Kereszthatás diagramok: (c) előtolás és forgácsolási sebesség
kereszthatása az átlagos felületi érdességre hagyományos fúrás esetén; (d) előtolás, forgácsolási sebesség
és menetemelkedés kereszthatásai az átlagos felületi érdességre helikális marás esetén

A forgácsolt felületek aritmetikai felületi érdességre fajlagosított érdességmagassága (Rz/Ra) kvázi
homogén anyagok esetében Rz/Ra=(4-7) μm/μm közötti átlagos értéket szokott felvenni, főképp
az alapanyagtól és a megmunkálási típustól függően (lásd: 9.5.3. sz. melléklet). Ez az arányszám
azonban CFRP forgácsolásakor jelentősen nagyobb is lehet (4.4. ábra). Ennek az oka a forgácsolt
felületen, nem a névleges helyen elvágott erősítőszálak és/vagy kötegelő szálak okozta lokális
érdesség nagyobbodásában keresendő. Ezen –forgácsolás során kihajolt– vágatlan szálak
okozzák az Rz paraméter viszonylagos magas értékét, míg az átlagos felületi érdesség
paraméterre a hatásuk csekélyebb (átlagolás miatt).

41

4.4. ábra Különböző típusú anyagok forgácsolt felületein mért Rz/Ra paraméterek: (a) palástesztergált öntött
poliamid [216], (b) palástesztergált polietilén-tereflatát [216], (c) palástesztergált polioximetilén [216], (d)
palástesztergált poli-éter-éterketon [216], (e) síkmart C45 acél [217], (f) palástesztergált Co28Cr6Mo
ötvözött acél [218], (g) fúrt 5083 alumínium ötvözet [219] és (f) helikálisan mart epo. UD-CFRP [38]

4.5. ábra Rz/Ra paraméter a hagyományos fúrással illetve a helikális marási stratégiával készült furatok
palástfelületén mért érdességi adatok alapján

A 4.5. ábrán összefoglalva láthatók az Rz/Ra paraméterek a (i) hagyományos fúrási stratégia és a
(ii) helikális marási stratégia esetében [38]. A diagramról leolvasható, hogy hagyományos fúrás
esetén az átlagos Rz/Ra=8,53 μm/μm, míg helikális marás esetében Rz/Ra=11,13 μm/μm. Ezen
arányszámok n=65 db (hagyományos fúrás), illetve n=94 db (helikális marás) mérési eredményből
átlagolódnak.
Reprezentatív furatok palástfelületeiről készült fénymikroszkópos képek láthatók a 4.6. ábrán. A
nagyított felvételeken jól felismerhetők azon fehér színű kötegelőszálak, amiket a forgácsoló
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szerszám nem tudott elvágni a névleges mélységben, ezzel növelve lokálisan az érdességi
csúcsokat.

4.6. ábra Furatok palástfelületeiről készült mikroszkópos felvételek. Beállítások: (a) hagyományos fúrás,
eredeti nagyítás xn=0,7, felbontás Res=4,7 Mpixel; (b) hagyományos fúrás, eredeti nagyítás xn=3,2, felbontás
Res=4,7 Mpixel; (c) helikális marás, eredeti nagyítás xn=0,7, felbontás Res=4,7 Mpixel; (d) helikális marás,
eredeti nagyítás xn=3,2, felbontás Res=4,7 Mpixel

4.1.2. Felületi érdesség jellemzői UD-CFRP kontúrmarása során
4.1.2.1. Kísérleti környezet és beállítások
A forgácsolási környezet, munkadarab és alkalmazott műszerek megegyeznek a 4.1.1.1.
alfejezetben ismertetett eszközökkel. A marási kísérletekhez használt forgácsoló szerszámok a
következők voltak: (i) Ø10 SECO 871100.0-DURA típusú, gyémántbevonatos méhsejt maró, (ii)
Ø10 TIVOLY 82366511000 egyélű keményfém maró, (iii) Ø10 FRAISA 20340.450 durva fogazású
és (iv) Ø10 FRAISA 20360.450 közepesen durva fogazású keményfém méhsejt szármarók. Mind
a négy szerszámmal hagyományos palástmarási kísérleteket végeztem φ=0°/180° fokos
szálirányú, kontúrpárhuzamos szerszámpályákkal, rögzített technológiai paraméterekkel: vc=160
m/min, vf=1528 mm/min, ap=15 mm, ae=5 mm, egyenirányú marás, száraz megmunkálás. A
Mitutoyo kontakt profilométerrel mért felületi érdességparamétereket a Széchenyi István
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Egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszék laboratóriumába telepített ALICONA
Infinite Focus típusú konfokális mikroszkóppal validáltam.
4.1.2.2. Eredmények
A felületi érdességprofilt kísérleti beállításonként ötször mértem le, majd a DIN EN ISO 4288:1998
szabvány alapján történő jellemzők (Ra, Rz) meghatározása után átlagoltam azokat kísérleti
beállításonként. A Mitutoyo kontakt profilométerrel mért, reprezentatív felületi érdességprofilok
láthatók a 4.7. ábrán.

4.7. ábra Mitutoyo kontakt profilométerrel mért felületi érdességprofilok: (a) SECO 871100.0-DURA (b)

TIVOLY 82366511000 (c) FRAISA 20340.450 és (d) FRAISA 20360.450 szerszámok esetén
A vártnak megfelelően, a közepesen durva fogazású FRAISA (4.7. (d) ábra) szármaró képezte a
legfinomabb felületet, míg a durva fogazású FRAISA (4.7. (c) ábra) a legdurvábbat. Az egy élű
keményfém (4.7. (a) ábra) és a SECO méhsejt (4.7. (b) ábra) szármaró közel azonos
karakterisztikájú felületi érdességprofilt generált. Noha az érdességprofilokban felismerhető a
jelek periodikussága, számos helyen azonban kiugró érdességi csúcsok és/vagy völgyek
figyelhetők meg, melyek a forgácsolt felületen visszamaradt, nem a névleges mélységen elvágott
erősítő- és/vagy kötegelőszálak jelenlétére utal. A visszamaradt vágatlan szálak jelenlétére adnak
további bizonyítást a 4.8. ábrán látható konfokális mikroszkóp által készített 3D-s felületi
topográfia felvételek, illetve a 4.9. ábrán látható optikai mikroszkóppal készített felvételeken
látható vágatlan szálak is.
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4.8. ábra Alicona konfokális mikroszkóppal mért 3D-s felületi érdességprofilok: (a) SECO 871100.0-DURA
(b) TIVOLY 82366511000 (c) FRAISA 20340.450 és (d) FRAISA 20360.450 szerszámok esetén

A konfokális mikroszkóppal készített 3D-s textúrát a Gwyddion szoftverrel értékeltem ki, a
kontakt profilométeres méréskor használt λc=2,5 mm vágási hullámhossz (cut-off)
alkalmazásával. A vonal menti érdességi kiértékeléskor thickness=3 képpont szélességű vonalon
átlagoltam a felületi érdességi jellemzőket. A vonalmenti értékelést mintánként öt alkalommal
ismételtem meg, majd átlagoltam. Reprezentatív vonal menti érdességprofilok találhatók a 9.5.1.
sz. mellékletben.
Az Rz/Ra arányszámot mindkét felületi érdesség vizsgálati módszer esetén meghatároztam (lásd:
4.10. ábra), mely eredmények alapján a következők állapíthatók meg: (i) a különböző
módszerekkel mért Rz/Ra értékek jellegre követik egymást; továbbá (ii) a közepesen durva
fogazású FRAISA méhsejt szármaróval (simító szerszám) készített felület meghaladja az Rz/Ra=14
értéket, mely azt mutatja, hogy az átlagos felületi érdességhez viszonyítva számottevő a vágatlan
szálak visszamaradása a forgácsolt felületen.

45

4.9. ábra Olympus optikai mikroszkóppal készített felvételek: (a) SECO 871100.0-DURA (b) TIVOLY

82366511000 (c) FRAISA 20340.450 és (d) FRAISA 20360.450 szerszámok esetén

4.10. ábra Különböző felületi érdességmérő eljárások alapján mért, majd számolt Rz/Ra hányadosok,
különböző marószerszámok esetén: (a) SECO 871100.0-DURA (b) TIVOLY 82366511000 (c) FRAISA

20340.450 és (d) FRAISA 20360.450 szerszámok esetén

46

Az epo. UD-CFRP kompozitban végzett (i) hagyományos fúrási, (ii) helikális marási és (iii)
kontúrmarási kísérletek során vizsgált felületi érdességek karakterisztikája alapján a következő
új tudományos megállapítást fogalmaztam meg:
1. Tézis: Egyirányban szénszállal erősített polimer (UD-CFRP) kompozit anyagban forgácsolt
felület aritmetikai felületi érdességre fajlagosított érdességmagassága (Rz/Ra) szélesebb
intervallumban szóródik, mint a kvázi homogén anyagok esetében. A forgácsolt felületen
visszamaradt, nem a névleges mélységben elvágott erősítő- és kötegelőszálak okozta lokális,
nagy érdességmagasságú csúcsok okozzák az Rz/Ra arány nagy értékét, mely arányszám
átlagos értéke a forgácsolási technológiától függően Rz/Ra=4-14 μm/μm lehet. UD-CFRP
kompozit anyagok forgácsolhatósági vizsgálatát az Rz/Ra paraméter tanulmányozásával javasolt
kiegészíteni.
Az első tézishez kapcsolódó saját publikációk: [38, 101, 220–224]
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4.2. UD-CFRP HELIKÁLIS MARÁSA
Helikális marási technológiával a CFRP furatokra jellemző makrogeometriai hibák
eredményesen csökkenthetők [38, 188]. Ezen újszerű furatkészítési stratégia technológiai
optimalizálásáról, folyamatfelügyeletéről és diagnosztikájáról szól ez a fejezet.
4.2.1. Helikális marási technológia vizsgálata UD-CFRP kompozitokban
4.2.1.1. Kísérleti környezet és beállítások
Hagyományos helikális marási (továbbiakban: helikális marás) technológiával készítettem
furatokat vin. UD-CFRP kompozitba a BME Gyártástudomány és –technológia Tanszék
forgácsolási laboratóriumába telepített Kondia B640 típusú háromtengelyes, függőleges főorsójú
NCT100-as vezérlésű szerszámgépén. A forgácsolási térből egy NILFISK GB733 (p=14.7 kPa)
típusú ipari porszívóval távolítottam el a forgácsot. A helikális marási kísérletekhez egy Ø8
TIVOLY 82366510800 típusú egyélű keményfém szármarót és Ø8 TIVOLY 80308810808 egyélű
HSS szármarót használtam. A mart élekről egy Dino-Lite AM4013MT típusú digitális
mikroszkóppal készítettem felvételeket xn=25 x-es nagyítással, +Z irányból.
4.2.1.2. Eredmények
A vágatlan szálak karakterisztikáját digitális képfeldolgozással (DIP – digital image processing)
vizsgáltam, mely folyamat során egy nagy felbontású képet (kvalitatív eredményt) elemzek
számítógépes algoritmusokkal (szűrés, binarizálás, átlagolás, megszámlálás stb.), hogy
kvantitatív mérőszámot kapjak, mellyel jellemezni lehet a vizsgált folyamatot vagy objektumot.
Doktori kutatásom során a forgácsolt alaksajátosságokról készült digitális képeket szürke
hisztogram segítségével fekete és fehér képpontokra osztottam, azaz binarizáltam (4.11. ábra) a
Wolfram Mathematica képfeldolgozó eszköztárában található „ChanVeseBinarize[]” parancs
segítségével.

4.11. ábra Digitális képfeldolgozás főbb lépései: (a) alulról megvilágított, furatról készült digitális felvétel
(b) binarizált digitális felvétel a furatról (c) mérési elrendezés

A binarizált képeket használtam fel későbbi feldolgozásra, melynek során a (i) fehér képpontok
számát megszámoltam (Wolfram Mathematica szoftverben: Length[ group[ Gather[ Flatten[
ImageData[]]]]]”), majd (ii) fajlagosítottam a névleges furatátmérőhöz tartozó képpontok
számára. Az így kapott α kvantitatív, dimenzió nélküli mérőszámmal jellemezni lehet a forgácsolt
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furatok minőségét a vágatlan szálak szempontjából. Amennyiben a területfaktor α=1, úgy a
forgácsolt furat kerületén nincsenek olyan erősítő- és/vagy kötegelőszálak, melyek a névleges
furatkontúron belülre esnek. A területfaktort a kísérleteim során egy kísérleti beállítás
háromszoros ismétlésével kapott arányszámok átlagolásával számoltam a (4.7) egyenlet alapján.



1 n Ai

n i1 A0

(4.7)

ahol α (-) a területfaktor, n=3 (db) az ismételt kísérleti beállítások száma, Ai (képpont) az i-dik
kísérleti beállítás során készült digitális felvételen számolt fehér képpontok száma, A0 (képpont)
a nominális furatról készült digitális felvételen számolt fehér képpontok száma. A mérőszám a
vágatlan szálak kétdimenziós leképezése révén szolgáltat információt a furatkontúron belüli
területen, így a vágatlan szálak térbeli jellemzésére (pl.: vágatlan szálak valós hossza, térfogata)
nem alkalmazható.
Az ismertetett képfeldolgozási módszer és az optimalizációs paraméter alkalmazhatóságát egy
epo. UD-CFRP kompozitba hagyományos fúrási technolgóiával (vc=100 m/min, vf=185 mm/min)
készített furat vizsgálatával teszteltem. Ugyanazon furatról készítettem digitális felvételeket a
Dino-Lite mikroszkóppal (i) különböző megvilágítási körülmények (alulról (4.11. (c) ábra),
felülről, felülről ernyővel) és (ii) külünböző felbontások (1028x1024, 800x600, 640x480) melett. A
vizsgálati eredményeket szemlélteti a 4.12. ábra. A teljes vizsgálti jegyzőkönyv a 9.6.1. sz.
mellékletben található.

4.12. ábra A digitális felvételek felbontásának és a megvilágítási körülményeinek a hatása a területfaktorra

A kísérleti vizsgálatok eredményei alapján a vizsgált faktortérben és körülmények esetében
megfigyelhető, hogy: (i) a digitális felvétel felbontásának és a megvilágítási környezetnek az
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interakciója jelentős a területfaktorra; (ii) a megvilágítási környezetnek a hatása jelentős; (iii)
alulról megvilágított környezet esetében a felbontásnak a hatása kicsi: FH(felbontás)=0,012 (-).
A kutatók [35, 38, 40, 44] a forgácsolási erő online mérését javasolják CFRP furat felügyelethez: a
növekvő forgácsolási erő ugyanis arra ad következtetést, hogy kopik a szerszám, míg a szerszám
kopottságának növelésével a vágatlan szálak mennyisége is teoretikusan növekszik. Az
erőmérésen alapuló fúrási felügyelet azonban csak közvetve ad tájékoztatást a furat tényleges
minőségéről, így a doktori munkám során a képfeldolgozáson alapuló furatkészítési felügyeletet
vizsgálom, ami közvetlenül ad tájékoztatást a forgácsolt alaksajátosság minőségéről. Az
erőmérésen alapuló folyamatfelügyelet továbbá nagyobb beruházási költségeket igényel
(erőmérő cella, erősítő, számítógép, szoftver stb.), mint egy képfeldolgozáson alapuló módszer.
Forgácsolási úthossz hatása
Rögzített technológiai paraméterekkel (vc=75 m/min, f=0,08 mm/ford, h=3 mm, egyenirányú
marás) készítettem furatokat helikális marással az egyélű HSS maróval és vizsgáltam a
forgácsolási hossz hatását a (i) szerszámkopásra és a (ii) területfaktorra. A szerszámkopást a
területfaktorhoz hasonló módszerrel, digitális képfeldolgozással vizsgáltam. A szerszámkopás
vizsgálati módszert a 9.6.2. sz. mellékletben ismertetem részletesen. A mérési eredmények a 4.13.
ábrán láthatók. A diagram abszcissza tengelyén listázott furatcsoportokhoz három furat mérési
eredményének átlagai tartoznak (ncsoport=25 db furatcsoporthoz nfurat=3∙25=75 db fúrási kísérlet
tartozik).

4.13. ábra Rögzített forgácsolási paraméterekkel (vc=75 m/min, f=0,08 mm/ford, h=3 mm, egyenirányú
marás) készült furatok területfaktora és a szerszámkopás a furatok darabszámának a függvényében

A diagramról egyértelműen látszik, hogy a forgácsolt furatok darabszámával (i) növekszik a
szerszámkopás mértéke, továbbá (ii) csökken a területfaktor értéke. Ez a jelenség várható volt,
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hiszen a szerszám élsugarának növekedésével (szerszámkopás) a szálvágási mechanizmus
„hajlításdominánssá” válik, így a szálak nem vágódnak el a névleges helyen, hanem kihajlanak,
ezzel növelve a területfaktor értékét.
Helikális szerszámpálya menetemelkedésének a hatása
Egy további kísérletsorozat során a helikális szerszámpálya menetemelkedésének (h) a hatását
vizsgáltam a vágatlan szálak mennyiségére. A technológiai paraméterek értékét rögzítettem,
hogy hatásukra ne változzon az optimalizációs paraméter értéke: vc=75 m/min, vf=0,08 mm/min,
egyenirányú marás. A menetemelkedést három szinten vizsgáltam, szintenként ötször
ismételtem meg a kísérleteket. A kísérletek eredményei a 4.14. ábrán láthatók.

4.14. ábra Rögzített forgácsolási paraméterekkel (vc=75 m/min, f=0,08 mm/ford, egyenirányú marás) készült
furatok területfaktora (α) a helikális szerszámpálya menetemelkedésének (h) függvényében

A vizsgált menetemelkedési tartományon egyértelműen látható, hogy a menetemelkedés
növelésének hatására a területfaktor értéke csökken, azaz a forgácsolt furatok minősége csökken.
A növekvő menetemelkedéssel nagyobb az axiális irányú fogásvétel nagysága, így (adott
szálorientációs szöghöz állandó fajlagos forgácsolási erőt feltételezve) nagyobb az axiális
forgácsolási erő-komponens, mely hatására a laminált rétegek szétválásának az esélye és a
szerszámkopás sebessége is nagyobbnak várható [47].
4.2.2. UD-CFRP helikális marása folyamatfelügyelettel
Az előzőekben ismertetett kísérleti eredmények és megfigyelések alapján, a következő két
faktornak a hatása szignifikáns a forgácsolt furatok minőségére: (i) helikális szerszámpálya
menetemelkedése (h) és (ii) marási mélység (z). Kisebb h kisebb axiális irányú forgácsolási erőt,
kisebb delaminációt, kevesebb vágatlan szálat és kisebb szerszámkopási sebességet eredményez.
Továbbá, amennyiben a szerszám programozott pontját mélyebbre küldjük, mint az a
hagyományos szemlélettel indokolt lenne, abban az esetben az élszalag még nem kopott
szakaszai nagyobb valószínűséggel vágják el az erősítő- és kötegelőszálakat, mint a már kopott
alsóbb élszakaszok. Így, a helikális marási folyamatba az alábbiak szerint célszerű beavatkozni:
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(i)

Amennyiben a furatok minősége kiváló, úgy h értékét növelni kell, hogy a
termelékenység növekedjen.
(ii) Amennyiben a furatok minősége megfelelő, úgy a technológiai paraméterek értékét nem
változtatjuk.
(iii) Amennyiben a furatok minősége kritikus, úgy h értékét csökkenteni, majd z értékét
növelni kell.
(iv) Amennyiben a furatok minősége nem megfelelő, úgy szerszámot kell cserélni.
(feltételezve, hogy a fúrási technológia képes megfelelő minőségű furatokat készíteni)
A kutatásomban h és z értékét változtattam a fenti beavatkozási elvek alapján, a 4.15. (b) ábrán
szemléltetett módon. A furatok minőségét a területfaktor segítségével állapítottam meg a
következő csoportosításban:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

kiváló minőségű a furat, ha α>α1
megfelelő minőségű a furat, ha α2<α≤α1
kritikus minőségű a furat, ha α3<α≤α2
nem megfelelő minőségű a furat, ha α≤α3

ahol α a számolt területfaktor értéke, α1=0,90, α2=0,80, α3=0,70 környezetfüggő konstansok, mely
paramétereket a (i) konstukciós követelmények, (ii) mátrix anyag és (iii) szerszámtípus alapján
célszerű adott feladathoz beállítani.

4.15. ábra Helikális marási folyamat faktorainak (a) grafikus értelmezése (h (mm) – menetemelkedés, z
(mm) – marási mélység) és (b) faktortere
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4.2.2.1. Kísérleti környezet és beállítások
A kísérleti környezet megegyezik az előző fejezetben ismertetettel. A vágatlan szálak digitális
képfeldolgozásának kiértékelését alapul véve fejlesztettem egy helikális marási
folyamatfelügyeleti és diagnosztikai módszert, mely módszer magja az alábbi:
1. n=3 db furat fúrása h0 és z0 kezdeti paraméterekkel
2. α számolása digitális képfeldolgozással (4.7) egyenlet alapján
3. α alapján az elkészült furatcsoport besorolása az ismertetett minőségi osztályokba (kiváló,
megfelelő, kritikus, nem megfelelő)
4. a minőségi osztályhoz tartozó döntés alapján módosítani a menetemelkedés (h) és a
marási mélység (z) értékeit:
a. kiváló: a marási mélységet nem változtatjuk; h értékét növeljük Ih paraméterrel,
amíg h el nem éri hmax paramétert, egyébként a menetemelkedést nem változtatjuk
b. megfelelő: sem a marási mélységet, sem a menetemelkedést nem változtatjuk
c. kritikus:
i. ha a menetemelkedés nagyobb, mint hmin paraméter, akkor a marási
mélységet nem változtatjuk; h értékét csökkentjük Ih paraméterrel, amíg
kisebb vagy egyenlő, mint hmin
ii. ha a menetemelkedés egyenlő hmin paraméterrel, akkor a menetemelkedést
nem változtatjuk; a marási mélységet növeljük Iz paraméterrel, amíg a
marási mélység nagyobb vagy egyenlő, mint zmax
d. nem megfelelő: szerszám cserélése szükséges
5. n=3 db furat fúrása a módosított h és z paraméterekkel, majd visszatérés a 2. pontra.
ahol h és z az aktuális technológiai paraméterek; h0=3 mm és z0=14 mm kezdeti paraméterek; Ih=0,5
mm és Iz=4 mm variációs intervallumok; míg hmin=0,5 mm, hmax=5 mm, zmin=14 mm és zmax=22 mm
a faktortér korlátjai. Az ismertetett algoritmus a szerszámcserélési (T) és furatszám (B)
kritériumokkal kiegészítve a 4.16. ábrán látható.
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4.16. ábra Helikális marási folyamatfelügyeleti és diagnosztikai algoritmus
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4.2.2.2. Eredmények
A rögzített technológiai paraméterekkel (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford, h=3 mm) végzett, és a
felügyelt helikális marással készített furatok területfaktora látható a furatcsoportok
függvényében a 4.17. ábrán. A diagramon jól látható, hogy a rögzített paraméterekkel készített
furatok minősége folyamatosan csökken a kifúrt furatok számával, míg a felügyelt folyamattal
készült furatok minősége:
(i)
(ii)

kezdetben (1.-7. furatcsoport) hasonló a rögzített paraméteres fúrással készült
furatokéval,
majd (9. furatcsoport-tól) statisztikailag szignifikáns módon javul és jobb is marad, mint
a rögzített paraméteres fúrással készült furatoké.

A kezdeti szakaszban (1.-7. furatcsoport), feltehetőleg a kis szerszámkopás miatt hasonlóak a
furatok területfaktorjai, míg a kísérletek későbbi szakaszában a szerszámkopást is figyelembe
vevő döntési algoritmus kifejti előnyös hatását. A 16. furatcsoport folyamatfelügyelt fúrása után
az algoritmus már nem tudta tovább csökkenteni h-t és növelni z-t, így szerszám csere
következett. Szerszámcserélés után (tekintve, hogy az új szerszám még nem kopott) z=zmin értéket
veszi fel, míg h=hopt értéket, ahogyan a 4.16. ábrán bemutatott algoritmusban is látható. A
kísérletek során az algoritmus által meghozott döntéseket (paraméterváltoztatás, szerszámcsere
stb.) a 9.6.4. sz. mellékletben ismertetem.

4.17. ábra Rögzített paraméteres helikális marással és folyamatfelügyelt marással készült furatcsoportok
területfaktora
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Helikális marási kísérleteket végeztem vin. UD-CFRP kompozitban (i) rögzített technológiai
paraméterekkel, (ii) helikális szerszámpálya menetemelkedésének módszeres változtatásával és
(iii) marási folyamatfelügyelettel, mely kísérleti eredmények alapján a következő új tudományos
megállapításokat fogalmaztam meg:
2. Tézis: Egyirányban szénszállal erősített polimer (UD-CFRP) kompozit anyagokban
forgácsolt átmenő furat élein visszamaradt, nem a névleges helyen elvágott erősítő- és
kötegelőszálak furatkeresztmetszethez arányos mennyisége az alábbi paraméterrel
jellemezhető:
𝒏

𝟏
𝑨𝒊
𝜶= ∑
𝒏
𝑨𝟎
𝒊=𝟏

ahol α (-) a területfaktor, n (db) az ismételt kísérleti beállítások száma, Ai (képpont) az i-dik
kísérleti beállítás során készült digitális felvételen számolt fehér képpontok száma, A0
(képpont) a nominális furatról készült digitális felvételen számolt fehér képpontok száma. A
területfaktor az alábbi módszerrel határozható meg: (i) forgácsolt furat alsó megvilágítása szórt
LED fényforrással. (ii) Digitális felvétel készítése a furatról, a fényforrással ellenkező oldalról.
A furat névleges tengelye legyen párhuzamos a fényképező egység optikai tengelyével. A
felvételen csak egy furat szerepelhet. (iii) A színes felvétel konvertálása szürkeárnyalatos
felvétellé. (iv) A felvétel szürke színspektrum alapján történő binarizálása. (v) Fehér képpontok
számának meghatározása, majd (vi) a fehér képpontok számának fajlagosítása névleges
geometriai méretű furat képén számlált fehér képpontok számára. A mérési módszer p=1,2 %os mérési bizonyossággal alkalmas a vágatlan szálak mennyiségi értékeléséhez.
A második tézishez kapcsolódó saját publikációk: [15, 38, 82, 93, 101, 220, 225–228]
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3. Tézis: Egyirányban szénszállal erősített polimer (UD-CFRP) kompozit helikális marása
során a forgácsolt furat élein visszamaradt, nem a névleges helyen elvágott erősítő- és
kötegelőszálak (továbbiakban: vágatlan szálak) mennyisége szignifikánsan függ a
forgácsoló él kopottsági állapotától és a helikális szerszámpálya menetemelkedésének
nagyságától. A kopottsági állapot romlásával és a menetemelkedés (h) növelésével is
növekszik a vágatlan szálak mennyisége a vizsgált faktortérben (h=1-3 mm). Ezen két
paraméter helikális marási műveletelemek közötti módszeres befolyásolásával a vágatlan
szálak mennyisége szignifikánsan csökkenthető az alábbi algoritmus segítségével:

ahol α (-) a területfaktor, Ai (képpont) az i-dik kísérleti beállítás során készült digitális felvételen
számolt fehér képpontok száma, A0 (képpont) a nominális furatról készült digitális felvételen
számolt fehér képpontok száma, α1 (-), α2 (-) és α3 (-) környezetfüggő konstansok, B (db) jelöli
az elkészítendő furatok darabszámát, T (db) jelöli a rendelkezésre álló szerszámok számát, h
(mm) jelöli a helikális szerszámpálya menetemelkedésének nagyságát, z (mm) jelöli a
megmunkálási mélységet, I (mm) jelöli a variációs intervallumot, 0 index a kezdő értéket jelöli,
míg a max és min indexek a legnagyobb illetve a legkisebb értékeket jelölik.
A harmadik tézishez kapcsolódó saját publikációk: [38, 82, 93, 101, 220, 222, 225, 226, 228, 229,
269]
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A második és harmadik tézis validálása céljából ismétlő kísérleteket végeztem el ugyanazon
kísérleti körülmények között, azonban vc=150 m/min és f=0,06 mm/ford technológiai
paraméterekkel. A kísérleti eredmények a 4.18. ábrán láthatók. A validáló kísérletek is hasonló
tendenciát mutatnak mind a rögzített paraméterekkel készített furatok minőségi
karakterisztikája, mind a felügyelt furatokénak szempontjából, mint az előző kísérleti
eredmények:
(i)
(ii)

kezdetben (1.-6. furatcsoport) hasonló a rögzített paraméteres fúrással készült
furatokéval,
majd (7. furatcsoport-tól) statisztikailag szignifikáns módon javul és jobb is marad, mint
a rögzített paraméteres fúrással készült furatoké.

4.18. ábra Rögzített paraméteres helikális marással és folyamatfelügyelt marással készült furatcsoportok
területfaktora

A kísérletek során az algoritmus által meghozott döntéseket (paraméterváltoztatás,
szerszámcsere stb.) a 9.6.4. sz. mellékletben ismertetem.
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4.3. KÜLÖNLEGES SZERSZÁMPÁLYÁK UD-CFRP PALÁSTMARÁSHOZ
4.3.1. Szálorientációs szög hatásvizsgálata UD-CFRP marása esetén
Kvázi homogén anyagok mechanikai és termodinamikai jellemzői kvázi-izotrópok, így a
forgácsolhatósági tulajdonságok kevésbé irányfüggők. Ez azonban nem igaz egy kitüntetett
irányban szálerősített kompozit anyagra. Ebben a fejezetben az UD-CFRP irányfüggőségét leíró
szálorientációs szög (φ) hatását vizsgálom a forgácsolási erőre (F).
4.3.1.1. Kísérleti környezet és beállítások
Palástmarási kísérleteket végeztem epo. UD-CFRP kompoziton a BME Gyártástudomány és technológia Tanszék forgácsolási laboratóriumába telepített, nagy merevségű VF 22 típusú,
függőleges főorsójú marógépen. A forgácsolási zónából egy NILFISK GB733 (p=14.7 kPa) típusú
ipari porszívóval távolítottam el a forgácsot. A marási kísérletekhez egy D=Ø50 mm átmérőjű,
zf=5 forgácsoló éllel (αo=10°, γo=25°) rendelkező gyorsacél szármarót használtam. A forgácsolási
erőt egy KISTLER 9281 B típusú háromkomponenses erőmérő cellával mértem és egy Labview
mérőprogram1 segítségével gyűjtöttem az adatokat, fm=18 kHz mintavételezési frekvenciával,
kísérleti beállításonként t=10 s ideig.
A forgácsolási kísérleteket a teljes faktoriális kísérlettervezési módszerrel terveztem meg. A
faktorok és azok szintjei a 4.4. táblázatban láthatók.
4.4. táblázat Faktorok és kódolt értékei
Faktorok
Szálirány (°)
Stratégia (-)

Faktorszintek
1
2
0
30
egyen ellen

3
60

4
90

5
120

6
150

A táblázatban nem listázott technológiai paraméterek értékét rögzítettem, hogy hatásukra a
vizsgált optimalizációs paraméter ne változzon: vc=230 m/min, vf=397 mm/min, ap=7 mm, ae=3 mm.
A kísérletek során a szálirány (φ) és a marási stratégia hatását vizsgáltam a forgácsolási erő egyes
komponenseire.
4.3.1.2. Eredmények
A zajjal terhelt mért erőértékeken frekvenciaszűrést alkalmaztam fh=400 Hz határfrekvenciájú,
alul áteresztő szűrő alkalmazásával (a forgácsolóélek fél=1000∙vc∙z∙(D∙π)-1≈122 Hz frekvenciával
lépnek be fogásba). Az alkalmazott frekvenciaszűrés elve a 4.19. ábrán látható. A
jellemzőgenerálás elve a következő volt:
(i)

tk=1 s kiértékelési szakasz kiválasztása a szűrt erődiagramban (t=10 s), mely idő alatt a
szerszám folyamatosan forgácsol, majd
(ii) a kiértékelési szakasz n=10 egyenlő alszakasszá osztása, majd
(iii) mindegyik alszakaszban a jellemző számítása (4.19. ábrán: Ff1), végül

1

A Labview mérőprogramot Biró István írta
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(iv)

az alszakaszokban számolt jellemzők átlagolása a kiértékelési szakaszra (4.19. ábra
alapján: Ff=10-1(∑Ffi)).

4.19. ábra Mért erőértékek frekvencia szűrése alul áteresztű butterworth szűrővel: (a) Frekvenciaspektrum
létrehozása FFT alkalmazásával (b) butterworth alul áteresztő szűrő alkalmazása (c) inverz FFT
alkalmazásával előáll a szűrt erőjel

A kiértékelés során a modellek adekvátvizsgálatát regressziós analízissel végeztem el:
amennyiben a mért pontokra illesztett n-ed rendű regressziós polinom illeszkedés négyzete
kisebb volt, mint R2=0,9, úgy a polinom fokszámát n=n+1 emeltem. A regressziós analízis a 9.7.4.
sz. mellékletben található. A reprodukálhatósági szórást a φ=90° szálirányú kísérleti beállítás
ötszörös ismétlésével kapott tapasztalati szórásértékek átlagolásával határoztam meg a (4.8)
egyenlet alapján.
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(4.8)

ahol r jelöli a reprodukálhatósági szórást, n=5 az ismételt kísérleti beállítások száma, m=10 a
kiértékelési alszakaszok száma, míg Y a szűrt erődiagram alapján meghatározott optimalizációs
paraméter értéke.
UD-CFRP egyenirányú marása során ébredő forgácsolási erőkomponensek értékei láthatók a
szálorientációs szög függvényében a 4.20. ábrán. A szálorientációs szög hatása az előtolás irányú
forgácsolási erőkomponensre szignifikáns (Ff főhatása: FH(Ff)=473,55 N), míg a radiális és passzív
erőkomponensek hatása kisebb (FH(Fr)=27,36 N, FH(Fp)=51,68 N). Az egyenirányú marás során
ébredő Fegy(φ) függvényt a (4.9) egyenlet írja le.

4.20. ábra CFRP egyenirányú marása során ébredő forgácsolási erőkomponensek a szálorientációs szög
függvényében

 Ff (  ) 

d f  3  c f  2  bf   a f

 

5
4
3
2
Fegy (  )   Fr (  )    f r  er  d r  cr  br  ar  ,  0;180
 Fp (  )  f p 5  e p 4  d p 3  c p 2  bp  a p 

 


(4.9)

ahol f index az előtolás irányt, r index a radiális irányt és p index a passzív irányt, míg a, b, c, d, e
és f a regressziós együtthatókat jelölik, mely utóbbiak értékei a 9.7.4. sz. mellékletben találhatók.
Az eredő Fegy(φ) erőt (forgácsolási erő) a (4.10) egyenlettel számoltam.

Fegy (  )  Ff (  )2  Fr (  )2  Fp (  )2

(4.10)

Az Ff(φ) függvénynek minimum pontja van, mely minimum pont környezetébe célszerű a
laminált kompozit anyagok forgácsolási technológiáját tervezni, hiszen ezen szálorientációs
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szögek alkalmazásával csökkenthető a forgácsolási erő, mely csökkenésével együtt csökkenthető
a (i) szerszámkopás, (ii) a munkadarab hősokkja és a (iii) laminált rétegek szétválása
(delamináció). Ez az erőminimum számolható az Fegy(φ) függvény deriválásával a (4.11) egyenlet
szerint.

d
Fegy (  )  0 választ
 min  123,33; F f (  min )  423,90 N
d

(4.11)

Erőminimumon történő egyenirányú UD-CFRP maráshoz φopt=123° (+21°, -23°) szálorientációs
szög tartományon belülre célszerű a technológiát tervezni. A minimum helyhez tartozó felső és
alsó hibasávot a Wolfram Mathematica programmal számoltam az alábbi algoritmus segítségével
(4.21. ábra):
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

deriválással meghatároztam az F(φ) függvény szélsőértékeit
a függvény értelmezési tartományán belüli szélsőértékek közül kiválasztottam a
műszakilag megfelelőt (φopt - abszolút minimum hely)
φmin értékhez tartozó függvényértéket (Fopt) számoltam
a reprodukálhatósági szórást (r) hozzáadtam Fopt értékéhez Fhatár=Fopt+r
Fhatár függvény értékekhez tartozó helyeket meghatároztam: φhatár,i
φhatár,i helyek közül kiválasztottam a φmin értékhez jobbról és balról is a legközelebbi
értékeket: φa és φf
Az erőminimumhoz tartozó optimális hely az alábbi módon jellemzett:
a. névleges hely: φopt
b. felső határérték: φf
c. alsó határérték: φa

4.21. ábra Erőminimum helyéhez tartozó hibaszámítás szemléltetése

UD-CFRP ellenirányú marása során ébredő forgácsolási erőkomponensek értékei láthatók a
szálorientációs szög függvényében a 4.22. ábrán. A szálorientációs szög hatása az előtolás irányú
forgácsolási erőkomponensre (FH(Ff)=570,74 N) és a radiális erőkomponensre (FH(Fr)=364,26 N)
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szignifikáns, míg a passzív erőkomponens hatása kisebb, (FH(Fp)=74,53 N). Az ellenirányú marás
során ébredő Fell(φ) függvényt a (4.12) egyenlet írja le.

4.22. ábra CFRP ellenirányú marása során ébredő forgácsolási erőkomponensek a szálorientációs szög
függvényében

 Ff (  ) 

d f  3  c f  2  bf   a f

  5

4
3
2
Fell (  )   Fr (  )    f r  er  d r  cr  br  ar  ,  0;180
 Fp (  ) 

d p 3  c p 2  bp  a p

 


(4.12)

ahol f index az előtolás irányt, r index a radiális irányt és p index a passzív irányt, míg a, b, c, d, e,
és f a regressziós együtthatókat jelölik, mely utóbbiak értékei a 9.7.4. sz. mellékletben találhatók.
Az eredő Fell(φ) erőt a (4.10) egyenlettel számoltam. Az Fell(φ) függvénynek ellenirányú marás
esetében is minimum pontja van:

d
Fell (  )  0 választ
min  155,59; F f (  min )  316,51N
d

(4.13)

Erőminimumon történő ellenirányú UD-CFRP maráshoz φopt=156° (+26°, -33°) szálorientációs
szög tartományon belülre célszerű a technológiát tervezni. A minimum helyhez tartozó
hibaszámítás elve a 4.21. ábrán látható.
Az egyen- és ellenirányú marások esetében a forgácsolási erőminimum pontok helye különböző,
így marási szerszámpályák tervezésekor ezt célszerűen figyelembe kell venni. Jelenlegi CAM és
CAD/CAM szoftverek beépített maróciklusai jellemzően nem alkalmasak arra, hogy időben
optimalizált síkmaró szerszámpályák generálása során az egyenirányú és ellenirányú
pályaszakaszokhoz más-más orientációs szöget rendeljenek. Így az iparilag hatékony, UD-CFRP
láncolt marószerszámpálya tervezéshez javaslom az φopt=max(Fegy(φ)=Fell(φ))=128° szálorientációs

63

szög alkalmazását erőminimalizáláshoz. Váltott stratégiájú
alkalmazandó szögérték grafikus ábrázolása a 4.23. ábrán látható.

maró

szerszámpályákhoz

4.23. ábra CFRP egyenirányú és ellenirányú marása során ébredő forgácsolási erő a szálorientációs szög
függvényében

Az epo. UD-CFRP kompoziton végzett egyen- és ellenirányú palástmarási kísérletek során a
szálirány hatását vizsgáltam a forgácsolási erő egyes komponenseire, mely alapján a következő
új tudományos megállapítást fogalmaztam meg:
4. Tézis: Egyirányban szénszállal erősített polimer (UD-CFRP) kompozit egyen- és
ellenirányú palástmarási stratégiáihoz tartozó forgácsolási erő F(φ)=[Ff(φ), Fr(φ), Fp(φ)] φ∈
[0°;180°) függvény elemzése során belátható, hogy:
(i)

(ii)

UD-CFRP palástmarása során a szálorientációs szög szignifikánsan befolyásolja a
forgácsolási erőt. A forgácsolási erőnek a szálorientációs szög függvényében
minimuma van mindkét marási stratégia alkalmazásánál.
A forgácsolási erőminimum hely egyen- és ellenirányú marásnál nem azonos:
egyenirányú marás esetén φopt=123° (+21°, -23°), míg ellenirányú marás esetén
φopt=156° (+26°, -33°).

ahol F (N) a forgácsolási erőt, f index az előtolás irányt, r index a radiális irányt, p index a
passzív irányt és φ (°) a szálorientációs szöget jelöli.
A negyedik tézishez kapcsolódó saját publikációk: [15, 101, 223, 226, 230–237, 270]
Az erőminimumon történő forgácsolás polimer mátrixú kompozitoknál kardinális feladat, hiszen
a (i) szerszámkopás sebességének csökkentésén túl a (ii) forgácsoló éleken ébredő súrlódási erők
okozta hőfejlődés (mátrix beégés) csökkentése és a (iii) laminált rétegek szétválásának
(delamináció) csökkentése is elérhető [54].
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Kvázi homogén szerkezetű anyagok forgácsolásierő-optimalizált marásához történő
mozgáspálya (szerszámpálya) tervezéskor a forgácskeresztmetszetet célszerű elsődlegesen
optimálni [238, 239]. UD-CFRP kompozit esetében az anizotrópia miatt az erősítőszálak iránya is
jelentősen befolyásolja az erőminimumra optimalizált marási szerszámpályákat, így UD-CFRP
marásakor ezzel is célszerű számolni.
4.3.2. Forgácsolt élen visszamaradt vágatlan szálak vizsgálata UD-CFRP marása során
Az előző kísérleti eredmények és a további priori információk alapján elmondható, hogy UDCFRP φ=180° szálorientációs szögű egyenirányú marása egy kedvezőtlen technológiai
körülmény, ami kerülendő mind a várható magas forgácsolási erők miatt, mind a várhatóan nagy
mennyiségű vágatlan erősítő- és kötegelőszálak visszamaradása miatt [81]. Sok esetben
előfordulhat azonban, hogy nincsen lehetőség a szálorientációs szög befolyásolására hagyományos szemlélettel -, hiszen egy kontúrmaró ciklusnál φ kiadódó mennyiség. Ebben a
fejezetben az ilyen jellegű, kedvezőtlen technológiai körülmény (φ=180°) hatásait vizsgálom a
vágatlan szálak karakterisztikájára. Továbbá egy újszerű technológiai megoldást ismertetek,
amivel a kedvezőtlen technológiai körülmény lokálisan feloldható.
4.3.2.1. Kísérleti környezet és beállítások
Palástmarási kísérleteket végeztem epo. UD-CFRP kompoziton a BME Gyártástudomány és technológia Tanszék forgácsolási laboratóriumába telepített, Kondia B640 típusú
háromtengelyes, függőleges főorsójú NCT100-as vezérlésű szerszámgépén. A forgácsolási
zónából egy NILFISK GB733 (p=14.7 kPa) típusú ipari porszívóval távolítottam el a forgácsot. A
marási kísérletekhez speciális CFRP kompozit marókat használtam: (i) Ø10 FRAISA 20340.450
durva fogazású és (ii) Ø10 FRAISA 20360.450 közepes fogazású keményfém méhsejt
szármarókat. A forgácsolt palástfelületek érdességi vizsgálatait egy Mitutoyo SJ-400 típusú
kontakt profilométerrel végeztem el λc=2,5 mm vágási hullámhossz (cut-off) és v=1 mm/s
előtolási sebesség alkalmazásával. A technológiai paraméterek értékét rögzítettem, hogy
hatásukra a vizsgált optimalizációs paraméter ne változzon: φ=180°, vc=160 m/min, vf=1528
mm/min, ap=15 mm, ae=5 mm, egyenirányú marás. A mart élekről Dino-Lite AM4013MT típusú
digitális mikroszkóppal készítettem felvételeket xn=70x-es nagyítással, +Z irányból. A kísérletek
során két kategória faktor (x1: szerszámtípus és x2: szerszámpálya-típus) hatását vizsgáltam a
vágatlan szálak karakterisztikájára. A két szerszámpálya típust szemlélteti a 4.24. ábra.
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4.24. ábra A kísérletek során vizsgált marási szerszámpályák: (a) φ=180°, hagyományos kontúrmarás és

φ=100°, trochoidális jellegű szerszámpálya, (b) trochoidális jellegű szerszámpálya szakaszai
A hagyományos kontúrmarás (4.24. (a) ábra) esetén teljesül a kedvezőtlen technológiai
körülmény (φ=180°). A speciális trochoidális szerszámpálya (4.24. (b) ábra) alap ötlete, hogy a fő
forgácsolási pályaszakaszban a szálorientációs szög φ=100°, amely szögérték mellett a
forgácsolási körülmények ideálisnak várhatók az előzetes kísérleti eredmények alapján (lásd:
4.3.1. fejezet).
4.3.2.2. Eredmények
A mart élekről készített felvételeket digitális képfeldolgozással vizsgáltam. A vizsgálat
előkészületeit a 4.25. ábrán szemléltetett főbb lépésekben tettem meg:
(i)

a digitális felvételeket előkészítettem (vágás és szín hisztogram alapján szűrés)
binarizálásra az Irfan View képfeldolgozó program segítségével, majd
(ii) binarizáltam a képeket a Wolfram Mathematica program beépített binarizáló
algoritmusa segítségével, végül
(iii) 1280x500 képpont nagyságú kiértékelési területre vágtam a felvételeket, melyek csak a
vágatlan szálakat tartalmazzák (4.25. (c) ábra).

4.25. ábra Képfeldolgozáshoz használt digitális felvételek előkészületeinek főbb lépései. (a) eredeti felvétel
(b) binarizált felvétel (c) kiértékelési területre szűkített, binarizált felvétel
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A képfeldolgozásra előkészített felvételeket (4.25. (c) ábra) panorámaillesztéssel egymás mellé
helyeztem, majd ablakozás módszerrel (4.26. ábra) számoltam a vágatlan szálak
karakterisztikáját jellemző újszerű mennyiségeket:
(i)
(ii)

Ab (mm2/m): vágatlan szálak területe a mart élhosszra fajlagosítva, meghatározva a (4.14)
egyenletben
X (mm): vágatlan szálak átlagos maximális magassága, meghatározva a (4.15)
egyenletben

Ab  c

11 n
11 n
p

abi
 mi l n 
l n i1
i 1

(4.14)

ahol Ab (mm2/m) a vágatlan szálak területe a mart élhosszra fajlagosítva, c (mm2/képpont) a
képpontszámra fajlagosított terület, l (m) a mart élhossz, n (db) az ablakok száma, pm (db) a mért
képpontok darabszáma, ab=cpm (mm2) egy ablakban lévő fekete képpontok területe. Ab mérőszám
megmutatja, hogy egységnyi mart élen mekkora a nem a névleges helyen elvágott, visszamaradt
erősítő- és kötegelőszálak mérési irányra merőleges vetületi területe. A mérőszám nem veszi
figyelembe azon helyzetű vágatlan szálakat, melyek a mart élhez képest a munkadarab oldalán
helyezkednek el.

1 n
X   xi
n i1

(4.15)

ahol X (mm) a kiértékelési ablakonként mért vágatlan szálak maximális magasságának átlaga, n
(db) az ablakok száma, míg xi (mm) az i-dik ablakban mért vágatlan szálak maximális magassága.
Mindkettő (Ab, X) paraméter a vágatlan szálak kétdimenziós leképezése alapján ad eredményt (a
felvételek +Z irányból készültek), így térfogati jellemzésre nem szolgálnak. Ezzel a módszerrel
azonban gyorsan, jó reprodukálhatósági mutatókkal lehet iparilag is minősíteni a mart UD-CFRP
éleket.

4.26. ábra Sematikus ábra a vágatlan szálak karakterisztikáját jellemző optimalizációs paraméterek
számításához. (a) vágatlan szálak területe a mart élhosszra fajlagosítva (b) legmagasabb vágatlan szálak
átlaga
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4.27. ábra Digitális felvétel felbontásának hatása a vágatlan szálak fajlagos területére

Azonos mérési körülményekkel azonban különböző felbontással készítettem digitális
felvételeket egy palástmart UD-CFRP élről, hogy a felbontás hatását vizsgálni tudjam Ab
mérőszámra. A mérési eredményeket szemlélteti a 4.27. ábra. A vizsgált paramétertarományon
belül a maximális (1280x1024) felbontást javaslom a digitális képfeldolgozáshoz. A mérési
eredmények a 9.8.1. fejezetben vannak részletezve.
4.5. táblázat Palástmarási kísérletek eredményei
Szerszám

Szerszámpálya

X (mm)

Ab (mm2/m)

Ra (μm)

durva fogazású

hagyományos

2,068

295,6

18,84

közepes fogazású

hagyományos

2,029

218,8

3,74

durva fogazású

speciális

0,362

23,6

19,61

közepes fogazású

speciális

0,301

21,1

2,03

A kvantitatív kísérleti eredmények a 4.5. táblázatban láthatók rendszerezve, a kvalitatív
eredmények pedig a 4.28. ábrán szemléltetve. Jól látható mind az egzakt értékek, mind a
felvételek alapján, hogy a speciális szerszámpályával –a vártaknak megfelelően– kevesebb
vágatlan szál maradt vissza az UD-CFRP éleken. Az általam fejlesztett speciális szerszámpályával
a mart él Ab értéke tizede a hagyományos technológiával mart él Ab értékéhez képest, míg X az
ötöd része a hagyományos X értékéhez képest. Továbbá, nem volt megfigyelhető számottevő
hatása a szerszámtípusnak a vizsgált makrogeometriai paraméterekre.
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4.28. ábra Hagyományos és speciális szerszámpályákkal mart UD-CFRP kompozit éleiről készült binarizált
felvételek. (a) hagyományos szerszámpálya (φ=180°) durva fogazású méhsejt maróval, (b) speciális
szerszámpálya (φ=100°) durva fogazású méhsejt maróval, (c) hagyományos szerszámpálya (φ=180°)
közepes fogazású méhsejt maróval, (d) speciális szerszámpálya (φ=100°) közepes fogazású méhsejt
maróval

A forgácsolt felületek mikrogeometriai jellemzésére az átlagos felületi érdességet használtam,
melyet a DIN EN ISO 4288:1998 szabvány szerint számoltam. A kvantitatív eredményeket a 4.5
táblázat foglalja össze, míg az érdességprofilok a 4.29. ábrán láthatók.

4.29. ábra (a) a hagyományos szerszámpálya és (b) a speciális szerszámpálya alkalmazásával készített mart
felületek érdességi profilja

Az eredményekből jól látható, hogy a szerszámnak jelentős hatása van a mart felület
érdességprofiljára: a durva fogazású méhsejt szármaróval mart felületek érdessége közel egy
nagyságrenddel rosszabb, mint a közepes fogazású maróval készített felületeké. A marási
szerszámpályáknak azonban kicsi a hatása a felületek érdességjellemzőire.
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A kísérletek során alkalmazott speciális trochoidális szerszámpálya fő szakaszának
általánosítását a 4.30. ábra alapján a (4.16) egyenlet szerint fogalmazom meg.

cos(  )  sin(  ) cos(  )  sin(  ) cos(  )  sin(  ) 1
1
v f ( K , , )  


   ,  0;180
 sin(  ) cos(  )   sin(  ) cos(  )   sin(  ) cos(  )  0 
(4.16)
ahol vf1 az előtolási sebesség irányvektorát jelöli a munkadarab koordinátarendszerében (G54,
tengelyei: X, Y, Z), β a munkadarab marni kívánt élének az X tengellyel bezárt szögét, K a
munkadarab erősítőszálainak az irányát jelöli a munkadarab marni kívánt éléhez képest, míg φ
a szálorientációs szöget jelöli. A szögek értelmezése a 4.30. ábrán látható. A (4.16) egyenlet tagjait
összeszorozva, kifejtve és leegyszerűsítve a (4.17) egyenletet adódik.

cos(      )
1
v f (  , , )  
 ,  0;180
 sin(      ) 

(4.17)

430. ábra A speciális trochoidális szerszámpálya fő szakaszának (vf) a meghatározása, amennyiben (a) a
marni kívánt élszakasz profilja egybeesik a munkadarab nullpont X tengelyével, vagy (b) a marni kívánt
élszakasz profilja általános helyzetű
A (4.17) egyenlet alapján számolható előtolási sebesség irányvektorának hossza egységnyi, így

az előtolási sebesség abszolútértékével beszorozva megkapjuk az előtolási sebességvektort:

cos(      )
v f (  , ,  )  v f 
 ,  0;180
 sin(      )

(4.18)

A (4.18) egyenletet alkalmazva tetszőleges UD-FRP élkontúrhoz kedvező szerszámpályákat lehet

generálni. UD-CFRP egyenirányú marása esetében φ=123° (+21°, -23°) alkalmazása célszerű a
forgácsolási erő és a vágatlan szálak mennyiségi minimalizálása céljából.
A jelen fejezetben ismertetett mérési módszer és eredmények alapján a következő új tudományos
megállapításokat fogalmaztam meg:
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5. Tézis: Egyirányban szénszállal erősített polimer (UD-CFRP) kompozit palástmarása során
a forgácsolt éleken visszamaradt, nem a névleges helyen elvágott erősítő- és kötegelőszálak
(továbbiakban: vágatlan szálak) egységnyi forgácsolt élhosszra fajlagosított kvantitatív
mennyisége az alábbi optimalizációs paraméterrel jellemezhető:

Ab  c

11 n
11 n
p

abi
 mi l n 
l n i1
i 1

ahol Ab (mm2/m) a vágatlan szálak területe a mart élhosszra fajlagosítva, c (mm2/képpont) a
képpontszámra fajlagosított terület, l (m) a mart élhossz, n (db) az ablakok száma, pm (képpont)
a mért képpontok darabszáma, ab=cpm (mm2) egy ablakban lévő fekete képpontok területe. Ab
mérőszám megmutatja, hogy egységnyi mart élen mekkora a nem a névleges helyen elvágott,
visszamaradt erősítő- és kötegelőszálak mérési irányra merőleges vetületi területe. Ab
paraméter az alábbi módszerrel határozható meg: (i) forgácsolt él szórt megvilágítása és
egyszínű háttér elhelyezése a sorjásodott él mögé. (ii) n darab digitális felvétel készítése a mart
élről, a felvételek között egyenlő távolság legyen. A fényképező egység optikai tengelye legyen
párhuzamos a palástmart lemez normálvektorával. (iii) A felvételek vágása a névleges mart él
mentén. A vágott felvételen csak a vágatlan szálak látszódjanak. (iv) A vágott felvételek
konvertálása szürkeárnyalatos felvétellé. (v) A felvételek szürke színspektrum alapján történő
binarizálása. (vi) Fekete képpontok számának meghatározása, majd (vii) a fekete képpontok
számának fajlagosítása egységnyi mart élhosszra.
Az ötödik tézishez kapcsolódó saját publikációk: [101, 230, 233, 235, 237, 240]

6. Tézis: Egyirányban szénszállal erősített polimer (UD-CFRP) kompozit egyenirányú
palástmarása során visszamaradt, nem a névleges helyen elvágott erősítő- és kötegelőszálak
mennyiségét olyan trochoidális jellegű szerszámpályával lehet minimalizálni, mely
egyenirányú marási pályarendszer főszakaszának előtolási sebességvektora az alábbi
egyenlettel számolható:

cos(      )
v f (  , ,  )  v f 
 ,  0;180
 sin(      )
ahol vf (mm/min) az előtolási sebességet, β (°) a munkadarab marni kívánt élének a
munkadarabnullpont X tengelyével bezárt szögét, K (°) a munkadarab erősítőszálainak a marni
kívánt éllel bezárt szögét, míg φ (°) a szálorientációs szöget jelöli. vf értéke adott szerszámtípus
(geometria, anyag, bevonat, állapot) alapján választandó, míg φ=123° (+21°, -23°) között
meghatározandó.
A hatodik tézishez kapcsolódó saját publikációk: [81, 101, 230, 233, 235, 237]
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5. ÖSSZEFOGLALÁS és KITEKINTÉS
A szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozit anyagok, főképp a kiváló fajlagos mechanikai
tulajdonságaik miatt az elmúlt években a „high-tech” iparágak előszeretettel alkalmazott
szerkezeti
anyagai
lettek.
Forgácsolásuk
sokszor
elkerülhetetlen,
azonban
a
forgácsolástechnológiai tervezésük rendkívül bonyolult.
Doktori kutatásomban egyirányban szénszállal erősített polimer (UD-CFRP) kompozit anyagok
forgácsolása során keletkező mikro- és makrogeometriai hibák kialakulásának okait,
mérhetőségét és befolyásolhatóságát vizsgáltam módszeresen megtervezett forgácsolási
kísérletekkel. Az elvégzett fúrási (n=23), helikális marási (n=332) és kontúrmarási (n=28) kísérletek
eredményeinek kiértékelése alapján a következő főbb következtetéseket vontam le:
(i)

UD-CFRP kompozit anyagban forgácsolt felület aritmetikai felületi érdességre
fajlagosított érdességmagassága (Rz/Ra) szélesebb intervallumban szóródik, mint a kvázi
homogén anyagok esetében. A forgácsolt felületen visszamaradt, nem a névleges
mélységben elvágott erősítő- és kötegelőszálak (továbbiakban: vágatlan szálak) okozta
lokális, nagy érdességmagasságú csúcsok okozzák az Rz/Ra arány nagy értékét, mely
arányszám átlagos értéke a forgácsolási technológiától függően Rz/Ra =4-14 (μm/μm)
lehet. Az Rz/Ra mérőszám egy célértéktől való eltérésének mértéke alapján eldönthető,
hogy szükséges-e a megmunkált felület utólagos megmunkálása.
(ii) UD-CFRP kompozit anyagban forgácsolt átmenő furat vágatlan szálainak
furatkeresztmetszetre fajlagosított mennyiségét leíró paramétert és mérésének
módszertanát dolgoztam ki, mellyel jó reprodukálhatósági mutatókkal jellemezhetők a
furatok.
(iii) UD-CFRP kompozit helikális marása során a vágatlan szálak mennyisége szignifikánsan
függ a forgácsoló él kopottsági állapotától és a helikális szerszámpálya
menetemelkedésének nagyságától. A kopottsági állapot romlásával és a
menetemelkedés növelésével is növekszik a vágatlan szálak mennyisége a vizsgált
tartományon. Ezen két paraméter helikális marási műveletelemek közötti módszeres
befolyásolásával (az általam fejlesztett folyamat felügyeleti és diagnosztikai
algoritmussal) a vágatlan szálak mennyisége szignifikánsan csökkenthető.
(iv) UD-CFRP palástmarása során a szálorientációs szög szignifikánsan befolyásolja a
forgácsolási erőt. A forgácsolási erőnek a szálorientációs szög függvényében minimuma
van mindkét marási stratégia (egyen- és ellenirány) alkalmazásánál. A forgácsolási
erőminimum hely egyen- és ellenirányú marásnál nem azonos.
(v) UD-CFRP kompozit palástmart élein visszamaradt vágatlan szálak mart élhosszra
fajlagosított mennyiségét leíró paramétert és mérésének módszertanát dolgoztam ki.
(vi) Újszerű
szerszámpálya
rendszert
fejlesztettem
UD-CFRP
kompozitok
kontúrmarásához, mely technológia alkalmazásával kevesebb vágatlan szál marad
vissza a mart élen, mint a hagyományos kontúrpárhuzamos palástmarási
technológiával.
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A tudományos eredményeim közvetlenül hasznosíthatók ugyan a CFRP anyagokat forgácsoló
vállalatok által, azonban további finomításuk elkerülhetetlen. Jövőbeni kutatási céljaim a
következőkben fogalmazódnak meg:
(i)

Helikális marási technológia folyamatfelügyeleti módszerének továbbfejlesztése,
melyben a területfaktor átlagolási számát (jelenleg n=3) változóként alkalmaznám, mely
változó értékét az optimalizációs paraméter szórásának a nagysága befolyásolná. Ezzel
elérhető lenne, hogy a fejlesztett algoritmus nem a rögzített mennyiségű (n=3) kifúrt
furat kiértékelése után döntsön, hanem lehetőséget adjon a hamarabbi döntésre.
(ii) A téziseimben megfogalmazott képfeldolgozási módszerek automatizáltsági szintjének
és számítási sebességének növelése, hogy ipari környezetben is hatékonyan
alkalmazható legyen. Az automatizáltság szintjének emeléséhez olyan programot
szükséges fejleszteni, amely kommunikálni képes a szerszámgép vagy robot
vezérlőjével is, míg a számítási gyorsaságot grafikai kártyára (GPU) írt programmal
lehetne növelni.
(iii) Az élmarási feladatokra levezetett előtolási sebességvektor függvény argumentumainak
kibővítése, hogy általános térbeli görbékre is használható legyen.
(iv) A trochoidális jellegű szerszámpályák kilágyítása, mely elengedhetetlen a nagy
sebességű megmunkáláshoz. A kilágyítás módját (köríves, spline, spirál stb.) és
nagyságát szimulációval és kísérletekkel szeretném vizsgálni.
További trendek, melyek várhatóan számottevően befolyásolják a következő évek CFRPforgácsolástechnológia tématerület kutatási irányait: (i) műveletelemek idejének csökkentése, (ii)
ultraszonikus forgácsolás technológiai vizsgálata és optimalizálása [241–245], (iii) fenntartható
forgácsolás elveinek ütköztetése a hatékonysági elvárásokkal [246, 247, 248, 249], (iv) intelligens
(okos) forgácsolás hatékonyságának fejlesztése és alkalmazhatóságának kiterjesztése [250].

73

6. SUMMARY
Carbon fibre reinforced polymer (CFRP) composites have good specific mechanical properties,
these materials are therefore widely used by the high-tech industries. It is often necessary to
machine CFRP composite laminates, however, those are greatly difficult-to-cut materials.
The main objective of my doctoral research was the experimental analysis of machined micro and
macro geometrical damages on unidirectional carbon fibre reinforced polymer (UD-CFRP)
composites. Evaluating the results of drilling (n=23), helical milling (n=332) and contour milling
(n=28) experiments, the following main conclusions can be drawn:
(i)

The surface roughness depth (Rz/Ra) specific for arithmetic surface roughness in a UDCFRP composite material is spread over a wider range than for quasi-homogeneous
materials. The local high-roughness peaks caused by reinforcing and bonding fibres
(hereinafter referred to as "uncut fibres") that remain on the machined surface cause high
values of the Rz/Ra ratio, which average value depends on the cutting technology:
Rz/Ra=4-14 (μm/μm). The degree of deviation of the Rz/Ra metric from a target value can
be used to decide whether or not the machined surface needs additional operations.
(ii) I developed (a) a parameter describing the amount of uncut fibres of a machined through
hole in a UD-CFRP composite material, and (b) its measurement methodology, which
characterizes the holes with good reproducibility.
(iii) During helical milling of UD-CFRP, the amount of uncut fibres is significantly
dependent on the abrasion state of the cutting edge and the extent of helical tool path
pitch. As the abrasion condition deteriorates and the thread pitch increases, the amount
of uncut fibres increases. By systematically influencing these two parameters between
helical milling operation elements (by the process monitoring and diagnostic algorithm
I developed) the amount of uncut fibres can be significantly reduced.
(iv) During edge trimming of UD-CFRP, the fibre orientation angle significantly influences
the cutting force. The cutting force as a function of the orientation angle has a minimum
when using both milling strategies (climb and conventional miling). The minimum
cutting force location for climb and conventional milling is not the same.
(v) I developed a parameter describing the milled edge-specific amount of uncut fibres
remaining at the outer edges of the UD-CFRP composite.
(vi) I have developed a novel tool path system for contour milling of UD-CFRP composites,
which uses less uncut fibre left on the milled edge than traditional contour parallel
milling technology.
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The discussed novel scientific results can be applied by the high-tech industries, however, the
following future work can be carried out in order to increase the efficiency and the reliability:
(i)

Development of a novel orbital drilling monitoring and diagnostics method in order to
increase efficiency. By the application of monitoring of the deviation of area factor, it
would be possible to decrease the number of drilled holes between algorithm decisions.
(ii) Increasing the level of automatization and the speed of calculation of the developed
digital image processing method. Level of automatisation can be increased by a program
which can communicate with the control of the robot or machine tool. Furthermore,
speed of calculation can be increased by a program written onto the graphics processing
unit (GPU) of the PC.
(iii) Extension of arguments of the developed function of the vector of feed rate in order to
extend its application-range for calculation of three-dimensional edges.
(iv) Smoothing of the developed trochoidal-like tool path in order to increase the efficiency
of application of it at high-speed machining. Type of smoothing (cornering, splining,
spiralling etc.) and the size of smoothing has to be analysed and optimised with
simulations and experimental tests.
Further scientific trends can be specified in the scientific area of machining technology of CFRP
composites: (i) decreases of the operation time of machining, (ii) analysis and optimisation of
ultrasonic assisted machining technology [241–245], (iii) analysis of sustainable machining from
the point of view machining efficiency [246, 247, 248, 249], (iv) increase of application area and
efficiency of intelligent machining [250].
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8. FÜGGELÉK
8.1. ÁBRAJEGYZÉK A FÜGGELÉKHEZ
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103. oldal

8.10. ábra

Technológiai adatok manuális bevitele -2 DoF-

104. oldal

8.11. ábra

Technológiai adatok importálása -2 DoF-

105. oldal

8.12. ábra

Beállítások: (a) fénykép készítése és (b) kézi forgács elszívás

106. oldal

8.13. ábra

Jegyzőkönyv beállítások

107. oldal

8.14. ábra

NCT 100 posztprocesszor beállítások

107. oldal

8.15. ábra

Állapotablak: „minden rendben!”

108. oldal

8.16. ábra

Kezdő képernyő a kész CNC programmal és a jegyzőkönyvvel

108. oldal

8.17. ábra

Súgó –F1

109. oldal

8.18. ábra

Furatminta létrehozása

110. oldal

8.19. ábra

Geometriai beállítások

111. oldal

8.20. ábra

Minitab CC DOE kísérletterv importálása a DoDEx-be

112. oldal

8.21. ábra

1. Feladatban elkészült CNC program

113. oldal

8.22. ábra

Geometriai adatok importálása AutoCAD-ből

114. oldal
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8.2. TÁBLÁZATJEGYZÉK A FÜGGELÉKHEZ
A doktori értekezésem függelékében található táblázatok jegyzéke
Sorszám

Megnevezés

Oldalszám

8.1. táblázat

DoDEx 2015 általános eszköztár

98. oldal
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8.3. DODEX 2015 SZOFTVER LEÍRÁS ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

8.1. ábra DoDEx (Design of Drilling Experiments) 2015 felépítése

8.3.1. Áttekintés
Az újonnan fejlesztett, felhasználóbarát kezelőfelülettel és hatékony funkciókkal rendelkező
DoDEx (Design of Drilling Experiments) 2015 szoftver CNC vezérlésű szerszámgépen
végrehajtandó hagyományos és helikális (forgácsolt) fúrási kísérletek programozását támogatja.
A program felépítését a 8.1. ábra szemlélteti.
A DoE módszereit és eszközeit számos számítógépes szoftver segíti ipari körülmények között,
ahogyan a CNC programozást is. Azonban kísérletekkor az egyes furatokhoz a kísérleti
faktortérből különböző faktorszintek (technológiai és geometriai információk) tartoznak. Egy
DoE módszerrel létrehozott kísérlet tervezési mátrix egyes elemeit egyesével lehet hozzárendelni
a kísérleti forgácsolást vezérlő CNC programhoz. Ez a társítás jelenleg számítógépes szoftverrel
nem támogatott.
A DoDEx 2015 programot azért fejlesztettem, hogy áthidalja a DoE-CAD és a CNC programozás
közötti szoftvertámogatottsági űrt.
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A szoftver főbb jellemzői:
(i)

Minitab, Microsoft Excel és más statisztikai-táblázatkezelő szoftverekkel készített
kísérlettervi mátrixok gyorsan és egyszerűen beolvashatók.
(ii) A beépített posztprocesszoron kívül tetszőleges számú posztprocesszor fejleszthető
rövid idő alatt a programon belüli adatfolyam szisztematikussága és átláthatósága miatt
(iii) AutoCAD és egyéb CAD szoftverekből pont.dxf formátumban kimentett fájlt képes
beolvasni, ebből kiolvasni a geometriai információkat (furat középpontok).
(iv) Egyszerűbb furat kiosztásokat beépített algoritmusokkal létre lehet hozni (x-minta, yminta, r-minta).
(v) Manuálisan is lehetőség van megadni mind a technológiai, mind a geometriai
információkat.
(vi) Jegyzőkönyvet lehet készíteni a kísérletről, valamint *.txt formátumban menthető a
számítógépre a CNC program.
Egy 40 furatból álló kétfaktoros (x1: előtolás és x2: forgácsolási sebesség) fúrási kísérlet CNC
programjának előállítási ideje körülbelül egy óra, míg a DoDEx szoftverrel ugyanez a feladat
megoldható öt perc alatt. A feladat megoldásának gyorsaságán kívül a CNC programozás
rugalmasabbá, egyszerűbbé, átláthatóbbá és biztonságosabbá válik a DoDEx 2015 szoftvernek
köszönhetően.
8.3.2. Rendszerkövetelmények
Hardver: CPU: Pentium II, 1 GHz vagy magasabb, minimum szabad merevlemez kapacitás: 1
GB, memória: 256 MB. Opreációs rendszer: Windows XP vagy Windows 7
8.3.3. Telepítés
A telepítő CD-n található DOE DRILLING CNC mappát másolja be a számítógépének a D://
merevlemez gyökerébe. A D://DOE DRILLING CNC/geometria megadas/geometria
megadas/bin/Debug/DoDEx 2015.exe fájlt másolja ki az asztalra vagy egy Ön számára könnyen
elérhető célmappába.
A szoftver az angol nyelvterületeknek megfelelően tizedes ponttal működik. Ha nem ez van
beállítva a számítógépünkön, akkor a vezérlőpultban módosítsuk! A program a DoDEx 2015.exe
ikonra duplán kattintva indítható (8.2. ábra).

8.2. ábra DoDEx 2015 indító ikon
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8.3.4. Felhasználói segédlet
8.3.4.1. Eszköztár
A szoftverben az általános eszköztár egyes elemeit az 8.1. táblázat foglalja össze.
8.1. táblázat DoDEx 2015 általános eszköztár

Gomb

Funkció

Végrehajtott parancs

Mentés

Az aktuális dokumentumot elmenti a
számítógép merevlemezére (CNC
program vagy Jegyzőkönyv)

Beillesztés

A vágólapon lévő adatokat beilleszti
a gombhoz csatolt felületre.

Másolás

A kijelölt adatokat a vágólapra
helyezi. A gombhoz rendelt felületen
lévő adatok összességét a vágólapra
helyezi.

Előre

A gombhoz csatolt felületen a vissza
gomb hatását törli.

Vissza

A gombhoz csatolt felületen az
utolsó akció előtti állapotra tér
vissza.

Frissítés

A
Jegyzőkönyvet
és
a
posztprocesszor alapadatait frissíti.
FIGYELEM!
Minden
új
posztprocesszálás előtt kötelezően
frissíteni kell.

Törlés

A
gombhoz
csatolt
adattartalmát törli.

Betűtípus

A gombhoz csatolt felületen lévő
kijelölt
szöveg
betűtípusát,
betűnagyságát lehet vele módosítani.

Szín

A gombhoz csatolt felületen lévő
szöveg típusú adat színét lehet vele
megváltoztatni.

felület
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A program többi akciógombja felirattal van ellátva, ezeknek a használata értelemszerű. A
program és az akciógombok használatát az általános leírásban részletezem, valamint a
példafeladatok során ismertetem.
8.3.4.2. Általános leírás
A szoftver célja, hogy a különböző technológiai paraméterekkel rendelkező furat-minta
gyártásához CNC programot állítson elő. A CNC program előállításához három fő lépesen kell
áthaladnunk: (i) geometria létrehozása vagy importálása, (ii) technológiai paraméterek
importálása és (iii) egyéb beállítások.
Az aktuális állapotot (melyik lépést tettük már meg) az állapotjelző panelen követhetjük nyomon.
Ha az állapotjelző panel minden számunkra lényeges eleme rendben van, akkor a frissítés
paranccsal előállítható a jegyzőkönyv, majd a posztprocesszor kiválasztása után
posztprocesszálható a program. A DoDEx szoftvert elindítva a kezdő lap a 8.3. ábrán látható.

Stratégiaválasztó

Posztprocesszorok

Állapotjelző panel

8.3. ábra DoDEx induló ablak

A 8.3. ábrán látható, hogy a program indulásakor az állapotjelző panelen minden lépésnél
„nincs” állapotjelzés olvasható. Ebben az esetben, ha a Frissítés parancsra kattintunk, akkor
hibajelzést ad a szoftver.
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Geometria
A geometriai információk betöltéséhez válasszuk az Import/Geometria parancsot (8.4. ábra).

8.4. ábra Import/geometria

A parancs hatására a 8.5. ábrán látható ablak ugrik fel.

8.5. ábra Import/geometria 2

A furatok középpontjait három módszerrel adhatjuk meg: (i) manuálisan (a szövegdobozokban
a legkisebb sorszámú sortól a növekvő sorszámú sorokig haladva fokozatosan feltöltjük a
szövegdobozokat); (ii) DXF fájlból beolvasva (a D://DOE DRILLING CNC//pont.dxf fájlból
kiolvassa a furat középpontokat; a CAD szoftverben figyeljünk arra, hogy a furat középpontokba
helyezzünk pontokat! A CAD rajz fájlt pedig mentsük a fent megjelölt mappába és írjuk felül a
meglévő fájlt.); (iii) furat mintát létrehozva (gyakran alkalmazott furatminták létrehozására is
van lehetőség).
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A furatminta varázslóra kattintva a 8.6. ábrán látható ablak jelenik meg.

8.6. ábra Furatminta varázsló

A varázslóban X (8.6. ábra),Y és R elrendezésű (8.7. ábra) furatmintát lehet létrehozni. A Kész
nyomógombra kattintva azonban a furatközéppontok még nem töltődtek be a geometriai
beállítások ablakba. A betöltéshez kattintsunk a Furat minta parancs mellett található +
nyomógombra.
Miután feltöltöttük a furatok középpontjaira, mélységére és átmérőjére vonatkozó
szövegdobozokat, a kész paranccsal véglegesíthetjük a beállításokat. Ha nem vétettünk hibát,
akkor a kezdőlapra visszatérve az állapotsoron láthatjuk, hogy a geometriai adatokat már
megadtuk.
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8.7. ábra Furatminta varázsló 2
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Technológia
A technológiai információk betöltését a DoDEx szoftverbe két módszerrel eszközölhetjük: (i)
Manuálisan (Technológia menüpont alatt, 8.8. ábra) vagy (ii) import adatokkal
(Import/Technológia menüpont alatt - 8.9. ábra)

8.8. ábra Technológiai adatok manuális megadása

8.9. ábra Technológiai adatok importálása

A technológiai adatok lehetnek két-, három- vagy négyfélék. Azaz változhat hagyományos
fúrásnál: (i) 2 DoF: előtolás, forgácsolási sebesség, (ii) 3 DoF: előtolás, forgácsolási sebesség,
hűtéskenés vagy (iii) 4 DoF: előtolás, forgácsolási sebesség, hűtéskenés, szerszám.
A kísérlettervhez igazodó parancsot kiválasztva manuális feltöltésnél a 8.10. ábrán látható ablak
jelenik meg. (2 faktoros esetben)
Az egyes furatokhoz (kísérleti beállításokhoz) tartozó technológiai paramétereket a megadott
mértékegységben a geometriai adatok manuális beviteléhez hasonlóan szövegdobozról
szövegdobozra kell bevinni. Az adatok feltöltése után ki kell választani a hűtés típusát, majd a
Kész-re kattintva véglegesíthetjük a beállításokat.
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8.10. ábra Technológiai adatok manuális bevitele -2 DoF-

A 3-4 faktoros beállításoknál hasonlóan kell eljárni. A hűtés-kenés és szerszám faktorok minőségi
és nem mennyiségi volta miatt azonban ügyeljünk arra, hogy a hűtés-kenésnél a 0 és 1
karaktereket használhatjuk (0-nem, 1-igen), illetve szerszám tárhelynél pedig a valós
szerszámgép szerszám tárhelyhez adaptáltan pozitív egész számokat. (1,2,3…-16 …-32 stb.)
Amennyiben a faktorok értékeit egy statisztikai és/vagy táblázatkezelő szoftver segítségével
számoltuk ki, úgy lehetőség van ezeknek az adatoknak a tömbösített átvételére, azaz az
importálása. Két faktoriális kísérlettervhez tartozó adatok importálását a 8.11. ábrán látható ablak
segíti.
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8.11. ábra Technológiai adatok importálása -2 DoF-

A statisztikai szoftverből (pl.: Minitab) az egyes faktorok oszlopvektorát kimásolva és a DoDEx
megfelelő ablakába beillesztve importálhatóak a technológiai adatok. A Kész-re kattintva
véglegesíthetjük a beállításokat.
Egyéb beállítások
A fúrási kísérletekhez hozzá tartozhat, hogy a fúró szerszámot minden fúrás után a munkatér
egy bizonyos pozíciójába küldjük, hogy ott várakozzon. Ez történhet a szerszám hűtése vagy
valamely mérések, fénykép készítése miatt. Ezt a Beállítások/Fénykép készítése paranccsal (8.12.
(a) ábra) állíthatjuk be.
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8.12. ábra Beállítások: (a) fénykép készítése és (b) kézi forgács elszívás

Szükség lehet kézi forgács elszívásra olyan anyagoknál, amelyek beszennyezhetik a szerszámgép
munkaterét (pl.: CFRP, GFRP stb.) Ilyen esetekben szükséges lehet, hogy a szerszámgép
munkateréből a fúrást követően el tudjuk távolítani biztonságosan az elszívó berendezés
szívócsonkját, ezért a furat talppontján várakoztatjuk a fúrót. Ennek a beállítását a
Beállítások/Kézi forgács elszívás menüpont alatt tehetjük meg (8.12. (b) ábra).
A jegyzőkönyvet is testre lehet szabni bizonyos határok között. Ezt a Beállítások/Jegyzőkönyv
parancs alatt tudjuk megtenni (8.13. ábra).
Ez előbbi beállítások opcionálisak, elmulasztásuk esetén is előállítható a CNC program a nem
beállított események alapértelmezett értékei mellett. Lásd: Beállítások fejezetpont.
Kötelező azonban a posztprocesszor beállításait átnézni és nyugtázni a Beállítások/Posztprocesszor/… menüpont alatt. Ezen beállítás nélkül nem posztprocesszálható a
program (8.14. ábra).
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8.13. ábra Jegyzőkönyv beállítások

8.14. ábra NCT 100 posztprocesszor beállítások
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Ha minden adatot feltöltöttünk és minden beállítást kitöltöttünk, akkor a kezdőképernyőn
található állapotablak a 8.15. ábrán láthatót mutatja (4 furat esetében).

8.15. ábra Állapotablak: minden rendben!

Posztprocesszor választás, frissítés majd posztprocesszálás után a jegyzőkönyv és a CNC
program is előállt. (minta: 8.16. ábra). A CNC program és a jegyzőkönyv is menthető *.txt
formátumban.

8.16. ábra Kezdő képernyő a kész CNC programmal és a jegyzőkönyvvel

8.3.4.3. Beállítások
A beállítások fül alatt csak a posztprocesszor beállításait kötelező elfogadni, a többi opcionális.
Amennyiben nem töltjük ki, nem fogadjuk el azokat, az alapértelmezett (default) értékek
maradnak érvényben: nincs a furat talppontján várakozás, nincs a műveletelem után a
munkatérben várakozás és nincs kitöltve a jegyzőkönyv fejléce.
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A szoftver tartalmaz még egy súgót (8.17. ábra) és egy névjegyet a fontosabb információkkal és
elérhetőséggel.

8.17. ábra Súgó –F1

8.3.4.4. Nem elérhető funkciók
A tervezési és fejlesztési kapacitás, továbbá az idő véges volta miatt a szoftvernek a 2 faktoros
hagyományos fúrási stratégia manuális és importált moduljai készültek el az értekezés beadása
pillanatáig.
Az algoritmusok és a belső kommunikációs lépcsők azonban kidogozottak, ezért gyorsan és
hatékonyan fejleszthető többfaktoros kísérletekhez és helikális stratégiához is.
8.3.5. Példa feladatok
8.3.5.1. Feladat 1.
Adott: geometriai adatok furatminta varázslóval, technológiai adatok Minitab-ban. Feladat: CNC
program létrehozása (13 furat)
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Első lépésként indítsuk el a szoftvert, majd kezdjük a geometriai adatok bevitelével. Ehhez
nyissuk meg az Import/Geometria ablakot. A furatminta létrehozásához kattintsunk a Furat
minta nyomógombra. A felbukkanó ablakon állítsuk be a 8.18. ábrán látható adatokat, majd
kattintsunk a Kész nyomógombra. A geometria beállítások ablakban még nem jelentek meg a
furatok középpontjai, ehhez kattintsunk a + nyomógomra. A kattintás esemény utáni állapotot a
8.19. ábra mutatja. Ezek után töltsük ki a furat mélység és átmérő cellákat is, majd kattintsunk a
Kész nyomógombra.

8.18. ábra Furatminta létrehozása

A geometriai beállítások ablakon belül lehetőség van továbbá a koordináták transzformálására
is. Próbáljuk ki a korrekció csoportban található parancsokat gyakorlásképpen! Ezek a parancsok
hasznosak lehetnek, ha például a tervezett nullponthoz képest a felvett munkadarab-nullpont
eltér, vagy ha a geometriát az AutoCad-ből importáltuk és utólag kell a koordinátákat
transzformálni.
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8.19. ábra Geometriai beállítások

A következő lépésben a 8.20. ábrán látható adatokat (Minitabban central composite DoE
módszerrel szerkesztett kísérletterv) fogjuk a DoDEx-be importálni. Ehhez nyissuk meg az
Import/Technológia/Hagyományos 2 DoF elérési úttal az importáló ablakot. Az ablak megfelelő
részeibe másoljuk be a minitabból az egyes oszlopvektorokat. Jelöljük ki az egyik oszlopot, majd
ctrl+c másolás parancs után kattintsunk a DoDEx-ben a beillesztés parancsra. Ezt tegyük meg a
vc forgácsolási sebesség és az f előtolás esetében is. Láthatjuk, hogy a kísérlettervben a forgácsolási
sebesség adott, de a CNC programban fordulatszámnak kell szerepelnie. Ehhez transzformáljuk
a fordulatszám csoportban szereplő forgácsolási sebességeket. Szorozzuk meg ezeket a számokat
a korrekció parancsok segítségével 1000/(Dπ)=26,52 értékkel. A korrekció utáni számokkal a
technológia importálása ablak a 8.20. ábrán látható. A korrekció után kattintsunk a Kész
nyomógomra.
A
posztprocesszor
beállításokat
tegyük
meg
a
következő
lépésben
a
Beállítások/Posztprocesszor/NCT paranccsal meghívott ablak segítségével. Töltsük ki a
jegyzőkönyv fejlécét is a Beállítások/Jegyzőkönyv parancs segítségével.
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8.20. ábra Minitab CC DOE kísérletterv importálása a DoDEx-be

Ezek után válasszuk ki a kezdőlapon az NCT 100-as posztprocesszort, majd kattintsunk a
Frissítés, majd a Posztprocesszálás parancsokra. Ezzel elkészült a jegyzőkönyv és a CNC program
is. Mindkettő menthető a hozzá tartozó mentés ikonnal *.txt formátumban. A lementett CNC text
fájl küldhető egyből a szerszámgép vezérlőjére. Az elkészült jegyzőkönyv és CNC program a
DoDEx környezetében a 8.21. ábrán látható. A DoDEx segítségével a meglévő kísérletterv alapján
a CNC programozás nem volt több mint három perc. Ugyanezt manuálisan létrehozni több, mint
fél óra (f, vc, x, y , azaz négy paramétert kell változtatni 13 furat esetében ez 13 darab külön fúró
ciklust igényel).
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8.21. ábra 1. Feladatban elkészült CNC program

8.3.5.2. Feladat 2.
Adott: geometriai adatok AutoCAD-ben, technológiai adatok szövegfájlból. Feladat: CNC
program létrehozása (24 furat)
Első lépésként nyissuk meg az AutoCAD szoftverben létrehozott konstrukciós tervünket, majd
rakjunk pontokat (rajzelemeket) a furatok középpontjába. Ezek után mentsük el másként a tervet
pont.dxf néven a D://DOE FRILLING CNC mappába (írjuk felül az ott lévő fájlt!). A DoDEx innen
fogja kiolvasni a kísérleti középpontokat.
Ezek után indítsuk el a DoDEx szoftvert, majd folytassuk a geometriai adatok bevitelével. Ehhez
nyissuk meg az Import/Geometria ablakot. Kattintsunk a DXF betölt parancsra, majd kattintsunk
az ok –ra. Amennyiben hibát ír ki a szoftver („Nem kezelt kivétel történt az alkalmazásban […]”)
azért van, mert nem állítottuk át a vezérlőpultban a tizedesvesszőt tizedes pontra. Töltsük ki a
furatok átmérőjére és mélységére vonatkozó szövegdobozokat, majd kattintsunk a Kész
nyomógombra. A geometriai bevitel folyamatát szemlélteti a 8.22. ábra. Az állapotjelző felületen
ellenőrizhetjük, hogy ténylegesen sikerült-e tudatni a DoDEx-el, hogy 24 db furat középpontját
importáltuk.
Második fő lépésben adjuk meg a technológiai paramétereket. Ehhez kattintsunk a
Technológia/Hagyományos 2 DoF parancsra. A felbukkanó ablak megfelelő sorait (24 db) töltsük
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fel a már előre meghatározott (DoE) értékekkel. Alapértelmezett beállításként csak az első sor
aktív. A sorok melletti kis jelölő négyzet bejelölésével tudjuk aktívvá tenni a soron következő
sorokat. Lehetőség van egy egész blokk felfedésére is a blokkhoz tartozó csoportbox bal felső
sarkában lévő jelölőnégyzettel (8.22. ábra).

8.22. ábra Geometriai adatok importálása AutoCAD-ből

A technológiai és geometriai adatok feltöltése után a Beállítások/Posztprocesszor/NCT paranccsal
hívjuk meg a posztprocesszor beállítás ablakot, majd nyugtázzuk. Ezek után kattintsunk a
kezdőlapon a Frissítés, majd a Posztprocesszálás parancsokra. Így elkészült a jegyzőkönyv (fejléc
beállításit utólag is módosíthatjuk), illetve az NCT 100-as vezérlőjű szerszámgépre a CNC
program. Mindkét szövegfájl menthető a számítógép merevlemezére.
8.3.6. Figyelmeztetés
A szoftver Geier Norbert szoftver licencezési feltételeinek hatálya alá esik. Sokszorosítani és/vagy
engedély nélkül használni tilos!
8.3.7. Hibajelzések
Amennyiben hibát ír ki a szoftver („Nem kezelt kivétel történt az alkalmazásban […]”), ez azért
történhetett, mert nem állítottuk át a vezérlőpultban a tizedesvesszőt tizedes pontra.
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9. MELLÉKLET
9.1. ÁBRAJEGYZÉK A MELLÉKLETHEZ
A doktori értekezésem mellékletében található ábrák jegyzéke
Sorszám

Megnevezés

Oldalszám

9.1. ábra

(a) Kézi laminálással gyártott, különböző vastagságú epo. UD- 122. oldal
CFRP lemezek (b) epo. UD-CFRP lemezek terhelése (c) epo. UDCFRP lemezek térhálósítását segítő kemence

9.2. ábra

(a) és (b) különböző szálorientációs szögekhez tartozó próbatest 123. oldal
blokkok kiszerkesztése (c) mechanikus, gyémánttárcsával
darabolt próbatestek

9.3. ábra

(a) kézi laminálással készített MD-GFRP (b) epoxy bázisú 123. oldal
ragasztóval UD-CFRP erősítése MD-GFRP anyaggal (c) tabolt
szakító próbatestek darabolva

9.4. ábra

(a) Különböző szálorientációs szögű, elszakadt epo. UD-CFRP 124. oldal
próbatestek (b) különböző szálorientációs szögű, elszakadt vin.
UD-CFRP próbatestek (c) Szakításnál használt Zwick erőmérő
cella

9.5. ábra

(a) epo. UD-CFRP szakítóvizsgálat φ=30° szálorientációs szöggel 136. oldal
(b) epo. UD-CFRP szakítóvizsgálat φ=60° szálorientációs szöggel
(c) vin. UD-CFRP szakítóvizsgálat φ=30° szálorientációs szöggel
(d) vin. UD-CFRP szakítóvizsgálat φ=60° szálorientációs szöggel

9.6. ábra

(a) elnyírt epo. UD-CFRP próbatestek (b) elnyírt vin. UD-CFRP 129. oldal
próbatestek (c) rétegközi nyírás vizsgálatokhoz használt GTM
erőmérő cella

9.7. ábra

Sematikus ábra az ANOVA technikához alkalmazott F- 131. oldal
függvényről

9.8. ábra

A SECO 871100.0-DURA szerszámmal forgácsolt felület vonal 133. oldal
menti érdességprofilja

9.9. ábra

A TIVOLY 82366511000 szerszámmal forgácsolt felület vonal 133. oldal
menti érdességprofilja

9.10. ábra

A FRAISA 20340.450 szerszámmal forgácsolt felület vonal menti 133. oldal
érdességprofilja
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9.11. ábra

A FRAISA 20360.450 szerszámmal forgácsolt felület vonal menti 134. oldal
érdességprofilja

9.12. ábra

Azonos nyomvonalon mért átlagos felületi érdesség (Ra) 134. oldal
különböző szerszámokkal mart CFRP felületeken. (a) SECO
871100.0-DURA (b) TIVOLY 82366511000 (c) FRAISA 20340.450
és (d) FRAISA 20360.450 szerszámok esetén

9.13. ábra

A képfeldolgozási módszer alkalmazhatóságának tesztelésére 138. oldal
felhasznált alaksajátosság

9.14. ábra

A kísérletek során vizsgált megvilágítási körülmények : (a) 138. oldal
alulról szórt LED fényforrással, (b) felülről szórt LED
fényforrással és (c) felülről ernyővel szórt LED fényforrással

9.15. ábra

Binarizált digitális felvételek

9.16. ábra

Az egyélű HSS forgácsoló szerszám éléről készült digitális 140. oldal
felvételek: (a) a kísérletek előtti, és (b) a kísérletek utáni
szerszámállapot

9.17. ábra

Az alkalmazott digitális képfeldolgozás lépéseinek szemléltetése. 141. oldal
(a) Forgácsoló szerszám homlokfelületéről készült digitális
felvétel, (b) a kiértékelési terület, (c) binarizált felvétel és (d)
élkontúr

9.18. ábra

Szerszámkopás szemléltetése az élkontúr kirajzolásával

141. oldal

9.19. ábra

Szerszám kopottsági állapotáról készült binarizált felvételek

142. oldal

9.20. ábra

Szerszámkopás-diagram (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford, h=3 mm)

143. oldal

9.21. ábra

Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, 143. oldal
f=0,1 mm/ford, h=3 mm) 5/1

9.22. ábra

Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, 144. oldal
f=0,1 mm/ford, h=3 mm) 5/2

9.23. ábra

Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, 145. oldal
f=0,1 mm/ford, h=3 mm) 5/3

9.24. ábra

Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, 146. oldal
f=0,1 mm/ford, h=3 mm) 5/4

9.25. ábra

Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, 147. oldal
f=0,1 mm/ford, h=3 mm) 5/5

139. oldal
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9.26. ábra

Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 147. oldal
mm/ford) 5/1

9.27. ábra

Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 148. oldal
mm/ford) 5/2

9.28. ábra

Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 149. oldal
mm/ford) 5/3

9.29. ábra

Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 150. oldal
mm/ford) 5/4

9.30. ábra

Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 151. oldal
mm/ford) 5/5

9.31. ábra

Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, 152. oldal
f=0,6 mm/ford, h=3 mm) 4/1

9.32. ábra

Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, 153. oldal
f=0,6 mm/ford, h=3 mm) 4/2

9.33. ábra

Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, 154. oldal
f=0,6 mm/ford, h=3 mm) 4/3

9.34. ábra

Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, 155. oldal
f=0,6 mm/ford, h=3 mm) 4/4

9.35. ábra

Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, f=0,6 156. oldal
mm/ford) 3/1

9.36. ábra

Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, f=0,6 157. oldal
mm/ford) 3/2

9.37. ábra

Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, f=0,6 158. oldal
mm/ford) 3/3

9.38. ábra

Egyenirányú marás erődiagramja φ=0° szálorientációs szög 163. oldal
esetén

9.39. ábra

Egyenirányú marás erődiagramja φ=30° szálorientációs szög 163. oldal
esetén
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9.40. ábra

Egyenirányú marás erődiagramja φ=60° szálorientációs szög 164. oldal
esetén

9.41. ábra

Egyenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög 164. oldal
esetén

9.42. ábra

Egyenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög 165. oldal
esetén

9.43. ábra

Egyenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög 165. oldal
esetén

9.44. ábra

Egyenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög 166. oldal
esetén

9.45. ábra

Egyenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög 166. oldal
esetén

9.46. ábra

Egyenirányú marás erődiagramja φ=120° szálorientációs szög 167. oldal
esetén

9.47. ábra

Egyenirányú marás erődiagramja φ=150° szálorientációs szög 167. oldal
esetén

9.48. ábra

Ellenirányú marás erődiagramja φ=0° szálorientációs szög esetén 168. oldal

9.49. ábra

Ellenirányú marás erődiagramja φ=30° szálorientációs szög 168. oldal
esetén

9.50. ábra

Ellenirányú marás erődiagramja φ=60° szálorientációs szög 169. oldal
esetén

9.51. ábra

Ellenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög 169. oldal
esetén

9.52. ábra

Ellenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög 170. oldal
esetén

9.53. ábra

Ellenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög 170. oldal
esetén

9.54. ábra

Ellenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög 171. oldal
esetén

9.55. ábra

Ellenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög 171. oldal
esetén
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9.56. ábra

Ellenirányú marás erődiagramja φ=120° szálorientációs szög 172. oldal
esetén

9.57. ábra

Ellenirányú marás erődiagramja φ=150° szálorientációs szög 172. oldal
esetén

9.58. ábra

R2 a polinomok fokszámának függvényében, egyenirányú CFRP 174. oldal
marás esetén

9.59. ábra

R2 a polinomok fokszámának függvényében, ellenirányú CFRP 175. oldal
marás esetén

9.60. ábra

(a) Mérési környezet és a (b) világító ernyő

9.61. ábra

Különböző felbontással készült binarizált digitális felvételek: (a) 176. oldal
1280x1024, (b) 800x600, és (c) 640x480

9.62. ábra

Hagyományos és speciális szerszámpályákkal mart UD-CFRP 177. oldal
kompozit éleiről készült binarizált felvételek. (a) hagyományos
szerszámpálya (φ=180°) durva fogazású méhsejt maróval, (b)
hagyományos szerszámpálya (φ=180°) közepes fogazású méhsejt
maróval, (c) speciális szerszámpálya (φ=100°) durva fogazású
méhsejt maróval, (d) speciális szerszámpálya (φ=100°) közepes
fogazású méhsejt maróval.

9.63. ábra

Hagyományos és speciális szerszámpályákkal mart UD-CFRP 177. oldal
kompozit X és Ab jellemzői. (durva:=durva fogazású méhsejt
maró,
közepes:=közepes
fogazású
méhsejt
maró,
hagy.:=hagyományos
kontúrpárhuzamos
szerszámpálya
(φ=180°), spec.:=speciális szerszámpálya (φ=100°))

176. oldal
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9.2. TÁBLÁZATJEGYZÉK A MELLÉKLETHEZ
A doktori értekezésem mellékletében található táblázatok jegyzéke
Sorszám

Megnevezés

Oldalszám

9.1. táblázat

Húzószilárdság mérés eredmények epo. CFRP

123. oldal

9.2. táblázat

Húzószilárdság mérés eredmények vin. CFRP

124. oldal

9.3. táblázat

Charpy féle ütőmunka eredmények epo. CFRP anyagra

126. oldal

9.4. táblázat

Charpy féle ütőmunka eredmények vin. CFRP anyagra

127. oldal

9.5. táblázat

Rétegközi nyírás eredmények

128. oldal

9.6. táblázat

Shore D keménységmérés eredményei

129. oldal

9.7. táblázat

ANOVA tábla: Ra (μm) vs. vc (m/min); f (mm/ford), 130. oldal
hagyományos fúrás

9.8. táblázat

ANOVA tábla: Ra (μm) vs. vc (m/min); f (mm/ford), helikális 131. oldal
marás

9.9. táblázat

Azonos nyomvonalon mért átlagos felületi érdesség (Ra) 134. oldal
különböző szerszámokkal mart CFRP felületeken: (a) SECO
871100.0-DURA (b) TIVOLY 82366511000

9.10. táblázat

Azonos nyomvonalon mért átlagos felületi érdesség (Ra) 135. oldal
különböző szerszámokkal mart CFRP felületeken: (c) FRAISA
20340.450 és (d) FRAISA 20360.450

9.11. táblázat

Rz/Ra paraméterek kvázi homogén anyagok megmunkált 136. oldal
felületein

9.12. táblázat

Kísérlettervezési mátrix

9.13. táblázat

Helikális marási eredmények (vc=75 m/min és f=0,1 mm/ford), 158. oldal
rögzített paraméteres

9.14. táblázat

Helikális marási eredmények (vc=75 m/min és f=0,1 mm/ford), 159. oldal
felügyelt

9.15. táblázat

Helikális marási eredmények (vc=150 m/min és f=0,06 mm/ford), 160. oldal
rögzített paraméteres

137. oldal
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9.16. táblázat

Helikális marási eredmények (vc=150 m/min és f=0,06 mm/ford), 161. oldal
felügyelt

9.17. táblázat

Egyenirányú CFRP marási
paraméterek és szórásai)

eredmények

(optimalizációs 172. oldal

9.18. táblázat

Ellenirányú CFRP marási
paraméterek és szórásai)

eredmények

(optimalizációs 172. oldal

9.19. táblázat

R2 a polinomok fokszámának függvényében, egyenirányú CFRP 172. oldal
marás esetén

9.20. táblázat

R2 a polinomok fokszámának függvényében, egyenirányú CFRP 173. oldal
marás esetén

9.21. táblázat

Erőmodellek regressziós együtthatói

174. oldal
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9.3. ANYAGSZERKEZETI VIZSGÁLATOK MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYVEI
A doktori kutatásaim során két különböző mátrix anyagú, egyirányban szénszállal erősített
polimer kompozit anyagot vizsgáltam: (i) epoxy gyanta mátrixú UD-CFRP (továbbiakban: epo.
UD-CFRP) és (ii) vinil észter mátrixú UD-CFRP (továbbiakban: vin. UD-CFRP).
Az epo. CFRP munkadarabot 2015-ben kézi laminálással állítottam elő a BME Polimertechnika
Tanszék kompozittechnológia szaklaboratóriumában az alábbi körülmények és paraméterek
mellett:






n=55 réteg UD szénszál kelme (344,4 g/m2)
MH3124 típusú térhálósító
MR3009 (FM20) típusú epoxi gyanta
Keverési arány: 100 : 35 (gyanta : térhálósító)
Térhálósítás: t=1 napig szobahőmérsékleten, majd T°C=60° t=4 órán keresztül

A vin. CFRP munkadarabot a ZOLTEK Kft. kísérleti gyártásban állította elő UD szénszál kelme
és vinil észter mátrix gépesített vákuumlaminálásával.
Az epoxy gyanta mátrixú CFRP anyagszerkezeti vizsgálataihoz kézi laminálással gyártottam
szabványos vastagságú lemezt az epo. CFRP laminálásával azonos technológiával és
paraméterekkel (lásd fent). A vinil észter mátrixú CFRP anyagszerkezeti vizsgálataihoz a
forgácsolási kísérletekhez is használt lemezeket használtam megfelelő orientációval és megfelelő
méretűre darabolva. A szabványos próbatestek gyártásának egyes állomásait mutatják a 9.1.-9.3
ábrák.

9.1. ábra (a) Kézi laminálással gyártott, különböző vastagságú epo. UD-CFRP lemezek (b) epo. UD-CFRP
lemezek terhelése (c) epo. UD-CFRP lemezek térhálósítását segítő kemence
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9.2. ábra (a) és (b) különböző szálorientációs szögekhez tartozó próbatest blokkok kiszerkesztése (c)
mechanikus, gyémánttárcsával darabolt próbatestek

9.3. ábra (a) kézi laminálással készített MD-GFRP (b) epoxy bázisú ragasztóval UD-CFRP erősítése MDGFRP anyaggal (c) tabolt szakító próbatestek darabolva

9.3.1. Húzó-szakító vizsgálat – mérési jegyzőkönyv

Mérés ideje: 2018.08.16.

Mérési helyszín: BME Polimertechnika Tanszék Anyagvizsgáló szaklaboratórium

Mérő személyzet: Geier Norbert, Forintos Norbert András (BME PTT)

Hőmérséklet: 23 °C

Páratartalom: 27%

Műszerek és tartozékok: Zwick Z250 típusú mechanikus szakítógép, Zwick Xforce P
típusú erőmérő cella, asztali PC, Zwick TestXpert II 3.41 adatgyűjtő szoftver

Húzási sebesség: 2 mm/min
A húzószilárdság mérés eredményeit a 9.1. és 9.2. táblázatokban foglaltam össze. A 9.4. ábrán
láthatóak a reprezentatív mintái az elszakadt, különböző szálorientációs szöggel rendelkező
próbatesteknek. A próbatestek húzott keresztmetszete A=a∙b (mm2), húzószilárdsága σ=F/A
(MPa).
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9.1. táblázat Húzószilárdság mérés eredmények epo. CFRP

Ssz.

Számolt geometriai
méretek

Mért geometriai méretek

φ
a1

a2

a3

b1

b2

b3

a

b

A

F

σ

(-)

(°)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm2)

(N)

(MPa)

1

90

3,53

3,51

3,56

25,12

25,13

25,20

3,53

25,15

88,86

2170

24,42

2

90

3,36

3,30

3,22

25,28

25,35

25,38

3,29

25,34

83,44

2010

24,09

3

90

3,32

3,39

3,20

25,36

25,28

25,30

3,30

25,31

83,62

1540

18,42

4

90

2,65

2,70

2,55

24,51

24,50

24,45

2,63

24,49

64,48

1320

20,47

5

90

3,08

3,03

3,08

25,12

25,28

25,23

3,06

25,21

77,23

1930

24,99

6

0

3,36

3,42

3,40

13,66

13,48

13,70

3,39

13,61

46,19

30600

662,42

7

0

3,43

3,28

3,33

13,75

13,64

13,50

3,35

13,63

45,62

34200

749,75

8

0

3,21

3,18

3,19

13,54

13,53

13,74

3,19

13,60

43,44

29500

679,10

9

0

3,48

3,40

3,38

13,70

13,65

13,83

3,42

13,73

46,95

33600

715,73

10

0

3,44

3,45

3,29

15,20

14,95

14,82

3,39

14,99

50,87

41100

808,00

11

60

3,57

3,23

3,38

18,27

18,39

18,36

3,39

18,34

62,23

1930

31,01

12

60

3,37

3,38

3,64

18,31

18,42

18,39

3,46

18,37

63,63

2150

33,79

13

60

3,51

3,52

3,44

18,37

18,40

18,12

3,49

18,30

63,86

2300

36,02

14

60

3,58

3,34

3,43

18,30

18,25

18,21

3,45

18,25

62,97

2120

33,66

15

60

3,59

3,39

3,44

18,30

18,35

18,41

3,47

18,35

63,75

2270

35,61

16

30

3,25

3,45

3,43

20,95

20,81

20,79

3,38

20,85

70,40

5300

75,28

17

30

3,34

3,27

3,07

20,66

20,84

20,69

3,23

20,73

66,89

5240

78,34

18

30

3,40

3,48

3,47

20,94

20,88

20,78

3,45

20,87

71,99

5510

76,54

19

30

3,46

3,56

3,55

20,80

20,70

20,75

3,52

20,75

73,11

5370

73,45

20

30

3,60

3,50

3,62

20,62

20,64

20,60

3,57

20,62

73,68

5720

77,63

9.4. ábra (a) Különböző szálorientációs szögű, elszakadt epo. UD-CFRP próbatestek (b) különböző
szálorientációs szögű, elszakadt vin. UD-CFRP próbatestek (c) Szakításnál használt Zwick erőmérő cella
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9.2. táblázat Húzószilárdság mérés eredmények vin. CFRP

Ssz.

Számolt geometriai
méretek

Mért geometriai méretek

φ

F

σ

(N)

(MPa)

a1

a2

a3

b1

b2

b3

a

b

A

(°)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm2)

1

90

10,74

10,80

10,86

5,08

5,10

5,02

5,07

10,80

54,72

1170

21,38

2

90

10,63

10,50

10,37

5,08

5,07

5,07

10,50

5,07

53,27

892

16,74

3

90

10,81

10,83

10,75

5,08

5,04

5,03

10,80

5,05

54,52

994

18,23

4

90

10,69

10,72

10,65

5,07

5,09

5,08

10,69

5,08

54,29

1000

18,42

5

90

10,85

10,84

10,67

5,09

5,06

5,07

10,79

5,07

54,72

1110

20,28

6

0

6,85

6,59

7,01

5,00

4,98

4,97

6,82

4,98

33,97

20600

606,42

7

0

6,69

6,74

7,09

4,97

5,00

4,98

6,84

4,98

34,09

17300

507,54

8

0

7,82

7,07

7,47

4,86

4,92

5,19

7,45

4,99

37,19

18900

508,17

(-)

9

0

7,02

6,82

7,42

4,88

4,92

4,95

7,09

4,92

34,84

18500

530,96

10

0

16,31

16,40

16,56

4,92

4,94

5,13

16,42

5,00

82,06

48100

586,14

11

60

8,77

8,89

9,11

5,06

5,08

5,06

8,92

5,07

45,21

790

17,47

12

60

8,60

8,90

9,18

5,05

5,06

5,07

8,89

5,06

45,00

798

17,73

13

60

8,74

8,60

8,84

5,06

5,09

5,03

8,73

5,06

44,16

818

18,52

14

60

8,69

8,86

9,05

5,14

5,04

5,04

8,87

5,07

44,98

807

17,94

15

60

9,13

9,45

9,50

5,06

5,09

5,05

9,36

5,07

47,42

717

15,12

16

30

7,30

7,35

7,36

5,11

5,13

5,10

7,34

5,11

37,51

2170

57,84

17

30

7,39

8,37

7,33

5,07

5,07

5,04

7,70

5,06

38,95

2400

61,63

18

30

7,41

7,34

7,23

5,07

5,08

5,07

7,33

5,07

37,17

2030

54,61

19

30

7,21

7,23

7,28

5,02

5,02

5,08

7,24

5,04

36,49

2350

64,40

20

30

7,33

7,40

7,44

5,06

5,08

5,05

7,39

5,06

37,42

2530

67,61

125

b) Húzó szakítóvizsgálat epo. CFRP φ=60°
40

80

35

70
60
50
epo. CFRP no.1

40

epo. CFRP no.2

30

Húzófeszültség (MPa)

Húzófeszültség (MPa)

a) Húzó szakítóvizsgálat epo. CFRP φ=30°
90

epo. CFRP no.3

20

epo. CFRP no.4
10

30
25
20
15

epo. CFRP no.2

10

epo. CFRP no.3

epo. CFRP no.5

epo. CFRP no.5
0

Elmozdulás (mm)

Elmozdulás (mm)

d) Húzó szakítóvizsgálat vin. CFRP φ=60°
20

70

18

Húzófeszültség (MPa)

Húzófeszültség (MPa)

c) Húzó szakítóvizsgálat vin. CFRP φ=30°
80

60

50
40
30

10

epo. CFRP no.4

5

0

20

epo. CFRP no.1

vin. CFRP no.1
vin. CFRP no.2
vin. CFRP no.3
vin. CFRP no.4
vin. CFRP no.5

0

16
14
12
10
8
6
4
2

vin. CFRP no.1
vin. CFRP no.2
vin. CFRP no.3
vin. CFRP no.4
vin. CFRP no.5

0
Elmozdulás (mm)

Elmozdulás (mm)

9.5. ábra (a) epo. UD-CFRP szakítóvizsgálat φ=30° szálorientációs szöggel (b) epo. UD-CFRP
szakítóvizsgálat φ=60° szálorientációs szöggel (c) vin. UD-CFRP szakítóvizsgálat φ=30° szálorientációs
szöggel (d) vin. UD-CFRP szakítóvizsgálat φ=60° szálorientációs szöggel
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9.3.2. Ütve hajlítás – mérési jegyzőkönyv

Mérés ideje: 2018.09.21.

Mérési helyszín: BME Polimertechnika Tanszék Anyagvizsgáló szaklaboratórium

Mérő személyzet: Geier Norbert, Forintos Norbert András (BME PTT)

Hőmérséklet: 23 °C

Páratartalom: 27%

Súrlódási veszteség: 0,33 J

Műszerek és tartozékok: Resil Impactor Junior típusú ütőmű, kalapács 15 J
Az ütve hajlítás próba eredményeit a 9.3. és 9.4. táblázatokban foglaltam össze. A próbatest nyírt
keresztmetszete A=a∙b (mm2), ütőmunka C =W/A (kJ/m2).
9.3. táblázat Charpy féle ütőmunka eredmények epo. CFRP anyagra
Ssz.

φ

(-)

Geometriai méretek

W

C

(mm2)

(J)

(kJ/m2)

3,52

35,69

6,96

185,75

10,31

3,47

35,78

6,54

173,58

0

10,16

3,42

34,75

6,38

174,11

4

0

10,44

3,58

37,38

9,65

249,36

5

0

10,37

3,63

37,64

7,39

187,55

6

90

10,47

3,87

40,52

0,83

12,34

7

90

3,83

10,32

39,53

0,81

12,14

8

90

3,76

10,50

39,48

0,85

13,17

9

90

3,76

10,49

39,44

0,84

12,93

10

90

10,50

3,75

39,38

0,85

13,21

11

60

10,77

3,77

40,60

1,01

16,75

12

60

10,52

3,78

39,77

0,97

16,09

13

60

10,92

3,77

41,17

1,00

16,27

14

60

10,36

3,89

40,30

0,97

15,88

15

60

10,45

3,68

38,46

0,93

15,60

16

30

10,71

3,97

42,52

1,66

31,28

17

30

10,45

4,00

41,80

1,35

24,40

18

30

10,51

3,99

41,93

1,34

24,08

19

30

10,37

3,92

40,65

1,40

26,32

20

30

10,40

4,03

41,91

1,26

22,19

a

b

A

(°)

(mm)

(mm)

1

0

10,14

2

0

3
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9.4. táblázat Charpy féle ütőmunka eredmények vin. CFRP anyagra
Ssz.

φ

(-)

Geometriai méretek

W

C

(mm2)

(J)

(kJ/m2)

5,05

46,2580

13,41

282,7619

10,67

5,03

53,6701

13,65

248,1829

0

10,46

5,02

52,5092

>15,00

-

0

10,26

5,00

51,3000

14,98

285,5750

5

0

10,30

4,97

51,1910

12,42

236,1743

6

90

10,62

5,16

54,7992

0,61

5,109564

7

90

10,53

5,15

54,2295

0,61

5,163241

8

90

10,53

5,12

53,9136

0,63

5,564459

9

90

10,10

5,12

51,7120

0,61

5,414604

10

90

10,53

5,19

54,6507

0,61

5,123448

11

30

9,97

5,42

54,0374

1,81

27,38844

12

30

9,66

5,38

51,9708

1,81

28,47753

13

30

9,67

5,47

52,8949

1,78

27,41285

14

30

10,06

5,65

56,8390

1,92

27,97375

15

30

10,56

5,21

55,0176

1,59

22,90176

16

60

10,40

5,38

55,9520

0,85

9,293680

17

60

9,85

5,36

52,7960

0,73

7,576332

18

60

10,30

5,31

54,6930

0,87

9,873293

19

60

10,40

5,24

54,4960

0,91

10,64298

20

60

10,43

5,31

55,3833

0,88

9,930791

a

b

A

(°)

(mm)

(mm)

1

0

9,16

2

0

3
4
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9.3.3. Rétegközi nyírás – mérési jegyzőkönyv

Mérés ideje: 2018.08.15.

Mérési helyszín: BME Polimertechnika Tanszék Anyagvizsgáló szaklaboratórium

Mérő személyzet: Geier Norbert, Forintos Norbert András (BME PTT)

Hőmérséklet: 23 °C

Páratartalom: 27%

Műszerek és tartozékok: Zwick Z020 típusú mechanikus szakítógép, GTM 40344 típusú
erőmérő cella, asztali PC, Zwick TestXpert 11.0 program adatgyűjtő szoftver

Húzási sebesség: 1,3 mm/min
A rétegközi nyírás eredményeit a 9.5. táblázatban foglaltam össze. Elnyírt próbatestek
reprezentatív példái láthatóak a 9.6. ábrán. A próbatestek nyírt keresztmetszete A=a∙b (mm2),
rétegközi nyírószilárdsága τ =F/A (MPa).
9.5. táblázat Rétegközi nyírás eredmények

Ssz.

Számolt geometriai
méretek

Mért geometriai méretek

CFRP

F

τ

a1

a2

a3

b1

b2

b3

a

b

A

(-)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm2)

(N)

(MPa)

1

epo

13,20

13,18

13,19

11,20

11,66

11,64

13,19

11,50

151,69

2776

18,30

2

epo

13,04

13,06

13,11

12,34

11,77

12,08

13,07

12,06

157,67

3052

19,36

3

epo

12,97

12,97

13,01

12,45

12,76

12,97

12,98

12,73

165,23

3144

19,03

4

epo

13,06

13,08

13,09

12,51

12,22

12,64

13,08

12,46

162,89

3128

19,20

5

epo

13,01

13,09

13,16

11,60

11,32

11,64

13,09

11,52

150,76

3079

20,42

6

vin

8,33

8,34

8,35

8,35

8,50

8,39

8,34

8,41

70,17

1470

20,96

7

vin

8,36

8,30

8,33

8,28

8,60

8,98

8,33

8,62

71,80

1640

22,84

8

vin

8,32

8,31

8,31

8,17

7,95

8,15

8,31

8,09

67,25

1442

21,44

9

vin

8,30

8,28

8,32

8,36

8,12

7,82

8,30

8,10

67,23

1471

21,89

10

vin

8,25

8,24

8,28

9,13

8,52

8,15

8,26

8,60

71,01

1543

21,73

(-)

9.6. ábra (a) elnyírt epo. UD-CFRP próbatestek (b) elnyírt vin. UD-CFRP próbatestek (c) rétegközi nyírás
vizsgálatokhoz használt GTM erőmérő cella
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9.3.4. Keménységmérés – mérési jegyzőkönyv

Mérés ideje: 2018.08.16.

Mérési helyszín: BME Polimertechnika Tanszék Anyagvizsgáló szaklaboratórium

Mérő személyzet: Geier Norbert, Forintos Norbert András (BME PTT)

Hőmérséklet: 23 °C

Páratartalom: 27%

Műszerek és tartozékok: Zwick H04.3150 típusú Shore D keménységmérő

Mérési idő: 3 s
A Shore D keménységmérés eredményeit a 9.6. táblázatban foglaltam össze.
9.6. táblázat Shore D keménységmérés eredményei
Mérés sorszáma

Shore D keménység
epo. CFRP

vin. CFRP

1

83,5

88,4

2

86,3

88,1

3

88,0

88,3

4

87,2

88,5

5

87,9

88,1

6

82,9

88,2

7

84,2

88,9

8

84,8

88,3

9

86,4

88,1

10

83,6

87,5

Átlag:

85,5

88,2

Szórás:

1,9

0,4
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9.4. VARIANCIAANALÍZIS
A varianciaanalízis (ANOVA) egy olyan statisztikai módszer, amivel több faktor és azok
interakcióinak hatásai vizsgálhatók a választott optimalizációs paraméterre [251]. A doktori
kutatásomban a következő nullhipotézist használtam: H0: A vizsgált faktor hatása az
optimalizációs paraméterre nem szignifikáns. Az alternatív nullhipotézis: H1: A vizsgált faktor
hatása az optimalizációs paraméterre szignifikáns. Azt a valószínűséget, amely esetén H0-t
elvetjük (vagy H1-et elfogadjuk) p-vel jelöljük és szignifikanciaszintnek nevezzük. Az ANOVA
alapja az F próba, mely során a faktorhoz számolt Fakt =f(sbetween, swithin) értéket összehasonlítjuk egy
táblázatból kiolvasott Fkrit=f(p,df1, df2) értékkel. Amennyiben Fakt>Fkrit , úgy a vizsgált faktor hatása
szignifikáns (p szignifikanciaszint mellett). Az Fkrit értéket táblázatból lehet kiolvasni, mely
táblázat alapja a 9.7. ábrán látható F-függvény.

9.7. ábra Sematikus ábra az ANOVA technikához alkalmazott F-függvényről

A doktori kutatásomban készített ANOVA táblák a következőkben listázottak.
9.7. táblázat ANOVA tábla: Ra (μm) vs. vc (m/min); f (mm/ford), hagyományos fúrás
Source
Model
Linear
vc (m/min)
f (mm/ford)
Square
vc (m/min)*vc (m/min)
f (mm/ford)*f (mm/ford)
2-Way Interaction
vc (m/min)*f (mm/ford)
Error
Lack-of-Fit
Pure Error
Total

df
5
2
1
1
2
1
1
1
1
7
3
4
12

Adj SS
12,6379
9,2659
1,1241
8,1418
2,8735
0,7523
1,7569
0,2580
0,2580
7,4697
4,0801
3,3896
20,1076

Adj MS
2,5276
4,6329
1,1241
8,1418
1,4367
0,7523
1,7569
0,2580
0,2580
1,0671
1,3600
1,3600
0,8474

F-Value
2,37
4,34
1,05
7,63
1,35
0,70
1,65
0,24
0,24

P-Value
0,146
0,059
0,339
0,028
0,320
0,429
0,240
0,638
0,638

1,60

0,322
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9.8. táblázat ANOVA tábla: Ra (μm) vs. vc (m/min); f (mm/ford), helikális marás
Source
Model
Linear
vc (m/min)
f (mm/ford)
h (mm)
Square
vc (m/min)*vc (m/min)
f (mm/ford)*f (mm/ford)
h (mm)*h (mm)
2-Way Interaction
vc (m/min)*f (mm/ford)
vc (m/min)*h (mm)
f (mm/ford)*h (mm)
Error
Lack-of-Fit
Pure Error
Total

df
9
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
10
5
5
19

Adj SS
29,2539
12,0141
2,0597
0,8519
9,1038
16,7789
1,6135
2,2698
11,1905
0,4637
0,0606
0,3169
0,0863
32,0366
25,9415
1,2190

Adj MS
3,2504
4,0047
2,0597
0,8519
9,1038
5,5930
1,6135
2,2698
11,1905
0,1546
0,0606
0,3169
0,0863
3,2037
5,1883
1,2190

F-Value
1,01
1,25
0,64
0,27
2,84
1,75
0,50
0,71
3,49
0,05
0,02
0,10
0,03

P-Value
0,487
0,343
0,441
0,617
0,123
0,221
0,494
0,420
0,091
0,985
0,893
0,760
0,873

4,26

0,069
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9.5. FELÜLETI ÉRDESSÉG VIZSGÁLATOK
9.5.1. Konfokális mikroszkóp
Az ALICONA konfokális mikroszkóppal készített 3D-s felületi topográfia alapján készített vonal
menti érdességprofilok láthatók a 9.8-9.11. ábrákon.

9.8. ábra A SECO 871100.0-DURA szerszámmal forgácsolt felület vonal menti érdességprofilja

9.9. ábra A TIVOLY 82366511000 szerszámmal forgácsolt felület vonal menti érdességprofilja

9.10. ábra A FRAISA 20340.450 szerszámmal forgácsolt felület vonal menti érdességprofilja
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9.11. ábra A FRAISA 20360.450 szerszámmal forgácsolt felület vonal menti érdességprofilja

9.5.2. Kontakt profilométer
A Mitutoyo kontakt profilométerrel azonos nyomvonalon végzett felületi érdesség vizsgálatát
azon nullhipotézis megcáfolására végeztem el, miszerint H0: A kontakt profilométer gyémánt
hegye felkarcolja (forgácsolja) a CFRP felületét, így a kontakt profilométer nem alkalmas
forgácsolt CFRP felületi vizsgálatára. A mérési eredmények a 9.12. ábrán láthatók. Azonos
nyomvonalon történt érdességmérések során a számolt Ra értékek változásában semmilyen trend
nem volt megfigyelhető, így a H0 hipotézist megcáfoltnak tekintem.

9.12. ábra Azonos nyomvonalon mért átlagos felületi érdesség (Ra) különböző szerszámokkal mart CFRP
felületeken. (a) SECO 871100.0-DURA (b) TIVOLY 82366511000 (c) FRAISA 20340.450 és (d) FRAISA
20360.450 szerszámok esetén
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A 9.12. ábrán látható adatok táblázatos formában, csoportonkénti átlag és szórás értékekkel
kiegészítve a 9.9. és 9.10. táblázatokban láthatók.
9.9. táblázat Azonos nyomvonalon mért átlagos felületi érdesség (Ra) különböző szerszámokkal mart
CFRP felületeken: (a) SECO 871100.0-DURA (b) TIVOLY 82366511000
a)

Ssz.
(-)

Ra
(μm)

Rz
(μm)

Rz/Ra
(-)

1

12,46

69,2

2

12,63

69,7

3

12,62

4

b)

Ssz.
(-)

Ra
(μm)

Rz
(μm)

Rz/Ra
(-)

5,6

1

8,65

52

6,1

5,5

2

8,75

60

6,9

70,5

5,6

3

8,48

56

6,6

12,76

70,7

5,5

4

8,62

57

6,6

5

12,73

70,1

5,5

5

8,59

56

6,5

6

12,68

71,1

5,6

6

8,53

56

6,5

7

12,74

70,1

5,5

7

8,43

57

6,7

8

12,74

69,8

5,5

8

8,50

58

6,8

9

12,72

70,2

5,5

9

8,53

58

6,8

10

12,76

70,8

5,5

10

8,52

59

6,9

11

12,73

70,4

5,5

11

8,55

58

6,8

12

12,67

70,4

5,6

12

8,55

58

6,8

13

12,75

70,4

5,5

13

8,40

58

6,9

14

12,75

70,4

5,5

14

8,43

56

6,7

15

12,71

70,4

5,5

15

8,61

59

6,8

Átlag:

12,7

70,3

5,5

8,54

57

6,7

Szórás:

0,079

0,47

0,0

0,09

1,8

0,2
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9.10. táblázat Azonos nyomvonalon mért átlagos felületi érdesség (Ra) különböző szerszámokkal mart
CFRP felületeken: (c) FRAISA 20340.450 és (d) FRAISA 20360.450
c)

Ssz.
(-)

Ra
(μm)

Rz
(μm)

Rz/Ra
(-)

d)

Ssz.
(-)

Ra
(μm)

Rz
(μm)

Rz/Ra
(-)

1

16,40

83,6

5,1

1

3,60

49,2

13,7

2

16,42

80,5

4,9

2

3,51

49,5

14,1

3

1638

81,4

5,0

3

3,49

50,4

14,4

4

16,38

80,6

4,9

4

3,54

50,9

14,4

5

16,47

81,6

5,0

5

3,49

51,4

14,7

6

16,34

81,0

5,0

6

3,51

50,8

14,5

7

16,26

81,2

5,0

7

3,53

52,3

14,8

8

16,20

81,4

5,0

8

3,54

53,4

15,1

9

16,28

82,3

5,1

9

3,53

53,7

15,2

10

16,26

83,7

5,1

10

3,64

56,3

15,5

11

16,19

83,6

5,2

11

3,56

54,0

15,2

12

16,20

83,6

5,2

12

3,50

52,4

15,0

13

16,19

84,0

5,2

13

3,56

53,9

15,1

14

16,15

84,0

5,2

14

3,56

61,2

17,2

15

16,24

84,0

5,2

3,54

65,6

18,5

Átlag:

15

16,2907

82,43

5,1

3,54

53,67

15,2

Szórás:

0,1001

1,378

0,1

0,04

4,462

1,2
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9.5.3. Rz/Ra paraméterek kvázi homogén anyagok megmunkált felületein
9.11. táblázat Rz/Ra paraméterek kvázi homogén anyagok megmunkált felületein
Rz/Ra
(μm/μm)
3,0-5,6
5,0-8,9
4,9-6,3
1,7-6,8
3,8-3,9
4,3-6,3
3,5-4,9
4,0-5,0
4,3-5,4
5,4-5,8
4,9-7,0
8,3-8,7
4,1-9,6
9,3-11,6
4,5-10,9
6,8-7,6
5,2
4,9
4,7
4,4
6,4
6,4
6,4
6,1
3,2-6,0
5,3-7,6
3,7-6,2
4,6-7,6
3,7-7,3
5,7-8,1
4,0-5,3
4,6-7,2
4,1-6,6
4,2-6,6

2

Megmunkált anyag
(-)
X40CrMoV5-1
EN-24 ötvözött acél
Ti-6Al-4V
Co28Cr6Mo ötvözött acél
Nikkel bázisú GH4169
szuperötvözet
öntött poliamid
polietilén-tereflatát
polioximetilén
poli-éter-éterketon
vasalapú ötvözet2
vasalapú ötvözet
vasalapú ötvözet
5083 alumínium ötvözet
AISI 1050 acél
C45 acél
Nikkel bázisú GH4169
szuperötvözet
2024-T351 alumínium ötvözet
5083-H116 alumínium ötvözet
6061-T6 alumínium ötvözet
7075-T651 alumínium ötvözet
2024-T351 alumínium ötvözet
5083-H116 alumínium ötvözet
6061-T6 alumínium ötvözet
7075-T651 alumínium ötvözet
Polietilén (HDPE)
EN-GJL-250 öntöttvas
Al5083/7%B4C kompozit
Incoloy 800H szuperötvözet
41Cr4 ötvözött acél
C45 acél
AISI 52100 edzett acél
Titán ötvözet
2050 alumínium ötvözet
Al6061/Al2O3 kompozit

Felületképző
technológia (-)
síkmarás
palástesztergálás
lézeres addittív
palástesztergálás
palástmarás

Hivatkozás
(-)
Nguyen [252]
Das és mtsai. [253]
Zhang és Fatemi [254]
Asiltürk és mtsai. [218]
Li és mtsai. [255]

palástesztergálás
palástesztergálás
palástesztergálás
palástesztergálás
horonymarás
vízvágás
köszörülés
fúrás
palástesztergálás
síkmarás
köszörülés

Farkas [216]
Farkas [216]
Farkas [216]
Farkas [216]
Palásti-Kovács és mtsai. [256]
Palásti-Kovács és mtsai. [256]
Palásti-Kovács és mtsai. [256]
Geier [219]
Sarikaya és Güllü [257]
Czampa és mtsai. [217]
Li és mtsai. [255]

síkmarás
síkmarás
síkmarás
síkmarás
szikraforgácsolás
szikraforgácsolás
szikraforgácsolás
szikraforgácsolás
palástesztergálás
palástesztergálás
szikraforgácsolás
palástesztergálás
palástesztergálás
profilesztergálás
palástesztergálás
szikraforgácsolás
görgőzés
fúrás

Arunachalam és mtsai. [258]
Arunachalam és mtsai. [258]
Arunachalam és mtsai. [258]
Arunachalam és mtsai. [258]
Arunachalam és mtsai. [258]
Arunachalam és mtsai. [258]
Arunachalam és mtsai. [258]
Arunachalam és mtsai. [258]
Hamlaoui és mtsai. [259]
Laouissi és mtsai. [260]
Shadab és mtsai. [261]
Angappan és mtsai. [262]
Grzesik [263]
Zhan és Yu [264]
Frigieri és mtsai. [265]
Kumar és mtsai. [266]
Egea és mtsai. [267]
Jadhav és mtsai. [268]

a felhasznált vasalapú ötvözet pontos összetétele nem ismert
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9.6. HELIKÁLIS MARÁSI KÍSÉRLETEK
9.6.1. A digitális képfeldolgozási módszer alkalmazhatóságának kísérleti vizsgálata
Ugyanazon átmenő furatról (9.13. ábra) készítettem digitális felvételeket a Dino-Lite AM4013MT
típusú mikroszkóppal xn=30 szoros nagyításban. A kísérletek során a megvilágítási
körülményeket (9.14. ábra) és a felbontás nagyságát módosítottam a 9.12. táblázatban látható
kétfaktoros-háromszintes teljes faktoriális kísérletterv szerint.

9.13. ábra A képfeldolgozási módszer alkalmazhatóságának tesztelésére felhasznált alaksajátosság

9.14. ábra A kísérletek során vizsgált megvilágítási körülmények3: (a) alulról szórt LED fényforrással, (b)
felülről szórt LED fényforrással és (c) felülről ernyővel szórt LED fényforrással
9.12. táblázat Kísérlettervezési mátrix
Ssz.

Felbontás

Megvilágítás

(-)

(képpont)

1

(-)

A0
(képpont)

Ai
(képpont)

α
(-)

1280x1024

alulról

296092

249591

0,843

2

800x600

alulról

115410

97925

0,848

3

640x480

alulról

74184

61997

0,836

4

1280x1024

felülről ernyő

285262

240955

0,845

5

800x600

felülről ernyő

112221

92459

0,824

6

640x480

felülről ernyő

72265

58664

0,812

7

1280x1024

felülről

289061

216951

0,751

8

800x600

felülről

112023

90054

0,804

3

A 9.14 (a) és (c) ábrán látható fényforrásokat Póka György készítette.
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9

640x480

felülről

71473

58243

0,815

A binarizált digitális felvételek a 9.15. ábrán láthatók. A képek sorszáma megegyezik a kísérleti
mátrix egyes sorszámaival.

9.15. ábra Binarizált digitális felvételek
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9.6.2. Szerszámkopás vizsgálata
A helikális marási kísérletekhez használt HSS egyélű szármaró látható a kísérletek előtti és utáni
állapotában az 9.16. ábrán. A szerszámkopás formája a -vártnak megfelelően- főképp a forgácsoló
él lekerekedésében nyilvánul meg (szénszálak abrazív koptató hatása miatt), mely hatással van a
homlok és hátfelületek abrazív kopására is.

9.16. ábra Az egyélű HSS forgácsoló szerszám éléről készült digitális felvételek: (a) a kísérletek előtti, és (b)
a kísérletek utáni szerszámállapot

A szerszámkopást digitális képfeldolgozással vizsgáltam a Wolfram Mathematica szoftver
segítségével. Dino-Lite AM4013MT típusú digitális fénymikroszkóppal készítettem felvételeket
mindegy egyes kísérleti beállítás után a szerszám forgácsolóéléről, az él homlokfelületére
merőleges irányból, ahogyan a 9.17. (a) ábrán is látható. A szerszámkopást az ebből a szögből
mért kopási területi jellemzővel (K=Ai/A0) vizsgáltam, mely nem alkalmas a kopás 3D-s
vizsgálatához, azonban kellő információval szolgál ahhoz, hogy a kopás sebességének és
nagyságának állapotát jellegre helyesen nyomon tudjuk követni. A digitális felvételeket azonos
pozícióban készítettem (pozícionálási pontosság megegyezik a Kondia 640B szerszámgép
pozícionálási pontosságával). Az alkalmazott digitális képfeldolgozási és jellemzőgenerálási
lépések a következők voltak:
1.
2.
3.
4.
5.

Forgácsoló szerszám homlokfelületéről digitális felvétel készítése (9.17. (a) ábra)
Kiértékelési terület körülvágása (9.17. (b) ábra)
Binarizálás szürke hisztogram alapján (9.17. (c) ábra)
Fehér képpontok megszámlálása (Ai) a kiértékelési területen (9.17. (c) ábra)
Jellemző generálás: K=c(A0-A1), ahol c (mm2/képpont) a képpontszámra fajlagosított
terület, Ai (képpont) az i. kísérleti beállításhoz tartozó fehér képpontok száma, míg A0 a
névleges geometriához tartozó fehér képpontok száma.
6. Kopás szemléltetése a kontúr kirajzolásával (9.17. (d) ábra)
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A kopott szerszámról készült 2D-s élkontúrok a 9.18. ábrán, reprezentatív binarizált felvételek a
10.19. ábrán, míg a szerszámkopás a fúrt furatok darabszámának függvényében a 9.20. ábrán,
látható.

9.17. ábra Az alkalmazott digitális képfeldolgozás lépéseinek szemléltetése. (a) Forgácsoló szerszám
homlokfelületéről készült digitális felvétel, (b) a kiértékelési terület, (c) binarizált felvétel és (d) élkontúr

9.18. ábra Szerszámkopás szemléltetése az élkontúr kirajzolásával
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9.19. ábra Szerszám kopottsági állapotáról készült binarizált felvételek
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9.20. ábra Szerszámkopás-diagram (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford, h=3 mm)

9.6.3. Furatok feldolgozott felvételei
A helikális marási technológiával forgácsolt furatokról készült binarizált felvételek a 9.21-30.
ábrákon (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford) és a 9.31-37. ábrákon (vc=100 m/min, f=0,06 mm/ford) láthatók.

9.21. ábra Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford, h=3 mm) 5/1
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9.22. ábra Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford, h=3 mm) 5/2
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9.23. ábra Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford, h=3 mm) 5/3
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9.24. ábra Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford, h=3 mm) 5/4
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9.25. ábra Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford, h=3 mm) 5/5

9.26. ábra Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford) 5/1
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9.27. ábra Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford) 5/2
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9.28. ábra Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford) 5/3
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9.29. ábra Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford) 5/4

150

9.30. ábra Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=75 m/min, f=0,1 mm/ford) 5/5
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9.31. ábra Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, f=0,6 mm/ford, h=3 mm) 4/1
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9.32. ábra Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, f=0,6 mm/ford, h=3 mm) 4/2
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9.33. ábra Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, f=0,6 mm/ford, h=3 mm) 4/3
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9.34. ábra Rögzített paraméterekkel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, f=0,6 mm/ford, h=3 mm) 4/4
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9.35. ábra Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, f=0,6 mm/ford) 3/1
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9.36. ábra Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, f=0,6 mm/ford) 3/2
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9.37. ábra Folyamatfelügyelettel mart furatok felvételei (vc=150 m/min, f=0,6 mm/ford) 3/3
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9.6.4. Kísérleti eredmények és döntések
9.13. táblázat Helikális marási eredmények (vc=75 m/min és f=0,1 mm/ford), rögzített paraméteres
Furatcsoport
(-)

α
(-)

s(α)
(-)

h
(mm)

z
(mm)

1

0,780

0,054

3

14

2

0,845

0,010

3

14

3

0,766

0,006

3

14

4

0,749

0,018

3

14

5

0,784

0,011

3

14

6

0,709

0,011

3

14

7

0,748

0,041

3

14

8

0,741

0,045

3

14

9

0,710

0,011

3

14

10

0,704

0,022

3

14

11

0,721

0,022

3

14

12

0,677

0,040

3

14

13

0,660

0,032

3

14

14

0,700

0,006

3

14

15

0,659

0,025

3

14

16

0,684

0,029

3

14

17

0,707

0027

3

14

18

0,681

0,019

3

14

19

0,647

0,012

3

14

20

0,662

0,022

3

14

21

0,661

0,034

3

14

22

0,598

0,007

3

14

23

0,692

0,021

3

14

24

0,646

0,027

3

14

25

0,626

0,008

3

14
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9.14. táblázat Helikális marási eredmények (vc=75 m/min és f=0,1 mm/ford), felügyelt
Furatcsoport
(-)

α
(-)

s(α)
(-)

h
(mm)

z
(mm)

1

0,751

0,046

3,0

14

2

0,756

0,008

2,5

14

3

0,754

0,010

2,0

14

4

0,809

0,026

1,5

14

5

0,759

0,005

1,5

14

6

0,714

0,061

1,0

14

7

0,735

0,014

0,5

14

8

0,841

0,008

0,5

18

9

0,818

0,017

0,5

18

10

0,780

0,026

0,5

18

11

0,823

0,003

0,5

22

12

0,830

0,030

0,5

22

13

0,812

0,021

0,5

22

14

0,823

0,013

0,5

22

15

0,817

0,012

0,5

22

16

0,783

0,026

0,5

22

17

0,872

0,026

2,0

14

18

0,721

0,088

2,0

14

19

0,825

0,011

1,5

14

20

0,783

0,018

1,5

14

21

0,756

0,034

1,0

14

22

0,731

0,040

0,5

14

23

0,812

0,022

0,5

18

24

0,799

0,010

0,5

18

25

0,837

0,035

0,5

22

26

0,806

0,011

0,5

22

27

0,842

0,020

0,5

22
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9.15. táblázat Helikális marási eredmények (vc=150 m/min és f=0,06 mm/ford), rögzített paraméteres
Furatcsoport
(-)

α
(-)

s(α)
(-)

h
(mm)

z
(mm)

1

0,763

0,024

3

14

2

0,700

0,019

3

14

3

0,744

0,021

3

14

4

0,704

0,027

3

14

5

0,697

0,012

3

14

6

0,730

0,013

3

14

7

0,704

0,013

3

14

8

0,700

0,008

3

14

9

0,696

0,028

3

14

10

0,699

0,036

3

14

11

0,694

0,004

3

14

12

0,678

0,028

3

14

13

0,704

0,028

3

14

14

0,679

0,007

3

14

15

0,693

0,020

3

14

16

0,665

0,019

3

14

17

0,674

0,008

3

14

18

0,670

0,010

3

14

19

0,706

0,026

3

14

20

0,666

0,013

3

14

21

0,647

0,024

3

14

22

0,667

0,018

3

14

23

0,644

0,022

3

14

24

0,639

0,013

3

14

25

0,648

0,004

3

14

26

0,633

0,029

3

14

27

0,617

0,009

3

14
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9.16. táblázat Helikális marási eredmények (vc=150 m/min és f=0,06 mm/ford), felügyelt
Furatcsoport
(-)

α
(-)

s(α)
(-)

h
(mm)

z
(mm)

1

0,782

0,010

3,0

14

2

0,731

0,020

2,5

14

3

0,717

0,035

2,0

14

4

0,723

0,028

1,5

14

5

0,699

0,027

1,0

14

6

0,724

0,000

0,5

14

7

0,781

0,011

0,5

18

8

0,829

0,020

0,5

22

9

0,829

0,011

0,5

22

10

0,768

0,013

0,5

22

11

0,832

0,053

1,0

14

12

0,740

0,036

1,0

14

13

0,778

0,013

0,5

14

14

0,841

0,014

0,5

18

15

0,848

0,013

0,5

18

16

0,832

0,040

0,5

18

17

0,803

0,030

0,5

18

18

0,801

0,009

0,5

18

19

0,779

0,035

0,5

18

20

0,789

0,015

0,5

22
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9.7. FORGÁCSOLÁSI ERŐDIAGRAMOK CFRP MARÁSAKOR
9.7.1. Egyenirányú marás erődiagramok

9.38. ábra Egyenirányú marás erődiagramja φ=0° szálorientációs szög esetén

9.39. ábra Egyenirányú marás erődiagramja φ=30° szálorientációs szög esetén
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9.40. ábra Egyenirányú marás erődiagramja φ=60° szálorientációs szög esetén

9.41. ábra Egyenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög esetén
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9.42. ábra Egyenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög esetén

9.43. ábra Egyenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög esetén
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9.44. ábra Egyenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög esetén

9.45. ábra Egyenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög esetén
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9.46. ábra Egyenirányú marás erődiagramja φ=120° szálorientációs szög esetén

9.47. ábra Egyenirányú marás erődiagramja φ=150° szálorientációs szög esetén
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9.7.2. Ellenirányú marás erődiagramok

9.48. ábra Ellenirányú marás erődiagramja φ=0° szálorientációs szög esetén

9.49. ábra Ellenirányú marás erődiagramja φ=30° szálorientációs szög esetén
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9.50. ábra Ellenirányú marás erődiagramja φ=60° szálorientációs szög esetén

9.51. ábra Ellenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög esetén
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9.52. ábra Ellenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög esetén

9.53. ábra Ellenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög esetén
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9.54. ábra Ellenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög esetén

9.55. ábra Ellenirányú marás erődiagramja φ=90° szálorientációs szög esetén
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9.56. ábra Ellenirányú marás erődiagramja φ=120° szálorientációs szög esetén

9.57. ábra Ellenirányú marás erődiagramja φ=150° szálorientációs szög esetén
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9.7.3. Erőértékeket összefoglaló táblázat
9.17. táblázat Egyenirányú CFRP marási eredmények (optimalizációs paraméterek és szórásai)
Ssz.
(-)

φ
(°)

F
(N)

sF
(N)

Ff
(N)

sFf
(N)

Fr
(N)

sFr
(N)

Fp
(N)

sFp
(N)

1

0

880,22

27,77

876,27

28,40

118,83

19,03

128,38

9,59

2

30

834,77

21,65

830,39

22,60

126,35

9,14

124,46

12,83

3

60

750,06

26,06

748,55

26,93

137,15

16,69

134,25

23,16

4

90

480,57

29,63

469,29

28,52

119,01

16,52

145,97

18,39

5

120

410,01

24,55

402,72

23,94

115,09

22,60

161,64

15,46

6

150

548,54

29,34

541,64

27,42

142,45

19,83

109,96

18,13

7

180

880,22

27,77

876,27

28,40

118,83

19,03

128,38

9,59

9.18. táblázat Ellenirányú CFRP marási eredmények (optimalizációs paraméterek és szórásai)
Ssz.
(-)

φ
(°)

F
(N)

sF
(N)

Ff
(N)

sFf
(N)

Fr
(N)

sFr
(N)

Fp
(N)

sFp
(N)

1

0

411,60

27,92

357,02

28,68

257,63

20,75

116,36

12,62

2

30

875,61

21,90

811,14

31,61

416,44

28,73

141,90

15,77

3

60

1023,52

36,92

887,38

26,57

607,88

23,22

190,89

13,85

4

90

666,82

33,05

585,41

33,40

389,54

24,57

181,72

21,94

5

120

472,69

19,74

408,87

23,60

326,00

27,02

161,69

20,07

6

150

380,60

22,47

316,64

23,44

243,62

18,49

140,77

21,21

7

180

411,60

27,92

357,02

28,68

257,63

20,75

116,36

12,62

9.7.4. Regressziós analízis
A kiértékelés során a modellek adekvátvizsgálatát regressziós analízissel végeztem el:
amennyiben a mért pontokra illesztett n-ed rendű regressziós polinom illeszkedés négyzete
kisebb volt, mint R2=0,9, úgy a polinom fokszámát n=n+1-gyel emeltem.
9.19. táblázat R2 a polinomok fokszámának függvényében, egyenirányú CFRP marás esetén
R2 (-)

n
(-)

F

Ff

Fr

Fp

1

0,1245

0,1244

0,0056

0,0001

2

0,7004

0,6972

0,0411

0,2566

3

0,9741

0,9714

0,0500

0,2735

4

0,9776

0,9753

0,4508

0,6333

5

0,9929

0,9913

0,9987

0,9099

6

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000
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9.20. táblázat R2 a polinomok fokszámának függvényében, ellenirányú CFRP marás esetén
R2 (-)

n
(-)

F

Ff

Fr

Fp

1

0,2147

0,2332

0,1391

0,0068

2

0,4933

0,4886

0,5137

0,8848

3

0,9550

0,9670

0,8545

0,9142

4

0,9662

0,9845

0,8570

0,9469

5

0,9843

0,9907

0,9177

0,9924

6

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

9.58. ábra R2 a polinomok fokszámának függvényében, egyenirányú CFRP marás esetén
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9.59. ábra R2 a polinomok fokszámának függvényében, ellenirányú CFRP marás esetén

Az adekvát modellek regressziós együtthatóinak értéke az 9.21. táblázatban találhatók.
9.21. táblázat Erőmodellek regressziós együtthatói
Marási
stratégia
(-)
egyenirányú
marás

ellenirányú
marás

regressziós
együttható
(-)
a

előtolás irányú
(-)

radiális irányú
(-)

passzív irányú
(-)

875,3112757143

118,7947112686

127,9808361169

b

-2,4814705899

-1,2691836483

1,3962226532

c

0,1308792066

0,0933816261

-0,0915215036

d

0,0006528621

-0,0017651494

0,0018365264

e

0,0000000000

0,0000125338

-0,0000136347

f

0,0000000000

-0,0000000300

0,0000000334

a

368,6456833334

254,6311364531

111,3035330952

b

22,6055071825

-0,8008533404

2,0029893757

c

-0,3054684577

0,4354408920

-0,0166416251

d

0,0010010386

-0,0085444421

0,0000312103

e

0,0000000000

0,0000563322

0,0000000000

f

0,0000000000

-0,0000001231

0,0000000000
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9.8. TROCHOIDÁLIS JELLEGŰ SZERSZÁMPÁLYÁK ALKALMAZÁSA
9.8.1. A digitális képfeldolgozási módszer alkalmazhatóságának kísérleti vizsgálata
Ugyanazon mart élről készítettem digitális felvételeket a Dino-Lite AM4013MT típusú
mikroszkóppal xn=70 szeres nagyításban. A kísérletek során a felbontás nagyságát módosítottam
(1280x1024, 800x600, 640x480), a megvilágítás minden esetben felülről történt egy egyedi
készítésű világító ernyővel4. A mérési környezet és a világító ernyő a 9.60. ábrán látható.

9.60. ábra (a) Mérési környezet és a (b) világító ernyő

A binarizált digitális felvételek a 9.61. ábrán láthatók.

9.61. ábra Különböző felbontással készült binarizált digitális felvételek: (a) 1280x1024, (b) 800x600, és (c)
640x480

4

A világító ernyőt Póka György készítette
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9.8.2. UD-CFRP marási kísérleti eredmények

9.62. ábra Hagyományos és speciális szerszámpályákkal mart UD-CFRP kompozit éleiről készült binarizált
felvételek. (a) hagyományos szerszámpálya (φ=180°) durva fogazású méhsejt maróval, (b) hagyományos
szerszámpálya (φ=180°) közepes fogazású méhsejt maróval, (c) speciális szerszámpálya (φ=100°) durva
fogazású méhsejt maróval, (d) speciális szerszámpálya (φ=100°) közepes fogazású méhsejt maróval.

9.63. ábra Hagyományos és speciális szerszámpályákkal mart UD-CFRP kompozit X és Ab jellemzői.
(durva:=durva fogazású méhsejt maró, közepes:=közepes fogazású méhsejt maró, hagy.:=hagyományos
kontúrpárhuzamos szerszámpálya (φ=180°), spec.:=speciális szerszámpálya (φ=100°))
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9.9. CNC PROGRAMOK
9.9.1. Alprogram a helikális marási kísérletekhez
%O3201(GEIER_20150722_jobbos_alprogram)
(*******************************)
#15=#24+#106
S#19 M3
F#9
G0 X#24 Y#25
G0 Z3
G41 G1 X#15 Y#25 D#107
#3006=(FURAS INDULHAT?)
#20=28/#11 (i)
#21=0 (LÉPTETŐ)
WHILE[#21LT#20]DO1
#21=#21+1 (LÉPTETŐ)
G3 F#9 XI0 YI0 ZI-#11 I-#106
END1
G1 X#24 Y#25 G40
#3006=(FURAS VEGE!)
G0 Z100
M5 M9
G0 Z#104
X#102 Y#103
#3006=(FENYKEP KESZ?)
G0 X0 Y0 Z100
(*******************************)
M99
%
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9.9.2. Alprogram a folyamatfelügyelt helikális marási kísérletekhez
%O3202(GEIERpoka_alprogram_2)
G1 X#24 Y#25 G40
(*******************************)
#3006=(FURAS VEGE!)
(Z melyseg szetvalasztas)
IF[#124EQ14] GOTO10
G0 Z50
IF[#124EQ18] GOTO20
GOTO100
IF[#124EQ22] GOTO30
(------------------------------------------------)
N20
(------------------------------------------------)
N10
#20=26
G0 Z50
IF[#123EQ3]#20=3 GOTO1 (csavar db)
M3
IF[#123EQ2.5]#20=4 GOTO1
G0 X#24 Y#25
IF[#123EQ2]#20=5 GOTO1
G0 Z3
IF[#123EQ1.5]#20=6 GOTO1
G1 Z-5
IF[#123EQ1]#20=9 GOTO1
IF[#123EQ0.5]#20=18 GOTO1
#3006=(FURAS INDULHAT?)
#21=0 (LEPTETO)
N1
G1 G41 XI5 D#111
WHILE[#21LT#20]DO1
IF[#123EQ3]#26=5 GOTO2 (megkozelites)
G3 XI0 YI0 ZI-#123 I-5
IF[#123EQ2.5]#26=4 GOTO2
#21=#21+1
IF[#123EQ2]#26=4 GOTO2
END1
IF[#123EQ1.5]#26=5 GOTO2
G3 XI0 YI0 I-5
IF[#123EQ1]#26=5 GOTO2
G1 X#24 Y#25 G40
IF[#123EQ0.5]#26=5 GOTO2
#3006=(FURAS VEGE!)
N2
G0 Z50
M3
G0 X#24 Y#25
G0 Z3
G1 Z-#26
#3006=(FURAS INDULHAT?)
#21=0 (LEPTETO)
G1 G41 XI5 D#111
WHILE[#21LT#20]DO1
G3 XI0 YI0 ZI-#123 I-5
#21=#21+1
END1
G3 XI0 YI0 I-5

G0 Z50
GOTO100
(------------------------------------------------)
N30
#20=34
G0 Z50
M3
G0 X#24 Y#25
G0 Z3
G1 Z-5
#3006=(FURAS INDULHAT?)
#21=0 (LEPTETO)
G1 G41 XI5 D#111
WHILE[#21LT#20]DO1
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G3 XI0 YI0 ZI-#123 I-5
#21=#21+1
END1
G3 XI0 YI0 I-5
G1 X#24 Y#25 G40
#3006=(FURAS VEGE!)

G0 Z#104
G0 Y#103
G0 X#102
#3006=(szerszam FENYKEP KESZ?)

N100

G0 XI-50
(furat foto)
G0 Z50
G0 X[#105+#24] Y[#106+#25]
G0 Z#107
#3006=(furat FENYKEP KESZ?)
G0 Z50

M5
M19
(szerszam foto)

(*******************************)
M99
%

G0 Z50
GOTO100
(------------------------------------------------)
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Isten számomra mindaz, amit nem tudok.
Éppen ezért egyre jobban hiszek benne.
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