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ELŐSZÓ 
A gépek működése során a legnagyobb igénybevételnek a gépelemek felületei vannak kitéve. 

Ebből adódóan a megmunkált felületek mikrogeometriája nagy hatással van a súrlódás okozta 

kopásra, és emellett még a túlzottan barázdált felületeken feszültséggyűjtő helyként is szóba 

jöhetnek, de még számtalan más jellemzőt is befolyásol. A forgácsolással létrehozott felületek 

érdessége a képlékenyalakító és tartósságnövelő mechanikai megmunkálásokkal esetenként 

hatékonyabban javítható, mint a hagyományos, forgácsoló befejező megmunkálásokkal (köszö-

rülés, hántolás, csiszolás vagy polírozás). Mindemellett ezek még a környezetbarát megmun-

kálások közé sorolhatók (nincs szükség emulzióra, helyette pl. a minimálkenés használható), és 

velük, a felületszilárdító hatásuk következtében, a költséges és környezetszennyező hőkezelés is 

mellőzhető. Ezeket a mechanikai megmunkálásokat általánosan a tartósság növelése és a felü-

let minőségének a javítása érdekében alkalmazzák, szakmai körökben képlékeny felületszilárdí-

tó/felületjavító megmunkálások névvel illetik. A jelen Ph.D. értekezés tárgya a mágneses tér 

által végzett finomfelületi képlékeny hidegalakító síkfelület-hengerlés technológiai jellemzőinek 

meghatározása és optimalizálása. Ezen túl kísérleti adatok és szimulációk felhasználásával a 

dolgozat kitér a szerszámkonstrukció továbbfejlesztésére is. 

* * * 

A doktori értekezésem kidolgozása több éves kutatómunka eredménye, mely idő alatt volt 

szerencsém sok emberrel megismerkedni, akiktől segítséget kaptam a számos nehézség leküz-

désében. 

Legnagyobb köszönettel és örök hálával Kodácsy Jánosnak és Viharos Zsolt Jánosnak tarto-

zom. Tanácsaik, iránymutatásaik és ötleteik hasznosnak és követendőnek bizonyultak. Segít-

ségük nélkül nem tudtam volna megvalósítani a kitűzött célokat. 

Szintén köszönetemet fejezem ki a GAMF Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék, Gyár-

tástechnológia kutatócsoport munkatársainak a kísérletek lebonyolításában, a mérésekben és a 

szakmai támogatásban nyújtott segítségükért, különösképpen: Kun Krisztián, Líska János, 

Miskolczi István, Sándor Roland, Vaczkó Dániel és Zsjak András kollégáimnak. 

Köszönettel tartozom a BME Gyártástudomány és -technológia Tanszéknek, a BME 

Anyagtechnológia Tanszéknek és a GAMF Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék, 

Mechankai- és lézersugaras technológiák kutatócsoportnak a kísérletek lebonyolításában és az 

anyagszerkezeti vizsgálatokban nyújtott segítségért, kiemelten: Fábián Enikő Rékának, Hare-

ancz Ferencnek, Károly Dórának, Kemény Dávidnak, Laczik Bálintnak, Mátyási Gyulának és 

Tóth Andrásnak. 

Külön köszönöm Marcsa Dánielnek és az eCon Engineering Kft-nek a szimulációs vizsgála-

tokban nyújtott segítségüket, Szabó Lőrincnek és a Seco Tools Kft-nek a kísérletekhez szüksé-

ges forgácsolószerszámok biztosítását, valamint Csorba Kázmérnak, Makrai Tamásnak, Már-

kus Róbertnek, Zsámboki Balázsnak és a Mahr Magyarország Kft-nek a méréstechnikai fel-

adatokban nyújtott segítségüket. 

Végül hálásan köszönöm Szüleim támogatását, akik kiegyensúlyozott, nyugodt családi hát-

teret biztosítottak a doktori értekezésem megírásához. 
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JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

 

Latin betűk 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

A2 olaj megtartására szolgáló völgyek nagysága µm·% 

fg golyónkénti előtolás mm/golyó 

h munkarés a szerszám és munkadarab között mm 

n fordulatszám ford/min 

vb hengerlési sebesség m/min 

vf előtoló sebesség mm/s 

B mágneses indukcióvektor T 

B mágneses indukció T 

D golyóátmérő mm 

F erő N 

Ff előtoló erő N 

Fm mágneses erő N 

Fmw munkadarab átmágneseződéséből adódó vonzóerő N 

Fns szerszámra ható normálirányú erő N 

Fnw nyomóerő N 

Fr radiális vonzóerő N 

Fsr radiális irányú surlódóerő N 

Fz hengerlő erő N 

H mágneses térerősségvektor A/m 

H mágneses térerősség A/m 

J áramsűrűség A/m2 

P polírozó nyomás N/mm2 

Ra átlagos felületi érdesség µm 

ReH folyáshatár N/mm2 

Rk magzónamagasság µm 

Rku lapultság paraméter (kurtosis)  

Rmax maximális felületi érdesség µm 

Rpk redukált csúcsmagasság µm 

Rsk ferdeség paraméter (skewness)  

Rvk redukált árokmélység µm 

Rz egyenetlenségmagasság µm 
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T hőmérséklet K 

Tc Curie-hőmérséklet °C 

Vg golyótérfogat m3 

 

Görög betűk 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

αk kúp szög ° 

αe érintkezési szög ° 

𝜀0 vákuum permittivitás As/Vm 

ϕ mágneses fluxus Wb 

δ elektromágnes munkarés  mm 

𝜇0 vákuum/légüres tér mágneses permeabilitás H/m 

𝜇𝑟 relatív permeabilitás 1 

µ abszolút permeabilitás H/m 

ω mágneses anyag tartalom % 

c𝑐 mágneses szuszceptibilitás 1 

c𝑎 csiszolószemcse mágneses szuszceptibilitása 1 

∆𝑙 felkeményedett réteg vastagság mm 

 

Indexek, kitevők 

Jelölés Megnevezés, értelmezés 

b golyó, ball 

f előtolás, feed 

x x-irány 

y y-irány 

z z-irány 

 

Rövidítések, mozaikszavak 

Jelölés Megnevezés, értelmezés 

D Gyémánt, Diamond 

CBN Köbös bórnitrid, Cubic Boron Nitride 

CVD  Kémiai gőzfázisú leválasztás, Chemical Vapor Deposition 

MABB 
Mágneses térrel segített felülethengerlés, Magnetic Assisted Ball Burnis-

hing 

MAF Mágneses térrel segített polírozás, Magnetic Assisted Finishing 

MAM Mágneses térrel segített megmunkálás, Magnetic Assisted Machining 

MQL Minimál kenés, Minimum Quantity Lubrication 

NdFeB Neodímium-vas-bór összetételű permanens mágnes 
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PVD Fizikai gőzfázisú leválasztás, Physical Vapor Deposition 

SEM Pásztázó elektronmikroszkóp, Scanning Electron Microscope 

VHM Keményfém, Vollhartmetall 
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1. BEVEZETÉS 

Az iparban (főleg a műanyag-, jármű- és repülőgépipar) megjelent rohamos mérté-

kű fejlődés megköveteli a felületi minőség egyre nagyobb makro- és mikrogeometriai 

pontosságát, továbbá a tömeggyártás és a környezettudatosság igénye szükségessé 

teszi a termelékeny technológiai eljárások fejlesztését, ami fokozottan vonatkozik a 

befejező finommegmunkálásokra is. Az elmúlt évtizedekben forgácsolási és más 

anyagleválasztási eljárások egész sorát fejlesztették ki, hogy növeljék az alkatrészek 

geometriai elemeinek méret-, alak- és helyzetpontosságát, javítsák a létrehozott felü-

letek érdességét és növeljék az élettartamot. Mindezek mellett igen fontos, hogy a 

lehető legnagyobb hatékonysággal távolítsák el a megmunkálandó anyagot, beleért-

ve a megmunkálás során keletkezett sorját is. Ezen felül napjainkban az anyaglevá-

lasztással nem járó, adaptív technológiák mellett nagy hangsúlyt kapnak az olyan 

finiselő, anyagleválasztás nélküli technológiák is, mint például a hideg képlékeny 

alakításhoz sorolható felülethengerlés. 

A felülethengerlés egy világszerte elterjedt anyagleválasztás nélküli, hideg képlé-

kenyalakító finomfelületi megmunkálás. Lényegesen javítható vele a felületminőség: 

a mikrogeometria javul és a felület mikrokeménysége is fokozottan növekszik. A leg-

több esetben forgástest-jellegű munkadarabokat hengerelnek, de síkfelületet is jó 

eredménnyel lehet hengerelni. 

Az olyan mágneses térben végzet anyagleválasztási és anyagalakítási technológiák 

(Magnetic Assisted Machining, MAM), amelyek ma még elsősorban a felületek polí-

rozására fókuszálnak a szakirodalomban Magnetic Abrasive Finishing (MAF) néven 

ismeretesek [1-5]. 

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán a MAM techno-

lógia többfelé változatával végeznek kísérleteket. Kezdetben a MAF technológiával, 

később az ömlesztett alkatrészek sorjátlanításával és polírozásával foglalkoztak, majd 

forgástest jellegű munkadarabokat hengereltek mágneses térben. Számos mérési 

eredmény utal arra, hogy síkfelületet is jó eredménnyel lehet mágneses térerő segít-

ségével hengerelni. Dr. Kodácsy János és társai (2005) elsőnek elektromágnessel vé-

gezték a felülethengerlési kísérleteiket, majd az elektromágnest leváltották perma-

nens mágnesre, így jött létre a nemzetközileg is szabadalmaztatott permanens mág-

neses felülethengerlő (Magnetic Assisted Ball Burnishing, MABB) szerszám és tech-

nológia elsőgenerációs változata [6]. 

A MAM technológia számos formában alkalmazható az iparban, melyek közül a 

Ph.D. témámhoz kapcsolódó mágneses síkfelület-hengerlő (MABB) szerszámmal vé-

geztem technológiai kísérleteket (1. ábra). 
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1. ábra MABB szerszám 3D modellje és hengerelt felületek 

Mivel a hengerlőerőt a mágneses térerő biztosítja, így az eljárás különlegessége a 

szerszám egyszerűségében rejlik. A szerszám úgy van kialakítva, hogy a mágneses 

erőt a megmunkálási zónába koncentrálja, hasonlóan a szakirodalomból széles kör-

ben ismert MAF szerszámhoz [1], azzal a különbséggel, hogy ennél a polírozó szem-

cséket a hengerlő golyók helyettesítik. A mágneses síkfelület-hengerlő szerszám se-

gítségével pl. a marás után közvetlenül, ugyanazon a gépen, egy felfogásban elvé-

gezhető a hengerlés is, így jelentős mértékben csökkenthető a megmunkálási idő és 

költség.  

Itt jegyzem meg, hogy a mágnesességet a gépipari megmunkálások során széles 

körben használják. Szerepet kap többek között a méréstechnikában (mérőórák, mérő-

elemek rögzítése), a munkadarabok felfogatásában (mágnesasztalok és készülékek 

MABB szerszám 

Munkadarab 

Mágnes 

Hengerlő golyók 
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köszörüléshez és maráshoz), főleg az egyszerű kezelhetőség miatt. Az általam hasz-

nált, fejlesztés alatt lévő mágneses felülethengerlő szerszám ezt a sort hívatott bőví-

teni. 

1.1. Célkitűzések 

A doktori kutatásom fő célja a rendelkezésemre álló MABB szerszámmal végzett, 

kísérletei úton történő alkalmazási lehetőségek feltárása és az azokhoz tartozó tech-

nológiai paraméterek hengerlőerőre és érdességjavulásra vonatkozó optimalizálása. 

További célom még a hengerelt felületek mikro- és makrogeometriai jellemzőinek 

vizsgálata, valamint a kísérletek során gyűjtött tapasztalatok és szimulációs techni-

kák használatával a szerszám továbbfejlesztése. A kutatás további céljait a szakiro-

dalmi áttekintést követően fogalmazom meg a későbbiekben, a 3-as fejezetben. 

Ph.D. dolgozatomban bemutatom a kutatás során elért előrelépéseket és újdonsá-

gokat mutatom be, a tézisekben kiemelem az új tudományos eredményeket. 

1.2. A dolgozat tartalmi áttekintése 

A bevezetést követő második fejezetben beszámolok a szakirodalmi kutatásaimról, 

a harmadikban - a technika mai állását is figyelembe véve - részletesen ismertetem a 

célkitűzéseimet, majd a negyedik fejezetben ismertetem a kutatáshoz felhasznált 

anyagokat, eszközöket és műszereket. Az ötödik fejezetben hat pontban ismertetem a 

kutatásom eredményeit és az azokhoz kapcsolódó megállapításaimat, mely a követ-

kezők: 

• a MABB szerszám technológiai paramétereinek az optimalizálása, 

• hengerlési stratégiák felületre gyakorolt hatásainak vizsgálata (felületi érdesség, 

tribológiai hatás és síklapúság), 

• hengerlés korrózióra gyakorolt hatása, 

• hengerlés felületi keménységére gyakorolt hatása, 

• hengerléssel kialakított éllekerekítés és 

• szerszámkonstrukciók mágneses térben végzett szimulációs vizsgálata. 

A dolgozat végén, a hatodik fejezetben, összefoglalom az elért eredményeket és jö-

vőbeni terveket és további kutatási célokat fogalmazok meg. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS/ELŐZMÉNYEK 

E fejezetben bemutatom a Ph.D. kutatásomhoz kapcsolódó szakirodalmakban 

megjelent hideg képlékeny alakító technológiákkal és a mágneses erővel segített 

megmunkálásokkal kapcsolatos aktuális tudományos eredményeket. 

2.1. Hideg, finomfelületi képlékenyalakító eljárások 

A finomfelületi, hideg képlékenyalakító megmunkálásokkal a műszaki felületek 

mikro-geometriáját kívánjuk kellő mértékben módosítani forgácsolást követően, 

csökkentve ezzel az érdességet, növelve az élettartamot és az üzembiztosságot. Ez az 

eljárás számos szempontból eredményesebb, mint a forgácsolás, hiszen így a felületi 

érdesség hatékony csökkentése mellett a felületi réteg más tulajdonságai (keménység, 

méretpontosság) is nagymértékben javíthatók hőkezelés vagy bevonatolás nélkül [7]. 

A mechanikai felületjavítás különböző technológiai megoldásai abban különböz-

nek egymástól, hogy a munkadarab és a szerszám működő felületeinek relatív el-

mozdulása milyen jellegű. Eszerint megkülönböztethetők a következők [7]: 

o a csúszó relatív elmozdulást alkalmazó vasalás, 

o a dinamikus hatással alakító ütőtestes felületszilárdító eljárás és 

o a gördülő relatív elmozdulásra épülő felülethengerlés. 

2.1.1. Felületvasalás technológiája 

Felületvasalással külső és belső felületek egyaránt megmunkálhatóak. A felületva-

salás szerszáma a munkadarabnál jóval keményebb anyagú és a vasaláshoz szüksé-

ges anyagáramlást elősegítő geometriájú polikristályos gyémánt (PCD), keményfém 

vagy köbös bórnitrid (CBN). A gyakorlatban külső felületek és nagyobb átmérőjű 

furatok vasalására a gyémánt, míg kisebb furatokhoz a keményfém és csapágyacél 

terjedt el úgy, hogy a golyó vagy kúp alakú vasaló testeket átnyomják a furaton.  

A gyémánt alkalmazása azért célszerű, mert fémfelületeken a súrlódási tényezője 

igen alacsony, s lévén a műszaki gyakorlatban is használt legkeményebb anyag, vele 

akár edzett felületek is vasalhatók. A vasalásra szánt 1- 2 karátos mesterséges vagy 

természetes gyémántokat a vasalófejbe például forrasztással rögzítik (2. ábra) [8-10]. 
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1 – szerszám befogó 

2 – vasalóbetét 

3 – rugó 

4 – tengelyszimmetrikus munkadarab 

5 – gyémánt csúcs  

 

2. ábra Gyémántszerszámos felületvasalás vázlata és fotója [11, p. 168] 

Felületvasaláskor az felületi érdesség csökkentését és a felületi réteg szilárdítását a 

csúszási súrlódáskor végbemenő, munkadarab és szerszám közötti kölcsönhatás 

eredményezi. A felületi és pontossági tulajdonságokat befolyásoló paraméterek közé 

tartozik a vasalási előtolás, a vasalási sebesség, a vasalási erő, a vasalási ismétlési 

szám, a szerszám anyaga és lekerekítési sugara, a munkadarab anyaga és a kenő-

anyag. Kenőanyag használata mindig szükséges [12-15]. 

2.1.2. Ütőtestes felületszilárdító eljárás technológiája 

Az ipari alkalmazás során sokszor fordul elő olyan eset, hogy a vasalás és a hen-

gerlés nem alkalmazható hatékonyan. Ebben az esetben alternatív megoldásként ki-

nematikai energia által végzett dinamikus felületszilárdítást használhatunk, ami le-

het ütőtestes vagy sörétszórásos felületszilárdítás. Az eljárások során a felületi érdes-

ség csökkentése mellett – ha szükséges - annak növelése is megvalósítható, de mind-

két esetben nő a felület keménysége, akár tizedmilliméteres mélységben is [9]. 

Míg sörétezésnél az ütőtestek szabadon mozognak (3. ábra), addig ütőtestes szilár-

dításnál a szerszámtesthez vannak rögzítve és pályájuk kötött (3. ábra). Ütőtestes 

felületszilárdítás 0,5-0,8 mm mélységben képes keményíteni a felületet [16, pp. 74-

82]. 
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a) 

 
b) 

3. ábra Légsugaras sörétszórás (a) és ütőtestes felületszilárdítás (b) [16, pp. 75-77] 

2.1.3. Felülethengerlés technológiája 

A felülethengerlés legfőbb jellemzője, hogy a felületi jellemzők javításakor nincs 

forgácsleválasztás, kismértékű a környezetszennyezés, ami az eljárást a környezetba-

rát technológiák csoportjába sorolja. További előny, hogy kicsi az energiaigénye, el-

lentétben például az elektrokémiai vagy a termikus finomfelületi megmunkálások-

kal. 

A felülethengerlés alkalmazható síkfelületek, külső és belső hengeres felületek fel-

keményítésére és a felületi érdesség csökkentésére. Az eljárás során a megmunkálan-

dó anyagnál jóval keményebb (kerámia, keményfém, szerszám- vagy golyóscsapágy-

acél) golyó vagy görgő alakú szerszámot meghatározott erővel (50…20000 N) a felü-

letre nyomják, s azon legördítik (4. ábra). A hengerlőerő előfeszített rugóval, mág-

nessel, hidraulikus vagy pneumatikus munkahengerrel hozható létre [17-18].  

 
4. ábra A felülethengerlés előtti és utáni felület struktúrája és feszültségi állapota 
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A munkadarab felületének nyomott görgő vagy golyó a felső határrétegben az 

érintkezési pontban, Hertz féle érintkezési feszültséget hoz létre. Ha ez a feszültség 

nagyobb, mint az anyag folyáshatára, akkor az anyag felszínéhez közel megkezdődik 

az anyagáramlás és a szerszám hullámként tolja maga előtt a képlékeny állapotba 

került anyagot, s közben megakadályozva annak visszaáramlását is (5. b ábra). Ha a 

folyamat nem valósulhat meg, akkor azt az anyagot nem lehet felület-hengerelni. A 

plasztikusan deformálódott zóna felszíne a hengerlés hatására tömörödik, és a felüle-

ti csúcsok (barázdacsúcsok) részben belefolynak a szomszédos völgyekbe. Az így 

kapott sima felület nem csak azért jön létre, mert az érdességi egyenetlenségek csú-

csai behajolnak az árkokba (széles körben elfogadott, téves feltevés), hanem mert az 

anyag a munkadarab felületén képlékenyen alakul, megfolyik, ezáltal kitölti az árko-

kat, javítva a felület érdességét, növelve a keménységét. A felület simaságát, fényes-

ségét a kis α hátszög biztosítja. A folyamatot az 5. a és b ábra része szemlélteti [19]. 

  
5. ábra A hengerlő golyó és a felszín kapcsolata (a), valamint az anyag áramlása (b) [19] 

Zhao és társai (2014) C45-ös acél felülethengerlését követően megvizsgálták az 

anyagszerkezeti változásokat, különös tekintettel a szemcseszerkezet finomodásának 

mértékére. Az 6. ábrán a kísérletek során pásztázó elektronmikroszkóppal (Scanning 

Electron Microscope, SEM) készült kép látható, melyen látszik, hogy a deformálódott 

zóna ~550 µm mélységig terjed. Ami még ennél is fontosabb, hogy a finomszemcsés 

szerkezet ~220 µm mélységű. Ez azt jelenti, hogy ekkora réteg képes hatásosan fel-

venni a felülettel szembeni mechanikai, pl. koptató jellegű hatásokat [20-21]. 

 
6. ábra C45-ös acél szövetszerkezet változása hengerlés hatására [21] 

b) a) 
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2.1.3.1. A felületminőséget befolyásoló tényezők felülethengerléskor 

A golyós felülethengerlést számos tényező és paraméter befolyásolja, melyek hatá-

sa főleg az alkalmazott felülethengerlő eljárástól függ (7. ábra). 

 
7. ábra Felülethengerlés Ishikawa diagramja  

Ezen befolyásoló hatások sokféleségéből adódóan számos kutatás folyt már a pa-

raméterek optimalizálása és azok egymásra gyakorolt hatásának a vizsgálata céljából 

[22]. Maheshwari és Gawande (2017) felmérése alapján készült diagramon (8. ábra) a 

hengerlési sebesség, az előtolás és a hengerlőerő vizsgálatának szakirodalomban 

megjelenő gyakorisága látható. 

 
8. ábra Hengerlési változók vizsgálatának százalékos megjelenése a szakirodalomban [23] 

A szakirodalom kutatás és tanulmányaim alapján a három első, leggyakrabban 

vizsgált paramétert valóban fontosnak tartom, megjegyzem viszont, hogy a 8. ábra 

nem tükrözi feltétlenül a változók fontosságát. Például a felületi érdesség csökkené-

sét nagyban befolyásolja a kiinduló (eredeti) érdesség valamint a hengerlő test sugara 

is, de valószínűleg nem azonos mértékben és jelleggel (9. a és b ábra) [17] [24]. 
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a) 

 
b) 

9. ábra A hengerlés előtti felületi érdesség (a) és 

a görgő sugarának hatása a felületi érdességére (b) [9, p. 430] 

Az áthengerlések (fogások) száma és a hengerlőerő szintén nagymértékben hat a 

felületi érdességre. Fontos tudni, hogy ezeknek létezik optimuma, mert a túl nagy 

hengerlőerő és túl sokszori áthengerlés a felület roncsolódását okozhatja (10. a és b 

ábra) [17, 25-26]. 

 
a) 

 
b) 

10. ábra A hengerlőerőnek (a) és a fogások számának (b) hatása 

a felületi érdességre sárgaréz munkadarabon [25] 

A közölt eredmények alapján kijelenthető, hogy nehéz meghatározni mely válto-

zók hatása a legnagyobb, főként annak tudatában, hogy felülethengerléssel a felületi 

érdesség a kiinduló érték tizedére is csökkenthető, illetve a hengerléssel szilárdított 

felület keménysége 240 - 320 HV között, mintegy 0,2 - 10 mm-es rétegvastagságban is 

változtatható [9]. 
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A felülethengerlés számos előnye mellett meg kell még említeni környezetbarát 

mivoltát is, melyhez hozzá tartozik a súrlódáscsökkentés érdekében használatos ola-

jok/kenőanyagok típusa és azok alkalmazásának módjai is. Mivel hidegalakító, súr-

lódással járó eljárásról van szó, ezért kenőolaj használata nélkülözhetetlen. A szak-

irodalmak többsége mégsem tesz említést a kenőanyagok fontosságáról (lásd 8. ábra), 

holott jelentős hatással vannak a felületi érdességi mérőszámokra, de a környezeti 

terhelésre is. A kenőolaj felületre juttatása történhet előzetes felületkenéssel, árasztá-

sos módszerrel vagy minimálkenéssel (Minimum Quantity Lubrication, MQL). A 

fellelhető tudományos publikációk legtöbbje az olaj típusok hatásait vizsgálja [27-28] 

és nem az olaj odajuttatásának módját, pedig gazdasági és környezetvédelmi szem-

pontból ez a tényező meghatározó lehet. 

2.1.3.2. Felülethengerlés célja, a hengerlés során végbemenő folyamatok és hatásuk 

A felülethengerlési művelet célját tekintve háromféle fő eljárást különbözetünk meg: 

i. Felületszilárdító vagy keményítő hengerlés (Deep Rolling) [29] 

ii. Kalibráló hengerlés 

iii. Simító hengerlés 

i.  Felületszilárdító hengerléskor a felületi réteg viszonylag nagy mélységű kép-

lékeny alakváltozása révén nő a felületi réteg keménysége és csökken a felületi érdes-

ség. Szerszámként többnyire tóruszfelületű edzett acél vagy keményfém görgőket 

alkalmaznak, melyből egyidejűleg egy vagy több (11. ábra) működhet a rugalmasan 

előfeszített terhelő rendszerben [9]. 

 
11. ábra Orvosi tű szilárdító hengerlése [19] 

Az alakváltozási keményedés során, a hidegalakítás következtében növekvő ke-

ménység egyidejűleg az alakváltozási képesség csökkenésével jár. A technológiai 

paraméterek helytelen megválasztása a felületi réteg túltömörítését eredményezheti, 

ami a felület berepedezéséhez vezet. A roncsolódott felület következtében a felületi 

érdesség nő, a kopásállóság csökken, a kifáradási határ csökken [9]. 

Hengerlő szerszámok 

Orvosi tű 
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Maros (2009) szerint a szilárdító felülethengerlés hatására felkeményedett réteg 

közelítő vastagsága a (2.1) egyenlettel számítható [26]: 

 
∆𝑙 = √

𝐹

𝑅𝑒𝐻
 (2.1) 

Ahol: F a hengerlő testre ható erő és 

ReH a munkadarab anyagának folyáshatára. 

A hengerelt felületben nyomófeszültségek maradnak vissza, ezért az alkatrész ki-

fáradási határa növekszik. A túlhengerlés következtében roncsolt felület a kifáradási 

határ csökkenését eredményezi, aminek elkerülésére külön figyelni kell. 

Természetesen a mélyhengerlésnél a felület felkeményítése mellett cél lehet annak 

érdességcsökkentése, fényesítése is. Ilyen jellegű kísérleteket Rodríguez és társai 

(2012) végeztek és meglepő eredmények születtek a kísérleteik során, amikor külön-

böző előtolási értékekkel esztergált felületeket hengereltek változó nagyságú henger-

lőerővel és előtolással. A kapott eredmények érdekessége, hogy a hengerlőerő növe-

lése nem feltétlenül jelenti a felületi érdesség javulását, sőt esetükben annak romlásá-

hoz vezetett, viszont a felületek mikro-Brinnel (HBN) keménysége növekedett (12. a, 

b és c ábra). Megállapították, hogy ezt az eljárást inkább a felület felkeményítésére 

célszerű használni, mintsem érdesség-csökkentésre [30]. 

a) b) c) 

12. ábra Keménységeloszlása a) esztergált, b) 10 MPa és c) 20 MPa-al hengerelt felületeknek [30] 

A mélyhengerlés egy másik új alkalmazása a bevont felületek hengerlése, melynél 

a bevonat készülhet akár CVD (Chemical Vapor Deposition) vagy PVD (Physicalva-

por Deposition) eljárással. Ilyen jellegű kísérleteket Hiegemann és társai (2015) vé-

geztek termikus CVD eljárással bevont darabokon, melynek jellemzője a piramis ala-

kú felületi struktúra. Itt a hengerlés során a piramisok csúcsát összezömítették és így 

növelni tudták a felület keménységét és egyúttal csökkentették az érdességét [31]. 

Hasonló kísérleteket végeztek Wolfgang Tillmann és társai (2015), de ők már vizs-

gálták a létrehozott bevonat élettartamát is. Itt a kísérlet tárgya egy mélyhúzó gyűrű 

volt. Eredményül mintegy másfélszeres élettartam növekedést tapasztaltak a henger-

lésnek köszönhetően [32]. 



 

12 

 

ii. Kalibráló felülethengerlés esetén méretre állított görgőket alkalmaznak, ami 

merev mechanikai rendszert igényel. A felületi minőség javulása mellett az alapvető 

cél a méretváltoztatás és a méretpontosság tartása. Az autóiparban több helyen is ezt 

a módszert alkalmazzák (pl. szelepfészkek, szelepek, perselyek hengerlése), mert 

gyors és pontos eljárás, mellyel akár 0,01 mm-nél kisebb tűrésmezőn belül lehet 

megmunkálni [9]. 

iii. Simító felülethengerlés esetén az elsődleges cél a felületi érdesség csökkentése, 

de kedvező irányban változnak a felület egyéb, pl. tribológiai tulajdonságai, és kis 

mélységben a felület is felkeményedik. A munkadarab felületi minőségének javulása 

jelentős: az érdességi mérőszám akár két nagyságrenddel is javulhat, és elérheti a 

Ra=0,05 µm értéket is. A simító hengerlés egyik tipikus alkalmazási területe a hidrau-

likus-pneumatikus hengerek dugattyúrúdjainak befejező megmunkálása [9], de min-

den olyan helyen megfelel, ahol az alacsony felületi érdesség az elvárás (pl. tömítés-

technika, szelepfészkek,  …). 

E három hengerlési mód pozitív eredményei mellett más, járulékos előnyök is el-

érhetők felülethengerléssel. Kutatásom során nagy hangsúlyt fektetek ezek együttes 

feltárása, amit majd a következő fejezetben fejtek ki részletesen.  

Hengeres munkadarabok esetében az olajkihordás (sodrásosság) csökkentése nem 

csak különleges esztergálási módszerekkel valósítható meg [33-34], hanem felület-

hengerléssel is. Az olajkihordó-képesség oly módon változtatható meg, hogy az esz-

tergálás után hátramaradt karcnyomok hengerléssel annyira lecsökkenjenek, hogy 

azok már ne legyenek képesek az olaj kivezetésére [35]. 

A mérnöki tudományokban általánosan elfogadott tény, hogy a kisebb felületi ér-

dességi értékek szoros összefüggésben állnak a korrózióállósággal, mivel az effektív 

kontaktfelület csökkenésével a korrózió sebessége is csökkeni [36-39]. 

Salahshoor és társai 2017-es tanulmányában forgásszimmetrikus MgCa0,8 ötvözet 

korrózióállóságának növelési lehetőségét vizsgálta, golyós hengerléssel. A vizsgálat 

szükségességét az implantátumok körében igen jó tulajdonságúnak számító magné-

zium-kalcium ötvözet emberi szervezetben történő beépítését követő nagyon gyors 

korrodálódása indokolja, így az anyag használata gazdaságilag nem kielégítő, és a 

pácienst újabb műtétnek teszik ki. A kísérletek során három különböző síkmart és 

három különböző hengerelt mintadarabot vizsgáltak. A mintadarabok korrózióálló-

ságát Hank-féle kiegyenlített sóoldatos vizsgálattal hasonlították össze. A teljeség 

igénye nélkül, az idevonatkozó eredményeik a következők voltak [40]: 

• a forgácsolással készre munkált mintákkal szemben a hengerelt mintákon 

sokkal kevesebb és egyenletesebben eloszló korrózió jött létre, 

• a hengerlő erő túlzott növelésével a mintadarabokon egyre nagyobb mérté-

ben korrodálódtak. 
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Hryniewicz és Rokosz (2005) tanulmányában C45 jelű acél mintadarabok görgős 

hengerlésének a hatását vizsgálták a korrózióállóságra. Összehasonlították a görgő-

zött darabokat a polírozott mintákkal. A görgős hengerlés nem csupán a felületi ér-

desség jelentős javulását eredményezte, hanem jelentősen javította a korrózióállósá-

got is. A polírozott mintákat párosították az azonos felületi érdességű, hengerelt min-

tákkal és - összevetve a korrózióállóságot - az alábbi eredményeket kapták [41]: 

• az 500-as szemcseméretű csiszolópapírral polírozott és vele felületi érdes-

ségben megegyező hengerelt minta között, 3%-os nátrium-klorid oldatban, 

a korrózió sebességében a hengerlés javára 17-szeres különbség adódott, 

míg 0,3%-os oldatban 5,5-szörös, szintén a hengerlés javára, 

• a polírozáshoz a finomabb, 4000-es szemcseméretű csiszolópapírt alkal-

mazva és vele felületi érdességben megegyező hengerelt minta között, 3%-

os nátrium-klorid oldatban, 3-szoros különbséget mértek a korrózió sebes-

ségében a hengerlés javára, míg 0,3%-os oldatban 1,6-szeres, ismételten a 

hengerlés javára. 

2.1.3.3. Felülethengerléssel megmunkálható anyagok 

Általánosan elmondható, hogy felületen hengerelhető bármilyen anyag, ha annak 

keménysége legalább 2-3-szor kisebb, mint a hengerlő szerszámé. További tény, hogy 

az eredményesség érdekében olyan anyagokat hengerelnek, melyeknek a rugalmas 

alakváltozási képessége kismértékű, azaz nem gumiszerűen rugalmas. Ellenkező 

esetben a hengerlés lényegi változást nem eredményez a munkadarabon. Természe-

tesen a nem vastartalmú fémek és az acélöntvények is hengerelhetők, viszont ez 

esetben elsősorban nem a felület felkeményítése a cél, hanem csupán a jó felületi ér-

desség elérése [9]. 

A tudományos igényű szakirodalmak alapján a kis és közepes széntartalmú acé-

lok mellett eredményesen hengerelhetők még a következők anyagminőségek: 

• alumínium ötvözet - hengerléssel csökkenthető a felületi érdesség [42], nö-

velhető a felületi keménység [43] és javítható a felület tribológiai tulajdon-

sága [44], 

• réz - hengerlése inkább csak a furatokban javasolt [45], 

• korrózióálló acél - cél a jó felületi minőség, melynek elérése érdekében 

nagy hengerlőerőt [46] vagy speciális kiegészítést, pl. lézeres előhevitést 

[47] vagy különleges hengerlő-szerszám anyagot [48] használnak, 

• polimer – kis sűrűségű polimerek hengerlésével, a felületi réteg tömöríté-

sével jó súrlódási tulajdonság [49] és kopásállóság érhető el [50], 

• titán - speciális módszerek alkalmazásával, például ha kriogén állapotban 

végzik a hengerlést, könnyebb a megmunkálás [51], 
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• magnézium ötvözet - a felület mikro-geometriai javulása mellett a maradó 

feszültségek is kedvezően változnak, mert a maradó húzó feszültségek ne-

gatív irányba mennek át azáltal, hogy hengerléssel nyomó feszültséget vi-

szünk be [52]. 

2.2. Felülethengerlő szerszámok és működésük 

A felülethengerlést kezdetben tengelyszimmetrikus alkatrészeknél használták, de 

mára a síkfelületek mellett akár az alakos felületetek is eredményesen hengerelhetők. 

E fejezetrészben bemutatom a hengerlő szerszámok kialakításait és működésüket, 

hogy a későbbiekben meggyőzően érzékeltethessem ezek és a dolgozatomban bemu-

tatott eljárások közötti különbséget.  

2.2.1. Szerszámok tengelyszimmetrikus felületekhez 

A CNC technológia fejlődésével - a szerszámgépekkel együtt - az azokon alkalma-

zott szerszámok is fejlődtek, így a felülethengerlő eszközök is nagymértékű fejlődé-

sen estek át azért, hogy a CNC technológiák révén a lehető legjobb teljesítményt 

nyújtsák. A 13. a ábrán látható szerszám kontúrfelületek és homlokfelület hengerlé-

sére egyaránt alkalmas, a 13. b ábrán szereplő megfelel homlokfelületek hengerlésére 

is, de kontúrfelületekhez nem használható, ellenben furatban igen. 

  
13. ábra Felülethengerlő szerszámok kialakításai külső kontúr (a), 

valamint külső és belső felülethez (b) [53] 

2.2.2. Szerszám a sík és szabad felületekhez 

Az előbb bemutatott hengerlő eljárások mellett létezik síkfelületen alkalmazható 

változat is (14. a és b ábra). Működését tekintve hasonló a homlokmaróhoz: a mun-

kadarab felszínének nyomva, gépi előtolással pásztázva a munkadarab felszínét, ala-

kítja ki a hengerelt felületet [54]. 

a) b) 
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14. ábra Görgős síkfelület-hengerlő szerszám (a) és alkalmazása (b) [55] 

A szerszám nagy előnye, hogy igen merev, jól csapágyazott, így hosszú élettarta-

mú. Hátránya viszont pont a kialakításából adódik: 

• a mereven beépített hengerlőtestekből adódóan nem képes a felület kisebb 

egyenetlenségeit sem követni, 

• élekhez, hornyokhoz vagy zsebekhez közeli részeken nem lehet használni, 

• működtetéséhez nagymennyiségű olajkenést kell biztosítani és 

• a szerszám használata főleg lágyfémekéhez ajánlott [56]. 

Létezik más szerszámkialakítás is, ahol a hengerléshez golyókat alkalmaznak. 

Ilyen szerszámot terveztek és gyártottak Gharbi és társai (2011), ami 4 darab, az esz-

tergálásnál is használatos (15. a ábra) rugós elven működő felülethengerlő szerszá-

mot foglal magába egy tárcsában, így egy 90 mm-es átmérőjű kört képes bejárni a 

munkadarab felszínén (15. b ábra). Kísérleteik során AISI 1010 anyagot hengereltek a 

technológiai paraméterek változtatásával. A felületi érdességre esetükben a legna-

gyobb hatással a hengerlőerő, majd a szerszám fordulatszáma volt. A hengerlőerőt 

400 és 600 N között, míg a fordulatszámot 60 és 402 1/min között változtatták. Opti-

mális fordulatszám szerintük 235 1/min és optimális hengerlőerő 400 N. Az eredmé-

nyek jól jelzik, hogy a nagy hengerlőerőnek nem minden esetben van pozitív hatása a 

felületi érdességre [57]. 

  
15. ábra Golyós hengerlő szerszám esztergagépen (a) [58] és 

síkfelületekhez alkalmas változata (b) [57] 

Kutatásaimhoz használt mágneses erővel működő síkfelület-hengerlő szerszám 

működését és felépítését tekintve hasonlóságot mutat a 14. a ábra és 15. b ábra szer-

számaihoz, viszont a mágnes által keltett nyomóerőből adódóan a hengerlő golyók 

rugalmasan, bizonyos határok közt szabadon mozogva képesek elmozdulni. Ennek 

köszönhetően élek, hornyok és a munkadarab felszínének kismértékű hullámossága 

b) a) 

b) a) 
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sem jelent gondot hengerléskor. Sőt, az éleket előnyösen képes alakítani, lekerekíteni, 

melynek vizsgálatát külön fejezetben ismertetem. 

Az iparban megtalálhatóak olyan multifunkciós (esztergán és marógépen is egy-

aránt alkalmazható) hidrosztatikus hengerlő szerszámok (16. a és b ábra), mely kivi-

telét tekintve leginkább az űrben használt golyóstoll (Apollo-7, 1968) kialakításához 

hasonlítható [59].  

 
a) 

 
b) 

16. ábra Hidrosztatikus szerszám működése (a) és hengerlés β szögtartománya (b) [19] 

A szerszámnál részben olajnyomás végzi a golyó munkadarab felületére történő 

szorítást, másrészről természetesen a szerszámot is neki kell nyomni a munkadarab-

nak, mert a golyó mozgástere kicsi. A nagy nyomással odavezetett olaj a golyót kö-

rülveszi, és megakadályozza a szerszámmal való száraz súrlódást, a megmunkálási 

zónát is keni. Az elhasznált olaj ismételten felhasználható az alapos szűrést követően. 

A golyó anyaga ennél az eljárásnál kerámia, melynek átmérője 4…10 mm között vál-

tozhat [60]. A hidrosztatikus szerszám előnye, hogy az akár a 16. b ábra-án látható 

3D-s felület hengerlése is megvalósítható vele, viszont a felület normálisának szög-

tartománya (β) korlátozza a hengerelhető munkadarab geometriát. A megmunkálan-

dó felület normálisához képest a maximálisan megengedett β=22…30° érték növelése 

a hengerléshez szükséges erő csökkenésével kivitelezhető ugyan, de ez a szerszám 

intenzív kopását is előidézheti. A hengerlő golyó méretétől függően a használatos 

hengerlőerő értéke 900…4000 N között változik [19]. Az optimális hengerlő erő a 

17. a ábrán szereplő vektorok alapján változik, mindez azt jelenti, hogy a hengerlés 

közben folyamatos diagnosztikai mérést kell végezni annak érdekében, hogy a felü-

letminőség szinten tartása, a hengerlőerő állandósága biztosítható legyen. 

  

17. ábra Az effektív hengerlőerő vektorábrája (a) [61] és 3D-s felület hengerlése (b) [19] 

b) 
a) 
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Ennek tudatában az 5 tengelyes megmunkálás alkalmazása volna célszerű, de hen-

gerlés közben ilyenkor is folyamatos erőmérést kell végezni, és az erőváltozást ez 

alapján kompenzálni. A 18. a ábrán látható szerszámot Shiou és Chuang (2010) ter-

vezte, mely képes a hengerlési erőt folyamatosan mérni, így megmunkálás közben a 

szükséges hengerlő erő a vezérlés szabályozásával fenntartható [61]. 

  
18. ábra Beépített erőmérővel ellátott hengerlőszerszám (a) és a hengerelt munkadarab (b) [61] 

A kísérletben 30°, 45° és 60° meredekségű és pre.Ra=2,5 µm kiinduló felületi édességű 

darabot hengereltek (18. b ábra). A kísérlet eredményeként azt kapták, hogy erő-

kompenzációval a felületi érdesség értéke Ra= 0,08-0,1 µm, míg kompenzáció nélkül 

Ra= 0,08-0,13 µm értékekre adódott. Érdekes, hogy eredményeik alapján, a hengerlő-

erő megmunkálás közbeni szabályozásával elhanyagolhatóan, csupán 10%-al kisebb 

érdességi értékeket kaptak [61]. 

A technológia számos előnye mellett megemlítendő, hogy ez a megoldás különle-

ges berendezést igényel, ami előállítja a szükséges olajnyomást, de vezetéken keresz-

tül gondoskodni kell az olaj odavezetéséről is. Gazdasági szempontból nézve kije-

lenthető, hogy az eljárás forgástest jellegű felületeknél termelékenyen alkalmazható, 

de síkfelületek esetén már kifejezetten lassú, mivel 0,01 - 0,08 mm-es lépésközértékek 

között eredményez megfelelő felületminőséget. Ezért is inkább a felület felkeményí-

tésre célszerű használni a feszültséggyűjtő helyeken, mert hatására az anyagfáradási 

határ bizonyos esetekben 300%-al növelhető (19. a ábra) [62]. A 19. b ábra jól repre-

zentálja, hogy a hegesztési feszültségek hatására keletkező felületi hajszálrepedések a 

folyadékbehatolásos repedésvizsgálata (ISO 3452-1) alapján hengerlést követően el-

tűntek. A felülethengerlés e fajtáját a Lambda Technologies alkalmazta elsőnek 1996-

ban. Az eljárás neve Low Plasticity Burnishing (LPB®), azaz kis képlékenységű hen-

gerlés [62]. 

b) a) 60° 

30° 

45° 
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19. ábra Hengerléssel létrehozott mikrorepedés mentes turbinalapát (a) [63] és 

repedésmentes hegesztési varrat (b) [62] 

2.2.3. Különleges felülethengerlő alkalmazások 

Az előzőekben bemutatott eljárások továbbfejlesztésével vagy egy másik eljárással 

való kombinálásával még az előbbieknél is különlegesebb felületjavító eljárások ala-

kíthatók ki. Ebben a fejezetrészben ismertetem az elmúlt években megjelent ilyen 

típusú különleges felülethengerlési eljárásokat, melyek megismerése nélkülözhetet-

len volt, hiszen a kezdetekkor csak így tudtam eldönteni, hogy kutatásaimmal mi-

lyen irányba célszerű haladnom. 

Elsőnek egy görgős síkhengerlő szerszám (14. ábra) ultrahanggal támogatott al-

kalmazását mutatom be, melynél a rezgés tengelyirányú. A kísérleteket Zhao és Liu 

(2016) végezte. A hengerlés során használt frekvenciák nagyságát (20…28 kHz) vá-

lasztották. A kísérleteknél nem a hengerlőerőt, hanem a hengerlés hatásának mélysé-

get mérték. Továbbá végeselemes szimulációval (Finite Element Modelling, FEM) 

kalkulálták a maradó feszültséget, melynek eredményei 1-2% eltéréssel illeszkedtek a 

mért eredményekéhez, ami a validálás szempontjából igen jónak számít. Számos 

eredményük közül a 20. a és b ábrán láthatókat emelem ki [64]. 

  
a) b) 

20. ábra A maradó feszültségre vonatkozó FEM-es és a kísérleti eredmények eltérése (a), 

a frekvencia hatása a Mikro-Vickers keménységére (b) [64] 

a) b) 
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Az 20. a ábra érdekessége, hogy 26 kHz-ig a frekvencia növelése a maradó feszültség 

csökkenését eredményezi, mely felett a maradó feszültség újra növekedésnek indul. 

Továbbá a 20. b ábra a felület felkeményedésére szinte nincs is hatással az ultrahan-

gos rezgetés. Megállapítják még, hogy az ultrahangos rezgetés feszültségoldó hatásá-

ra nagyobb mértékű a szemcsefinomodás az alakított zónában [64]. 

A következő különleges eljárásnál Yang és társai (2017) a megmunkálás során kri-

ogén hűtést (cryogenic cooling) alkalmaztak. A felülethengerléshez felhasznált Co-

Cr-Mo ötvözetet kriogén állapotba hozták, hogy keménységét jobban tudják növelni, 

mint szárazon ugyanakkora penetráció (felület benyomódás) mellett. A kísérleteket 

esztergán végezték tárcsa alakú alkatrészek palástján, amikor is vizsgálták a felület 

keménységváltozását (21. ábra) száraz környezetben, illetve miközben folyékony nit-

rogént juttattak a szerszám és munkadarab érintkezési zónájába 0,6 kg/min mennyi-

ségben [65]. 

 

 
21. ábra Hűtés és a penetráció hatása a felület keménységére 100 m/min-es hengerlési sebességnél [65] 

A következőleg bemutatott hengerlési eljárás során a hengerlést lézersugárral tá-

mogatják, hogy így növeljék a kemény munkadarab felszínének a képlékenységét 

(22. a és b ábra) [66]. 
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a) b) 

22. ábra A LAB eljárás elrendezése (a) és a lézer hatása a felületre (b) [66] 

Ezt az eljárást Tian és Shin (2007) fejlesztette ki kemény (45…60 HRC), hőkezelt fe-

lületek hengerlésére, aminek megnevezéséből a lézer hevítő hatása miatt kihagyható 

a „hidegalakító” jelző. Az eljárást Laser-assisted burnishing (LAB)-nek nevezték el. 

Kísérletük során egy 500 W teljesítményű, folyamatos működtetésű Nd:YAG lézert 

használtak, ami nem egy nagy teljesítményű, de nem is szükséges nagyobb teljesít-

mény, hiszen a felületet koncentráltan, maximum 500 °C-ig elegendő volt felhevíteni. 

Kísérleteik során AISI 4140 és MP35N-es acélokat hengereltek, s eredményképpen 

megállapították, hogy az érdességi értékek csökkenthetők a bevitt energia, azaz a 

felület hőmérsékletének növelésével a konvencionális (0 Conv.), lézer nélküli meg-

munkáláshoz képest, három különböző nyomóerőt alkalmazva (23. a és b ábra) [66]. 

  
23. ábra Lézer teljesítménye és a hengerlőerő hatása az érdességre 

MP35N (a) és hőkezelt AISI 4140 acél (b) esetén [66] 

A szerzők további eredményei alapján tehát kijelenthető, hogy a hengerelt darabok 

keménysége nem csökkent, sőt egyes pontokban nőtt a hagyományos hengerléshez 

képest (24. a és b ábra).  

a) b) 
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Itt megjegyzem, hogy a gyémánt szerszámmal végzett vasalás is alkalmazható ke-

mény, edzett anyagoknál, lézer használata nélkül! 

a) b) 

24. ábra A hengerelt darabok keménysége a felszíntől mérve, MP35N (a); AISI 4140 (b) acél esetén [66] 

2.3. Mágneses térerővel segített felületjavító technológiák 

Az ókor óta ismert, hogy a mágnesvasérc (magnetit, Fe3O4) és a vas vonzza egy-

mást. Platón (Kr. e. 428/427-348/347) és Arisztotelész is tett említést a permanens 

mágnesekről, valamint a kínai feljegyzések is, az időszámításunk előtti IV. századból. 

A legkorábbi említés a mágneses iránytűről, amit navigálásra használtak, egy kínai 

szövegből származik, ami Kr. u. 1040-1044-re datálható, azonban vélhetőleg már jó-

val ezelőtt feltalálták a szerkezetet, amit elsőként a szárazföldön használtak, nem pe-

dig a tengeren [67]. 

A mágneses térrel segített technológiák világszinten is igen újszerűnek számítanak, 

s máig fejlesztés alatt állnak. A mágnes erejét elsőként Kargolow szovjet mérnök 

1938-ban alkalmazta, polírozáskor. Az 1970-es évekig kevés fellelhető feljegyzés szü-

letett a technológiáról, s ezt követően is csupán Oroszországban és Bulgáriában jelen-

tek meg számottevő publikációk [68-69]. Az akkori alkalmazása főként a nehezen 

hozzáférhető részek (pl. fogaskerék fogárkai) polírozásában jelent meg [70].  

A 90-es évektől kezdve azonban a kutatások száma jelentős növekedésnek indult, 

amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Koreában, Kínában, Tajvanban, Németor-

szágban, Lengyelországban és az Egyesült Államokban is számos szabadalom és 

publikáció született a témában [68, 71]. Hazánkban a 80-as évek végétől kezdve 

Dr. Kodácsy János foglalkozik a mágneses térrel segített technológiákkal, kezdetben 

a Krakkói Műszaki Egyetemmel való együttműködés keretében [72-73]. Kutatásai 

eredményeként számos hazai fejlesztésű és gyártású berendezés jelent meg, melyeket 
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nemzetközi szabadalommal is levédtek [6]. E szabadalmakhoz kapcsolódik a Ph.D. 

dolgozatom során felhasznált mágneses síkfelület-hengerlő szerszám és eljárás is. 

A következő pontokban röviden a mágnesesség elméleti számításait és az ott hasz-

nált jellemzőket, majd részletesebben a mágneses térrel segített felületjavító techno-

lógiákat mutatom be. 

2.3.1. Mágneses tér jellemzői 

A mágnesesség az anyagnak olyan általános tulajdonsága, mely az anyag kristály-

szerkezetének függvénye. A különböző anyagok mágneses viselkedését az anyagot 

felépítő részecskék mágneses momentuma határozza meg. A saját mágneses momen-

tum pálya- és spin momentumból tevődik össze. Ha a részecskék momentumainak 

az összege nulla, akkor az anyagnak nincs mágneses tulajdonsága, azaz diamágnes. 

Néhány fémnél a részecskék mágneses momentuma egyforma irányítású, ezért ezek 

a fémek mágneses tulajdonságúak. Ezek a paramágneses anyagok. Az ilyen fémekből 

készült testek állandó mágnest alkotnak, melyeknek két pólusuk van: északi és déli. 

A különböző nemű pólusok vonzzák, míg az egyneműek taszítják egymást [74-77]. 

A későbbiekben a számításokhoz és a szimulációkhoz használt mágneses indukció 

(B) alatt a fluxusköteg egységnyi keresztmetszetén keresztülhaladó erővonalak szá-

mát, sűrűségét értjük. A mágneses indukció nagysága vákuumban a (2.2) egyenlettel 

számítható [76]:  

 𝑩 = 𝜇0 ∙ 𝑯 (2.2) 

Ahol: 𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7  (
𝑉𝑠

𝐴𝑚
)  a vákuum permeabilitása és 

H a mágneses térerősség. 

A mágneses térerősség és a mágneses indukció az erőteret reprezentáló két vek-

tormennyiség. A két mennyiség közül közvetlenül csak a mágneses indukciót tudjuk 

mérni. A térerősség a fluxussűrűség ismeretében számítható [74, 76]. 

2.3.2. Az anyagok jellemző mágneses tulajdonságai 

A fizikában dia-, para- és ferromágneses anyagokat különböztetnek meg. A ferro-

mágneses anyagok mágnesezhetőségét a hőmozgás igyekszik lerontani [6]. A hőmér-

séklet emelkedésével a mágnesezettség először lassan, majd a Curie-hőmérséklet kö-

zelében rohamosan csökken, végül a Curie-hőmérsékleten nullává lesz. Így a Curie-

hőmérséklet felett az anyag paramágneses tulajdonságú (25. ábra). (A PhD munkám-

ban szereplő MABB technológiához alkalmazott NdFeB mágnesek a Curie-

hőmérséklete ~225°C,) [76, 78-81] 
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25. ábra A permanens mágnesek mágneses tulajdonságai különböző hőmérsékleten [82] 

2.3.3. Mágnesesség létrehozásának módjai 

Mágnesnek nevezzük, azokat a testeket melyek környezetükben mágneses mezőt 

hoznak létre. A mágneses teret (a villamos térhez hasonlóan) érzékszerveinkkel nem 

tudjuk észlelni, ezért csak annak kölcsönhatásait vagyunk képesek felismerni, ezért 

az egyszerű megértéséhez fluxus-vonalakkal szokás ábrázolni (26. a és b ábra) [83] 

[84].  

  
26. ábra A permanens és elektromágnes mágnes tere [85] 

A) Permanens mágnes 

„Azokat az anyagokat, melyeken a mágneses hatás vagy tulajdonság tapasztalható, 

mágneses anyagoknak nevezzük” [86, p. 44]. Minden anyag mágneses a maga mód-

ján a benne mozgó elektronok áramai miatt, mégis mágneseknek csak a rendezett 

ferromágneses szerkezetű, szilárd halmazállapotú permanens mágneseket nevezzük 

[87]. A permanens mágneseknek mindig megvan a mágneses tere, innen is ered az 

elnevezésük. 

D É 
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A permanens mágnesek fejlesztése az 1910-es években kezdődött meg Japánban, a 

mágnesötvözetek létrehozásával. Ezen fejlesztések elsődleges célja a mágneses ko-

ercitív erő (Hc) és a maximális energiaszorzat (BHmax) értékek növelésével a perma-

nens mágnesek méretének drasztikus csökkentése [88, pp. 600-606]. A mágnesek 

gyártása és a felhasznált anyagok módosításával lehet különböző mágneseket létre-

hozni. 

A permanens mágnesek anyagai: acél mágnes (hajlított vagy forgácsolt mágnes), Al-

Ni, AlNiCo (öntött mágnes), ferrit mágnes (kerámia mágnes), szamárium-kobalt (rit-

kaföldfém mágnes) vagy neodímium-vas-bór (ritkaföldfém mágnes). [74, pp. 57-76]. 

A neodímium vas-bór (Nd2Fe14B) ötvözete az egyik jelenleg ismert, kereskedelem-

ben is beszerezhető legnagyobb erejű permanens mágnes a világon, ami egy igen 

könnyen oxidálódó [89] és nehezen forgácsolható [90-91] anyag. Forgácsolni gyé-

mántszerszámmal és speciális géppel vagy szikraforgácsolással lehet. Ridegsége mi-

att könnyen törik, ezért használatuk fokozott óvatosságot igényel [90-91]. A MABB 

szerszám elkészítésekor ezt az anyagot használták. A neodímium mágnesek fonto-

sabb tulajdonságait az ASTM A1101-16 szabvány rögzíti [92]. 

B) Elektromágnes 

A mágneses erő elektromosság segítségével is létrehozható. Az elektromágnes álta-

lában egy lágyvasmag, amelyet legalább egy, áramot vivő tekercs vesz körül. A te-

kercsben folyó elektromos áram mágneses teret hoz létre, mely a jobbkéz-szabály 

szerinti irányultságú. Mivel az erővonalak a tekercs belsejében azonos irányúak, így 

a vasban mágneses fluxus alakul ki. Ez a fluxus teszi lehetővé, hogy mágnesezhető 

anyagokat magához vonzzon. Az elektromos áram megszűnését követően mágneses 

tulajdonság lényegében megszűnik [93, p. 286].  

2.3.4. Mágnesek az iparban 

Bizonyos feladatokra szinte magától értetődő lenne a mágnesek használata az egy-

szerűsége és más megoldásokhoz viszonyított olcsósága miatt. A mágnesek szerte-

ágazó alkalmazása az iparban és a mindennapi életben olyannyira nélkülözhetetlen - 

hiszen a villamos eszköz többsége ezzel működik, hogy már 1867-ben tanulmány 

készült a jelentőségükről [94]. 

Jelenlegi életünkben a permanens mágneseknek meghatározó szerepe van, mos-

tanra nélkülözhetetlenné váltak, amit a folyamatosan növekvő felhasznált mennyiség 

is tükröz (27. ábra) [95]. 
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27. ábra Az állandó mágnesek eladásának növekedése [96] 

A háztartási és mindennapi berendezéseinken kívül megtalálhatóak a gyártási fo-

lyamatban is, aktív és passzív szerepet ellátva. Aktív funkcióról akkor beszélhetünk, 

ha pl. a mágnes közvetlenül biztosítja az alakváltozást (elektromágnessel létrehozott 

erővel működő mélyhúzás [97]), míg passzív funkció esetén csupán közvetett szere-

pet lát el (pl. mágnesasztal rögzíti a darabot a gyártás során (28. ábra) [98]).  

 
28. ábra Mágnesasztalon rögzített munkadarab marása 

A gépgyártásban számos eljárás létezik, ahol a mágneses erő passzív funkciót lát 

el. Ez azt jelenti, hogy a mágnesek MKGS rendszerben betöltött szerepe, a mérőmű-

szerekben (M), a készülékekben (K), a szerszámgépben (G) való alkalmazása mellett 

a szerszámban (S) is megjelent.  

Ha a gyártás során mágneses erőt használunk, számolnunk kell a munkadarab fel-

mágneseződésével. Emiatt előfordul, hogy az elkészült munkadarabon lemágnese-

zést kell végrehajtani. A lemágnesezés elvégezhető akár a rögzítéshez használt mág-

nesasztal demagnetizáló funkciójával, vagy külön berendezéssel, melyek a nagyfrek-

venciás lemágnesezés elvén működnek. A folyamat egyszerű és rövid ideig tart. 

Kutatásaim során számos kísérletet végeztem elektromágneses és permanens 

mágneses felületjavító technológiákkal. Ezen kutatások mindegyikénél a mágneses 

erőt használtam az anyagleválasztáshoz, az alakításhoz: políroztam, sorjátlanítottam 

és felülethengereltem. A felülethengerlés technológiája a legkevésbé ismert, ugyanis 

erről nagyon kevés és szűk körű irodalmi adat áll rendelkezésre. A hiány pótlását 

erősíti az a törekvésünk, hogy a mágneses erővel működő síkfelület-hengerlő szer-

szám alkalmazási, fejlesztési és optimalizációs vizsgálatai új kutatási eredményeket 

szolgáltassanak. 
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2.3.5. Mágneses térrel segített technológiák csoportosítása 

A mágneses térrel segített technológiák (MAM) különlegessége, hogy a megmun-

káláshoz szükséges erőt a munkatérben létrehozott mágneses térerő biztosítja, mely-

nek köszönhetően hengeres, síkok, szabad formájú felület és az összes olyan felület 

polírozható, sorjázható vagy fényesíthető, ami elfér a berendezés munkaterében. 

Természetesen az eljárás típusától is függ, hogy milyen geometriájú és méretű alkat-

részt tudunk megmunkálni. 

Az eljárások különböző csoportba sorolhatók aszerint, hogy a mágnesességet mire 

használjuk fel. Van ahol nyomást létesítünk vele, másutt a sorjázandó/polírozandó 

anyagot mozgatjuk vele a munkatérben, s olyan eset is előállhat, hogy a cél elérése 

érdekében a sorjázó/polírozó anyagra hatunk mágneses erővel. Az eljárásokban kö-

zös, hogy a konkurens technológiákkal szemben viszonylag alacsony megmunkálási 

időkről, speciális technikák egyszerűbb változatáról vagy egyedi feladatra tervezett 

megoldásokról van szó. A mágnesességgel támogatott befejező megmunkálások bi-

zonyos esetekben olyan feladatok elvégzésére is alkalmasak, melyeket más eljárással 

nem tudnánk megvalósítani (pl. alakos felületek hengerlése, éllekerekítés). A nem-

zetközi tudományos szakirodalmakban megtalálható különböző MAM technológiá-

kat a 2-1. Táblázatban foglaltam össze. 

2-1. Táblázat: Mágneses erővel működő felületjavító eljárások típusai 

Megnevezése Működési elve Hivatkozás 

Magnetic abrasive finishing 

(MAF), 

ezenkívül nevezik még 

Magnetic-assisted abrasive 

polishing (MAP) 

vagy 

Magnetic field-assisted 

polishing (MFAP) 

Egy mágneses tüske vagy tárcsa és a 

munkadarab közé helyezik a mág-

neses tulajdonságú polírozó szem-

cséket. A folyamat során a szerszám 

forog, míg a mágneses erőtér ott 

tartja, s egyúttal mozgatja a polírozó 

szemcséket a munkadarabon. 

Li és mtsai. 2007 [99] 

Suzuki és mtsai. 1989 [100]  

Kwak 2012 [101] 

Yan és mtsai. 2006 [102] 

Magnetic compound fluid 

polishing (MCF) 

Az eljárás hasonló a MAF-hoz, vi-

szont itt mágnesezhető felületaktív 

folyadék végzi a polírozást, mely 

ellepi a teljes munkateret. 

Shimada és mtsai. 2003 [103] 

Furuya és mtsai. 2008 [104] 

Magnetorheological finishing 

(MRF) 

Ezen eljárás során mágnesezhető 

folyadékot használnak, ami tartal-

mazza a polírozó szemcséket. 

Kordonski és Jacobs 1996 [105] 

Pan és mtsai. 2012 [106] 

Magnetic float polishing (MFP) 

Kerámia golyók polírozására alkal-

mas. Mágneses polírozó folyadék-

ban (MRF) egy kúpon forognak a 

golyók mágneses térben. 

Jiang és Komanduri 1997 [107] 

Umehara és mtsai. 2006 [108] 

 



 

27 

 

2-1. Táblázat folytatása: Mágneses erővel működő felületjavító eljárások típusai 

Megnevezése Működési elve Hivatkozás 

Ball end magnetorheological 

finishing (BEMRF) 

Hasonlít a MAF eljáráshoz, de itt 

mágnesezhető folyadékba (MRF) 

kevert szemcsék végzik a polírozást, 

mely a szerszámon keresztül jut a 

munkatérbe és folyamatosan áram-

lik. 

Singh és mtsai. 2013 [109] 

Magnetic grinding (MG) 

A köszörűkorong lefagyasztott 

mágneses folyadék és abrazív szem-

cse keverékéből áll. Mivel a lefa-

gyasztott korong mágneses tulaj-

donságú, így az vonzza a mágne-

sezhető munkadarabot, ezzel létre-

hozva a szükséges szorítóerőt és az 

anyagleválasztást. 

Umehara és Kawauchi 1999 [110] 

Double disc magnetic 

abrasive finishing (DDMAF) 

Két tárcsa között van a munkadarab, 

mely tárcsák permenens mágneseket 

tartalmaznak. A polírozáshoz a tár-

csák és a munkadarab közé helyezik 

a mágnesezhető polírozó szemcsé-

ket. 

Kala és Pandey 2014 [111] 

Magnetic field assisted mecha-

nochemical polishing (MAMP) 

A polírozáshoz használt csiszoló 

szalagot az arra helyezett mágnes 

húzza neki a munkadarabnak. 

Wang és mtsai. 2015 [3] 

Magnetic fluid grinding (MFG) 

Cső belsejében ZrO2 golyókat két 

mágneskúp segítségével a cső falá-

nak feszítik, így hengerelve azt. 

Umehara és mtsai. 1995 [112] 

[113] 

Magnetic intelligent 

compound (MAGIC) 

A polírozandó formába mágneses 

folyadékot öntenek, melyet mágnes 

jelenlétében lehűtenek, így a szer-

számban lévő mágnesezhető políro-

zó szemcsék orientáltságát kedvező-

en befolyásolják. A polírozás mikro-

oszcillálásokkal történik. 

Umehara 2002 [114] 

Ultrasonic assisted magnetic 

abrasive finishing (UAMAF) 

A MAP eljárás van kiegészítve egy 

ultrahanggal rezgetett asztallal, 

mely merőlegesen rezeg a szerszám 

tengelyére, növelve a hatékonysá-

got. 

Mulik és Pandey 2011 [115] 

Magneto-electrolytic-abrasive 

polishing (MEAP) 

Elektromágneses térben végzik hen-

geres alkatrészek polírozását elekt-

rolittal és abrazív szemcsékkel. A 

mágneses tér a munkadarab és az 

elektromágnes között képződik. 

Jeong-Du és mtsai. 1997 [116] 
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2-1. Táblázat folytatása: Mágneses erővel működő felületjavító eljárások típusai 

Megnevezése Működési elve Hivatkozás 

Magnetic abrasive jet 

machining (MAMS) 

Cső belsejét polírozzák két egymás-

sal szemben elhelyezett mágnespó-

lussal. A cső belsejébe nagynyomás-

sal juttatják be a mágnesezhető polí-

rozó szemcséket. 

Kim és mtsai. 1997 [117] 

Magnetic field-assisted mass 

polishing (MAMP) 

A munkadarabok fixen egy tárcsára 

vannak rögzítve, mely tárcsa mág-

nes pofák között forog, ahol a mág-

neses polírozószemcsék is megtalál-

hatóak. 

Wang és mtsai. 2020 [118] 

Magnetically assisted 

electrochemical finishing (MEF) 

Az elektrokémiai polírozást a mág-

neses térben végzik, így gyorsítva a 

folyamatot. 

Pa 2010 [119] 

Magnetically assisted 

pulsed-electrochemical 

finishing (MPEF) 

Az elektrokémiai polírozást a mág-

neses térben végzik és közben az 

elektródok rezegnek. 

Pa 2010 [119] 

Magnetic barrel finishing 

(MBF) 

Koptató csiszolás mágneses térben. 

A mágnesezhető munkadarabok 

ömlesztve kerülnek a tartályba a 

nem mágnesezhető csiszolótestek-

kel. Kis keresztmetszetű alkatré-

szekhez alkalmazható. 

Takahiro és Kazuhiro 1995 [120] 

A 2-1. Táblázatban szereplő technológiák közül a mágneses erővel működő políro-

zó (MAF vagy MAP) eljárás áll legközelebb kutatásaimhoz, ugyanis anno e technoló-

gia alapjaira épülve kerültek kifejlesztésre a mágneses erővel működő felülethenger-

lő berendezések, szerszámok. A felsorolt MAM technológiák között különbségek és 

hasonlóságok is felfedezhetők. Ezen különbségek főképpen az eljárás típusában, 

munkadarab alakjában és mágneses tulajdonságában, valamint a mágneses tér létre-

hozásának módjaiban jelennek meg. A megfelelő MAM technológia kiválasztásához 

ezeket a jellemzőket kell figyelembe venni. A 2-2. Táblázatban szereplő csoportosítás 

alapján látható, hogy a mágneses erő segítségével a gépiparban alapvetően polírozás-

ra, sorjázásra és felülethengerlésre van mód. 
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2-2. Táblázat: Mágneses erővel működő felületjavító eljárások felhasználási lehetőségei a gépiparban a 

munkadarab alakja és mágneses tulajdonsága alapján 

Eljárás 
Munkadarab 

alakja 

Munkadarab mág-

neses tulajdonsága 

Mágneses erő létrehozásának 

módja 

Permanens 

mágnessel 
Elektromágnessel 

Polírozás 

hengeres 
mágnesezhető [121] [122] [116] [123] 

nem mágnesezhető [124] [125] [126] [127] 

sík 
mágnesezhető [128] [129] [99] [102] 

nem mágnesezhető [130] [131] [132] [103]  

görbült felület 
mágnesezhető [133] [134] [100] [135] 

nem mágnesezhető [136] [120] [137] [138] 

Sorjázás 

furat 
mágnesezhető - - 

nem mágnesezhető [139] [140] [141] [142] 

külső felület 
mágnesezhető [143] [144] [101] [145] 

nem mágnesezhető [146] [147]* [148]* [149] 

Felülethengerlés 

hengeres 
mágnesezhető - [150]* [151]* 

nem mágnesezhető - - 

sík 
mágnesezhető [152]* [153]* [154]* [155]* 

nem mágnesezhető [156]* - 

* Saját és/vagy tudományos konzulensem publikációi. 

A 2-2. Táblázatban feltüntetett irodalmakból kivehető, hogy bizonyos esetekben 

nem áll rendelkezésre MAM technológia, illetve síkfelületek hengerlésére jelenleg 

csak a Ph.D. értekezésemben bemutatott, s a kísérleteim elvégzéséhez használt mág-

neses síkfelület-hengerlő szerszám alkalmas. Természetesen e hiányosság nem feltét-

lenül jelenti azt, hogy a mágnesesség nem használható azokon a területeken, melyek 

üresen maradtak, csupán a szükséges technológiát még nem fejlesztették ki, vagy 

nem publikálták, aminek lehet gazdasági vagy a technológiához megfelelő anyagok-

kal kapcsolatos oka is. A mágnesek és mágnesesség területén belül használt anyagok 

(pl. permendur, mu-meteal, Nd-mágnesek) fejlődésével azonban egyre több, újabb-

nál újabb alkalmazási mód kerül napvilágra [157]. A táblázat, a hiányos részek ta-

nulmányozása, elemzése egyben további kutatási irányokat, lehetőségeket is felvet. 

2.3.6. Mágneses erővel működő polírozás (MAP) 

Mágneses polírozás során olyan abrazív csiszolószemcséket helyeznek a munkada-

rab és a mágnespólusok közötti δ munkarésbe (31. ábra), mely szemcsék mágnesez-

hetők vagy mágnesezhető anyaggal bevontak (pl. Al2O3 + Fe vagy TiC + Fe). A mun-

kadarab és/vagy szerszám mozgatásával/forgatásával a csiszolószemcsék „kefesörte” 
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szerűen viselkedve polírozzák a munkadarabot. Mágneses polírozással külső és bel-

ső hengeres felületek, sík és görbült felületek is polírozhatók [158] [11, p. 147]. 

Hengeres felületek polírozásakor a munkadarab végez forgó főmozgást, míg a 

mágnespólusok az eltoló mellékmozgást. Vannak eljárások, ahol vibráló mozgás is 

fokozza az eljárás hatékonyságát. Az eljárást általában esztergagépre adaptált beren-

dezéssel végzik [159], de léteznek célgépek is [160]. A kialakítást tekintve, mágnespó-

lusok helyezkednek el a munkadarab körül (2 pólus esetén 180° vagy 90°-os szöget, 

míg 4 pólus esetén 90°-os szöget zárnak be a pólusok). A mágneses tér egyaránt lét-

rehozható elektromágnessel és permanens mágnessel. Az elektromágneses kialakítás 

költségesebb, és a tekercsben magas hőmérséklet keletkezhet (hűteni kell), viszont 

szabályozható és nagy mágneses indukció létrehozására alkalmas (B= 0,5…2 T). A 

permanens mágneses kialakításnál túlhevülési problémák nincsenek, könnyen kiala-

kítható és felszerelhető, így akár ideiglenesen is alkalmazható bármely egyetemes 

csúcsesztergán. A munkadarab mérete és anyaga hatással van az eljárásra. A túl nagy 

vagy nem mágnesezhető munkadarabok polírozása általában nem eredményezi az 

elvárt felületi érdesség javulást. A külső és belső felületek akár egy készülék segítsé-

gével polírozhatók, az eljárásokat sematikusan a 29. ábra szemlélteti [158] [11, pp. 

147-149]. 

 
1 – Mágnesezhető csiszolószemcsék 

2 – Munkadarab 

3 – Mágnes pólus 
 

29. ábra Sematikusan ábrázolt külső (a) és 

belső (b) hengeres felületek mágneses polírozása [68, pp. 226-227] 

A sík vagy görbült felületek polírozásakor a szerszám végzi a forgó főmozgást, 

míg az előtoló mellékmozgást a szerszám és/vagy munkadarab. Az eljáráshoz általá-

ban marógépre adaptált berendezést használnak [161], de léteznek többtengelyes 

célgépek is [162]. A polírozótüske és a munkadarab között létrejött fluxusvonalak 

biztosítják a csiszolószemcséknek egy kefe sörtéihez hasonló elhelyezkedését. A 

szükséges mágneses tér a főorsóba befogott polírozótüske köré, illetve abba elhelye-

zett elektro- vagy permanens-mágnessel hozható létre. Az eljárásokat és mozgásvi-

szonyokat a 30. ábra szemlélteti [158] [11, pp. 147-149]. 

b) a) 
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1 – Mágnesezhető csiszolószemcsék       2 – Munkadarab       3 – Polírozótüske 

30. ábra Sematikusan ábrázolt sík (a) és görbült (b) felületek mágneses polírozása [68, p. 227] 

A nem mágnesezhető anyagokat nem minden esetben tudjuk polírozni. Ennek oka, 

hogy a fluxusoknak a mágnespólus és munkadarab között kell záródniuk, ami nem 

mágnesezhető anyagok esetében csak részben valósul meg, s ilyenkor nagyrészt a 

munkadarabon kívül záródnak (31. ábra) [163]. 

A megfelelően záródó fluxusok viszont kellően nagy erővel képesek a polírozó-

szemcséket a munkadarabnak vonzani, s azokat a δ munkarésben (a δ távolság mi-

nimum 3-4 szemcseméretű) tartani (31. ábra) [163]. 

A síkbeli 31. ábra alapján, ahol a fluxusvonalak iránya x és az ezekre mindig merő-

leges potenciálvonalak iránya y, a mágneses erők, Fx és Fy, az M pontban a (2.3) és 

 

Granulált csiszolószemcse szerkezete: 

 

 
31. ábra Erőviszonyok és fluxusvonalak mágnesezhető (a) és 

nem mágnesezhető (b) anyag esetében [68, pp. 228-312] 

b) a) 

a) 

b) 
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(2.4) egyenletekkel számolhatók, mely erők eredője az x-y síkban az Fm mágneses erő 

(2.5) [68, 76, 163]. 

 
𝐹𝑥 = (

𝜋 ∙ 𝐷3

6
) ∙ 𝜒𝑎 ∙ 𝐻 ∙

𝜕𝐻

𝜕𝑥
  (2.3) 

 
𝐹𝑦 = (

𝜋 ∙ 𝐷3

6
) ∙ 𝜒𝑎 ∙ 𝐻 ∙

𝜕𝐻

𝜕𝑦
  (2.4) 

 
𝐹𝑚 = √𝐹𝑥

2 + 𝐹𝑦
2  (2.5) 

Ahol: D a polírozó szemcse átmérője (µm), 

𝜒𝑎 = µr – 1 a csiszolószemcse mágneses szuszceptibilitása, 

µr a relatív permeabilitás, 

H a mágneses térerősség (A/m), 
𝜕𝐻

𝜕𝑥
 a mágneses mező intenzitásának változása az x irányban és 

𝜕𝐻

𝜕𝑦
 a mágneses mező intenzitásának változása az y irányban. 

Megmunkáláskor az Fm erő hatására a polírozószemcsék a munkarésben és azon 

kívül a fluxusvonalak mentén formálódva alkotják a polírozó „kefét”, mely neki-

nyomódik a munkadarabnak. 

2.3.7. Mágneses erővel működő felülethengerlés 

A mágneses polírozó eljáráshoz hasonlóan, az ott használt mágneses tulajdonságú 

polírozó szemcsék helyett hengerlésre alkalmas acélgolyókat alkalmazva alakultak ki 

a mágneses erővel működő felülethengerlés berendezései (32. a és b ábra), melyeket 

2005-ben nemzetközileg szabadalmaztattak [6]. 

  
32. ábra Elektromágnessel működő sík a) és hengeres b) felülethengerlés vázlata [164] 

b) a) 
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A polírozástól eltérően, ahol elsősorban a mágneses erővel a polírozó közeg kefe-

szerű helyben tartása a cél, addig hengeres felületek hengerlésénél a hengerléshez 

szükséges nyomást biztosítja a mágneses erő. Síkfelületek hengerlésekor az ékszorí-

tás elvét is kihasználva, közvetetten generáljuk a hengerlőerőt. Elektromágnest al-

kalmazva, az edzett acélgolyókat szabályozható erősségű, stacionárius mágneses tér-

rel 50…200 N-os erővel szorítjuk a munkadarabra. 

A mágneses térerő (H) hatására fellépő térbeli mágneses erő (Fm) komponenseinek 

(Fx; Fy; Fz) nagysága a polírozásnál alkalmazott egyenletek ((2.3), (2.4) és (2.5)) módo-

sításával számolhatók. A különbséget a szemcsék helyett alkalmazott acélgolyók tér-

fogata (Vg), valamint a golyók anyagának permeabilitása (µr) jelenti csupán. Termé-

szetesen a számítás eredménye itt is függ még a mágneses térerőtől (H) és változásá-

nak gradienseitől (∂H/∂x; ∂H/∂y; ∂H/∂z) is. A (2.3) és (2.4) képletek térbeni változata a 

(2.6), (2.7), (2.8) és (2.9)-es összefüggésékben leírva látható [11, p. 165]. 

 
𝐹𝑥 = 𝑉𝑔 ∙ 𝐻 ∙

𝜕𝐻

𝜕𝑥
∙ (𝜇𝑟 − 1)  (2.6) 

 
𝐹𝑦 = 𝑉𝑔 ∙ 𝐻 ∙

𝜕𝐻

𝜕𝑦
∙ (𝜇𝑟 − 1)  (2.7) 

 
𝐹𝑧 = 𝑉𝑔 ∙ 𝐻 ∙

𝜕𝐻

𝜕𝑧
∙ (𝜇𝑟 − 1)  (2.8) 

 
𝐹𝑚 = √𝐹𝑥

2 + 𝐹𝑦
2 + 𝐹𝑧

2  (2.9) 

A képletekből leolvasható, hogy a nagyobb golyóátmérő (Dg) alkalmazásával nő 

ugyan a mágneses erő –ezzel az ebből származó golyó és munkadarab közötti F 

nyomóerő–, de az érintkező felület növelése miatt vele párhuzamosan csökken a pe-

netráció, a b benyomódás mértéke (33. ábra). A technológiai körülményektől és a 

szerszámkialakítástól függően létezik tehát egy optimális golyóátmérő.  

 
33. ábra Golyók benyomódása azonos hengerlőerőnél [164] 
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További fontos tény, hogy diamágneses anyagok esetében a hengerlőerő létrehozá-

sát biztosító fluxusok nem záródnak megfelelően a munkadarabon keresztül (34. a és 

b ábra), ilyenkor a golyók nem képesek a felületen tapadni és azon legördülni, így az 

időnkénti vasalással inkább rontják, mint sem javítják a munkadarab felületét. 

  
a) b) 

34. ábra Síkfelület hengerlés szimulációs vizsgálata mágnesezhető (C45) (a) és 

nem mágnesezhető (Al) anyagoknál (b) [147] 

2.3.8. Permanens mágneses síkfelület-hengerlő 

A mágneses erő létrehozható elektromágnessel és permanens mágnessel. Az elekt-

romágneses szerszámkialakítás számos hátrányát (pl. nagy terjedelem/helyigény, 

elektromos hálózati kapcsolódás, melegedés) hívatott kiküszöbölni a permanens 

mágneses konstrukció és a hozzá kapcsolódó eljárás, melyre a későbbiekben az angol 

elnevezéssel Magnetic Assisted Ball Burnishing (MABB) is hivatkozok. 

A szerszám használata során - a golyók súrlódásából adódóan - melegszik. Ennek 

okán hőkamerás felvételeket készítettem, melyeket az 1. Melléklet tartalmazza. 

Eredményeképpen 7°C-os hőmérsékletemelkedést mértem, ami természetesen nem 

vezet demagnetizációs problémához. A szerszám a kis helyigény következtében 

könnyedén tárolható CNC szerszámgépek szerszámtárában, illetve bármilyen maró-

gépen alkalmazható, átalakítás nélkül. Ennek köszönhetően marás után a munkada-

rabot közvetlenül, vele egy felfogásában is hengerelhetjük. A szerszám működési 

elve kevésbé, de szerkezeti kialakítása már nagyban eltér az elektromágneses konst-

rukciótól (35. ábra). 
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35. ábra A permanens mágneses síkfelület hengerlő szerszám fluxusvonalai és 

a hengerlő golyóra ható erők 

A szerszám mágneses szempontból egy nyitott mágneskör, és a mágneses fluxus-

vonalak a mágnesezhető elemeken, levegőn, majd a munkadarabon keresztül záród-

nak. A szerszám végén lévő kúp az erővonalak koncentrálásában, a megfelelő hen-

gerlőerő létrehozásában játszik fontos szerepet. A hengerléshez szükséges erőt a 

mágneses térerősség hatására, a golyókra ható vonzóerő biztosítja. Ferromágneses 

anyagok hengerlésekor a szerszámmal adott h távolságra megközelítjük a munkada-

rabot, s ekkor a golyók az ékszorítás elvén, valamint a munkadarabot átjáró mágne-

ses fluxusok révén a munkadarab felületére nyomódnak. Nem ferromágneses anya-

gok esetében a mágneses vonzóerő nem képes kialakulni a golyó és a munkadarab 

között (34. b ábra). Ilyenkor a golyók csak a szerszám kúpjához vonzódnak, nem „ta-

padnak” a felülethez, ezért nem is gördülnek, aminek hatására a felület minősége 

romlik. 

A MABB szerszám tervezésénél különös gondot kellett fordítani a szerszámban 

felhasznált anyagok mágneses tulajdonságaira, ugyanis ezzel lehet a fluxusvonalak 

irányát célszerűen, az ékhatás kialakítása céljából szabályozni. A kísérletekhez hasz-

nált MABB szerszám felépítését és részeinek mágneses tulajdonságát a 36. ábra szem-

lélteti. 



 

36 

 

 

 

11 – Hengerlő golyó 
(mágnesezhető) 

 
10 – Bkny. D fejű csavar 

(nem mágnesezhető) 
 
9 – Kosár alsó része 

(nem mágnesezhető) 
 
8 – Kosár felső része 

(nem mágnesezhető) 
 
7 – Befogó szár 

(nem mágnesezhető) 
 
6 – Árnyékoló tárcsa 

(nem mágnesezhető) 
 
5 – Fej 

(mágnesezhető) 
 
4 – O-gyűrű 

(nem mágnesezhető) 
 
3 – Persely 

(nem mágnesezhető) 
 
2 – Szerszám kúp 

(mágnesezhető) 
 
1 – NdFeB mágnes 

36. ábra A kutatáshoz használt MABB szerszám, annak részei és azok mágneses tulajdonságai 
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3. A KUTATÁS CÉLJA 

A permanens mágneses síkfelület-hengerlő eljárás ma még kevésbé ismert, ami a 

szakirodalom-kutatás során is kiderült, ugyanis a mágneses erőt síkfelületek henger-

lésére jelenleg, az általam elérhető dokumentumok alapján, a világon rajtunk kívül 

sehol nem használják, holott ez a technológia rendelkezik a felülethengerlés minden 

előnyével (csökkenti a felületi érdességet és felkeményíti a felületi réteget). Ezen felül 

a MABB konstrukció alkalmazása az egyszerű kivitelen és kezelhetőségen túl plusz 

funkciók ellátására is képes: 

• a munkadarab éleit képlékenyen lekerekítheti, az éleken keletkező sorját is elő-

nyösen alakítja, s bizonyos esetekben el is távolítja (letöri), s a maradék csonkot 

lekerekítve az anyagba hengerli, 

• CNC gépen egy felfogásban elvégezhető a marás és a felülethengerlés, majd 

ugyanazon munkamenetben az éllekerekítés, illetve a sorja eltávolítása is, és 

• nem okoz problémát a rá- és túlfutás, hornyok jelenléte és a szélek hengerlése. 

Ilyen komplex lehetőségekkel ismereteim szerint más képlékeny felületjavító eljá-

rások nem rendelkeznek, így elsősorban ezek vizsgálata áll értekezésem fókuszában. 

A kutatási tevékenységem konkrét céljai az alábbiak: 

i. Az elsődleges cél az adott permanens mágnessel működő szerszámmal (36. áb-

ra) végzett síkfelület-hengerlés technológiai paramétereinek hatásvizsgálata és 

optimalizációja a felületi jellemzők javításának szemszögéből. 

ii. A szerszám - kialakításából adódóan - alkalmas olyan stratégiákkal való hen-

gerlésre, melyekhez hasonlókat a CNC szerszámgépeken történő maráskor 

használunk. Kísérletekkel vizsgálom az egyes hengerlési stratégiák hatásait a 

felületminőségre. 

iii. Az általam feltárt szakirodalmakban hengeres felületek hengerlés utáni korró-

ziós ellenállóképességét vizsgálták, de síkfelületekre nem találtam releváns ta-

nulmányt, azért korróziós vizsgálatokat is végzek. 

iv. Mint minden hengerlő eljárásnál, úgy a MABB szerszám használata után is 

megfigyelhető a munkadarab felületi felkeményedése, melynek vizsgálatát 

szintén fontosnak ítélem. Épp úgy fontos, hogy ismerjük a mágneses felület-

hengerléssel bekövetkezett felületi benyomódás (penetráció) értékét is, ami 

kapcsolatban áll a felkeményedéssel, szövetszerkezet-változással és feltételez-

hetően a felület síklapúsági hibájával is. 

v. Vizsgálom a hengerelt felületeket tribológiai aspektusból az Rsk, Rku, Rk, Rkv és 

Rpk mérőszámok alapján. 

vi. A MABB szerszám használata a mágneses erővel való működéséből adódóan 

elsősorban csak a mágnesezhető anyagok hengerlésekor hatékony, de értekezé-

semben ismertetek egy, a nem mágnesezhető anyagok megmunkálására is al-

kalmas módszert.  
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vii. Végül a kutatási eredmények, a közben szerzett tapasztalatok és a szimulációs 

vizsgálatok alapján javaslatot teszek a meglévő szerszám továbbfejlesztésére. 
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4. FELHASZNÁLT ANYAGOK, ESZKÖZÖK ÉS MŰSZEREK 

E fejezetben ismertetem a doktori kutatásomhoz során használt munkadarab 

anyagokat, a kísérleti eszközöket (szerszámok, szerszámgépek), valamint a mérések-

hez és kiértékeléshez használt műszereket és szoftvereket. 

4.1. Munkadarab anyagok 

Mivel a mágneses síkfelület-hengerlő szerszám körüli hengerlőerőt biztosító fluxu-

sok csak ferromágneses anyagok esetében alakulnak ki megfelelően, így legtöbb kí-

sérletemhez olyan ferromágneses acélt választottam, melyet az iparban és a tudomá-

nyos kutatások világban egyaránt használnak. Ezért alapként, referencia anyagként 

az általános rendeltetésű ötvözetlen C45 szénacélt (1.0503) választottam. 

A ferromágneses C45 acél mellett célom volt még olyan anyagminőségek hengerlé-

se, melyek ugyan nem mágnesezhetőek, de egyre gyakoribb az iparban való megje-

lenésük. Így a hengerlési kísérleteim során vizsgáltam még: 

- 7075 T6 (EN AW-AlZn5,5MgCu) alumínium ötvözetet és 

- KO 36 Ti (X6 CrNiTi 18-10) ausztenites korrózióálló acélt. 

4.1.1. C45 acél 

Az iparban előszeretettel alkalmazzák minden olyan helyen, ahol közepes igény-

bevételnek vannak. Főbb mechanikai tulajdonságait a 4-1. Táblázat foglalja össze. 

Fontos jellemzője, hogy forgácsolás után a termék hőkezelhető. 

4-1. Táblázat: C45 acél EN ISO 683-1 szerinti mechanikai tulajdonságai [165] 

Névleges vastagság, t (mm): < 16 16 - 100 100 - 250 250 - 500 500 - 1000 

Szakítószilárdság, Rm (MPa): (+N)* 620 580 560 540 530 

Névleges vastagság, t (mm): 5 - 10 10 - 16 16 - 40 40 - 63 63 - 100 

Szakítószilárdság, Rm (MPa): (+C)* 750-1050 710-1030 650-1000 630-900 580-850 

Névleges vastagság, t (mm): < 100 100 - 250 250 - 500 500 – 1000 

230 Felső folyáshatár ReH(MPa): (+N)* 305 275 240 

Névleges vastagság, t (mm): 5 - 10 10 - 16 16 - 40 40 - 63 63 - 100 

Min. Szakadási nyúlás, A (%): (+C)* 5 6 7 8 8 

 Brinell keménység, HBW: (+S)* 255 

 Brinell keménység, HBW: (+A)* 207 

* +N – Normalized (normalizált); +C – Cold drawn (hidegen alakított); +S - Treated to improve shearability 

(jobb forgácsolhatóság érdekében hőkezelt); +A – Soft annealed (lágyított) 

A C45 acél kémiai összetételét az EN ISO 683-1 szabvány pontosan meghatározza 

(4-2. Táblázat).  
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4-2. Táblázat: C45 acél EN ISO 683-1 szerinti kémiai összetétele [165] 

Cr + Mo + Ni = max 0,63 %           

C (%) Si (%) Mn (%) Ni (%) P (%) S (%) Cr (%) Mo (%) 

0,43 - 0,5 max 0,4 0,5 - 0,8 max 0,4 max 0,045 max 0,045 max 0,4 max 0,1 

4.1.2. 7075 T6 alumínium ötvözet 

A 7000-es sorozatba tartozó Al-Zn alumínium ötvözeteket (1-8% cink tartalom) 

előszeretettel alkalmazzák a jármű-, fegyver- és repülőgépgyártás területein, illetve 

minden olyan helyen, ahol a kis súly mellett elvárás a jelentősen nagy szilárdság 

[166, pp. 137-138]. 

A 7000-es családon belüli számos minőség közül a 7075 T6 (EN AW-

AlZn5,5MgCu) választottam, mert nagyon jól forgácsolható és hengerlés szempont-

jából a mechanikai tulajdonságai is kedvezőek. A minőségi jelben a T6 az oldó hőke-

zelésnek alávetetett és teljes mértékben mesterségesen öregített (kikeményített) álla-

potot jelöli, melynek köszönhetően mechanikai tulajdonságai a többi alumíniumhoz 

képest kimagaslóan jók 4-3. Táblázat [167]. 

4-3. Táblázat: 7075 T6 alumínium ötvözet EN 485-2 szerinti mechanikai tulajdonságai [168] 

Szakítószilárdság, Rm 

(MPa) 

Egyezményes folyás-

határ, Rp0,2 (MPa) 

Brinell keménység, 

HBS 

Min. Szakadási nyú-

lás, A50 (%) 

min 540 min 460 160 7 - 8 

A 7000-es alumínium ötvözetek közül a 7075 T6-nak van az egyik legmagasabb 

cink tartalma és emellett még magnézium és réz is megtalálható benne, részletes ké-

miai összetételét a 4-4. Táblázat tartalmazza. 

4-4. Táblázat: 7075 T6 alumínium ötvözet EN 573-3 szerinti kémiai összetétele [169] 

Al (%) Si (%) Fe (%) Cu (%) Mn (%) Mg (%) Cr (%) Zn (%) Ti (%) 

87,1 – 91,4 max. 0,4 max. 0,5 1,2 - 2,0 max. 0,3 2,1 - 2,9 0,18 - 0,28 5,1 - 6,1 max. 0,2 

4.1.3. KO 36 Ti ausztenites korrózióálló acél 

Az ausztenites korrózióálló acélokat a kisebb mechanikai és fokozottabb korróziós 

igénybevételnek kitett alkatrészek gyártásához használják, ahol megkövetelt a foko-

zottabb kémiai ellenállóság, ezért nélkülözhetetlen alapanyag a vegyipari, élelmiszer-

ipari és járműipari gépek gyártásában. 

A kísérletekhez KO36 Ti (X6 CrNiTi 18-10) ausztenites korrózióálló acélt használ-

tam, ami az ausztenites szövetszerkezetnek köszönhetően nem mágnesezhető. For-

gácsolás szempontjából a nehezen forgácsolható anyagok közé tartozik, ennek elle-
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nére mégis gyakran forgácsolják. Ilyenkor problémát főként a hidegkeményedésre 

való hajlam, kedvezőtlen forgácsalak (folyóforgács) és rossz hővezetőképesség okoz-

za, mindez a nagy szakadási nyulasának (4-5. Táblázat) és a magas nikkeltartalom-

nak (4-6. Táblázat) a következménye. Forgácsolásához ajánlott bevonatos kemény-

fém, a speciális élgeometria és az árasztásos hűtés-kenés.  

4-5. Táblázat: KO36Ti ausztenites korrózióálló acél EN 10088-1 szerinti mechanikai tulajdonságai [170] 

Szakítószilárdság, Rm 

(MPa) 

Egyezményes folyás-

határ, Rp0,2 (MPa) 

Brinell keménység, 

HB 

Min. Szakadási nyú-

lás, A50 (%) 

500 - 720 190 – 225 215 30 - 40 

Az ausztenites acélok további érdekes tulajdonsága, hogy mechanikai hatás (ková-

csolás) hatására mágnesezhetővé válnak, mert szövetszerkezetük martenzites lesz. 

4-6. Táblázat: KO36 Ti ausztenites korrózióálló acél EN 10088-1 szerinti kémiai összetétele [170] 

C (%) Si (%) Ni (%) Mn (%) P (%) S (%) Cr (%) Ti (%) 

max 0,08 max. 1 9 – 12 max. 2 max 0,045 max. 0,015 17 - 19 max. 0,7 

4.2. Szerszámgépek és mérőműszerek 

A kísérletek elvégzéséhez különböző szerszámgépekre, kiegészítőkre és mérőmű-

szerekre volt szükségem, így több intézmény és vállalat infrastruktúráját használtam: 

o Neumann János Egyetem (NJE), GAMF Műszaki és Informatikai Kar 

• Járműtechnológia Tanszék (JT) és 

• Anyagtechnológia Tanszék (AT), 

o Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Gépészmérnöki Kar 

• Gyártástudomány és –technológia Tanszék (GTT) és 

• Anyagtudomány és Technológia Tanszék (ATT), 

o Támogató vállalatok: 

• Mahr Magyarország Kft. mérőlaboratóriuma, 

• SECO Tools és az  

• eCon Engineering Kft. számítógépes laboratóriuma. 

4.2.1. Szerszámgépek és kiegészítő berendezések 

A hengerlési kísérleteket a NJE-GAMF JTT-n lévő NCT Tomill 250 (37. a ábra) és a 

BME GTT műhelyében megtalálható NCT Kondia B640 (37. b ábra) típusú, függőle-

ges főorsójú háromtengelyes CNC marógépeken végeztem. 
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37. ábra Kísérletekhez használt NCT Tomill 250 (a) és NCT Kondia B640 típusú (b) CNC vezérlésű 3 

tengelyes marógépek 

A hengerlésnél alapvetően fontos a hengerlőerő ismerete. Mivel a MABB szerszám 

mágneses fluxusai a munkadarabon keresztül záródnak, ezért a szerszámgép főorsó-

jába rögzíthető erőmérővel tudtam mérni a hengerlőerőt. Ugyanis, a munkadarab alá 

helyezett erőmérő cellánál fennáll annak a veszélye, hogy a mágneses fluxusok befo-

lyásolják a piezoelektromos kristályokat. A mérésekhez az NJE-GAMF JT-n lévő 

KISTLER 9125A24 típusú forgó erő- és nyomatékmérőt használtam, KISTLER 5237 

töltéserősítővel. A forgó erőmérő ER-32-es szerszámbefogó patronnal rendelkezik, 

így a MABB szerszámot Ø20-as szerszámbefogó patronnal rögzítettem. A mérés el-

rendezése a 38. ábrán látható. 

  
38. ábra KISTLER 9125A24 forgó erő- és nyomatékmérő CNC marógépben felszerelve 

A MABB szerszámban lévő golyókra ható Fr mágnesességből adódó radiális von-

zóerő méréséhez IMADA DPS-100 típusú húzós erőmérőt használtam. A méréshez 

keményforrasztással az egyik golyóra egy réz anyát rögzítettem, melyen keresztül 

fűztem egy zsinórt, amibe az erőmérő kampóját akasztottam (39. ábra).  

b) 

a) 

Laptop, DynoWare szoftver 

 

KISTLER töltéserősítő 

 

CNC megmunkáló központ 

 

MABB szerszám 

 

KISTLER erőmérő 

szenzor 

 

Munkadarab 
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39. ábra Fr erő mérési elrendezése 

Mérésnél az erőmérőt addig húztam, amíg a golyót el nem engedte a szerszám 

mágneses tere, ügyelve arra, hogy mindig egyenletesen és a szerszámtengelyre merő-

legesen húzzam. Az erőmérő műszer rendelkezik „Peak” funkcióval, így mindig azt 

a legnagyobb erőt mutatta, amivel a golyót a mágnes térerő radiálisan a középpont 

felé húzta, előidézve a hengerlő erő kialakulása szempontjából igen lényeges ékha-

tást. 

4.2.2. Érdesség-, alak- és topográfiaimérés 

A megmunkált felületeket és profilokat (éllekerekítés) a NJE-GAMF JT-n megtalál-

ható Mitutoyo SV-C 3100 kontúr- és érdességmérővel [171] (40. a ábra), illetve a hen-

gerlési penetrációt és a felületek topográfiáját a Mahr Magyarország Kft. budafoki 

mérőszobájában lévő MarSurf XCR20 CT200Mot kontúr- és érdességmérő berende-

zéssel [172] (40. b ábra) mértem. 

  
40. ábra Mitutoyo SV-C 3100 (a) és MarSurf XCR20 CT200Mot (b) kontúr- és érdességmérő 

A hengerelt felületek síklapusági méréséhez a Renishaw PH10 (tapintó méret: 

Ø3 mm) típusú mérőfejjel felszerelt, az NJE-GAMF JT-n lévő, Mitutoyo Crysta Apex 

C544 koordináta mérőgépét használtam. A koordináta mérőgép a mérőfejjel a 

41. ábrán látható. 

MABB szerszám 

 

Húzós erőmérő 

 

a) b) 

Zsinór 
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41. ábra Mitutoyo Crysta Apex C544 koordináta mérőgép és Renishaw PH10 mérőfej 

4.2.3. Korróziós mérés 

A korróziós mérésekre a BME ATT laboratóriumában volt lehetőségem a BioLogic 

SP-150 potenciosztáttal (42. a ábra) és Denver Instrument APX-200 precíziós tömeg-

mérő berendezéssel. A potenciosztát vezérlése EC-Lab® szoftverrel történt. A korro-

dálódott felületek vizsgálatához Zeiss EVO MA10 pásztázó elektronmikroszkópot 

(42. b ábra) és Olympus SZX16 sztereomikroszkópot (42. c ábra) használtam. A be-

rendezések képei a 42. ábrán találhatóak. 

A korróziós eredmények pontosságát az anyagösszetétel részletes ismerete javítja, 

melyet sztereomikroszkóppal meg lehet ugyan mérni, de a magas karbontartalom 

miatt a spektroszkópiát választottam. Ehhez a NJE-GAMF AT anyagvizsgáló labora-

tóriumában megtalálható FOUNDRY MASTER PRO típusú spektrométer állt rendel-

kezésemre (43. ábra). 

   
42. ábra Korróziós vizsgálathoz használt  BioLogic SP-150 potenciosztát (a), Zeiss EVO MA10 pász-

tázó elektronmikroszkóp (b) és Olympus SZX16 sztereomikroszkóp (c) 

a) c) b) 
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43. ábra FOUNDRY MASTER PRO típusú spektrométer 

4.2.4. Keménységmérés 

A mágneses felülethengerléssel csupán pár tized milliméter mélységben érhető el 

keménységváltozás, ezért a NJE-GAMF AT anyagvizsgáló laboratóriumában találha-

tó Wilson-Wolpert 401 MVD típusú mikro Vickers keménységmérő gépet (44. ábra) 

használtam, 10 g-os terhelőerővel (HV0,1). 

 
44. ábra Wilson-Wolpert 401 MVD típusú mikro Vickers keménység mérőgép 

4.2.5. Szövetszerkezet vizsgálata 

A felülethengerelt darabok szövetszerkezetének vizsgálatához a NJE-GAMF AT 

mikroszkópi laboratóriumát vettem igénybe. A mintadarabok darabolásához Metkon 

MICRACUT 175 precíziós vágógépet (45. ábra), majd az ágyazáshoz Metkon 

Finopress melegbeágyazót használtam (45. ábra). A beágyazott darabokat Metkon 

GRIPO V1 polírozógépben Metkon FORCIMAT automata mozgató berendezés segít-
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ségével políroztam (45. ábra). Az elkészült csiszolatokat Zeiss Axio Imager.M2m 

fémmikroszkóp segítségével vizsgáltam (45. ábra). 

 

    
45. ábra Metkon MICRACUT 175 precíziós vágógép (a), Metkon Finopress melegbeágyazó (b), 

Metkon GRIPO V1 polírozógép és Metkon FORCIMAT automata mozgató berendezés (c) és 

Zeiss Axio Imager.M2m fémmikroszkóp (d) 

4.2.6. Mágneses térerő vizsgálat 

A mágneses indukció méréséhez a BME GTT Robotikai laboratóriumában lévő 

ABB IRB 140 típusú ipari robotot (46. a ábra) használtam. A mágneses térerősséget a 

robot manipulátorában erősített HT-208 típusú Gauss- és Tesla-méterrel végeztem 

(46. b ábra), melynek hitelesítés azonosító száma: 20120403 és a hozzá csatlakozó 

transzverzális szondával hitelesítés azonosító száma: 120025. 

  
46. ábra ABB IRB 140 típusú ipari robotot (a) és HT-208 típusú Gauss- és Tesla-méter (b) 

4.3. Szoftverek 

A doktori értekezésemben megtalálható diagramokat OriginPro 2018® adatkezelő 

programban készítettem el. A kísérletterveket a Minitab 17® statisztikai programban 

terveztem és értékeltem ki. A grafikus ábrákat és műhelyrajzokat Inventor Professio-

b) d) c) a) 

b) a) 
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nal HSM 2019® és AutoCAD Mechanical 2019® programokban rajzoltam. A MABB 

szerszám mágneses munkaterét és fluxusait az Ansys Maxwell® szimulációs prog-

rammal vizsgáltam. A kísérletek során használt NC programokat NCT 204® prog-

ramban írtam. 
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5. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

E fejezetben mutatom be a tudományos kísérleteim menetét és a kapott eredmé-

nyeket, melyek alapján következtetéseket és megállapításokat teszek. Következteté-

seim és megállapításaim alapján új tudományos téziseket fogalmazok meg. 

5.1. Mágneses síkfelület-hengerlés technológiai paramétereinek optima-

lizálása 

A felülethengerléssel előállított felületek érdességi tulajdonságára az Ishikawa di-

agram szerint számos változó gyakorol hatást (7. ábra). A MABB szerszám esetében 

jelen van az előbbiekhez képest egy további változó is, nevezetesen a munkadarab és 

szerszám között lévő h távolság is (48. ábra). E fejezetrészben a szerszám és munka-

darab közötti távolság (h), az előtoló sebesség (vf), a hengerlési sebesség (vb) és a ki-

induló felület érdességi (pre. Ra) paraméterei kerülnek optimalizálásra. Vizsgálom az 

egyes változók hengerlőerőre és felületminőségre gyakorolt hatását, keresem az op-

timális paramétereket. 

5.1.1. Szerszám és munkadarab közötti távolság hatása a hengerlőerőre 

A MABB szerszámmal létrehozható hengerlőerő értéke több paramétertől függ. A 

szerszámot, munkadarabot és a golyókat átjáró mágneses fluxusvonalak sűrűsége és 

alakja közvetett hatással van a hengerlőerőre, így függ i) a hengerlő golyó átmérőjé-

től (Dg), ii) a mágneses térerőtől (H) és annak térbeli eloszlásától, iii) a szerszámele-

mek anyagösszetételétől és kialakításától és iv) a szerszám -munkadarab közötti tá-

volságtól (h). 

A hengerlő golyó átmérőjét a legnagyobb hengerlőerő szempontjából Dr. Kodácsy 

János (2011) kutatása során az enyémhez hasonló körülmények között, azonos szer-

számmal, a maximális hengerlőerő szempontjából optimalizálta (47. ábra) [173], amit 

elfogadva, kísérleteimet a továbbiakban Ø16 mm méretű golyókkal végzem. 

A MABB szerszámban megtalálható mágnes erejének növelése a hengerlőerő nö-

vekedést eredményezi, hasonló hatású a szerszámelemek anyagösszetételének és 

kialakításának célszerű megválasztása. A szerszám és a munkadarab közötti távolság 

(a továbbiakban: h távolság) fontos paraméter, amit a MABB szerszám szerszámgép-

be helyezését követően mindig be kell állítani. A beállítást úgy kell végezni, hogy a 

kívánt (maximális) hengerlőerőt kapjunk, s ennek érdekében ismerni kell a különbö-

ző h távolságokhoz tartozó hengerlőerőket. 
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47. ábra A golyóátmérő hatása a hengerlőerőre [173, p. 17] 

A golyók és a szerszám közötti kölcsönhatásnak meghatározó eleme az ékhatás. 

Az ékhatással kapcsolatos számításokat és méréseket álló szerszámmal végzem, míg 

mozgásban - a további méréseknél - meghatározom a szerszám fordulatszámának és 

előtoló sebességének a hengerlőerőre gyakorolt hatását is. Vizsgálom továbbá a hen-

gerlőerő változásának hatását az Ra felületi érdességre is. 

A mérésekhez és a számításokhoz figyelembe kell venni a szerszám kialakítását és 

a hengerlő golyókra ható erőket. Az egyenletek felírásához a 48. ábrán látható szer-

számmodellt és vektorábrát használtam. 

 
48. ábra A MABB szerszám sematikus ábrája az erővektorok feltüntetésével 
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A) Szerszám és munkadarab közötti távolság (h) és az Fr kapcsolatának meghatározása 

Mágnesezhető anyagoknál a permanens mágnes indukcióvonalai, nagyrészt a 

szerszám kúpos kiképzése miatt, a kúp végén haladnak át, ebből adódóan nő a gra-

diens, s így a MABB szerszám közepe felé vonzzák a golyókat Fr erővel, aminek kö-

vetkeztében a munkadarab és a szerszámkúpja közé ékelődve létrejön az Fnw nyomó-

erő, ami az Fz hengerlőerő nagyobbik komponense. Megjegyzem, hogy a hengerlőe-

rőhöz tartozik még a munkadarab és a golyó átmágneseződéből adódó Fmw vonzóerő 

is, aminek szerepe, hogy a golyók a munkadarab felszínéhez tapadva gördüljenek. 

Nem mágnesezhető anyagok esetében az Fmw erő nem tud kialakulni, s ekkor a go-

lyók akadozva vagy egyáltalán nem forognak, hanem a szerszám kúpjához tapad-

nak. Ilyenkor a munkadarab felületének romlására lehet számítani. 

A 48. ábrát felhasználva a h távolság felírható a (5.1)-es egyenlettel. 

 ℎ = 𝑟𝑔 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝛼 + 1) − 𝑏  (5.1) 

Ahol: rg a hengerlő golyó sugara (mm), 

α az Fr és Fns vektorok által bezárt szög (°) és 

b a szerszámkúp magassága (mm). 

A hengerlő golyó ékhatásból adódó Fnw nyomóerő a 48. ábrán felvett vektorok fel-

használásával a (5.2) egyenlettel számolható. 

 𝐹𝑛𝑤 = (𝐹𝑟 ∙ tan 𝛼) (5.2) 

Ahol: Fr a mágnesességből adódó radiális vonzóerő (N). 

Az Fnw egyenlet felírásakor figyelmen kívül hagytam a golyóra ható közvetlen 

mágneses hatást (Fmw), mivel a szerszámmal és munkadarabbal való közel pontbeli 

érintkezések miatt a fluxusvonalak sűrűsége a golyók belsejében kicsi.  

A (5.1) egyenletet behelyettesítve a (5.2) egyenletbe megkapjuk a (5.3) egyenletet, 

mellyel számolható az Fnw nyomóerő úgy, hogy már figyelembe vesszük a rendelke-

zésre álló szerszám geometriai méreteit. 

𝐹𝑛𝑤 = 𝐹𝑟 ∙ 𝑡𝑎𝑛 ∙ (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 ((
ℎ + 𝑏

𝑟𝑔
) − 1)) (5.3) 

A (5.3) egyenletben ismert a hengerlő golyó optimális sugara rg= 8mm [173], a kúp 

magassága b=5 mm, és az Fr-t mérni lehet (39. ábra), de – különösen a golyó felső 

harmadában – csak akkor használható, ha a 45°-os és 28°-os részek csatlakozásánál 

kialakult perem (él) ideális körnek tekinthető. A szerszám gyártási és összeszerelési 

pontatlanságból adódó eltéréseket okozhatnak a mérésben és a számításban egy-

aránt. Meg kell jegyezni, hogy a valóságban az él kis mértékben, (≈0,2 mm mélység-

ben), a két kapcsolódó kúpszög átlagával, 36,5°-ban lesarkított. 
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Az Fr erő értékei mérhetők húzós erőmérővel (39. ábra). A különböző h távolságok 

függvényében a mérési eredményeket és azok terjedelmét a 49. ábra tartalmazza. A 

mérésekhez a szerszám kosár részét eltávolítottam, hogy az Ø16 mm golyó radiális 

irányban elmozdítható legyen. 

 
49. ábra A h távolság kapcsolata az Fr-rel 

A mérési adatok alapján készült diagramból kivehető, hogy a rendelkezésemre álló 

MABB szerszámnál a legnagyobb Fr erő a h=10 mm közvetlen környezetében van. 

Valamint megfigyelhető, hogy az erő h=6 mm-től erősen elkezd csökkeni. Ennek ma-

gyarázata, hogy innét a golyók már nem a kúpon, hanem a szerszám bronzból ké-

szült oldalán fekszenek fel, és ezért ∂H/∂r mellett határozott mértékben megjelenik 

∂H/∂z gradiens is, ami ugyan vonzza a golyókat, de nem a szerszám közepe felé, ha-

nem axiálisan, a szerszámgép főorsójának irányába. 

Az Fr értékek (5.3)-as egyenletbe való behelyettesítése során problémát okoz, hogy 

a nagyobb h értékek felé haladva a golyó nem a sarkított éllel érintkezik, hanem már 

a 28°-os acél szerszámkúpon (szürkével jelölve) fekszik fel (50. a ábra). Nő viszont a 

golyón áthaladó erővonalak sűrűsége, ami oda vezet, hogy a térerő lefogja a golyót, 

ami képtelen gördülni, így vasal, és ez végül lerontja a felületminőséget. Még rosz-

szabb a helyzet, ha a h csökkenését tekintjük. Ilyenkor a golyó az élről folyamatosan 

kiszorul a nem mágnesezhető bronz persely (sárgával jelölve) irányába (50. b ábra), 

minek következtében – ahogyan arról már szó esett - fokozatosan csökken a közép-

pont felé vonzó mágneses térerő, és a H térerősség is.   

 
A golyó a 28°-os kúppal érintkezik 

 
A golyó a 45°-os kúppal érintkezik. 

50. ábra A golyók helyzete h>10 mm (a) és h<10 mm (b) távolságok esetén 
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Az (5.3)-as összefüggés tehát csak akkor használható a nyomóerő (Fnw) számításá-

hoz, ha a golyó a 45°-os és 28°-os kúpok lesarkítatlan élmenti találkozásánál fekszik 

fel (48. ábra), a többi esetben – ha az él kis kúpos lesarkítását is figyelembe vesszük, 

lényegében mindig – az (5.4) számítóképlettel kell számolni.  

 𝐹𝑛𝑤 =
𝐹𝑟

tan 𝛼𝑘
 (5.4) 

Ahol: αk a szerszámkúp aktuális szöge az érintkezésnél (°). 

Ahhoz, hogy melyik αk kúpszöget használjuk, ismerni kell a golyó és kúp érintke-

zési pontjából adódó h távolságot és a hozzá tartozó érintkezési szöget. Ezek megha-

tározásához a 2. Mellékletben található ábrák készültek, melyek alapján a 

h=8,6…10 mm közötti távolságoknál a sarkított él αk =36,5° kúpszöge veendő figye-

lembe. 

Az Fnw nyomóerők számított értékeit a 5-1. Táblázat tartalmazza, s mivel az (5.4) 

képlettel csupán az egy golyóra eső erő számítható, így a teljes nyomóerő közelítő 

értéke n·Fnw, ahol n a golyók száma. Az Fr erő mérési terjedelme ±5 N. 

5-1. Táblázat: Az Fr és Fnw értékek a h függvényében 

Szerszám és mun-

kadarab távolsága, 

h (mm) 

Mágnesességből 

adódó radiális 

erő, 

Fr (N)±5N 

Szerszámkúp 

szöge 

αk (°) 

Egy golyóra ható 

nyomóerő, 

Fnw (N) 

Négy golyóra ható 

nyomóerő, 

4·Fnw (N)±20N 

4 21 
Ennél a h-nál már nem a kúpon fekszenek fel a golyók, 

ezért itt nem értelmezhető a hengerlőerő. 
5 27 

6 35 

7 36 45° 21 83 

8 39 45° 39 156 

9 43 36,5° 58 232 

10 49 28° 91 364 

11 44 28° 83 331 

A 49. ábrán látható diagramból és a 5-1. Táblázatban szereplő mérési adatokból ki-

vehető, hogy az adott geometriai és mágneses körülmények közt az ékhatás az Fnw-re 

– ami hengerlőerő meghatározó komponense (48. ábra) – , a h=10 mm közvetlen kör-

nyezetében gyakorol legnagyobb hatást. 
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B) Szerszám és munkadarab közötti távolság meghatározása az Fz közvetlen mérésével 

A hengerlőerő (Fz) maximuma szempontjából optimális h távolság Fr méréssel tör-

ténő meghatározása az előbbiekben ismertetett okok miatt csak közelítő eredményt 

ad, és csak bizonyos határok között érvényes, ezért a pontosabb értékeket más mérési 

módszerrel is meghatároztam. 

A MABB szerszámban lévő NdFeB mágnesből adódóan csak olyan erőmérő be-

rendezést lehet használni, amit nem befolyásolnak a mágneses fluxusok, ezért a mé-

résekhez a NJE-GAMF JT-n lévő KISTLER 9125A24 típusú forgó erő- és nyomaték-

mérőt használtam, melyet egy NCT Tomill 250 típusú CNC marógépbe szereltem fel. 

A mérés elrendezését a 38. ábra szemlélteti. 

A mérésekhez az erőmérő mintavételi sebességét 500 Hz-re és a mérési tartományt 

-400…700 N érték közé állítottam. A kísérletek megkezdése előtt hitelesítő erőméré-

seket végeztem. A marógép asztalára 250×150×40 mm-es C45 acél lapot rögzítettem, 

melyet a mérés során megközelíti a szerszám adott h távolságra és azt követően 

egyenként behelyezésre kerülnek a hengerlő golyók. 

Az előző fejezetben kapott Fnw nyomóerő szempontjából optimális h távolság érté-

keket felhasználva, az erőmérést h=4…11 mm-es tartományban hajtottam végre. A 

műveletet 4 db Ø16 mm-es csapágygolyók behelyezésével kezdtem, álló szerszám-

nál, a MABB szerszám h=14 mm-es pozíciójában. Ezt követően h=11 mm-re megköze-

lítettem a munkadarabot és 1 mm-es lépésközökkel csökkentve haladtam h= 4mm-ig 

a munkadarab felé. Minden mérési pontnál 7 másodpercig tartott a mérés és a golyók 

befeszülésének elkerülése érdekében kézzel minden mérés előtt megforgattam a 

szerszámot, így igazítva a golyókon. A mérési eredmények az 51. ábrán láthatók, 

ahol az Fz = 4·(Fnw +Fmw), ami a teljes szerszámra jutó hengerlőerőt jelenti. Ahogyan a 

diagram is mutatja, a golyók behelyezése előtt a szerszám és a munkadarab között 

negatív előjelű vonzóerő keletkezik, ugyanis ekkor még csak a szerszámban lévő 

NdFeB mágnes és a munkadarab vonzzák egymást. A golyók fokozatos behelyezésé-

vel a negatív vonzóerő átvált pozitív értékre, jelezvén, hogy a golyók az ékhatás kö-

vetkeztében nyomják a munkadarabot. A jelenségre magyarázat, hogy a szerszámot 

körülvevő fluxusok golyók nélkül a szerszámból kilépve a levegőn, majd munkada-

rabon keresztül a mágnes középvonala közelében sűrűsödve záródnak. A behelye-

zett golyók esetében a fluxusvonalak eloszlása nem változik jelentősen (csupán kis 

részük záródik a golyókon keresztül), így a golyók a szerszám középvonala felé von-

zódnak, kialakítva az ékhatást, létrehozva az Fnw nyomóerő komponenst. A h=6 mm-

től negatív értékeket mértünk, mert innét a szerszám nagyobb erővel kezdi el vonza-

ni a munkadarabot, mint a golyókat, hiszen, ahogyan azt már korábban is írtam a 

golyók ettől a ponttól kezdve a szerszám bronzperselyes oldalán és nem a kúpon 

fekszenek fel. 
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51. ábra Hengerlő a szerszám-munkadarab távolság függvényében 

Az 51. ábra alapján a legnagyobb hengerlőerő akkor mérhető, amikor a szerszám 

és a munkadarab között a h=10 mm, ekkor a hengerlőerő értéke FZ=350±10 N (a mérés 

pontosságának tartománya ±10 N). Ez a maximális erő a 4 darab golyón oszlik meg, 

ezért a golyónként fellépő erő értéke közelítőleg 87 N, álló szerszámnál. Az 51. ábra 

levő diagramból leolvasható értékeket összahasonlítva a 5-1. Táblázat adataival 

megállapítható, hogy a h=10…11 mm tartományban mért Fz erő, illetve számított Fnw 

erő értékek közt alig van különbség (< 5%). Ebből levonható következtetések:  

i) a legnagyobb hengerlőerőt eredményező h tartományban az Fz -t meghatározó 

mértékben az ékhatás biztosítja és 

ii) a működési szempontból nélkülözhetetlen, a szerszámhoz és a munkadarabhoz 

való tapadást biztosító Fmw erőkomponens nagyságrendel kissebbek az ékhatás 

komponenseinél. 

A maximális hengerlő erő szempontjából optimális h távolság értékének meghatá-

rozása során a következő új tudományos megállapításokat fogalmaztam meg: 
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5.1.2. A fordulatszám hatása a hengerlőerőre 

A KISTLER 9125A24 típusú erőmérővel két mérési sorozatot is végeztem. Az előbb 

már ismertetettnél biztonsági okokból nem forgott a szerszám. Ennek egyik oka, 

hogy a golyók kirepülhetnek a centrifugális erő következtében, mert olyan h határér-

tékeken is mértem erőt (pl. h= 6mm), ahol valószínűsíthető a golyók nem megfelelő 

vonzódása. Ezzel a méréssel az egyes h távolságokat és az álló szerszámhoz tartozó 

hengerlőerőket (FZ) rögzítettem. Jelen mérésnél az álló szerszámnál mért legnagyobb 

hengerlőerőhöz tartozó h távolságot beállítva vizsgáltam a fordulatszám változásá-

nak hengerlőerőre gyakorolt hatását. 

A forgó szerszámmal végzett mérésnél problémát jelent a centrifugális erő, ami 

szignifikánsan képes csökkenteni a hengerlőerőt. Éppen ezért ez a kísérlet azért is 

fontos, hogy információt kapjunk afelől, hogy a MABB szerszámmal milyen fordulat-

számmal tudunk még hatékonyan és biztonságosan dolgozni. Itt megjegyezném, 

hogy a szerszámon egy alumíniumból és bronzból készült kosár található, ami egye-

bek közt a hengerlőgolyók esetleges kirepülését hívatott megakadályozni (36. ábra). 

A szerszámot a méréshez a legnagyobb hengerlőerőt eredményező h=10mm-es tá-

volságra állítottam és fordulatszámát 25 másodperc alatt folyamatosan növeltem 

0 1/min-ről 1400 1/min-ig. A mérés eredményét az 52. ábra tartalmazza. 

1. Tézis: A kísérletek során alkalmazott permanens mágneses síkfelület-

hengerlő szerszám Fz=Fnw+Fmw hengerlő ereje jelentősen függ a munkadarab és a 

szerszám homlokfelülete közötti h távolságtól. A maximális hengerlőerőhöz lé-

tezik optimális h távolság, melyet méréssel és számítással lehet meghatározni. 

i. Mérésekkel és a számításokkal is bizonyítható, hogy az Fz hengerlőerő elsősor-

ban az ékhatásból adódó Fnw nyomóerő nagyságának függvénye. 

ii. A golyókon áthaladó és a munkadarab irányába ható Fmw erő a mágnesezhető 

munkadarabon való legördülést biztosítja. Nagysága a hengerlőerő szempont-

jából nem számottevő, de létezése a hengerlési folyamat folytonossága szem-

pontjából elengedhetetlen. 

iii. A C45 szénacél hengerlésekor alkalmazott permanens mágneses síkfelület-

hengerlő szerszám esetében a hopt=10 mm. 

Az 1. Tézishez kapcsolódó publikációim: [153] és [174] 
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52. ábra Hengerlőerő a fordulatszám függvényében 

A mérési eredmények alapján a hengerlőerő FZ=340±10 N értékről FZ=280±10 N ér-

tékre csökken, ami az álló szerszámnál mért értékéhez képest (n=0 1/min) maximum 

25%-os hengerlőerő csökkenést eredményez. A hengerlőerő csökkenése az ékszorí-

tást megvalósító Fr mágneses vonzóerővel ellentétesen ható centrifugális erő növeke-

déséből ered.  

Következésképpen megállapítom, hogy a szerszám biztonságosan használható 

1400 1/min-ig. A gyakorlatban alkalmazott hidegképlékeny felületjavító technológi-

ákra az alacsony sebesség/fordulatszám tartomány jellemző (vb =30…80 m/min, az 

adott szerszámra n=200…550 1/min), de – méréseink szerint – a használhatóságot 

nem korlátozza az esetleges nagyobb fordulatszám használata sem [175]. 

5.1.3. Optimális technológiai paraméterek meghatározása a hengerlőerő szempontjából 

Jelen fejezetben a hengerlés technológiai paramétereinek hatását vizsgáltam a hen-

gerlőerő szempontjából. A hengerléséhez használt eszközök, gépek, munkadarab és 

műszerek megegyeznek az előzőekben ismertetettekével. 

A hengerlési kísérleteket a Taguchi kísérlettervezési módszerrel terveztem [176], 

mert azokat a rendelkezésre álló erőforrások (alapanyag, idő és szerszámgép kihasz-

náltság) korlátozott mennyisége végett viszonylag alacsony számú kísérlettel kellett 

elvégeznem. A kísérletterv elkészítéséhez Kodácsy János több tíz évre visszamenő 

kísérleti tevékenységét, saját és az irodalmakban megtalálható eredményeket vettem 

alapul, és feltételeztem, hogy a változók közti összefüggések nem túlzottan komple-

xek. A technológiai paraméterek önálló hatását vizsgáltam és nem finomítottam a 

vizsgálatokat, ezek egymásra történő kereszt-hatásaival, de a paraméterek önálló 

hatásait az elvégzett kísérletek kétséget kizáróan bemutatják. 
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A hengerlési sebességeket úgy választottam meg, hogy a legnagyobb értékhez tar-

tozó fordulatszám 500 1/min-nél kisebb legyen. A MABB szerszámon megtalálható 

hengerlőgolyók által bejárt kör 50 mm-es átmérőjű, így a vb =60 m/min-es hengerlési 

sebességnél a fordulatszám n=382 1/min. A szerszám és a munkadarab közötti távol-

sághoz az 5.1.1 fejezetben meghatározott, a hengerlőerő szempontjából optimális 

h=10 mm-nél 1,5 mm-rel nagyobb és kisebb értékeket is választottam. A hengerléshez 

Ø16 mm-es csapágygolyókat és 20 °E szintetikus olajat használtam, valamint a 

munkadarabokat előzetesen SECO APMX160408TR-M14 MP2500 típusú 

marólapkákkal [177] síkban martam. A marásnál használt vf =100; 200 és 300 mm/min 

előtolás erdményeképpen 0,672; 0,950 és 1,105 µm-os pre.Ra felületi érdességet 

kaptam. A forgácsolósebesség (vc=120 m/min) és a fogásmélység (ap=1 mm) 

konstansok voltak. A hengerlés technológiai faktorai és azok szintjei az 5-2. Táblá-

zatban láthatóak. 

5-2. Táblázat: Hengerlési faktorok és szintjei 

Faktorok 
Szintek 

1 2 3 

A Hengerlési sebesség, vb (m/min) 20 40 60 

B Előtoló sebesség, vf (mm/min) 25 50 75 

C Szerszám-munkadarab távolsága, h (mm) 8,5 11,5 10 

D Kiinduló mart felületi érdessége, pre. Ra (µm) 0,950 0,672 1,105 

A technológiai adatok meghatározását követően a Minitab 17® statisztikai szoft-

verben készítettem L9 (34) típusú kísérlettervet. A 9 darab kísérletnél alkalmazandó 

technológiai paramétereket a Taguchi-módszer alapján készült ortogonális 5-3. Táb-

lázat tartalmazza [176]. 

5-3. Táblázat: A Taguchi-módszer alapján készült kísérletterv mátrix 

A kísérlet során mértem a (Fz) hengerlőerő értékét, amit az Origin 2018® szoftver 

felhasználásával diagramban ábrázoltam (53. ábra). A mérést a levegőben álló, a 

Kísérlet száma 
Faktorok 

A -  vb B-  vf C - h D - pre. Ra 

1 20 25 8,5 0,950 

2 20 50 11,5 0,672 

3 20 75 10,0 1,105 

4 40 25 11,5 1,105 

5 40 50 10,0 0,950 

6 40 75 8,5 0,672 

7 60 25 10,0 0,672 

8 60 50 8,5 1,105 

9 60 75 11,5 0,950 
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munkadarabbal nem érintkező szerszámmal indítottam, ezért negatívak a kezdeti 

értékek. 

 
53. ábra Hengerlőerő értékei a technológiai paraméterek függvényében 

Ahogyan az 53. ábrán látható és az 5.1.1 alfejezetben is meghatározott maximális 

hengerlőerő a h=10 mm-nél mérhető, míg a h=8,5 és 11,5 mm-es távolságok esetében a 

hengerlőerő kisebb, a legkisebbek a h=8,5 mm-nél. Továbbá az is megfigyelhető, hogy 

a hengerlési sebesség és az előtolás is hatással van a kialakult hengerlőerőre, ezért 

elvégeztem egy jel-zaj (S/N) analízist. A legnagyobb hengerlőerő elérésének a vizsgá-

latához a nagyobb a jobb - (S/N)L formula használatát írják elő (5.5) [176]. 

A kiinduló pre. Ra felületi érdességet kihagytam a Taguchi analízisből, ugyanis annak 

hatása a hengerlőerő szempontjából nem releváns. Az egyes kísérletekhez tartozó 

hengerlőerők az 5-4. Táblázatban megtalálhatók. A mérés pontosságának tartománya 

±10 N. 

5-4. Táblázat: A kísérletek (1-9) során mérhető hengerlőerők (Fz) értékei 

Kísérlet száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hengerlőerő, 

Fz ±10 (N) 
210 240 245 245 255 210 260 210 230 

Az elkészült válasz táblázat (5-5. Táblázat) alapján megállapítom, hogy a hengerlő-

erőre nézve valóban a h távolság (C) a legbefolyásosabb és azt követi a vb hengerlési 

sebesség (A) majd a vf előtolás (B). 

5-5. Táblázat: A technológiai paramétereinek hatásai a hengerlőerőre (S/N)L alapján 

Faktorok 
Szintek 

Delta Rangsor 
1 2 3 

A 47,39 47,63 47,63 0,24 2 

B 47,55 47,49 47,61 0,12 3 

C 46,85 48,30 47,49 1,45 1 

(S/N)𝐿 = −10 ∙ log10

1

𝑛
∑ (

1

𝑦𝑖
)

2𝑛

𝑖=1

 (5.5) 

h értékei: 
10 mm   11,5 mm  8,5 mm 



 

59 

 

A hengerlőerő mérésével kapcsolatos kísérleti eredményeim alapján megfogalmaz-

tam második tudományos tézisemet: 

5.1.4. Optimális technológiai paraméterek meghatározása a felületi érdesség szempontjából 

A technológiai paraméterek felületi minőségre gyakorolt hatásának ismerete a 

MABB szerszám megfelelő használatához nélkülözhetetlen. Ennek fontossága abból 

is ered, hogy bizonyos technológiai paraméterek már kismértékű változtatása is ér-

zékenyen hat a felület minőségére, míg mások kevésbé.  

A Taguchi kísérletterv alapján a hengerelt síkfelületek Ra érdességét MITUTOYO 

Formtracer SV-C3000 érdességmérőgéppel mértem felületenként háromszor, és azok 

átlagait használtam a kiértékeléshez. A kísérlettervet a Taguchi-módszer alapján 

készült ortogonális 5-3. Táblázat tartalmazza. 

Ahhoz, hogy pontosan látható legyen az egyes faktorok hatása az érdességre, kü-

lön vizsgálom i) a mért (abszolút) Ra felületi érdességeket és ii) azok javulásának 

mértékét a kiinduló (mart) felületi érdességhez képest. A kísérletek során vizsgáltam 

a hengerlés előtti, kiinduló felület jellemzőinek a hatását is a hengerlés utáni 

minőségre, amikor is az érdességjavulás értékeit µm-ban és %-ban is megadtam (a 

felülethengerlés előttit tekintem 100%-nak). A mérési eredményeket a 5-6. 

Táblázatban rögzítettem. 

2. Tézis: A hengerlő golyókra ható centrifugális erő következtében mágneses 

síkfelület hengerléskor az Fz hengerlőerő csökken a szerszám fordulatszámának 

növelésével. 

i. A fordulatszám növelésével kis mértékben, monoton csökken C45-ös széna-

cél hengerlésekor a hengerlőerő, értéke Fz=280±10 N n=1400 ford/min-nél 

(vb =220 m/min), ami az álló szerszámhoz viszonyított értékhez képest maxi-

mum 25%-os eltérés. 

ii. Megállapítható, hogy a vizsgált tartományokban a hengerlőerőre nézve a 

technológiai paraméterek közül a h távolság van a legnagyobb hatással, amit 

a hengerlési sebesség (vb), majd az előtoló sebesség (vf) követ. 

A mágneses síkfelülethengerlés a hidegképlékeny eljárások közé tartozik, melyek-

nél a gyakorlatban a vb =30…80 m/min hengerlési sebesség az elfogadott, a kísérle-

teknél alkalmazott MABB szerszám esetében ez n=200…550 ford/min fordulat-

szám-tartományt jelent, ezért a kialakított szerszám és technológia a gyakorlat-

ban használatos teljes fordulatszám-tartományban, sőt ezen felül is eredménye-

sen alkalmazható. 

A 2. Tézishez kapcsolódó publikációim: [153] és [174] 
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5-6. Táblázat: A hengerelt felületek Ra érdességi értékei és a javulás mértéke 

A minél nagyobb érdességcsökkenést eredményező faktorok meghatározásánál a 

(5.5) „nagyobb a jobb” (larger is better) formulát használtam [176], míg az alacsony 

felületi érdesség kiértékelésénél a legkisebb felületi érdesség elérése a cél, így ekkor a 

(5.6) „kisebb a jobb” (smaller is better) formula a megfelelő [176]. 

A) Legkisebb elérhető Ra felületi érdesség 

A síkfelület-hengerléssel kapott Ra felületi érdességekre végeztem a számításokat, 

melyek eredményei alapján fel tudtam állítani egy rangsort az egyes faktorok hatása-

inak függvényében, ennek eredményeit az 5-7. Táblázatban foglaltam össze. 

5-7. Táblázat: A technológiai paramétereinek hatásai az Ra felületi érdességre (S/N)S alapján 

Faktorok 
Szintek 

Delta Rangsor 
1 2 3 

A 9,932 12,264 14,119 4,187 2 

B 16,623 11,169 8,524 8,099 1 

C 11,861 10,846 13,608 2,762 4 

D 10,700 13,872 11,745 3,172 3 

Az 5-7. Táblázat eredményei alapján: az i. előtolás (B) van a legnagyobb hatással a 

felületi érdességre, majd ezt követi a ii. hengerlési sebesség (A), majd iii. a kiinduló 

mart felület Ra érdessége (D) és a iv. szerszám munkadarab közötti távolság (C). Az 

eredmények hatásdiagramba való ábrázolását (54. ábra) szemlélteti és egyúttal meg-

adja az ajánlott technológiai paramétereket, amik az alacsony Ra érték eléréséhez 

szükségesek. 

A végső Ra értékre vonatkozóan az optimális technológiai paraméterek a követ-

kezők: vb=60 m/min; vf = 25 mm/min; h=11,5 mm és pre. Ra=0,950 µm. 

Kísérlet 

száma 

Ra felületi érdesség 

felülethengerlés előtt 

(µm) 

Ra felületi érdesség 

felülethengerlés után 

(µm) 

Ra felületi 

érdesség javulása 

(µm) 

Ra felületi 

érdesség javulása 

(%) 

1 0,950 0,159 0,791 597,5 

2 0,672 0,351 0,321 191,4 

3 1,105 0,580 0,525 190,5 

4 1,105 0,127 0,978 870,1 

5 0,950 0,256 0,694 371,1 

6 0,672 0,445 0,227 151,7 

7 0,672 0,159 0,513 422,6 

8 1,105 0,235 0,870 470,2 

9 0,950 0,204 0,746 465,7 

(S/N)𝑆 = −10 ∙ log10

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 (5.6) 
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54. ábra Az (S/N)S értékek hatásdiagramja kis Ra érték eléréséhez 

Megemlítendő, hogy a kijelölt, legnagyobb hengerlőerőt eredményező h távolság 

közelében felvett értékek változtatása (h=10±1,5 mm) gyakorolja a legkisebb hatást a 

felületi érdességre, ez azért fontos, mert a h változtatása közvetlenül a hengerlőerőre 

hat, sőt a technológiai körülményeket figyelve, ez a legnagyobb hatású (ld. 4.1.2.2. 

fejezet). Ez az eredmény így a felület esetleges kismértékű hullámzásához jól alkal-

mazkodó, rugalmas megmunkálást szolgáltat, ha a szerszámmal a h=10±1,5 mm tar-

tományban dolgoznak. 

B) Legnagyobb Ra felületi érdesség javulás 

A következőkben az Ra felületi érdesség javulásának mértékét vizsgálom. Az 5-6. 

Táblázatban megtalálható számított Ra felületi érdesség javulásra vonatkozóan az 

analízist elvégezve az 5-8. Táblázatban szereplő értékeket kapjuk. A Taguchi-

módszer alapján készült kísérlettervet itt is  ortogonális 5-3. Táblázat tartalmazza. 

5-8. Táblázat: A technológiai paramétereinek hatása az Ra felületi érdesség javulásra (S/N)L alapján 

Faktorok 
Szintek 

Delta Rangsor 
1 2 3 

A 0,546 0,633 0,710 0,164 3 

B 0,761 0,628 0,500 0,261 2 

C 0,629 0,577 0,682 0,104 4 

D 0,354 0,744 0,791 0,437 1 

Az 5-8. Táblázat eredményei alapján: az i. kiinduló mart felület Ra érdessége (D) 

van a legnagyobb hatással a felületi érdességre, majd ezt követi az ii. előtolás (B), iii. 

hengerlési sebesség (A) és a iv. szerszám munkadarab közötti távolság (C). Az S/N 

értékek hatásdiagramban való ábrázolása (55. ábra) megadja az egyes faktorok hatá-

sát és egyúttal leolvashatjuk az optimális technológiai paraméterek értékeit, melyek a 

minél nagyobb Ra érdesség-csökkenéshez vezetnek.  
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A minél nagyobb Ra érdesség csökkenéshez az optimális technológiai paramé-

terek a következőek: vb=60 m/min; vf =25 mm/min; h=11.5 mm; pre. Ra=1.105 µm. 

 
55. ábra Az (S/N)L értékek hatásdiagramja nagy Ra érdességcsökkenés eléréséhez 

Az Ra felületi érdességre és az Ra felületi érdesség javulását analizálva, a kapott 

eredményeket összehasonlítva, látható, hogy mindkét esetben a nagyobb henger-

lési sebesség (vb=60 m/min) és az alacsony előtolás (vf =25 mm/min) a jobb. 

Az Ra felületi érdesség javulásához a kiinduló felület érdességének van tehát a 

legnagyobb hatása, ami azért állhat elő, mert hengerléssel az érdességi csúcsokat 

„nyomjuk le”, így ha minél nagyobbak az érdességi csúcsok, annál nagyobb mérték-

ben történik alakváltozás, azaz érdesség-csökkenés. A szakirodalomban hasonló 

megállapításokkal más felülethengerlő technológiák bemutatásakor is találkozhatunk 

[178-179]. 

A hengerlőerő mérése és a felületi érdességre gyakorolt hatása azért fontos, mert a 

szerszám nagy előnye abból ered, hogy a hengerlő golyók bizonyos határok között 

szabadon képesek mozogni, így, ha harmonikusan változó alakos felületeket hen-

gerlünk, számolhatunk a hengerlőerő változásával. 

Eredményeim alapján, miszerint a hengerlőerőt leginkább befolyásoló szer-

szám-munkadarab távolság van a legkisebb hatással a felületi érdességre a 

h=10±1,5 mm tartományban, bizonyosságot nyertem afelől, hogy a legnagyobb 

hengerlőerőhöz tartozó optimális h beállítása után a szerszám tengelyirányú el-

mozdítás nélkül alkalmas olyan harmonikus felületek hengerlésére, melyeknél a 

legmagasabb és legalacsonyabb pontok közötti távolság 0-3 mm között van anél-

kül, hogy az érdesség lényegesen változna. 

Az érdességmérés során rögzítettem az érdességi profilokat, melyeket az Origin 

2018® szoftverben értékeltem ki. Az pre. Ra=0,950 µm-os síkmarással készült felület 
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és annak síkhengerlése utáni R-profiljai az 56. ábrán láthatók. A többi felület érdessé-

gi profilja az 3. Mellékletben található. 

 
56. ábra A hengerelt felületek és az érdességi profilok marás, majd hengerlés után 

Az 56. ábrán látható, hogy a síkfelület-hengerlő szerszámmal hengerelt felületek 

érdességi csúcsai visszanyomódnak az anyagba, így az érdességi völgyeket részben 

feltöltik. Ezért nagyobb mértékben maradnak hátra völgyek, mint csúcsok. Triboló-

giai szempontból a megmaradt völgyeknek funkcionális szerepe van, ugyanis a völ-

gyek olajmegtartó tulajdonsága a jobb kenését biztosítja. Mint ahogyan az a 57. a és b 

ábra SEM felvételein is látszik, a marással keletkezek karcnyomok hengerléssel 

eredményesen elsimíthatók. 

  
(vf=200 mm/min ; vc=120 m/min ; ap=1 mm ; 

Ra=1.105 µm) 

(vf=10 mm/min ; vb=60 m/min ; pre. Ra=1.105 µm ; 

hengerlés utáni Ra=0.127 µm) 

57. ábra Mart (a) és hengerelt (4-es kísérlet) (b) felületről készül SEM felvételek 

b) a) 
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Az 5.1.4-es alfejezetben ismertetett eredményeim alapján megfogalmazom 3. tu-

dományos tézisemet: 

 

 

  

3. Tézis: A kutatáshoz használt permanens mágneses síkfelület-hengerlő szer-

számmal hengerelt szerkezeti acélon (pl.: C45) az Ra felületi érdességre és annak 

ΔRa megváltozására is legkisebb hatással a szerszám-munkadarab közötti h tá-

volság van a h=10±1,5 mm közötti szűk tartományban. A technológiai paraméte-

rek közül más paraméterek változásának hatása viszont jelentős, amivel kapcso-

latban az alábbi megállapítások tehetők: 

i. A kis Ra felületi érdesség elérésére elsősorban a szerszám előtoló sebessége 

(vf), másodsorban a hengerlési sebesség (vb), harmadsorban a kiinduló, mart 

felületi érdesség (pre. Ra) és negyedsorban a szerszám-munkadarab közötti 

távolsága (h) van hatással. Az ide tartozó legkisebb Ra felületi érdességet biz-

tosító optimumot az adott kísérleti körülmények között a 

vb=60 m/min; vf =25 mm/min; h=11,5 mm és pre. Ra=0,950 µm 

beállítás jelenti, ha a kísérleteket vb=20; 40; 60 m/min, vf =25; 50; 75 mm/min, 

pre.Ra=0,672; 0,950; 1,105 µm és h=8,5; 10,0; 11,5 mm paramétertartományok-

ban értelmezzük. 

ii. A nagy ΔRa érdesség-javulására elsősorban a kiinduló mart felületi érdes-

ség (pre. Ra), másodsorban a szerszám előtoló sebessége (vf), harmadsorban 

a hengerlési sebesség (vb) és negyedsorban a szerszám-munkadarab közötti 

távolsága (h) van hatással. Az ide tartozó nagy ΔRa érdesség-javulást biztosító 

optimumot az adott kísérleti körülmények között a 

vb=60 m/min ; vf =25 mm/min ; h=11,5 mm ; pre. Ra=1,105 µm 

beállítás jelenti, ha a kísérleteket vb=20; 40; 60 m/min, vf =25; 50; 75 mm/min, 

pre.Ra=0,672; 0,950; 1,105 µm és h=8,5; 10,0; 11,5 mm paramétertartományok-

ban értelmezzük. 

A mért eredmények alapján a legnagyobb hengerlőerőhöz tartozó optimális 

h=10±1,5 mm közötti távolság változása van a legkisebb hatással a felületi érdes-

ségre, így bizonyosságot nyert, hogy az x-y irányban mozgó, de tengelyirányban 

mozdulatlan szerszám a vizsgálatok alapján alkalmas olyan harmonikusan vál-

tozó felületek hengerlésére, melyeknél a legmagasabb és legalacsonyabb pontok 

közötti távolság 0-3 mm között van. 

A 3. Tézishez kapcsolódó publikációim: [147], [151] és [180] 
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5.2. A hengerlési stratégiák hatásai 

A különböző stratégiával hengerelt felületeket előállításhoz az Autodesk Inventor 

HSM® programban megtalálható, beépített CAM (Computer Aided Manufacturing) 

stratégiákat és saját magam generált pályákat is használtam. A hengerlési kísérlete-

ket egy előzetesen SECO APMX160408TR-M14 MP2500 típusú marólapkákkal [177] 

síkban mart 270×170×35 mm-es C45-ös acélon végeztem a NJE-GAMF JT-n megtalál-

ható NCT Tomill 250 típusú CNC marógépen. A marás iránya megegyezett a henger-

lés haladási irányával. 

A hengerlési kísérleteknél használt technológiai paraméterek azonosak mindegyik 

alkalmazott stratégia esetében (vb=40 m/min, vf =50 mm/min és h=10 mm), ezzel bizto-

sítva az összehasonlíthatóságot. A technológiai paraméterek definiálásánál figyelem-

be vettem, hogy a szerszám nem egyenes vonalú mozgást végez, ezért fennállhat an-

nak veszélye, hogy a golyók megakadhatnak. Ennek elkerülése érdekében a 

vb=40 m/min és vf =50 mm/min középértékeket választottam, míg a h=10 mm távolsá-

got az 5.1.1 alfejezetben meghatározott optimális értékre vettem. Összesen hat féle 

stratégiát készítettem, melyek méretezett rajzát és megnevezéseit az 58. ábra és 59. 

ábra tartalmazza. A vonalak a szerszám középpontjának mozgáspályáját jelölik. 

 
58. ábra Különböző hengerlési stratégiák a munkadarab A oldalán 

„A” munkadarab oldal 
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59. ábra Különböző hengerlési stratégiák a munkadarab B oldalán 

Mivel a kísérletekhez használt C45 acél anyagminőségű munkadarab egy oldalá-

nak felülete a kísérlethez nem elegendő, így mindkét oldalát (A és B oldal) felhasz-

náltam. 

Referenciaként az 59. ábra látható egy „Egyenes” stratégia is. A stratégiák közül az 

58. ábrán megtalálható „Adaptív” pálya az egyetlen automatikusan generált marási 

stratégia, így adatok hiányában ezt nem tudtam részletesen méretezni. Az egyes stra-

tégiák tervezésekor és méretezésekor figyelembe vettem, hogy a hengerlő szerszám 

által bejárt ~Ø47 mm-es kör, a pályán haladva, fedje a már elkészült hengerelt része-

ket. 

A hengerlési stratégiákat a továbbiakban számmal is jelölöm: 

1 – Adaptív pálya 

2 – Ciklois pálya 

3 – Körkörös pálya 

4 – Zig-zag pálya 

5 – Egyenes pálya 

6 – Lépcsős félkör pálya 

„B” munkadarab oldal 
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1. Adaptív 

 

   2. Ciklois   3. Körkörös 

   
    4. Zig-zag    5. Egyenes     6. Lépcsős félkör 

60. ábra A különböző stratégiákkal hengerelt felületek fényképei 

5.2.1. A hengerlési stratégiák tribológiai hatása 

A kopásnak kitett felületek felületi egyenetlenségei és mikrógeometriája nagymér-

tékben befolyásolja a működési tulajdonságokat, mint például a csúszást. E terület 

vizsgálatával a tribológia tudományága foglalkozik, mely szó a görög „tribos” (dör-

zsölni) és „logos” (tan) szavakból származik, tehát szó szerint „dörzsöléstan"-t jelent. 

A német Tribológiai Társaság 1968-ban a következőképpen határozta meg a triboló-

gia tudományát [181]:  

„A tribológia a súrlódás, kopás és kenés szakterületeire vonatkozó törvényszerűségek és is-

meretek tudományos kutatásának és gyakorlati alkalmazásának tudománya.” 
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Mivel a tribológiai tulajdonságok a munkadarab felületi minőségétől nagymérték-

ben függenek, így az olyan technológiák, mint amilyen a felülethengerlés is, alkalma-

sak tribológiai szempontból megfelelő felületek létrehozására [182] [183]. Az említett 

felületminőség alatt olyan felületeket kell érteni, melyek csúszási tulajdonsága és 

olajmegtartó képessége jó. A csúszási tulajdonságok kopásvizsgálatokkal meghatá-

rozhatóak, de emellett elterjedt módszer még a profilmetriai mérésekkel való elem-

zés is, amelynek során érintésmentes vagy érintkezéses módszerrel letapogatják a 

vizsgálandó próbatest felületét. A tribológiai mérés során az R profilt, s azon belül is 

a hibrid paramétereket vizsgáljuk, melyek a következők [184]: 

• Rpk: redukált csúcsmagasság, a gyorsan lekopó réteg nagyságát jellemzi, 

• Rk: magzóna magasság, a felület élettartamát jellemzi, 

• Rvk: redukált árokmélység, amelyből a kenőanyag és törmelék megtartó képes-

ségre lehet következtetni, 

• Rsk: ferdeség paraméter (skewness), a felületi profil aszimmetriáját méri, 

• Rku: lapultság paraméter (kurtosis), az amplitúdók eloszlásgöbéjének “hegyes-

ségét”, “csúcsosságát” jelzi. 

Az egymáson elcsúszó elemek esetében fontos a felületek közötti súrlódás [185] és 

kopás [186] mérséklése érdekében kenőanyag használata. A problémát elsődlegesen 

nem a kenőanyag odajuttatása jelenti, hanem annak felületen tartása, ugyanis az a 

mozgásból adódóan távozik és száraz súrlódás alakul ki [185]. Hogy ez ne következ-

zen, be a felületen szándékosan, tervezett geometriájú karcnyomokat (olaj zsebeket) 

hoznak létre, melyek biztosítják az olaj megtartását. Számos módszer létezik az ilyen 

karcnyomok létrehozására, pl.: hántolás [187], hónolás [188], lézeres felületkezelés 

[189], elektrokémiai megmunkálás [190] vagy képlékeny hengerlő eljárás [191] al-

kalmazása. Az olajmegtartó képességet az ISO 13565-2 szabványban meghatározott 

Rpk, Rk és Rvk paraméterekkel jellemzik, melyeket az 61. ábrán látható Abbott görbé-

ből származtatunk [192]. 

 

61. ábra Az ISO 13565-2-ben szereplő Rpk, Rk és Rvk paraméterek értelmezése az Abbott-görbéből [192] 

E hibrid paramétereket a motorok hengerfuratainál [193], fogaskerekek érintkező 

felületeinél [194] és minden olyan felületnél eredményesen lehet használni, ahol a 

felület olaj/folyadék megtartó képessége elvárt [195]. Az olajtartó karcok az ISO 
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25178-2 szabvány [196] szerinti felületekről készült S profilokkal vizsgálható, mivel 

azon jól látszódnak az egyes barázdák és azok struktúrája [197]. 

Első fontos tribológiai jelzőszámként az Rsk és az Rku hibrid paramétereket hasz-

nálom, melyek segítségével a különböző megmunkálásokkal készült felületi jellege-

ket a nemzetközi szakirodalomban egy diagramban helyezik el. Segítségével értékel-

hető és összevethető eredményeket kaphatunk a felület tribológiai jellemzőiről. Ezt a 

diagramot a tribológia tudománya „tribológiai topográfiai térkép”-nek nevezi [198]. 

A topográfiai térkép értelmezését az 62. ábra mutatja be, ahol az (a) rész szemlélteti 

az Rsk és az Rku értékeinek a jelentőségét, míg a (b) rész a gépgyártástechnológia te-

rületein megtalálható jellegzetes eljárások elhelyezkedését a térképen. Tribológiai 

szempontból mindkét ábrán a bal alsó részbe helyezett pontok a kedvezőek. 

  
62. ábra Az Rsk és az Rku hibrid paraméterek értelmezése (a) [199], valamint különböző eljárások 

elhelyezkedése az Rsk – Rku topográfiai térképében (b) [198, p. 73] 

Az Rsk és Rku hibrid paraméterek meghatározásához a (5.7) egyenlettel ki kell 

számítani az Rq-t, ami a simaság mérőszáma [200]. 

 
𝑅𝑞 = √

1

𝑙
∫ 𝑦2 (𝑥)

l

0

𝑑𝑥  (5.7) 

Az Rsk paraméter a profil magasságeloszlásának alakját és a középvonalhoz vi-

szonyított aszimmetriáját mutatja. Értéke pozitív, ha a felületi profil csúcsai nagyob-

bak, mint a völgyek mélységei. Értéke negatív, ha a völgyek mélyebbek a csúcsok 

nagyságnál. Az 62. ábrán látható, hogy a pozitív értéknél „élesebb” a felület. A negatív Rsk 

értékek azt jelzik, hogy a megmunkált felületi textúra jó teherviselő képességű és ko-

pásállóbb, így ez a paraméter nagyon fontos műszaki és gyakorlati jelentést hordoz 

magában a valós működő felületekről. Az Rsk-t a (5.8) egyenlettel számítjuk [200]. 

a) b) 
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𝑅𝑠𝑘 =

1

𝑅𝑞3
∫ 𝑦3𝑝(𝑦)

𝑙

0

𝑑𝑦  (5.8) 

Az Rku hibrid érdességi profil előnyösen felhasználható a forgácsolt felületek ko-

pási viselkedésének előrejelzésére. Kiértékelésekor azt vizsgálják, hogy értéke na-

gyobb vagy kisebb 3-nál. Ha az Rku > 3, az egymáson elcsúszó felületeket intenzív 

kopás jellemzi, s ha az Rku < 3, a felületi egyenetlenségeinek eloszlása kedvezőbb, 

ilyenkor a felület jellegére elmondható, hogy telt és ellenállóbb a profil (62. ábra). Az 

Rku-t a (5.9) egyenlettel tudjuk meghatározni [200]. 

 
𝑅𝑘𝑢 =

1

𝑅𝑞4
∫ 𝑦4𝑝(𝑦)

𝑙

0

𝑑𝑦  (5.9) 

Az eltérő hengerlési stratégiákkal létrehozott felületek Rsk és Rku hibrid mérőszá-

mainak meghatározása a NJE-GAMF JT mérőszobájában végeztem Mitutoyo SV-C 

3100 típusú érdességmérő-gépen, melynek szoftvere automatikusan megadja az Rsk 

és Rku értékét. 

Mivel a hengerelt felületek struktúrája az itt vizsgált stratégiákból eredendően az 

iránytól függően eltérő és nagy kiterjedésű, így az érdességmérést két irányban vé-

geztem. Az egyik mérést az általánosan alkalmazott módszerrel a megmunkálá-

si/haladási iránnyal párhuzamosan (az eredeti karcnyomokra merőlegesen) [201-

202], míg a másik mérést a megmunkálási irányra nézve merőlegesen (az eredeti 

karcnyomokkal párhuzamosan) végeztem. A mérés vázlatos elrendezése a 63. ábrán 

látható. Minden megmunkált felületet háromszor tapogattam le mindkét irányban, és 

ezek átlagait használtam a kiértékeléskor. 

 
63. ábra A felületi érdességmérés irányai a különböző stratégiákkal hengerelt felületen 

A méréseket nemcsak a hengerelt felületeken végeztem el, hanem a hengerlés előtti 

mart felületen is, amit a továbbiakban 0 indexel jelölök. Az érdességmérés során fel-

vett mart (0) és hengerelt (1-6) R profilokat a 64. ábra tartalmazza. Piros színnel jelöl-

tem a haladási iránnyal párhuzamosan felvett értékeket és feketével a merőlegeseket. 

Az érdességi profilok további képei a 4. Mellékletben megtalálhatóak. 
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(0 – Mart, 1 – Adaptív, 2 – Ciklois, 3 – Körkörös, 4 – Zig-zag, 5 – Egyenes, 6 – Lépcsős félkör) 

64. ábra A haladási irányra merőlegesen és párhuzamosan mért mart és a különböző stratégiákkal 

hengerelt felületek érdességprofiljai 

A 64. ábra alapján megállapítható, hogy a haladási irányra merőlegesen mérve si-

mábbak az érdességprofilok. Ez abból ered, hogy a hengerlés előtti síkmarás haladási 

iránya megegyezett a hengerlés haladási irányával, így az akkor keletkezett karc-

nyomok hatással vannak a hengerelt felület minőségére, ezért itt nem figyelhető meg 

jelentősebb változás. A haladás irányával párhuzamosan mérve már nagyobb kü-

lönbség figyelhető meg a mart és hengerelt felületek között. 

5.2.1.1. A felületi érdesség változása 

Tribológiai szempontból a hibrid jelzőszámok mellett az Ra érdesség is fontos, 

ugyanis az egymáson elcsúszó felületek esetében a durva érdességgel rendelkező 

felületek koptatják egymást, míg a túl finom felületeknél az úgynevezett akadozó 

csúszás (stick-slip) [202] jöhet létre, ami a felületek összetapadásából következik. 

Fontos, hogy önmagában az Ra nem alkalmas tribológiai tulajdonságok megítélésére, 

de a hibrid jelzőszámokkal együtt már hiteles eredményt ad. 

Éppen ezért a 65. ábra szerint az Ra érdességek (szórásukkal feltüntetve) alakulását 

itt is vizsgálom. 
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(0 – Mart, 1 – Adaptív, 2 – Ciklois, 3 – Körkörös, 4 – Zig-zag, 5 – Egyenes, 6 – Lépcsős félkör) 

65. ábra Mart felület és a különböző hengerlési stratégiák Ra érdességének összehasonlítása 

a haladás irányra merőlegesen (fekete) és párhuzamos (piros) mérve 

Hasonlóan a 64. ábraához a 65. ábra is jól mutatja, hogy merőleges irányban mérve 

az érdességi értékekben történt változás kisebb mértékű. Az érdességváltozások 

vizsgálatának érdekében tekintsük a mart felület Ra érdességét 100%-nak és ehhez 

viszonyítsuk a különböző hengerlési stratégiákhoz tartozó Ra felületi érdességeket 

(65. ábra), amelyeket az előtolás irányához viszonyítva merőlegesre és párhuzamosra 

bontunk. Ez alapján az alábbi megállapítások tehetők: 

• A 2 – Ciklois stratégiával készült felület javult mindkét irányban a legnagyobb 

mértékben az eredetihez képest. Az Ra érdesség a haladás irányával párhuzamo-

san 89,1%-kal, míg arra merőlegesen 59,2%-kal csökkent. 

• A 3 – Körkörös és a 6 – Lépcsős félkör stratégiák rontottak az átlagos felületi ér-

dességen párhuzamos irányban (3 → 60%; 6→ 6,3%), viszont merőleges irányban 

javult (3 →45,9%; 6 →43,9%). 

• Az 5 – Egyenes stratégiával hengerelt felület párhuzamos irányban nagyobb ja-

vulást mutat, értéke 85,3%-os, és merőleges irányban is 40,8%-os javulás tapasz-

talható. 

• A 4 – Zig-zag stratégia hozta a legkisebb javulást merőleges irányban, ami 22,3%-

os. Párhuzamosan 58,7%-al javította az Ra–t. 

• Az 1 – Adaptív stratégia alkalmazása esetén mindkét irányban 51,6%-os a csök-

kenés. 

5.2.1.2. Olajtartó képesség 

A méréseket a Mahr Magyarország Kft. budaörsi mérőlaboratóriumában MarSurf 

XCR20 CT200Mot típusú érdességmérő berendezésen végeztem, ami egy NC vezé-

relt asztallal volt ellátva, s így topográfiai térképek is készíthető az S profil felvételé-
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vel. Az S profilok méréséhez a 4.2-es alfejezetben ismertetett stratégiák mindegyikén 

egy-egy 26×16 mm-es területet jelöltem ki a hengerelt felületek geometriai közép-

pontjában. A mérőtapintó 0,50 m/s-os sebességgel haladt a 25 mm-es mérési hosszon, 

s a mérések között 0,1 mm a léptetési közt állítottam be. Az R profilok felvételénél a 

kiértékelési hossz 7 mm. 

Az Rk, Rpk és Rvk paraméterek Abbott-görbéből (61. ábra) történő származtatása-

kor az Mr1 és Mr2 értékeket is megkapjuk, melyekre azért van szükségünk, mert az 

Rvk paraméter csak az olajtartó völgyek mélységét adja meg, s nem jellemzi a meg-

tartható olaj mennyiségét. Viszont az Mr1 és az Rvk paraméterek (5.10)-es egyenletbe 

való behelyettesítésével az olaj megtartására szolgáló völgyek nagysága (A2) kiszá-

mítható a mérőgép szoftverével [192]. 

 
𝐴2 =

1

2
∙

𝑅𝑣𝑘 ∙ (100% − 𝑀𝑟2)

100%
  (5.10) 

A mart és az eltérő stratégiákkal hengerelt felületek Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 és A2 

értékeit az 5-9. Táblázatban foglaltam össze.  

5-9. Táblázat: Mart és különböző stratégiákkal hengerelt felületek Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 és A2 értékei 

Stratégia Mérés iránya 
Rk 

(µm) 

Rpk 

(µm) 

Rvk 

(µm) 

Mr1 

(%) 

Mr2 

(%) 

A2 

(µm·%) 

(0 - Mart, kiindu-

ló felület) 

Merőleges 0,458 0,163 0,364 7,525 75,358 4,483 

Párhuzamos 3,449 1,132 1,306 11,075 92,375 4,979 

1 - Adaptív 
Merőleges 0,233 0,121 0,215 9,617 88,829 1,199 

Párhuzamos 1,54 0,865 0,767 10,321 84,87 5,804 

2 - Ciklois 
Merőleges 0,211 0,069 0,149 9,425 86,947 0,972 

Párhuzamos 0,249 0,108 0,175 12,603 90,354 0,842 

3 - Körkörös 
Merőleges 0,306 0,354 0,184 11,901 88,857 1,023 

Párhuzamos 5,21 3,414 2,008 11,339 92,055 7,977 

4 - Zig-zag 
Merőleges 0,329 0,068 0,251 7,717 84,309 1,973 

Párhuzamos 1,275 0,444 0,385 7,957 92,004 1,54 

5 - Egyenes 
Merőleges 0,216 0,085 0,223 8,522 83,397 1,852 

Párhuzamos 0,292 0,116 0,274 11,683 86,325 1,871 

6 - Lépcsős félkör 
Merőleges 3,257 2,467 1,517 15,825 89,871 1,519 

Párhuzamos 0,197 0,059 0,221 10,173 86,233 7,684 

Az Rk, Rpk és Rvk oszlopdiagramos ábrázolásával (66. ábra) szembetűnő különbség 

mutatkozik a MABB szerszám haladási irányával párhuzamosan és merőlegesen 

végzett mérési eredmények között. 
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(0 – Mart, 1 – Adaptív, 2 – Ciklois, 3 – Körkörös, 4 – Zig-zag, 5 – Egyenes, 6 – Lépcsős félkör) 

66. ábra Az Rk, Rpk és Rvk paraméterek értékei párhuzamos és merőleges mérési irányban mérve 

A 66. ábra szerint az Rvk paraméter értéke párhuzamos irányban mérve a 3 – Kör-

körös stratégiával, míg merőleges irányban mérve a 6 – Lépcsős félkör stratégiával a 

legnagyobb. Ha figyelembe veszem még az A2 értékeket is (67. ábra), akkor azt a 

megállapítást tehetem, hogy e két stratégia használata mellett mérhető a legnagyobb 
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A2 érték is, ami arra enged következtetni, hogy e két hengerlési stratégiával készült 

felület tudja a legtöbb olajat megtartani. 

 
(0 – Mart, 1 – Adaptív, 2 – Ciklois, 3 – Körkörös, 4 – Zig-zag, 5 – Egyenes, 6 – Lépcsős félkör) 

67. ábra Az A2 olajtérfogat nagysága a mart és a különböző stratégiákkal hengerelt felületeknek 

A felületekről készült topográfiai térképeken az olaj megtartására alkalmas baráz-

dák (68. ábra), illetve a hengerlési stratégia alakzatai is látszanak. A különböző stra-

tégiával hengerelt felületekről készül topográfiai képek jegyzőkönyvei az 5. Mellék-

letben megtalálhatóak.  

 

 
 

68. ábra A 3 – Körkörös (a) és 6 – Lépcsős félkör (b) stratégiával hengerelt felületek topográfiai képei 

A kísérletben szereplő többi stratégiánál is számszerűsíthető az olajmegtartó ké-

pesség (5-9. Táblázat), így megállapítom, hogy MABB szerszámmal hengerelt síkfelü-

leteknél a tribológiai szempontból jelentős olajtartó völgyek maradnak vissza. 

a) 
b) 
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5.2.1.3. Tribológiai tulajdonságok 

Az Ra és Rvk elemzését követően az Rsk és az Rku hibrid jelzőszámok értékét elhe-

lyeztem a 69. ábrán látható topográfiai térképen. Itt is piros színnel jelöltem a MABB 

szerszám haladási irányra merőlegesen felvett értékeket és feketével a párhuzamo-

sakat. 

 
69. ábra Mart (0) és különböző stratégiákkal hengerelt (1-6) felületek Rsk – Rku topográfiai térkép 

(piros szín jelöli a haladási iránnyal párhuzamos és fekete az arra merőleges mérési irányt) 

A 69. ábra alapján a következő lényegi észrevételeket teszem: 

• Mindegyik stratégiához negatív Rsk érték tartozik, ez azt jelenti, hogy az ér-

dességi csúcsok tompák, az „érintkezési felület felszíne” nőtt. 

• Tribológiai szempontból a MABB szerszám haladási iránya lényeges hatású. 

A párhuzamos irány a kedvezőbb, ami gyakorlati szempontból jó, ugyanis 

ez megegyezik a szerszám haladási irányával, ezért hosszú felületek készít-

hetők. 

• A ciklos, lépcsős félkör, körkörös, zig-zag és adaptív stratégiák – a MABB 

szerszám haladási irányával párhuzamosan mérve – tribológiailag megfele-

lő felületeket eredményeznek, míg az egyenes stratégia kevésbé alkalmas a 

tribológiai szempontok alapján megfelelő felületek készítésére. 

• A ciklois stratégia eredményezi a legkedvezőbb felületet, mert az Rsk értéke a 

legkisebb (Rsk=-0,636) és az Rku értéke a második legkisebb (Rku=2,702), így 

a topográfiai térképen ezt lehet elhelyezni a ball alsó részen legtávolabbra. 

• Figyelembe véve az érdességmérés eredményeit (65. ábra), a legkisebb Ra ér-

dességgel is a ciklois stratégiával készült felület rendelkezik, ami tovább 

erősíti e stratégia kiemelt pozícióját. 
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Összességében elmondható, hogy a kísérlet során alkalmazott hengerlési stratégiák 

közül a ciklois stratégiával készült felület felel meg legjobban úgy a tribológiai, mint 

a felületi érdesség szempontból. Ez alapján fogalmazom meg 4. tudományos tézise-

met: 

4. Tézis: A kísérletek során használt permanens mágneses síkfelület-hengerlő 

szerszám eltérő hengerlési stratégiákkal (adaptív, ciklois, köríves, zig-zag és lép-

csős félkör) való alkalmazása a felületek tribológiai tulajdonságait jellemző Rsk 

(ferdeségi paraméter) és Rku (lapultsági paraméter) jelzőszámokra kedvezően 

hat. Az egyenestől eltérő hengerlési stratégiák az Ra felületi érdességre is elő-

nyösen hatnak. 

i. Tribológiai szempontból, a C45 szánacél megmunkálásakor, a vizsgált hen-

gerlési stratégiák (adaptív, ciklois, köríves, egyenes, zig-zag és lépcsős félkör) 

közül a ciklois pályaalak a legkedvezőbb, 

Rsk= -0,636 µm; Rku=2,702 µm; Ra=0,076 µm 

tengely mentén mért értékekkel, vb=40 m/min hengerlési sebességet, 

vf =50 mm/min előtoló sebességet, pre.Ra=0,950 µm kezdeti átlagos felületi ér-

dességet és a h=10 mm munkadarab és szerszám közötti távolságot alkalmaz-

va. 

ii. A hengerlési stratégiák tribológiai aspektusból csak a haladási iránnyal pár-

huzamosan felelnek meg. A merőleges irányban mért Ra felületi érdességek 

kedvezőek, de az Rku hibrid jelzőszám értékei nagyobbak 3-nál, így ebben az 

irányban mozgó csúszó elemek alkalmazása nem előnyös. 

 

 

A túloldalon folytatódik. 
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A permanens mágneses síkfelület-hengerlés az egymáson elcsúszó felületek (pl. 

csúszóvezetékek) köszörülését és hántolását kiválthatja, ha a hengerléshez elő-

munkált felület alak- és helyzetpontossága az előírt határokon belül van. A javasolt 

MABB szerszámmal a megelőző megmunkálással egy felfogásban olajhordó zse-

bek hozhatók létre, előnyösen befolyásolva a felületek kenését. 

Az 4. Tézishez kapcsolódó publikációm: [35], [150], [151], [152] és [180] 

5.2.2. Stratégiák hatása a síklapúságra és a penetrácóra 

Gépipari alkatrészekkel szemben támasztott pontossági elvárások a méretpontos-

ságán túl kiterjednek a felületi minőségre és a geometriai alak pontosságára is. A fe-

lülethengerlés hatására az érdességi csúcsok benyomódnak a munkadarabba, így 

annak felszíne zömül, ami a munkadarab mikro, esetleg makrogeometriai változásá-

hoz vezet. E fejezetben ez utóbbi változások, nevezetesen a síklapúsági hiba és a pe-

netráció (felület benyomódás) mértéke kerül kiértékelésre. 

5.2.2.1. Hengerelt felületek penetrációja 

A kidolgozott síkfelület-hengerléssel létrehozott felület sajátossága, hogy az erede-

ti/kiinduló felülethez képest „alacsonyabban” helyezkedik el. Ennek oka, hogy felü-

let hengerléskor minden esetben tömörödik a felszín és ezért benyomódik (a jelensé-

get a továbbiakban penetrációnak nevezem). Értéke egy adott golyóátmérőn elsősor-

ban a felületre ható nyomástól függ, mert ha nagyobb erővel történik az érintkezés, a 

penetráció nagyobb lesz. E mellett természetesen hatást gyakorol a benyomódásra a 

munkadarab felületi érdessége is, hiszen a nagyobb érdességi csúcsokkal rendelkező 

(durvább) felület nagyobb alakváltozáson megy át. 

A penetrációval bekövetkező méretváltozás ismerete, főként olyan befejező eljárá-

soknál, mint a felülethengerlés, alapvető fontosságú. A MABB szerszámunk esetében 

a golyóméret Dg=Ø16 mm és a szerszám-munkadarab távolság h=10 mm, melyeknél a 

megmunkáláskor legnagyobb a hengerlőerő (FZ=280±10 N). Ebből következik, hogy a 

penetráció maximális értéke ennél a h illetve Fz értéknél lesz várhatóan a legnagyobb. 

A kiértékeléshez használt C45-ös acélon marással és köszörüléssel kétféle, eltérő ki-

induló felületi érdességet állítottam elő. Maráshoz Ø100-as átmérőjű, nyolclapkás 

homlokmarót használtam SECO APMX160408TR-M14 MP2500 típusú lapkákkal 

[177], míg a köszörülést vízszintes tengelyű síkköszörű gépen, 350×40×127 6A 60 M-

es köszörűkoronggal végeztem. A technológiai paraméterek a 5-10. Táblázat találha-

tóak meg. 
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5-10. Táblázat: A kiinduló felületek készítéséhez használt technológiai paraméterek 

Eljárás, mellyel a 

felület készült 
Forgácsolási sebesség Előtolás Fogásmélység 

Köszörült 26 m/s 200 mm/s 0,01 mm 

Mart 200 m/min 150 mm/min 1,5 mm 

Ezt követően mindkét felületet azonos technológiai paraméterekkel (vb=60 m/min; 

vf = 25 mm/min; h=10 mm) hengereltem. A hengerléssel kapott felületek érdessége az 

5-11. Táblázatban szerepel. 

5-11. Táblázat: Eltérő érdességű felületek MABB szerszámmal végzett hengerlés utáni érdessége 

Eljárás, mely-

lyel a felület 

készült 

Eredeti érdesség, 

(µm) 

Hengerlés utáni érdesség, 

(µm) 

Javulás mértéke 

(µm) 

Ra Rz Rt Ra Rz Rt Ra-nál Rz-nél Rt-nél 

Köszörült 0,321 2,301 2,836 0,224 1,346 2,180 0,094 0,955 0,656 

Mart-1 0,612 3,672 4,519 0,212 1,575 2,837 0,400 2,097 1,682 

Az 5-11. Táblázatban szereplő mérési eredmények alapján a hengerelt felületek Ra, 

Rz és Rt érdességi értékei közel megegyeznek, holott az eredeti felületek érdességi 

értékei nagyságrendekkel különbözőek, azaz a durvább felületnél nagyobb érdesség-

javulás történt. Ez az eredmény megerősíti a 3. Tézisemet, miszerint a durvább felü-

leti érdességű (1 µm < Ra < 2 µm) rendelkező munkadarabon hengerléskor nagyobb 

felületjavulás érhető el, s bizonyos esetekben akár kisebb felületi érdesség is. 

A penetráció mérése MarSurf XCR20 CT200Mot kontúr- és érdességmérő berende-

zéssel történ a Mahr Magyarország Kft. budaörsi mérőlaborjában. A mérést úgy vé-

geztem, hogy a tapintófejjel egy munkamenetben mértem a kezeletlen/hengereletlen 

és hengerelt felületet (70. ábra). 

 

70. ábra Penetrációs mérés mérési elrendezése 

Előmunkált     Hengerelt 
      rész                 rész Munkadarab 

Mérőtapintó 
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A felület letapogatásával felvett pontokat a Mahr érdességmérőhöz tartozó szoft-

verben értékeltem ki. A méréskor két eltérő felületet profilt kaptam, melyekre elhe-

lyezettem külön-külön az alapvonalaikat és ezek távolságainak nagyságát értelmez-

tem a penetráció mértékeként, mert a tető-vonalak távolságai túl nagy szórást mutat-

tak (71. ábra). A szoftver által nyújtott szűrési és korrekciós lehetőségeket kikapcsol-

tam, biztosítva a felületek torzulásmentes mérését. 

A penetrációs mérések jegyzőkönyvei a 6. Mellékletben találhatóak meg. 

Köszörült rész Hengerelt rész 

 
Mart rész Hengerelt rész 

 
71. ábra Hengerelt felületek penetrációs értékei 

(a nagyítás nem arányos a különböző irányokban és az ábrák között) 

A penetráció értéke közvetlenül egyik érdességi mérőszámmal (Ra, Rz és Rt) sem 

jellemezhető, csupán közelítő eredmény vonható le belőlük. A Köszörült-nél jelentke-

ző penetrációs érték nagyobb a Mart-nál, ami nem várt eredmény. Ennek magyaráza-

ta a felületi struktúrában keresendő, ha ugyanis az érdességi csúcsok könnyebben 

visszanyomhatóak a völgyekbe, akkor nagyobb penetráció. A köszörült felületek 
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számos apró, viszonylag karcsú érdességcsúcsokból tevődnek össze, míg a mart felü-

letet nagyobb, zömökebb csúcsok alkotják, melyek ritkábban helyezkednek el. Hen-

gerléssel a kisebb, karcsúbb csúcsok visszanyomása és a völgyek feltöltése könnyebb, 

ami nagyobb penetrációs mélységgel jár. A durvább, mart felületnél ritkábban elhe-

lyezkedő nagyobb és zömökebb érdességi csúcsok felső része elkezd visszanyomód-

ni, aminek eredményeképpen a penetráció csak a nagy csúcsok visszanyomásából áll. 

A finomköszörült és a finommart kiinduló felületek hengerlés utáni összehasonlítá-

sakor a penetráció mértékére valószínűleg más eredményt kapnánk. 

5.2.2.2. Síklapúság változása hengerlés után 

Az ISO 12781-1:2011 szabvány alapján a síklapúság két egymással párhuzamos sík-

lap (külső és belső minimális zóna referenciasíkok) közötti távolság, melyek közre-

fogják a legyártott geometriai elemet [203]. A síklapúsági hiba mérésére többféle 

módszer létezik, melyek lehetnek érintésesek és érintésmentesek. Az érintéses mód-

szerek esetében tapintót használunk, ami lehet pl. a koordináta mérőgép mérőfején 

lévő gömbtapintó [204]. Az érintésmentes eljárásokról elmondható, hogy a tapintós 

módszerekhez képes nagyságrendekkel gyorsabban mérnek, viszont a pontosságuk 

alacsonyabb. Azon eljárások, mint pl. a spektrális interferometria, melyek gyors és 

pontos eredménnyel szolgálnak viszonylag magas beszerzési és üzemeltetési költsé-

gűek [205].  

A síklapúsági mérésekhez a NJE-GAMF JT mérőlaborjában megtalálható Mitutoyo 

Crystal Apex C544-es koordináta mérőgépet, Renishaw PH10 (Ø3 mm-es gömb ta-

pintóval) típusú mérőfejjel felszerelve használtam. A mérést a 5.2-es alfejezetben is-

mertetett stratégiákkal hengerelt felületeken végeztem úgy, hogy 50×50 mm-es felü-

letet jelöltem ki a hengerelt felületek geometriai középpontjában. A mérések gyors és 

pontos elvégzése érdekében mérőprogramot használtam. A program a mérőtapintót 

az x koordinátán 2,5 mm-el lépteti, amíg el nem ér a mérési tartomány végére, ekkor 

újra indul úgy, hogy az y koordinátán is léptet 2,5 mm-t. Ez a folyamat huszonegy-

szer ismétlődik, így 441 mérési pontot kaptam. A felvett koordináta értékeket a NJE-

GAMF JT-en tanszéki mérnök, Sándor Roland által készített elemző programban ér-

tékeltük ki. A program segítségével a felszínekről háromszögeléses módszerrel topo-

gráfiai térképeket készítettünk, ezek láthatóak a 72. ábrán. 
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Adaptív stratégia 

Legnagyobb pozitív eltérés: 0,0065 mm 

Legnagyobb negatív eltérés: 0,0065 mm 

Síklapúsági hiba: 0,013 mm 

 
Ciklois stratégia 

Legnagyobb pozitív eltérés: 0,006 mm 

Legnagyobb negatív eltérés: 0,007 mm 

Síklapúsági hiba: 0,013 mm 

 
Köríves stratégia 

Legnagyobb pozitív eltérés: 0,007 mm 

Legnagyobb negatív eltérés: 0,007 mm 

Síklapúsági hiba: 0,014 mm 

 
Zig-zag stratégia 

Legnagyobb pozitív eltérés: 0,010 mm 

Legnagyobb negatív eltérés: 0,005 mm 

Síklapúsági hiba: 0,015 mm 

 
Egyenes stratégia 

Legnagyobb pozitív eltérés: 0,006 mm 

Legnagyobb negatív eltérés: 0,006 mm 

Síklapúsági hiba: 0,012 mm 

 
Lépcsős félkör stratégia 

Legnagyobb pozitív eltérés: 0,005 mm 

Legnagyobb negatív eltérés: 0,008 mm 

Síklapúsági hiba: 0,013 mm 

 
Eredeti mart felület 

Legnagyobb pozitív eltérés: 0,006 mm 

Legnagyobb negatív eltérés: 0,006 mm 

Síklapúsági hiba: 0,012 mm  

72. ábra Különböző stratégiákkal hengerelt felületek marás utáni 

és az eredeti mart felület síklapúsága 
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A 72. ábrán szereplő topográfiai térképek alapján a MABB felülethengerlésnél 

használt stratégiák az eredeti mart felülethez képest 0,001-0,003 mm-es romlást 

eredményeznek a síklapúságban. A méréshez használt koordináta mérőgép mérési 

bizonytalansága 0,00182 mm, a síklapusági eltérések a mérési hibahatáron belül es-

nek, ezért megállapítható, hogy a mért síklapúsági hibák a marással keletkeztek, ami 

bizonyításul szolgál arra, hogy mágneses felülethengerléssel csak a mikrogeometriai 

jellemzők módosulnak előnyösen. 

Az 5.2.2-es fejezetben szereplő eredmények alapján levontam következtetéseimet: 

1. MABB szerszám makrogeometriai változásra nem alkalmas. 

2. A végzett felülethengerléskor a hengerelt felület penetrációs értéke 0,0004-

0,002 mm között van, ami legtöbbször a geometriai méret tűréshatárán belü-

li, így a névleges méret nem változik. 

3. A MABB síkfelülethengerlésnél a felület penetrációja függ a felület előzetes 

megmunkálás módjától (pl. köszörülés, marás, …). A köszörült felületeknél 

a penetráció - a felületi érdességhez viszonyított arányát tekintve - nagyobb, 

mint egy a mart felületnél, mivel a köszörült felület apró és karcsú érdességi 

csúcsokból tevődik össze, ami könnyebben visszanyomódik. Mart felület 

MABB szerszámmal végzett hengerlésénél az érdességi csúcsok felső - ki-

sebb keresztmetszetű - része nyomódik csak vissza. 

4. A MABB szerszámmal hengerelt felületek penetrációja alacsonyabb, mint az 

előzetes megmunkálással kapott felület Rt érdességének fele (ez az elméleti 

maximum), mivel a vizsgált körülmények közt, a viszonylag kis hengerlőe-

rő miatt, a marással és köszörüléssel készített felületek esetében a penetráció 

egyaránt az érdességi csúcsok felső részének visszanyomásából áll, csupán 

mikron nagyságrendű. 

5. A MABB szerszámmal készült felületek síklapuságát mindig a kiinduló felü-

let minősége (síklapuság és felületi érdesség) határozza meg. A MABB szer-

szám használata a síklapuságot lényegében nem befolyásolja. 

E tudományos eredmények alapján megfogalmaztam 5. tudományos tézisemet: 

 

  

5. Tézis: Megállapítható, hogy a kísérletek során alkalmazott permanens mágne-

ses síkfelület-hengerlő szerszám által megmunkált felület makrogeometriai jel-

lemzői (síklapúság és méretpontosság) lényegében nem változnak a megmunká-

lás előtti állapothoz képest. 

Az 5. Tézishez kapcsolódó publikációm: [206] 
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5.3. Mágneses síkfelület-hengerlés hatása a korrózióra 

A korrózió lassítására, megakadályozására számos kísérlet és megoldás született a 

technika fejlődésével, melyek képesek ténylegesen is védeni a korróziónak kitett 

elemeket. Ezek a módszerek rendszerint valamilyen bevonat, a felületre felvitt védő-

réteg alkalmazásán alapulnak [207]. A modern mérnöki tudomány azonban kutatja 

azokat az eljárásokat, ahol a felületvédő anyagok utólagos alkalmazása helyett maga 

a gyártástechnológia nyújthat megoldást a korrózió elleni védelemben. Ebben a feje-

zetben a MABB szerszámmal hengerelt felületek korrózióval szembeni ellenállóké-

pességét vizsgálom. 

Az MSZ EN ISO 8044:2016 szabvány szerint a korrózió a fém és környezete közötti 

fizikai-kémiai kölcsönhatás, amelynek következtében a fém tulajdonságai megvál-

toznak, és gyakran bekövetkezik a fém, a környezet, illetve az ezekből álló műszaki 

rendszer funkcionális jellemzőinek a romlása [208]. 

5.3.1. A minták előkészítése 

A vizsgálatokhoz nem volt szempont korrózióálló anyag használata, mivel a célom 

nem egy korrózióálló anyag létrehozása, vagy fejlesztése volt, hanem csupán a kor-

rózióállóság vizsgálata különböző MABB megmunkálási körülmények mellett. A 

kísérlethez ezért itt is a kiválasztott anyagminőség az általános rendeltetésű ötvözet-

len C45 acél volt. A vizsgálat fontos kérdése, hogy hengerléssel a légköri korrózióval 

szemben meg lehet-e védeni a felületet vagy javítani a korrózióállóságot, növelve 

ezzel a felhasználhatóságát egy nem kimondottan korrózióálló acélnak. 

Az előgyártmányok 200 mm hosszú, 100 mm széles és 15 mm vastag téglatestek, 

melyek táblából gondosan kivágtunk, odafigyelve, hogy a vágás közben jelentős hő-

hatás ne keletkezzen, ami befolyásolhatná a későbbi vizsgálatok eredményét. A kísér-

lethez különböző eljárásokkal megmunkált felületek készültek. A felületek készítése-

kor a cél különböző érdességek előállítása, ezért a hengerléshez a minták köszörülés-

sel és marással készültek. A felületek elkészítése a NJE-GAMF JT gépműhelyében 

megtalálható Hangchow M 7130 típusú vízszintestengelyű síkköszörűgépen és NCT 

Tomill 250 típusú CNC marógépen történt. 

A síkköszörüléskor a beállított előtolás vf =300 mm/s és a fogásmélysége 

ae =0,02 mm értékű volt. A köszörűkorong jele: 350×40×127 6A 60 M és annak fordu-

latszáma 1440 1/min, amiből a forgácsoló sebesség vc =26,4 m/s. 

A maráshoz homlokmarót használtam (8db SECO APMX160408TR-M14 MP2500 

típusú lapkával [177] szerelve). A síkmarással előkészített minták elkészítéséhez 

használt technológiai paramétereket a 5-12. Táblázat foglalja össze. 

  



 

85 

 

5-12. Táblázat: Homlokmarás technológiai paraméterei 

Mart felület 

számozása 

Forgácsolási sebesség; 

vc (m/min) 

Előtolás, 

vf (mm/min) 

Fogásmélység, 

ap (mm) 

Átlagos felületi érdesség, 

Ra (µm) 

1 450 200 1,5 1,58 

2 250 250 1,5 2,37 

A megmunkált felületeket érdességük alapján különböztettem meg. A kísérletek-

hez három felületi érdességű próbadarab készült, ezek egy köszörült (Ra1=0,81 µm) 

és két mart (Ra2=1,6 µm és Ra3=2,4 µm) felületből álltak, sorrendben 1; 2; 3-al jelölve. 

A megfelelően előkészített felületek hengerlését Taguchi szerinti kísérlettervezési 

módszert alapján végeztem [176], a Minitab 17® statisztikai szoftver segítségével. A 

kísérletterv 3 szintet és 4 faktort tartalmaz. Az 5-13. Táblázat mutatja az egyes fakto-

rokat és a változókat. A MABB szerszám hengerléskor h=10 mm-es távolságra állt a 

darabtól. Mivel az 5.2-es fejezetben a ciklois stratégiával hengerelt felületek bizonyul-

tak a legkedvezőbbnek, így a korróziós vizsgálatoknál is ezt a stratégiát használtam. 

Az 5-13. Táblázatban szereplő D faktor, a „Hengerlés mértéke” alatt a szerszámpálya 

szélessége értendő aszerint, hogy a szerszám milyen széles felületet hengerelt. A 

szerszám egyenes stratégiánál ~50 mm-es szélességben képes hengerelni, ezt jelölöm 

100%-osnak. A 150%-os egy kis ciklois (~75 mm széles), a 200%-os egy nagyobb ciklo-

is (~100 mm széles) pályát jelent. 

5-13. Táblázat: Korróziós vizsgálathoz szükséges hengerlési faktorok és szintjei 

Faktorok 
Szintek 

1 2 3 

A Előmunkált felületi átlagos érdessége, pre. Ra (µm) ~0,8 ~1,6 ~2,4 

B Előtolás, vf (mm/min) 10 30 50 

C Hengerlési sebesség, vb (m/min) 20 50 80 

D Hengerlés szélességi mértéke (%) 100 150 200 

A kísérletterv mátrixának az L9 (34) típusút választottam, ennek részleteit a 5-14. 

Táblázat tartalmazza. 

5-14. Táblázat: Taguchi módszer alapján generált L9-es kísérletterv mátrix 

A ciklois pályákat Autodesk Inventor HSM®-ben rajzoltam, és a programba beépí-

tett CAM modul segítségével történt az NC-kód posztprocesszálása. A ciklois pályák 

Kísérlet száma 
Faktorok 

A - pre. Ra (µm) B - vf (mm/min) C - vb (m/min) D - (%) 

1 0,8 10 20 100 

2 0,8 30 50 150 

3 0,8 50 80 200 

4 1,6 10 50 200 

5 1,6 30 80 100 

6 1,6 50 20 150 

7 2,4 10 80 150 

8 2,4 30 20 200 

9 2,4 50 50 100 
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méretezett rajzai a 7. Mellékletben megtalálhatóak. Az elvégzett kísérletek után ka-

pott felületek fényképei a 73. a, b és c ábrán láthatóak. 

  

 

73. ábra A hengerlés nyomai a mintákon 200% (a), 150% (b) és 100% (c) 

5.3.2. Korrózió mértéke 

A korróziós vizsgálatokhoz 100 mm hosszú, 15 mm széles és 10 mm magas, közel 

sorjamentes hasábokat kellett kimunkálnom a hengerelt mintákból. Mivel a korrózió 

a felületi érdességgel hozható kapcsolatba, ezért darabolás előtt a felületek érdességi 

értékét a NJE-GAMF JT mérőszobájában lévő Mitutoyo SV-C 3100 

érdességmérőgéppel megmértem, a mérés eredménye a 74. ábra látható. Az 

érdességi eredmények három mérés átlagolása alapján adódtak ki. Referenciafelület-

ként készültek csak mart és csak köszörült próbatestek is, ezeken szintén elvégeztem 

a korróziós mérést. 

 
74. ábra A hengerlést követő Ra felületi érdességek a köszörülés (kék) és marás (zöld és sárga) után 

b) a) 

c) 
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A korróziós méréshez szükséges berendezéseket (Denver Instrument APX-200 pre-

cíziós tömegmérő, BioLogic SP-150 potenciosztát, Zeiss EVO MA10 pásztázó elekt-

ronmikroszkóp és Olympus SZX16 sztereomikroszkóp) és a szakmai segítséget a 

BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéke biztosította. 

A vizsgálatokat minta-előkészítéssel kell kezdeni, ami a méretre darabolt minták 

kétkomponensű gyantába történő beágyazásából áll. Ez azért szükséges, mert csak a 

vizsgálatra kijelölt 10×25 mm-es részt kell szabadon hagyni, így megakadályozható a 

kezeletlen részeken a korrózió kialakulása. A hidegbeágyazás után az átellenes olda-

lon Ø3 mm-es csigafúróval a gyantán keresztül az alapanyagba bele kell fúrni, hogy a 

méréshez szükséges rézvezetéket forrasztással a mintához lehessen rögzíteni. Az 

előkészített darabokat a precíziós tömegmérést követően lehet belehelyezni a poten-

ciosztáthoz tartozó, elektrolittal töltött korróziós cellába (75. ábra). 

 
75. ábra BioLogic SP-150 potenciosztát elvi felépítésének vázlata és az összeállított mérési konstrukció 

A feszültségszabályzó egységet számítógép segítségével lehet vezérelni és egyúttal 

a mért adatokat is egy USB porton keresztül rögzíteni. A korróziós áramot a beren-

dezés által kirajzolt Tafel görbék (log(|I|) − Ewe diagram) alapján kapjuk meg, ennek 

mérése 1 h elektrolitban történő ázási idő után történt. A mérés 90 mV/min szken-

nelési sebességgel történt, ezért 10 min 33 s tartott mérésenként. A 76. ábrán az 5-ös 

minta (pre. Ra=1,6 µm ; vf =30 mm/min ; vb =80 m/min ; heng. mértéke 100%-os) 1 órás 

áztatási idő után felvett Tafel görbéje látható. 
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76. ábra Az 5-ös minta 1 órás ázás után felvett Tafel görbéje 

A mérések közben sztereomikroszkópos képeket és tömegmérést is kellett végezni 

(a tömegmérés eredményei a 8. Mellékletben megtalálhatóak). Ezután a minták visz-

szakerültek az elektrolitba a mérés folytatásához. 

A kiértékelés alapja az ASTM G102 szabvány [209]. A korróziós áramértékek ki-

nyerhetők galvánelemes és polarizációs mérések segítségével, beleértve a Tafel ext-

rapolációs- vagy polarizációs ellenállásméréseket is. Első lépésként át kell váltanunk 

a mért vagy becsült áramerősséget áramsűrűségre. Ezt az összáram és az elektróda 

oldatba mártott geometriai felszínének hányadosaként kaphatjuk meg. Feltesszük, 

hogy az áram egyenletesen oszlik el az előbb említett terület egészén. A korróziós 

áramsűrűség (5.12) összefüggéssel számolható: 

 
𝑖𝑐𝑜𝑟 =

𝐼𝑐𝑜𝑟

𝐴
  (5.11) 

Ahol: icor a korróziós áramsűrűség (yA/cm2), Icor az össz anódos áram (yA) és A a 

mért korrodálódott felület nagysága (cm2). 

A tiszta elemekre használt ekvivalens tömeg (5.13) egyenlettel számolható: 

 
𝐸𝑊 =

𝑊

𝑛
  (5.12) 

Ahol: W az elem atomtömege és n egy atom oxidációjához szükséges elektronok 

száma a korróziós folyamatban, ami az elem vegyértéke. 
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Ötvözetek esetében használandó a (5.14) összefüggés az ekvivalens tömeghez: 

 
𝑄 = ∑

𝑛𝑖 ∙ 𝑓𝑖

𝑊𝑖
  (5.13) 

Ahol: fi az ötvözet i-edik elemének tömege, Wi az ötvözet i-edik elemének atomtö-

mege és ni az ötvözet i-edik elemének a vegyértéke. Az ekvivalens tömeg ennek re-

ciproka (5.15): 

 
𝐸𝑊 =

1

𝑄
  (5.14) 

A korróziós sebesség CR (mm/év) számításához (5.16) Faraday törvénye használ-

ható: 

 
𝐶𝑅 = 𝐾1

𝑖𝑐𝑜𝑟

𝜌
𝐸𝑊  (5.15) 

ahol: K1= 3,27·10-3 (mm·g/µA·cm·év) és ρ a sűrűség (g/cm3). 

A számításokhoz szükséges a korrodáló felületet pontos területének nagysága. Eh-

hez sztereomikroszkópos méréssel területmérést végeztem (77. ábra).  

 
77. ábra A 3-as minta felülete sztereomikroszkóppal korrózió előtt (a) és után (b)  

A területmérés szerepe, hogy a beágyazáskor körbefolyt részek következtében a 

nem korrodálódott felületek pontos méretét ismerjem, ezzel a korróziós áramsűrűség 

számítás pontosabbá tehető. A területmérés eredményei a 9. Mellékletben megtalál-

hatók.  

A kiértékelés szempontjából fontos számítások eredményei, a próbadarabok 1 órás 

elektrolitban történő áztatása után, összegezve, a 5-15. Táblázatban láthatók, mely áll 

a kiszámolt egyensúlyi tömegből, a számolt sűrűségből, a Tafel görbéről származta-

tott korróziós áram értékből, a korrózió utáni sztereomikroszkópos kép alapján le-

mért pontos felszínből és a korrózió sebességének értékéből. 

  

b) a) 
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5-15. Táblázat: Korróziós sebesség értéke, beágyazott minták 1 órás áztatás után 

Minta száma 
EW 

(-) 

ρ 

(g/cm3) 

Icor 

(µA) 

A 

(mm2) 

icor 

(µA/cm2) 

CR 

(mm/év) 

Ra1 =0,8 µm-os felület 

19,293 7,462 

5906,911 196,669 30,035 0,254 

Ra2 =1,6 µm-os felület 7316,898 231,736 31,574 0,267 

Ra3 =2,4 µm-os felület 5647,626 202,272 27,921 0,236 

1 6977,533 239,829 29,094 0,246 

2 7270,618 207,698 35,006 0,296 

3 7647,384 194,627 39,293 0,332 

4 3914,594 194,164 20,161 0,170 

5 6348,125 179,147 35,435 0,300 

6 6731,190 196,744 34,213 0,289 

7 4534,413 217,317 20,865 0,176 

8 6986,236 235,616 29,651 0,251 

9 5830,740 194,261 30,015 0,254 

A számított korróziós sebesség (CR) értékei és a felületek átlagos érdessége között 

szignifikáns hatás nem figyelhető meg (78. ábra). 

 
78. ábra Korróziósebesség és átlagos felületi érdesség kapcsolata 

A 78. ábra alapján a hengereletlen felületekhez képest az 1-es mintánál (pre. 

Ra=0,8 µm ; vf =10 mm/min ; vb =20 m/min ; heng. mértéke 100%-os) kis mértékű, míg 

a 4-es (pre. Ra=1,6 µm ; vf =10 mm/min ; vb =50 m/min ; heng. mértéke 150%-os) és 7-es 

(pre. Ra=2,4 µm ; vf =10 mm/min ; vb =80 m/min ; heng. mértéke 150%-os) mintáknál 

nagyobb mértékű korróziós ellenálló képesség figyelhető meg. Továbbá az is látható, 

hogy a 2-es (pre. Ra=0,8 µm ; vf =30 mm/min ; vb =50 m/min ; heng. mértéke 150%-os) 
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és 3-as (pre. Ra=0,8 µm ; vf =50 mm/min ; vb =80 m/min ; heng. mértéke 200%-os) min-

táknál lényeges romlás történt a korrózióellenállásban. E mintákban közös, hogy kö-

szörüléssel készültek. A romlásban közrejátszhatott a köszörülés közben, a felületbe 

bevitt nagyobb hőmennyiség, az ebből generált húzófeszültség és az esetleges köszö-

rülési mikrorepedések. 

Ahhoz, hogy pontos eredményt kapjunk az egyes faktorok hatásáról Taguchi mód-

szer alapján vizsgáltam az (S/N)S értékeket a Minitab 17® szoftverben. Azért válasz-

tottam a „Smaller is better” analízist, mert a minél kisebb CR érték elérése volt a cél 

[176]. Az egyes faktorok hatásai a korrózió sebességére a 79. ábrán láthatóak. 

 
79. ábra A hengerlési faktorok hatása a korrózió sebességére 

A 78. ábra és 79. ábra alapján kijelenthető, hogy a nagyobb előtolással hengerelt fe-

lületeknél (3; 6 és 9) az előmunkált felülethez képest nagyobb a korróziósebesség, 

míg a legkisebb előtolással hengerelteknél kisebb. Tehát minél kisebb az előtolás, an-

nál jobb az anyag korróziós tulajdonságai. A 79. ábra szerint az előtolás után a felüle-

ti érdességnek van jelentős hatása. Mindez azt jelenti, hogy a felületek korrózióval 

szembeni ellenálló képessége nem csupán a felülethengerléssel létrejött alacsony fe-

lületi érdességtől függ, hanem a felület struktúrájától is, melyre az alacsony előtolás 

van hatással. Az (S/N)S kiértékeléssel kapott optimális technológiai paraméterek a 

korrózióállóság növelése szempontjából a (A3-B1-C2-D3) 2,4 µm átlagos felületi ér-

dességű, 10 mm/min előtolás, 50 m/min hengerlési sebesség és 200% nagy ciklois pá-

lya alkalmazásával érhető el. 
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A minták felületét korrózió előtt és után pásztázó elektronmikroszkóppal és fény-

mikroszkóppal is vizsgáltam. A mikroszkópi vizsgálatokkal a korrodálódót felületek 

struktúráját és a korrózió jellegét elemeztem. A képek alapján a hengerelt felületeken 

kisebb mértékben alakult ki korrózió és sokkal egyenletesebb az általános korrózió 

eloszlása is. Továbbá a kevésbé hengerelt 1-es (pre. Ra=0,8 µm ; vf =10 mm/min ; vb 

=20 m/min ; heng. mértéke 100%-os) és a nagy százalékban hengerelt 7-es (pre. 

Ra=2,4 µm ; vf =10 mm/min ; vb =80 m/min ; heng. mértéke 150%-os) mintát nézve, 

láthatjuk, hogy a 7-es mintán nagy részek ellenálltak a korróziónak, míg az 1-es min-

ta teljes felületén megfigyelhető az egyenletes korrózió (80. ábra). A felületekről ké-

szült további SEM képek a 10. Mellékletben láthatók. 

 
1-es minta korrózió előtt 

 
1-es minta korrózió után 

 
7-es minta korrózió előtt 

 
7-es minta korrózió után) 

80. ábra Az 1-es és 7-es minták felületéről készült SEM képek korróziós vizsgálat előtt és után 

Ha fénymikroszkóppal megvizsgáljuk a köszörült minták korrózióját, láthatjuk, 

hogy a korrózió foltokban jelenik meg, míg hengerelt felületen egyenletesen oszlik el, 

és a mélysége is kisebb 81. ábra. 
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81. ábra Fénymikroszkópos felvétel a köszörült és hengerelt felület korróziójáról 

A kapott eredményekből arra lehet következtetni, hogy a hengerlés mértéke (át-

hengerlések száma) befolyással van a felület korrózióállóságára, ami magyarázatot 

ad a kis előtolással készült felületek korrózióval szemben gyakorolt eredményességé-

re is. 

Ezek alapján fogalmaztam meg 6. tudományos állításomat: 

6. Tézis: Ötvözetlen szerkezeti acélok (pl. C45) felületének korróziós ellenálló-

képessége javítható síkfelület-hengerléssel. 

i. A korróziós ellenállás növelése szempontjából a hengerlési előtolásnak 

van a legnagyobb hatása, a kisebb előtolással hengerelt síkfelületnél na-

gyobb ellenállás jelentkezik a korrózióval szemben. 

ii. A vizsgált ciklois hengerlési stratégia pozitívan hat a korrózióval szembeni 

ellenállásra. 

Nedves, korróziós közegben rövid időnek kitett gépelemek felülethengerlése meg-

akadályozhatja a korrózió megindulását. Összességében elmondható, hogy a 

MABB technológia - meghatározott körülmények között - hatékony eszköze lehet a 

felületek rövid idejű korróziós védelméhez. 

A 6. Tézishez kapcsolódó publikációm: [210] 
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5.4. Mágneses síkfelület-hengerléssel létrehozott felületek keménységi és 

szövetszerkezeti vizsgálata 

A felületminőség összetett fogalom. Magába foglalja a mikrogeometria jellemzőket, 

melyek közé az érdesség és hullámosság sorolható, de meghatározott vastagságú 

rétegben képet is ad a felület alatti mikrokeménységi és a szövetszerkezeti állapotról 

is. E fejezetrészben a MABB szerszámmal hengerelt felületek érdességváltozása mel-

lett a mikrokeménységet és szövetszerkezetet vizsgálom különböző mágnesezhető és 

nem mágnesezhető anyagok hengerlése után. A kísérlettervezésekor szempont volt a 

szénacél mellett más olyan anyagminőségek hengerlése is, melyek az iparban elter-

jedtek vagy viszonylag új irányvonalat képviselnek. E kritériumoknak megfelelően 

az alábbi anyagokat választottam: 

• C45 szerkezeti acél (tulajdonságai a 4.1.1 alfejezetben megtalálhatók), 

• AA7075 alumínium ötvözet (tulajdonságai a 4.1.2 alfejezetben megtalálhatók) és 

• KO36 (X6CrNiTi1811) ausztenites rozsdamentes acél (tulajdonságai a 4.1.4 alfeje-

zetben megtalálhatók). 

A kiválasztott anyagminőségeket a kísérlethez síkba martam 8 lapkás homlokma-

róval, melyben SECO APMX160408TR-M14 MP2500 típusú [180] lapkákat rögzítet-

tem. A marást a NJE-GAMF JT gépműhelyében lévő NCT Tomill 250 típusú CNC 

marógépen végeztem. A kész mintadarabok mérete: 200×300×12 mm. Mivel az 

anyagminőségek eltérnek, így az alkalmazott technológiai paraméterek is változóak. 

(5-16. Táblázat). 

5-16. Táblázat: A mintadarabok síkmarásakor alkalmazott technológiai paraméterek 

Anyagminőség Előtoló sebesség, 

vf (mm/s) 

Fogásmélység, 

ap (mm) 

Forgácsoló sebesség, 

vc (mm/min) 

C45 

100 1 120 

200 1 120 

300 1 120 

AA7075 

500 1 300 

800 1 300 

1100 1 300 

KO36 Ti 

100 1 80 

200 1 80 

300 1 80 

Az egyszerű hengerlő eljárást megbonyolította és új (részben szándékos) kihívást 

jelentett, hogy a C45 szerkezeti acélon kívül a többi munkadarab nem mágnesezhető. 

Ugyanis, a nem mágnesezhető anyagok esetén a hengerlőerőt biztosító fluxusok nem 

a munkadarabon keresztül záródnak (34. ábra), így a hengerlés, az eddig ismertetett, 

a standard körülmények között nem kivitelezhető. Annak érdekében, hogy biztosít-

sam a megfelelő fluxusáramot a mintadarabok alá egy Narex PERMG 110/200 típusú 

permanens mágneses asztalt helyeztem (82. ábra). 
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82. ábra A kísérletekhez használt permanens mágneses asztal és mintadarab rögzítésének módja 

A hengerlési kísérleteket Taguchi kísérlettervezési módszer alapján hajtottam vég-

re, melyet a Minitab 17® statisztikai szoftverben készítettem el. A tervezett faktorok 

és a szintek száma alapján (5-17. Táblázat) az L9 (33)-es számú mátrixot választottam 

(5-19. Táblázat). A hengerléshez Ø16 mm-es csapágygolyókat és 20 °E szintetikus 

olajat használtam. A szerszám-munkadarab közötti távolság mindegyik kísérletnél a 

legnagyobb hengerlőerőt eredményező h=10 mm [176]. 

5-17. Táblázat: A kísérlettervben használt technológiai paraméterek 

Faktorok 
Szintek 

1 2 3 

A Előtolás, vf (mm/min) 10 30 50 

B Kiinduló mart felületi átlagos érdessége, pre. Ra (µm) Lásd a 5-18. Táblázatban. 

C Hengerlési sebesség, vb (m/min) 20 40 60 

Mindegyik anyagminőséghez ugyanazt a kísérlettervet használtam, eltérés csupán 

a kiinduló mart felületek Ra érdességében (B faktor) volt, ezek értékei láthatók a 5-18. 

Táblázatban. 

5-18. Táblázat: Az eltérő anyagminőségek marás utáni Ra felületi érdessége a kísérletterv szintjeinek 

megfelelően rendezve 

Anyagminőség 
B-1 

(µm) 

B-2 

(µm) 

B-3 

(µm) 

C45 0.672 0.950 1.105 

AA7075 0.927 1.813 0.873 

KO36Ti 1.455 2.553 1.249 

Lefogatók 

Mágnesasztal 

Mintadarab 

MABB szerszám 
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Összesen 27db kísérletet hajtottam végre, mivel az anyaminőségek mindegyikén 9 

db kísérletet végeztem. A kísérlettervet a 5-19. Táblázat tartalmazza. 

5-19. Táblázat: Az eltérő anyagminőségek hengerléséhez használt kísérletterv mátrixa 

A hengerelt mintákon mértem a felületi érdességet és a mikrokeménységet. A szö-

vetszerkezet változást csak a C45-ös mintákon vizsgáltam. Részben az érdességméré-

sek eredményei alapján hoztam ezt a döntést, ugyanis a KO36Ti ausztenites acél ér-

dességének a változása nem volt számottevően nagy ahhoz, hogy a szövetszerkezet-

ben és a keménységben mérhető különbségek lehessenek. Az AA7075-ös alumínium 

ötvözet szövetszerkezet-vizsgálatánál olyan kismértékben jelentkezik szemcsefino-

modás, hogy a maratószer nem képes annak megjelenítésére. A keménységmérésnél 

ez nem jelent problémát, így annak mérését elvégeztem. 

5.4.1. Felületi érdesség 

A szükséges méréseket a NJE-GAMF JT mérőszobájában végeztem, Mitutoyo SV-C 

3100 típusú érdességmérőgépet használtam. Minden felületet (mart és hengerelt) há-

romszor mértem l=7 mm-es szakaszon, s a kapott értékek átlagait a 83. ábrán látható 

oszlopdiagramokban ábrázoltam. A számozás az 5-19. Táblázat szerint történt. A 

pirossal jelölt oszlopok a hengerelt felületek és a kékek a mart felületek Ra érdességi 

értékeit mutatják. Az érdességmérés során felvett R-profilok a 11. Mellékletben talál-

hatóak. 

  

Kísérlet száma 
Faktorok 

A - vf (mm/min) B - pre. Ra (µm) C - vb (m/min) 

1 1 1 1 

2 1 2 2 

3 1 3 3 

4 2 1 2 

5 2 2 3 

6 2 3 1 

7 3 1 3 

8 3 2 1 

9 3 3 2 
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C45: 

 

AA7075: 

 

KO36: 

 

83. ábra Az eltérő anyagminőségek hengerlés előtti (mart) és utáni Ra felületi érdessége 

Az érdességmérési eredmények alapján megállapítható, hogy mindegyik anyag-

minőség esetén csökkenthető a felületi érdesség a megfelelő technológiai paraméte-

rek használatával. Mindez azt bizonyítja, hogy a munkadarab alá célszerűen elhelyezett 

mágnes a nem mágnesezhető anyagok hengerelhetőségét biztosíthatja a MABB szerszámmal. 

A KO36 Ti-os ausztenites acél esetében egyes technológiai paraméterek mellett rom-

lott az Ra érdesség értéke, ami az anyag viszonylag nagy szilárdságából és felkemé-

nyedő képességéből adódik. 

5.4.2. Szövetszerkezet 

A felülethengerelt darabok szövetszerkezetét a NJE-GAMF AT metallográfiai labo-

ratóriumában vizsgáltam. Mikroszkópi vizsgálatokhoz a mintadarabokat gondosan 

elő kell készíteni, ami darabolásból (Metkon MIC-RACUT 175 precíziós vágógéppel), 
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melegbeágyazásból (Metkon Finopress melegbeágyazóval) és a beágyazott darabok 

polírozásából (Metkon GRIPO V1 polírozógépben, Metkon FORCIMAT automata 

mozgató berendezéssel) áll. A csiszolatok elkészültét követően Zeiss Axio 

Imager.M2m fémmikroszkóppal értékeltem a darabokat. 

A C45-ös acél csiszolatain megfigyelhetjük, hogy a felületi rétegben 0,1…0,25 mm 

vastagságú, a szemcsék az alsóbb szemcsékhez képest laposabbá váltak és összetö-

mörödtek (84. ábra). A felületekről készült további mikroszkópi képeket a 12. Mellék-

letben tartalmazza. 

  
84. ábra Hengerlés hatására végbement szemcseszerkezet változás a 3-as (a) és 9-es (b) mintákon 

(a minták a 5-19. Táblázat alapján vannak számozva) 

5.4.3. Mikrokeménység 

A penetrációból eredő szemcseátalakulás és tömörödés eredményezi a kemény-

ségnövekedést. A keménységmérésekhez a NJE-GAMF AT anyagvizsgáló laborató-

riumában megtalálható Wilson-Wolpert 401 MVD típusú mikro Vickers keménység 

mérőgépet használtam, melyen a méréshez 10 g-os terhelőerőt (HV0,1) állítottam be és 

a mérés megkezdése előtt kalibráló mérést végeztem. A mikro-Vickers keménysége-

ket a csiszolatokon mértem, a felszíntől 0,015 mm-re kezdtem el és 0,05 mm-enként 

haladtam befelé az anyagban. Minden mérési szinten háromszor mértem és az érté-

keket átlagolva diagramban ábrázoltam (85. ábra). A C45 acél és AA7075 alumínium 

ötvözet összes keménységmérési eredménye összefoglalva a 13. Mellékletben látható. 

A C45-ös acél hengerlés előtti állapotban 185±3 HV0,1, míg az AA7075-ös alumínium 

165±3 HV0,1 keménységű.  

b) a) 
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85. ábra A C45 acél (6-os minta) (a) és AA7075 alumínium ötvözet (2-es minta) (b) keménysége 

A 85. ábra a) része világos képed ad a felkeményedett réteg vastagságáról és mér-

tékéről C45-ős acélon. A legnagyobb érték a felszín közelében van (222±3 HV0,1) és 

fokozatosan csökken, egészen 0,2 mm-es mélységig, melytől már a kezeletlen fém 

keménysége mérhető. A 85. ábra b) részén láthatjuk, hogy az AA7075 alumínium 

maximális keménysége meghaladja 195-200 HV0,1-et, ami 30-35 HV0,1-el több az alap-

fémhez képest. Ezt az értéket tartja 0,1 mm-es mélységig és drasztikusan csak 

0,175 mm-től kezd csökkenni 190 HV0,1-ről az alapfém keménységéig. Az AA7075 

alumínium keménységmérései alapján a felkeményedett réteg 0,18 mm-ig tart. 

Következtetésként levonható, hogy az AA7075 alumínium esetén a felkeményedés 

csökkenése mélyebb rétegben kezdődik, mint a C45-ös acélnál, de egységesen mind-

két anyagminőségnél ~0,2 mm közeli a felkeményedett rétegvastagsága. 

A hengerelt felületek szövetszerkezet és keménységváltozását vizsgáltam külön-

böző mágnesezhető és nem mágnesezhető anyagoknál, mely eredmények alapján a 

következő új tudományos megállapítást fogalmaztam meg: 

7. Tézis: Permanens mágneses síkfelület-hengerléssel a felület felkeményedik. A 

normál állapotú szerkezeti acél és szénacél (a kísérlet során C45) és a 7000-es, 

hőkezelt alumínium ötvözet (a kísérlet során AA7075 T6) keménysége egyaránt 

maximálisan 25%-kal nőt a kísérleti körülmények között. A felkeményedett ré-

teg mélysége C45 szerkezeti acélnál és AA 7075 T6 alumíniumötvözetnél egy-

aránt közel 0,2 mm-es. 

Műszaki alkotás: Igazolást nyert, hogy nem ferromágneses anyagok is hengerel-

hetők a javasolt MABB technológiával a munkadarab alá helyezett permanens 

mágnes(ek) alkalmazásával. A munkadarab megengedhető vastagsága a mágne-

sek erősségétől függ, ami határt szab az eljárás hatékonyságának. 

A 7. Tézishez kapcsolódó publikációim: [211] és [206] 
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5.5. Éllekerekítés a MABB szerszámmal  

A MABB szerszámmal a sorjátlanítás/éllekerekítés olyan módon valósulhat meg, 

hogy a síkfelület hengerlése folyamán a szerszám a munkadarab széléhez érve nem 

áll meg, hanem bizonyos mértékig „túlfut” azon (86. ábra), ezáltal az élen/sorján le-

gördül, ily módon megvalósítva a kívánt éllekerekítést és bizonyos esetekben a sor-

játlanítást. Ennek a technológiának kiemelkedő előnye, hogy a lekerekítés következ-

tében a csúszó/működő elemeknél teljes mértékben képes kiszűrni a csúszó alkatré-

szek kismértékű megbillenésekor a befeszülésből vagy holtjátékból adódó felületkar-

colódást/hántolódást. 

 
86. ábra Éllekerekítés folyamata és a hengerléssel létrehozott lekerekített él paraméterei 

A gyakorlatilag sorjamentes (mikrosorjás) munkadarab esetében is a 86. ábrán lát-

ható módon jön létre az éllekerekítés. A kutatás során vizsgáltam a lekerekített él 

jellemző méreteit (R, t és α) és a technológiai paraméterek hatását. Az r méretnek a 

felhasználás és egyéb szempontból sincs szerepe, ezért annak vizsgálatára nem ter-

jedt ki a kutatásom. Az α szög a t hossz által behatárolt körív érintője az ívszög fele-

zőjében.  
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5.5.1. Technológiai paraméterek 

A kísérletek a BME GTT műhelyében megtalálható NCT Kondia B640 tipusú há-

romtengelyes megmunkáló központjában történtek. Felülethengerlés előtt a munka-

darabot síkba kellett marni, ami 8 lapkás homlokmaróval (SECO APMX160408TR-

M14 MP2500 típusú [180] lapkákkal szerelt) történt. A maráshoz használt technológi-

ai paramétereket a 5-20. Táblázat tartalmazza. 
5-20. Táblázat: A marásnál alkalmazott technológiai paraméterek 

Technológiai paraméter Értéke 

Fogásvételek száma, i (db) 2 

Fogásmélység, ap (mm) 1,5 

Forgácsoló sebesség, vc (m/min) 200 

Előtolás, vf (mm/min) 150 

Szerszám csúcssugár lekerekítése, rε (mm) 0,8 

A hengerlési kísérletet Taguchi féle kísérlettervezési módszerrel készítettem Mi-

nitab 17® szoftverben. A technológiai paraméterek kiválasztásánál és értékük meg-

határozásánál elsődlegesen az él-lekerekítésre hatással lévőket vettem figyelembe. A 

kísérlethez használt C45 acél tábla mérete 300×75×20 mm-es, ezért gazdaságossági 

szempontból annak mindkét oldalán dolgoztam. A munkadarabot a kísérlethez fel-

osztottam, ennek elvi ábráját a 14. Melléklet tartalmazza. 

A kísérlettervhez 4 faktort és 4 szintet választottam, kivételt képez a megmunkálási 

irány (D faktor), mert csak két megmunkálási irány (egyenirány és ellenirány) lehet-

séges, így itt ez a 2 faktor került a kísérlettervbe. A szerszám túlfutásának (C faktor) 

értékét a szerszámban megtalálható 4 darab Ø16 mm-es hengerlő golyó átmérőjénél 

kisebbre vettem, nehogy megakadjon (lásd a 14. Mellékletben). A faktorokat és érté-

keit az 5-21. Táblázat tartalmazza. 

5-21. Táblázat: Az él-lekerekítéshez használatos technológiai paraméterek és értékei 

Faktorok Szintek 

A Előtolás, vf (mm/min) 20 ; 40 ; 60 ; 80 

B Hengerlési sebesség, vb (m/min) 30 ; 50 ; 70 ; 90 

C Szerszám túlfutás, b (mm) 6 ; 8 ; 10 ; 12 

D Megmunkálás iránya (1-egyen / 2-ellen) 1 ; 2 

A kísérlethez az L16 (4^3)(2^1) típusú kísérlettervet választottam, mellyel az elő-

nyös technológiai paramétereket és az egyes faktorok hatásait határozom meg, a ge-

nerált kísérlettervezési mátrix az 5-22. Táblázatban szerepel. 
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5-22. Táblázat: Kísérletterv mátrix az éllekerekítések vizsgálatához 

5.5.2. A kísérlet eredményei 

A kísérlet végrehajtását követően a kialakított él-lekerekítéseket a NJE-GAMF JT 

mérőszobájában lévő Mitutoyo SV-C 3100 típusú kontúr és érdességmérő-géppel 

mértem meg. A kapott eredmények alapján vizsgáltam az egyes faktorok hatását, és 

az optimális technológiai paramétereket is megállapítottam a legnagyobb R, t és α 

eléréséhez. 

A mérőgép kialakításából adódóan az éllekerekítés méréséhez a munkadarabot 

45°-al be kell dönteni, amihez egy 45°-os nyílásszögű prizmába kell helyezni. Az él-

lekerekítés mérési elrendezése a 87. ábrán látható. 

 
87. ábra Az éllekerekítés mérési elrendezése 

Szintek 

Faktorok 

A 

vf (mm/min) 

B 

vb (m/min) 

C 

b (mm) 

D 

1-egyen / 2-ellen irány 

1 20 30 6 1 

2 20 50 8 2 

3 20 70 10 1 

4 20 90 12 2 

5 40 30 8 1 

6 40 50 6 2 

7 40 70 12 1 

8 40 90 10 2 

9 60 30 10 2 

10 60 50 12 1 

11 60 70 6 2 

12 60 90 8 1 

13 80 30 12 2 

14 80 50 10 1 

15 80 70 8 2 

16 80 90 6 1 
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A lekerekített élek méretezései a kontúrmérést követően a kirajzolt kontúrokon a 

Mitutoyo SV-C 3100 kontúrmérő szoftverébe beépített mérőfunkcióval készültek. Az 

5-ös számú kísérlet mérési eredménye a 88. ábrán látható. A csúszó felület széle a 

csúszás irányába – hasonlóan a szánkóhoz – le van kerekítve. 

 

 

a) b) 

88. ábra Nem hengerelt sorjás (a) és az 5-ös számú kísérlettel lekerekített (b) élek méretezett profiljai 

A Mitutoyo kontúrmérő szoftverében egy beépített modul segítségével a t által ki-

jelölt körívet középen érintő egyenest lehet illeszteni, mely funkció felhasználásával 

tudtam megmérni az α szöget. A másik két méret (R és t) méréséhez az automatikus 

alakzatfelismerőt használtam, így könnyebben ki tudtam jelölni a szakaszokat és íve-

ket. A kísérlet során készült 16 db lekerekített él mindegyikén elvégeztem a mérése-

ket, ezek eredményeit az 5-23. Táblázatban foglaltam össze. A teljes méréssor során 

felvett és beméretezett profilokat a 15. Mellékletben lehet megtalálni. 

Az 5-23. Táblázat adatait Minitab 17® statisztikai szoftver felhasználásával 

Taguchi féle módszerrel vizsgáltam. A kiértékeléshez az (S/N)L formulát használtam 

((5.5)-os egyenlet), mert a kísérlettel a fő célom az volt, hogy a legnagyobb éllekerekí-

tést érjem el [176]. Ehhez az R, t és α méreteket is vizsgáltam, melyek együttesen ala-

kítják ki az éllekerekítést, s mindhárom esetében a minél nagyobb érték a cél. Mivel 

várhatóan mindhárom vizsgált méret (R, t és α) legnagyobb értékének az eléréséhez 

más-más technológiai paraméter alkalmazása szükséges, és így a legnagyobb hatású 

faktor is valószínűsíthetően eltér, ezért mindegyik mérethez külön pontban határoz-

tam meg az optimális technológiai paraméterértékeket és a legnagyobb faktorokat. A 

kiszámolt (S/N)L értékeket hatásdiagramokban ábrázoltam és azok kiértékelésével 

állapítottam meg a keresett optimum-paramétereket. 

  

Javasolt csúszási irány 

→ 
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5-23. Táblázat: A lekerekített élek méretei 

Kísérlet 

száma 

Lekerekített rész hossza, 

t (mm) 

Legnagyobb beilleszthető 

kör sugara, 

R (mm) 

Lekerekített ívre illesztett 

érintő szöge, 

α (°) 

1 0,538 0,785 29,59 

2 0,359 1,128 17,6 

3 0,474 1,379 10,76 

4 0,749 0,576 36,15 

5 0,398 0,457 41,86 

6 0,659 0,756 26,87 

7 0,379 0,413 30,58 

8 0,745 0,552 44,41 

9 0,607 0,653 50,78 

10 0,423 0,673 25,31 

11 0,322 0,311 40,04 

12 0,533 0,501 40,83 

13 0,384 0,493 47,18 

14 0,447 0,778 16,97 

15 0,406 0,410 29,68 

16 0,588 0,640 33,58 

A) Legnagyobb lekerekített rész (t) 

A leghosszabb lekerekített rész (t) eléréséhez az (S/N)L értékek alapján a 89. ábrán 

látható hatásdiagramot készítettem. 

 
89. ábra A t-méretre számolt S/N értékek 

A hatásdiagram alapján az ajánlott technológiai paraméterek a legnagyobb t méret 

eléréséhez a következők: (A-2) vf =40 (mm/min); (B-4) vb =90 (m/min); (C-3) b=10 (mm) 

és (D-2) 2 - ellenirányú megmunkálás. 
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A 89. ábra-ról leolvasható még, hogy a t méret változására legnagyobb hatással a 

hengerlési sebesség (vb) van. 

B) Legnagyobb beilleszthető sugarú kör (R) 

Az (S/N)L analízis alapján a 90. ábrán látható hatásdiagram készíthető, melyben a 

szereplő értékek a legnagyobb beilleszthető sugarú kör (R) elérésére vonatkoznak. 

 
90. ábra Az R-méretre számolt S/N értékek 

Az 5. ábra hatásdiagramja alapján az ajánlott technológiai paraméterek a legna-

gyobb R méret eléréséhez: (A-1) vf =20 (mm/min); (B-2) vb =50 (m/min); (C-3) b=10 

(mm) és (D-1) 1 - egyenirányú megmunkálás. 

Továbbá megállapítható a 90. ábráról, hogy az előtolás (vf) van legnagyobb hatással 

az R méret változására. 

C) Lekerekített ívre illesztett érintő legnagyobb szöge (α) 

A kalkulált (S/N)L értékek alapján a legnagyobb α szög eléréséhez a 91. ábrán lát-

ható hatásdiagram készült. 
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91. ábra Az α-szögre számolt S/N értékek 

A 91. ábra hatásdiagramja alapján az ajánlott technológiai paraméterek a legna-

gyobb α értékhez: (A-3) vf =60 (mm/min); (B-1) vb =30 (m/min); (C-4) b=12 (mm) és (D-

2) 2 - ellenirányú megmunkálás. 

Megállapítható, hogy a α méret változására legnagyobb hatással a hengerlési se-

besség van vb. 

A marásnál keletkezett sorja eltávolítását kutatásomban részletesen nem vizsgál-

tam, de azt tapasztaltam, hogy a karcsúbbak (0,1 mm-nél vékonyabbak) az él-

lekerekítésekor letörtek, illetve a vastagabbak (0,1…0,2 vastagságúak) részben levál-

tak vagy könnyebben eltávolíthatók voltak, mert a képlékeny alakítás hatására kifá-

radtak, de ilyenkor a tőben mindig maradt túlfutásos hengerlésre szoruló rész is. 

Összességében elmondható, hogy a kísérletekhez használt MABB szerszámmal le-

kerekített élek kialakulásában legnagyobb szerepet a hengerlési sebesség és az előto-

lás játszik. A kiértékelés ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a hengerlési irány (el-

len/egyen) befolyásolja legkevésbé az él-lekerekítések létrejöttét. 

Ezen észrevételek alapján fogalmaztam meg 8. tudományos megállapításomat: 

8. Tézis: Síkmarást követően a munkadarabon megmaradt éles élt az alkalma-

zott permanens mágneses síkfelület-hengerlés képes egyoldalról lekerekíteni. 

Ez az éllekerekítés az R lekerekítési sugárral, t lekerekítés kiterjedésével és α 

érintőszöggel jellemezhető. C45 szánacél megmunkálása esetén 

i. az R sugárra az előtoló sebesség (vf), 

ii. a t kiterjedésre és az α érintőszögre a hengerlési sebesség (vb) van elsődlegesen 

hatással. 

A 8. Tézishez kapcsolódó publikációim: [147] és [212] 
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5.6. Mágneses síkfelület-hengerlő szerszám továbbfejlesztése 

A MABB szerszámot egy nyitott mágneskör veszi körül, ez látható a 92. ábrán sze-

replő Ansys® szoftverben készült szimulációs eredményen is. Ha a szerszám körüli 

mágneses fluxusvonalak útját nézzük, akkor azok a szerszám mágnesezhető elemein, 

levegőn, munkadarabon, a levegőn és kis részben a hengerlő golyókon keresztül zá-

ródnak. 

 
92. ábra A kutatáshoz használt MABB szerszám körüli erőtér fluxusvonalai (h=10 mm) 

A szerszám fejlesztéséhez, ismerni kell a különböző permeabilitású anyagok végett 

módosult fluxusok irányát és alakját.  

A szerszámon belül és körülötte a mágneses tér és hatása analitikusan vagy méré-

sek segítségével vizsgálható, de a szerszám alkatrészeinek a keresztmetszetében vég-

bemenő folyamatokat méréssel vagy számítással már csak jelentős korlátok mellett 

lehet vizsgálni, így számunkra a legészszerűbb megoldást szimulációs szoftverek 

használata biztosította. 
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5.6.1. A szimuláció validálása 

A szimulációs vizsgálatokhoz szükséges Ansys® Maxwell szoftvert [213] és hasz-

nálatában a segítséget az eCon Engereering Kft. biztosította, budapesti telephelyén. 

A szimulációs vizsgálatokkal az volt a célom, hogy a továbbfejlesztés szempontjából 

megismerjem a szerszám belsejében és környezetében kialakult mágneses fluxusok 

irányát és nagyságát. Általános vélemény szerint a szimulációs vizsgálatok eredmé-

nyei nem minden esetben tükrözik a valóságot, ezért a mágneses indukció (B) nagy-

ságát szimulációval és mérés útján, a valóságban is meghatároztam. A két módszer 

összehasonlítható, mivel a szimulációban kapott indukciós eredmények a fizikai mé-

résekkel mérhető adatokat nyújtják, így a szimulációs eredmények validálhatók. El-

sőnek a fizikailag kivitelezett mérést végeztem el. 

A mérés során a mágneses indukciót HT-208 típusú Gauss- és Tesla-méterrel (hite-

lesítés azonosító száma: 20120403) és a hozzá csatlakozó transzverzális szondával 

(hitelesítés azonosító száma: 120025) mértem. A készülék műszaki adatait az 5-24. 

Táblázat tartalmazza. 

5-24. Táblázat: HT-208 Gauss- és Tesla-mérő műszaki adatai 

Méréshatár, (mT) Hiba, (mT) Mérési bizonytalanság, (mT) 

0-100  -0,4 0,3 

100-2000 -5 3 

A fluxusvonalak fizikai mérésének eredményessége nagyban függ a mérés kivite-

lezésétől, ugyanis a transzverzális szonda használatának a feltétele, hogy mérésnél a 

szonda fej végében kialakított 2×2 mm-es felületnek a mágneses fluxusvonalakra me-

rőlegesen kell állnia (93. ábra).  

 
93. ábra A transzverzális szonda használata 
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Ahhoz, hogy a szondával ezt az orientációt folyamatosan tartani tudjam egy hu-

manoid robotra volt szükségem, ami képes a fluxusok mentén egy megírt program-

mal vezérelni a szondát. Ehhez a BME GTT Robotikai laboratóriumában lévő ABB 

IRB 140 típusú ipari robotot használtam. A mérés összeállítását a 94. ábra mutatja.  

 
94. ábra A mágneses indukció fizikai méréséhez összeállított mérőrendszer 

A robot és a környezetében lévő tárgyak és eszközök is mágnesezhetőek, így a le-

hető legnagyobb távolságot kellett biztosítani a szerszám körül. Ennek érdekében a 

szerszám körül ki kellett alakítani egy zavaró mágnesezhető anyagoktól mentes zó-

nát. A MABB szerszámot szivacsra (rózsaszín) helyeztem és a robot megfogójához 

készítettem egy alumínium és műanyag elemekből álló készüléket, ami tartotta a 

szondát és biztosította a megfelelő távolságot. A szerszám és a körülötte lévő tárgyak 

rögzítésre kerültek az esetleges elmozdulások elkerülése érdekében. Biztonsági és 

egyszerűsítési okokból a hengerlő golyókat eltávolítottam a mérés idejére, ami nincs 

hatással a validálására, mert a szimulációkat is a golyók nélkül végeztem. 

A mérés pontatlanságát csökkentette, hogy a transzverzális szonda nem egy térbeli 

pont indukciójának nagyságát méri, hanem egy 2×2 mm-es felületen áthaladó flu-

xusvonalak indukciónagyságának az átlagát. A mérési pontok a szerszám körül ki-

alakított 10×10 mm-es rácson helyezkednek el. A fizikai mérés eredményeit a 16. Mel-

léklet tartalmazza. 

A szimulációhoz a szerszámról készült 3D modellt használtam, viszont a szimulá-

ciós idő csökkentése érdekében, mivel a szerszám szimmetrikus, a szimulációt ele-

gendő a tér egy adott 2D-s síkjában elvégezni. A szimulációs időre hatással van még 

a hálósűrűség (az Ansys tetraéder hálóelemeket generál), melynek az automatikus 

hálósűrítés funkciót választottam és bekapcsoltam a hálófinomítást is. 



 

110 

 

A szimuláció lefuttatást követően a mágneses indukció értékeit, hasonlóan a fizikai 

méréshez, 10×10 mm-es rácspontokra felbontva kitettem egy Excel fájlba, az értéke-

ket a 16. Mellékletben tartalmazza. A fizikai és a szimulációs mérés eredményeit Ori-

gin® statisztikai szoftver felhasználásával diagramokban ábrázoltam (95. ábra). 

 
95. ábra A szimulációval meghatározott (a) és a fizikailag mért (b) mágneses indukciók 

A 95. ábra diagramjain a szerszám felső részén látható fehér rész a szimulációnál a 

színskála felső korlátozásának eredménye, ugyanis a tér e részén az indukció nagy-

sága nagyobb 200 mT-nál és a kiértékelő szoftver nem tudott színt hozzárendelni. 

Azért választottam 200 mT-t felső határnak, mert így lehetett jól láthatóvá tenni a 

többi részen a mágneses mezőt. A számításnál keletkezett fehér folt egy olyan terüle-

tet jelez, amit nem tudott a robotkar elérni a szondával, mert szűk volt a hely. A 95. 

ábra alapján kijelenthető, hogy a szimulációval kapott értékek közel megegyezőek a 

valóságos értékekkel, így az új szerszám tervezéséhez használható eredményeket 

kaphatok. Másodsoron a szimulációs és mért eredményeket alapul véve a szerszám 

120 mm-es környezetében tapasztalható csak jelentős mágneses vonzás, s a szerszám-

tól mintegy 25 mm-re már csak 50%-át tudjuk mérni a mágneses térerősségnek. Ezen 

eredmény alapján a nem mágnesezhető anyagok 5-10 mm-es vastagságig eredmé-

nyesen hengerelhetőek lehetnek, ha mágnest helyezünk a munkadarab alá, mint 

ahogyan azt az 5.4-es fejezetben már ismertettem. 

b) a) 
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5.6.2. Szerszámkonstrukciók szimulációs kiértékelése 

A szimulációs vizsgálatokhoz különböző kialakítású MABB szerszámok modelljét 

készítettem el Inventor Professional 2020® szoftverben. Külön készítettem modelle-

ket a mágneses tér szimulációs vizsgálatához és a műhelyrajzokhoz. Erre azért volt 

szükség, mert a valós szerszámmal megegyező testmodell, bonyolultságából és 

komplexitásából adódóan, az ANSYS szimulációs környezetében 2D-s módban nem 

futtatható. A MABB szerszám szimmetrikus kialakításából adódóan nem szükséges 

3D-s környezetben futtatni a szimulációt, így a több órás számítási műveletek pár 

percesre redukálhatóak. Ezért egyszerűsített modelleket készítettem a gyárthatóra 

tervezett testmodellekből úgy, hogy töröltem a szimulációt kevésbé befolyásoló hor-

nyokat, meneteket, csavarokat és furatokat. A szimulációs vizsgálatokat a kutatá-

somhoz használt MABB szerszámmal kezdtem. A szimulációkat egy 

500×500×500 mm-es térben végeztem, ami a levegőt hivatott helyettesíteni. 

Mivel a h távolság hengerlőerőre gyakorolt hatása a mágneses fluxusvonalak vál-

tozásából ered, így a h távolság vizsgálata volt az első lépés (96. ábra). 

 
h=6 mm 

 
h=10 mm 

 
h=14 mm 

 

96. ábra A mágneses indukció nagysága Ø16 mm-es golyók és 

a szerszám-munkadarab közötti h távolság függvényében 

A 96. ábra szimulációs eredményeiből megállapítható, hogy a h=6 mm-nél a szer-

számkúp és a munkadarab között jelentős mágneses indukció alakul ki. Ez okozza, 

hogy az 51. ábra szerint a hengerlő erő „negatív” lesz, csak a mágnes vonzza a mun-

kadarabot, az ékhatás eltűnik. A h=10-nél a golyók a legmagasabban érintkeznek a 

szerszáméllel, itt alakul ki a legnagyobb ékhatás és egyben a legnagyobb hengerlő 

erő is, miközben a golyók magfelelő mértékben „tapadnak” a munkadarabhoz és a 

szerszámhoz, hogy gördüljenek és stabilan rögzüljenek a szerszámhoz. A vonzás 

csökken a távolság növelésével. Ennek eredménye, hogy a golyók a h=14 mm-nél már 

jobban tapadnak a szerszámhoz, mint a munkadarabhoz és megszűnik a forgásuk. 

Közelebbről megvizsgálva a golyó és kúp érintkezési pontját (97. ábra) látható, hogy 

miközben a h=10 mm-hez viszonyítva szinte teljesen eltűnik a középpontban a von-

zást adó, az ékhatást tápláló fluxussűrűség, a golyó telített lesz, a forgása megszűnik, 

csak vasalni képes. Ez az eredmény megerősíti 1. Tézisemet. 
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h=14 mm 

 
h=10 mm 

97. ábra A golyó és kúp között kialakuló fluxussűrűség 

A következőkben a hengerlőerő szempontjából optimális h=10 mm-es távolságra 

beállított szerszámot vizsgálom, melynek során a hengerlőerő növelésének a módját 

keresem. Ehhez fel kell tárnom a teljes szerszám körüli mezőt (98. ábra).  

 
98. ábra A szerszám körüli fluxusvonalak terjedése h=10 mm-nél 

Ahogyan az a 98. ábrán szereplő szimulációs képen is látszik a szerszám körül na-

gyon sok a szórt fluxus, ami ahhoz vezet, hogy a NdFeB mágnes teljes erejét nem a 

hengerléshez hasznosítjuk. További gondot jelent, hogy a szerszám környezetében 

lévő mágnesezhető fémből készült anyagok (pl. forgácsoló szerszámok, satu vagy 
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forgács) kismértékben ugyan, de vonzódnak a szerszámhoz, ami bizonyos esetekben 

problémát jelenthet. 

Ennek okán célszerű olyan konstrukciót kialakítani, ahol a fluxusvonalak koncent-

ráltabban futnak a szerszám anyagában. A kutatásomhoz használt szerszámnál a 

mágnest bronz köpeny vette körül és csak a felső része és a kúp készült acélból. Mo-

delleztem egy másik szerszámot melynél a mágnest acél köpeny vette körbe, majd 

arra helyeztem egy bronz köpenyt. A szimulációs futtatás eredménye a 99. ábrán lát-

ható. 

 
99. ábra Acél köpennyel ellátott szerszám mágneses tere 

A 99. ábra alapján elmondható, hogy sikerült a fluxusokat a szerszám köré helye-

zett acél köpennyel vezetni és a levegőben való szórását minimalizálni. Az ilyen ki-

alakítással a probléma abból adódik, hogy a „túl jól” sikerült fluxusvezetés, ami a 

mágnes söntöléséhez vezetett. Ennek eredményeként nem tud kialakulni a hengerlő-

erőt megvalósító, központ felé mutató vonzás. Az ábrából ítélve golyók tapadása is 

minimális, ami a forgatás közben a kirepüléshez vezethet. Hogy megakadályozzam a 

szerszám söntölését a szerszámkúp anyagának egy részét műanyagra állítottam át 

úgy, hogy a közepén kialakítottam egy Ø13mm-as acél részt (100. ábra). 
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100. ábra Acél köpennyel és műanyag kúppal ellátott szerszám mágneses tere 

Sajnálatos módon a műanyag kúp használata sem bizonyult kielégítően jónak. Lát-

ható javulás, de a fluxusok jelentős része még mindig a köpenyén keresztül záródik, 

így itt sem alakul ki a befelé húzó erő. A golyók lényegében itt sincsenek a mágneses 

térben.  

A következő modell tervezésénél már olyan kialakítást készítettem, melyen szintén 

megtalálható az acél köpeny, de az a mágnesen lévő bronz köpenyen helyezkedik el 

úgy, hogy majdnem a munkadarabig ér, valamint a kúpot - az előző szimuláció alap-

ján - részben műanyagnak állítom be a közepén lévő acél csappal (101. ábra). A szi-

muláció futtatását követően már olyan eredményt kaptam, ami hasonlít az eredeti 

szerszáméhoz, de ennél túl sok fluxus záródik a szerszám kúpon és munkadarabon 

keresztül. Ezért ezt a kialakítást sem tekinthetem elfogadhatónak, így folytattam a 

módosításokat. 
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101. ábra A golyókig érő acél köpennyel és 

műanyag kúppal ellátott szerszám mágneses tere 

Hogy megakadályozzam a kúp és munkadarab között kialakult fluxustelítődést a 

kúp anyagát a szimulációban ismételten acélnak állítom és a szerszám köré helyezett 

acél köpenyt csak a szerszámban lévő mágnes közepéig nyújtom le. A pontosabb 

szimuláció végett 3D-s környezetben végeztem a futtatást (az előzőknél 2D-ben futta-

tam), s így már nem kellett egyszerűsített modellt használni, ezért elláttam a szer-

számot minden olyan elemmel, amit a valóságban is tartalmazna. Így kerültek bele 

rögzítő csavarok, csatornák a minimálkenéshez, s hogy ne kopjanak a kúp hornyai a 

golyók érintkezési pontjaiba görgőket helyeztem el. 

A futtatás eredménye alapján sikerült olyan kialakítást megvalósítani, melynél a 

fluxusok a munkadarabon és golyókon keresztül záródnak a szerszámmal, miközben 

a levegőben szétszórt fluxusok minimálisra lecsökkentek (102. ábra). 
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102. ábra A munkadarabig ér acél köpennyel és 

műanyag kúppal ellátott szerszám mágneses tere 

A 102. ábrán látható szerszám szimulációs eredményét elfogadhatónak ítélem meg, 

így a gyártásához szükséges terveket elkészítettem, de mivel ez még csak egy proto-

típus lesz, így a konstrukciót modulárisra alakítom, hogy a felmerült módosítások 

egyszerűen elvégezhetőek legyenek. Az összeállítási rajza a 17. Mellékletben megta-

lálható. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A hidegképlékeny felületjavító eljárások még ma is fejlesztések alatt állnak, amit az 

is bizonyít, hogy a tudományos világban több kutatás fő témájaként szerepel. Számos 

változata és alkalmazási módja létezik, melyek hengeres-, és síkfelületek megmunká-

lására alkalmasak. Síkfelületek megmunkálása esetében a szerszám kialakítása bo-

nyolult, mivel a hatékonyság érdekében több hengerlő golyóra vagy görgőre van 

szükség, melyeket a felületre rugóval vagy nagy nyomású olajjal nyomnak. Ezt a ne-

hézséget hívatott kiküszöbölni a mágneses erővel működő felülethengerlő szerszám 

(Magnetic Assisted Ball Burnishing, MABB) alkalmazása, melyben a felülethengerlést 

végző golyókon kívül más mozgó alkatrész nem található. A hengerléshez szükséges 

felületet nyomó erő a szerszámban megtalálható permanens mágnes térerejének ha-

tására alakul ki, ha a fluxusvonalak a megfelelő irányba orientálódnak. 

Doktori kutatásomban egy már létező permanens mágneses szerszám alkalmazási 

lehetőségeit és az alkalmazási módok optimalizálását vizsgáltam a szakirodalmak és 

a célszerűen megtervezett kísérletek eredményeinek felhasználásával. Fő célom a 

szerszám optimális működéséhez szükséges technológiai paraméterek (hengerlési 

sebesség, előtolás, erő), azon belül is a hengerlőerőre nagy hatást gyakorló szerszám 

és munkadarab közötti h távolság meghatározása volt. 

A technológiai paraméterek hengerlőerőre és felületi érdességre gyakorolt hatásai-

nak a meghatározását követően - kihasználva a szerszám konstrukciós előnyeit - 

vizsgáltam azon lehetőségeket, melyeket más felülethengerlő eljárással nem, vagy 

csak korlátozott mértékben valósítható meg. Így szisztematikusan elemeztem példá-

ul a CAM technológiáknál ma már rendszeresen használt megmunkálási stratégiák 

adta lehetőségeket. Az elért kísérleti eredmények alapján az alábbi főbb megállapítá-

sokat tettem: 

i. A különböző stratégiával (különösképpen a ciklois stratégiával) hengerelt felü-

letek hibrid jelzőszámai (Rsk, Rku, Rk, Rkv és Rpk) és Ra érdességei is kedvező-

ek, így csúszó felületeken MABB technológiával gazdaságosan és hatékonyan 

javíthatók a tribológiai tulajdonságok. 

ii. Az egyenestől eltérő hengerlési stratégiák alkalmazása pozitívan hat a felületek 

korrózióval szembeni ellenállóképességére. Kutatásom eredményeként a ciklois 

stratégiát találtam a legelőnyösebbnek. 

Mivel a felülethengerlés a befejező eljárások csoportjába tartozik, így a hengerelt 

felületek további megmunkálása általában már nem indokolt. Ennek okán a felületek 

hengerlésével bekövetkező méretváltozások és felkeményedések ismerete is fontos 

paraméter, ezért vizsgáltam a hengerlés után a felület penetrációját, síklapúsági hibá-

ját és keménységét. Az elért eredmények alapján a következő megállapításokat tet-

tem: 
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i. A síklapúsági hiba az alkalmazott hengerlési stratégiától és az előzetes meg-

munkálási eljárástól függ, de az előző művelettel bevitt síklapúsági hiba hen-

gerléssel nem változik releváns mértékben. 

ii. A síklapuság változása kapcsolatba hozható a felülethengerlés által okozott go-

lyó-benyomódással, a penetrációval. Méréseim alapján a hengerelt felületek sík-

lapúsági hibája a penetrációs értéknél nem nagyobb.  

iii. A felkeményedet réteg vastagsága C45-ös acélnál és AA7075 T6 alumínium öt-

vözetnél is közel 0,2 mm-es, és a maximális keménységnövekedés maximuma 

az alapfém keménységéhez képest 20±5%-os. 

Munkám során vizsgáltam a mágnesezhető C45-ös acél mellett nem mágnesezhető 

anyagok MABB hengerelhetőségét (KO36Ti és AA7075) is, melyhez új módszert dol-

goztam ki. A mágneses fluxusvonalak előnyös terelése érdekében a munkadarab alá 

mágnesforrást helyeztem (permanens-mágneses asztal), amivel figyelemre méltó 

eredményeket értem el.  

A MABB szerszámon megtalálható golyókat a mágneses fluxusok tartják a kívánt 

helyen és pozícióban. Ennek következtében a munkadarab élén túlnyúlt, még a szer-

számon lévő golyók követik a munkadarab felszínét, s így annak élét lekerekítik és 

bizonyos esetekben a sorját is eltávolítják. Az éllekerekítés vizsgálatakor eredményül 

azt kaptam, hogy a hengerlés iránya van legkevésbé hatással a lekerekített élre, míg 

az előtolás és fordulatszám a legnagyobb hatású. 

A kísérletek elvégzésekor összegyűjtött tapasztalattal, és Ansysy® szoftverben 

végzett szimulációk segítségével a kísérleteimhez használt szerszám továbbfejlesztett 

változatához kerestem útmutatást. 

A kutatás során kapott kísérleti eredmények az ipar és tudomány számára is hasz-

nos információval szolgálhatnak, de maradtak, felvetődtek további kérdések és fi-

nomítási lehetőségek, melyekkel jövőbeli kutatómunkám során kívánok foglalkozni. 

Ilyen felmerült feladat a dolgozat írásakor használt hengerlési stratégiák további vál-

tozatainak kipróbálása, új stratégiák létrehozása. Célom még az él-lekerekítés vizsgá-

latának folytatása, mikor is sorjázott, leélezett (élén mart) darabokat hengerelnék, S 

de ezzel együtt egyúttal a sorja eltávolítási lehetőségeit is részletesen kívánom ele-

mezni.  
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7. SUMMARY 

Cold plastic surface improvement processes are still under development, which is 

also evidenced by the fact that it is the main topic of several research in the scientific 

world. There are many variants and applications that are suitable for machining cy-

lindrical and flat surfaces. In the case of machining of flat surfaces, the design of the 

tool is complicated because, several rolling balls or rollers are required the process 

will be efficiency, which are pressed onto the surface with a spring or high pressure 

oil. This difficulty is addressed by the Magnetic Assisted Ball Burnishing (MABB) 

tool, which does not contain any moving parts except the balls. The required bur-

nishing force is formed by the permanent magnet in the tool. 

 

In my doctoral research, I investigated the application possibilities of the permanent 

magnetic ball burnishing tool and the optimization of the individual application 

methods using literature and purposefully designed experiments. My primary goal 

was to determine the technological parameters which are necessary for the optimal 

operation of the tool, within that was determine the h distance between the tool and 

the workpiece, which has a great effect on the rolling force. 

 

After determining the effects of technological parameters on rolling force and surface 

roughness -taking advantage of benefits of the tool- I examined the possibilities that 

cannot be realized or only to a limited extent with other conventional burnishing 

methods. Thus, I systematically examined the possibilities of CAM machining strate-

gies, which are now regularly used in technologies, for MAB burnishing. Based on 

the obtained experimental results, I made the following main statements: 

i. Tribologically favourable the hybrid markers (Rsk, Rku, Rk, Rkv and Rpk) and 

the Ra roughness parameters of the burnished surfaces with different strate-

gies (especially the cycloid strategy), so tribological properties can be im-

proved economically and efficiently on sliding surfaces by MABB technology. 

ii. The use of non-straight burnishing strategies has a positive effect on the corro-

sion resistance of surfaces. As a result of my research, I found the cycloid 

strategy to be the best. 

Since ball burnishing belongs to the group of finishing processes, thus, further ma-

chining of burnished surfaces is not justified. For this reason, it is important to know 

the occur dimensional changes and hardenings of surfaces after burnishing, so I in-

vestigated the penetration, flatness error and hardness of the surface. Based on the 

results, I can make the following statements: 

i. The flatness error depends on the applied burnishing strategy and the pre-

machining process. The flatness error which occurred the pre-rolling opera-

tion does not change by burnishing. 
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ii. The change of flatness error can be related with the penetration of ball. The 

flatness error of the burnished surfaces, based on my measurements, is not 

greater than the penetration value. It can be deduced from this that the flat-

ness error will not be greater than the maximum penetration after burnishing 

with the MABB tool. 

iii. The thickness of the hardened layer is almost 0.2 mm for C45 steel and 

AA7075 T6 aluminium alloy, and its hardness can be increased by 20 ± 5% rel-

ative to the hardness of the base metal. 

In the research, in addition to magnetizable C45 steel, I also investigated non-

magnetizable materials (KO36 and AA7075), for which I developed a new method. In 

order to advantageously shape the magnetic flux lines, I placed a magnetic source 

under the workpiece (permanent magnetic table), after it I could successfully bur-

nished the non-magnetizable materials. 

 

The balls on the MABB tool are held in the right place by the magnetic fluxes. As a 

result, balls on a tool protruding from the edge of the workpiece and can follow the 

surface of the workpiece, thus rounding the edge of the workpiece and in some cases 

even removing the burr. Examining the edge rounding, I found that the rotational 

direction of burnishing tool has the least effect on the rounded edge, while the feed 

and speed have the greatest effect. 

 

I gave instructions for the improved versions of the MABB tool by my experiments 

results and results of Ansysy® simulations. 

 

The obtained experimental results may also serve useful information for industry 

and science, but at the same time additional issues and refinement possibilities have 

remained which I will deal with in my future research. One such task is to examine 

and modify the used strategies and I would like to create new strategies too. In this 

way, my goal is to continue the study of edge rounding when deburring or milled 

pieces are rolled. At the same time, I would like to examine in detail the possibilities 

of removing the burr. 

  



 

121 

 

8. FELHASZNÁLT FORRÁSOK 

 

[1]  T. Furuya, Y. Wub, M. Nomura, K. Shimada and K. Yamamoto, “Fundamental 

performance of magnetic fluid polishing liquid in cintact-free polishing of metal 

surface,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 201, pp. 536-541, 2008.  

[2]  J.-S. Kwak, “Enhanced magnetic abrasive polishing of non-ferrous metals utilizing a 

permanent magnet,” International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 

49, pp. 613-618, 2009.  

[3]  Y. Q. Wang, S. H. Yin, H. Huang, F. J. Chen and G. J. Deng, “Magnetorheological 

polishing using a permanent magnetic yoke with straight air gap for ultra-smooth 

surface planarization,” Precision Engineering, vol. 40, pp. 309-317, 2015.  

[4]  P. Kala and P. M. Pandey, “Experimental Study on Finishing Forces in Double Disk 

Magnetic Abrasive Finishing Process While Finishing Paramagnetic Workpiece,” 

Procedia Materials Science, vol. 5, pp. 1677-1684, 2014.  

[5]  P. Singh, L. Singh és S. Singh, „Manufacturing and performance analysis of 

mechanically alloyed magnetic abrasives for magneto abrasive flow finishing,” 

Journal of Manufacturing Processes, vol. 50, pp. 161-169, 2020.  

[6]  J. Kodácsy, J. Danyi and G. Ziaja, “Apparatus and method for deburring and roller-

burnishing machine parts”. Kecskemét (HU) Patent EP 1 727 648 B1, 24 02 2005. 

[7]  Gy. Varga és V. Ferencsik, „Gyémántvasalt munkadarab-felületek felületi 

érdsségének 3D- vizsgálata,” in MultiScience - XXIX. microCAD International 

Multidisciplinary Scientific Conference, 2015.  

[8]  Gy. Varga, F. Szigeti and G. Dezső, “Examination of Surface Roughness of 

Burnished Workpieces,” SCIENTIFIC BULLETIN, Serie C, Fascicle: Mechanics, 

Tribology, Machine Manufacturing Technology, pp. 94-99, 2015.  

[9]  Gribovszki L., Gépipari megmunkálások, Budapest: Tankönyvkiadó, 1977.  

[10]  K. Mieczyslaw, L. Janusz, S. Slawomir and D. Kazimiera, “Surface layer 

characteristics due to slide diamond burnishing with a cylindrical-ended tool,” 

Journal of Materials Processing Technology, vol. 211, pp. 84-94, 2011.  

[11]  Kodácsy J., Gépgyártás, Kecskemét: KF GAMF Kar, 2009.  

[12]  A. Nestler and A. Schubert, “Effect of machining parameters on surface properties in 

slide,” Materials Today: Proceedings 2S, pp. s156-s161, 2015.  

[13]  J. T. Maximov, G. V. Duncheva, A. P. Anchev and M. D. Ichkova, “Slide 

burnishing—review and prospects,” The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, vol. 104, pp. 785-801, 2019.  

[14]  Gy. Varga, “Possibility to Increase the Life Time of Surfaces on Parts by the Use of 

Diamond Burnishing Process,” Key Engineering Materials, vol. 686, pp. 100-107, 

2016.  

[15]  Takács J., „A pontosságot és a felületi érdességet befolyásoló tényezők 

furatvasalásnál,” A BME Fiatal oktatók, kutatók III.Tudományos Fóruma, pp. 21-22, 

1985.  

[16]  Bitay E. és Bagyinszki G., Felületkezelés, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 

2009.  



 

122 

 

[17]  Szántó J., „Javítástechnológia (Károsodás-elmélet),” 2013. [Online]. Available: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0013_javitastechnologia_karosodas_elmelet/18_6_3_feluletszilarditas_felulethenger

lessel.html. [Hozzáférés dátuma: 10 február 2020]. 

[18]  N. S. M. El-Tayeb, K. O. Low and P. V. Brevern, “Enhancement of surface quality 

and tribological,” Machining Science and Technolog, vol. 12, pp. 234-248, 2008.  

[19]  ECOROLL, „Tool Technology for Mechanical Metal Surface Improvement,” 

ECOROLL Corporation Tool Technology, 2018. [Online]. Available: 

http://www.ecoroll.de/en/service/downloads.html. [Hozzáférés dátuma: 10 február 

2020]. 

[20]  R. Rajasekariah and S. Vaidyanathan, “Increasing the wear-resistance of steel 

components by ball burnishing,” Wear, vol. 34, pp. 183-188, 1975.  

[21]  J. Zhao, W. Xia, N. Li and F. Li, “A gradient nano/micro-structured surface layer on 

copper induced by severe plasticity roller burnishing,” Transaction of Nonferrous 

Metals Society of China, vol. 24, pp. 441-448, 2014.  

[22]  L. Luca, S. Neagu-Ventzel and I. Marinescu, “Effects of working parameters on 

surface finish in ball-burnishing of hardened steels,” Precision Engineering, vol. 29, 

pp. 253-256, 2005.  

[23]  A. S. Maheshwari and R. R. Gawande, “The Role of Burnishing Process in 

Manufacturing Industry,” International Journal of Engineering Research and 

Development, vol. 13, pp. 50-60, 2017.  

[24]  V. D. M. Ashutosh, “ROLLER BURNISHING-A Literature Review of 

Developments and Trends in Approach to Industrial Application,” Asian Journal of 

Engineering and Technology , vol. 1, pp. 68-83, 2013.  

[25]  A. M. Hassan, H. F. Al-Jalil and A. A. Ebied, “Burnishing force and number of ball 

passes for the optimum surface finish of brass components,” Journal of Materials 

Processing Technology, vol. 83, pp. 176-179, 1998.  

[26]  Z. Maros, „Élettartam növelő megmunkálások,” 2009. [Online]. Available: 

https://www.uni-

miskolc.hu/~ggytmazs/tantargyak/kulonleges_08/Kulonleges_2014_2.pdf. 

[Hozzáférés dátuma: 10 február 2020]. 

[27]  T. Morimoto, “Effect of lubricant fluid on the burnishing process using a rotating 

ball-tool,” Tribology International, vol. 25, pp. 99-106, 1992.  

[28]  N. H. Loh, S. C. Tam and S. Miyazawa, “Surface hardening by ball burnishing,” 

Tribology International, vol. 23, pp. 413-417, 1990.  

[29]  A. Bagheri-Bami, S. Amini és R. Teymouri, „Mechanical and Fine-Grain Structure 

Properties to Improve Ultrasonic-Assisted Surface Ball Deep Rolling of Aluminum 

Sheets AA6061-T6,” Modares Mechanical Engineering, %1. kötet20, pp. 483-496, 

2020.  

[30]  A. Rodríguez, L. N. López de Lacalle, A. Celaya, A. Lamikiz and J. Albizuri, 

“Surface improvement of shafts by the deep ball-burnishing technique,” Surface & 

Coatings Technology, vol. 206, p. 2817–2824, 2012  

 

  



 

123 

 

[31]  L. Hiegemann, C. Weddeling, B. N. Khalifa and A. E. Tekkaya, “Prediction of 

roughness after ball burnishing of thermally coated surfaces,” Journal of Materials 

Processing Technology, vol. 217, pp. 193-201, 2015.  

[32]  W. Tillmann, P. Hollingsworth, I. Baumann, L. Hiegemann, C. Weddeling, A. E. 

Tekkaya, S. Rausch and D. Biermann, “Thermally sprayed finestructured WC-12Co 

coatings finished by ball burnishing and grinding as an innovative approach to 

protect forming tools against wear,” Surface and Coatings Technology, vol. 268, pp. 

134-141, 2015.  

[33]  Kundrák J. és Nagy N., „Forgácsolással megmunkált felületek sodrásossága,” 

GépGyártás, pp. 116-118, 2015.  

[34]  J. Kundrák, I. Sztankovics and K. Gyáni, “Analysis of the Theoretical Values of 

Several Characteristic Parameters of Surface Topography in Rotational Turning,” 

World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of 

Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, 

vol. 8, pp. 907-912, 2014.  

[35]  Zs. F. Kovács, Zs. J. Viharos és J. Kodácsy, „Sodrásosság csökkentése mágneses 

hengerléssel és polírozással,” GRADUS, vol. 3, pp. 142-147, 2016.  

[36]  C. Hones és A. Harison, „Importance of Surface Finish in the Design of Stainless 

Steel. Importance of Surface Finish in the Design of Stainless Steel,” Engineering 

Utilities, pp. 45-45, 2006.  

[37]  B. A. Asma, P. A. Yuli and C. I. Mokhtar, “Study on the Effect of Surface Finish on 

Corrosion of Carbon Steel in CO2 Environment,” Journal of Applied Sciences, vol. 

11, pp. 2053-2057, 2011.  

[38]  T. Hryniewicz and K. Rokosz, “Corrosion Behaviour of C45 carbon steel after 

mechanical surface finishing,” Metal, pp. 18-20, 2004.  

[39]  A. Saldaña-Robles, H. Plascencia-Mora, E. Aguilera-Gómez, A. Saldaña-Robles, A. 

Marquez-Herrera and J. A. Diosdado-De La Peña, “Influence of ball-burnishing on 

roughness, hardness and corrosion resistance of AISI 1045 Steel,” Surface & 

Coatings Technology, vol. 339, pp. 191-198, 2018.  

[40]  M. Salahshoor, Y. B. Guo and C. Li, “Surface Integrity and Corrosion Performance 

of Biomedical Magnesium-Calcium Alloy Processed by Hybrid Dry Cutting-Finish 

Burnishing,” Procedia Manufacturing, vol. 10, p. 467–477, 2017.  

[41]  T. Hryniewicz and K. Rokosz, “Corrosion Behaviour of C45 carbon steel after roller 

burnishing,” Journal of Hradec nad Moravici, vol. 5, pp. 24-26, 2005.  

[42]  V. Kurkute and S. T. Chavan, “Modeling and Optimization of surface roughness and 

microhardness for roller burnishing process using response surface methodology for 

Aluminum 63400 alloy,” Procedia Manufacturing, vol. 20, pp. 542-547, 2018.  

[43]  V. Jaya Prasad, K. Sam Joshi, V. S. N. Venkata Ramana and R. Chiranjeevi, “Effect 

of Roller Burnishing on Surface Properties of Wrought AA6063 Aluminium 

Alloys,” Materials Today: Proceedings, vol. 5, pp. 8033-8040, 2018.  

[44]  N. El-Tayeb, K. Low and P. Brevern, “Influence of roller burnishing contact width 

and burnishing orientation on surface quality and tribological behaviour of 

Aluminium 6061,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 186, pp. 272-

278, 2007.  



 

124 

 

[45]  A. Akkurt, A. Kurt, A. Özdemir and U. Seker, “Comparison of Hole Surface 

Finishing Processes with Roller Burnishing Method Applied in Copper Materials,” 

Gazi University Journal of Science, vol. 27, pp. 721-734, 2014.  

[46]  S. Swirad, D. Wydrzynski, P. Nieslony and G. Krolczyk, “Influence of hydrostatic 

burnishing strategy on the surface topography of martensitic steel,” Measurement, 

vol. 138, pp. 590-601, 2019.  

[47]  C. Courbon, A. Sova, F. Valiorgue, H. Pascal, J. Sijobert, G. Kermouche, P. 

Bertrand and J. Rech, “Near surface transformations of stainless steel cold spray and 

laser cladding deposits after turning and ball-burnishing,” Surface and Coatings 

Technology, vol. 371, pp. 235-244, 2019.  

[48]  S. Lee, T. S.C and N. H. Loh, “Ball burnishing of 316L stainless steel,” Journal of 

Materials Processing Technology, vol. 37, pp. 241-251, 1993.  

[49]  S. Al-Saeedi, A. A. D. Sarhan and A. R. Bushroa, “Investigating the Surface 

Tribology of Roller-Burnished Polymer Using the Fuzzy Rule-Based Approach,” 

Tribology Transactions, vol. 58, pp. 240-246, 2015.  

[50]  Ł. Janczewski, D. Toboła, W. Brostow, K. Czechowski, H. E. H. Lobland, M. Kot 

and K. Zagórski, “Effects of ball burnishing on surface properties of low density 

polyethylene,” Tribology International, vol. 93, pp. 36-42, 2019.  

[51]  J. Caudilla, J. SchoopaI and S. Jawahira, “Producing Sustainable Nanostructures in 

Ti-6Al-4V Alloys for Improved Surface Integrity and Increased Functional Life in 

Aerospace Applications by Cryogenic Burnishing,” Procedia CIRP, vol. 80, pp. 

120-125, 2019.  

[52]  G. V. Jagadeesh and S. G. Setti, “Finish of Ball Burnished Magnesium (Rare Earth 

base) Alloy,” Materials Today: Proceedings, vol. 18, pp. 4711-4716, 2019.  

[53]  Cogsdill, Cogsdill Tool Products, [Online]. Available: 

https://cogsdill.com/products/burnishing-tools/. [Hozzáférés dátuma: 10 február 

2020]. 

[54]  T.-T. Nguyen, L.-H. Cao, T.-A. Nguyen and X.-P. Dang, “Multi-response 

optimization of the roller burnishing process in terms of energy consumption and 

product quality,” Journal of Cleaner Production, vol. 245, p. 119328, 2020.  

[55]  „Sugino,” Sugino Machine Limited, [Online]. Available: 

http://www.sugino.com/site/roller-burnishing-tool-e/sp-type-sfp.html. [Hozzáférés 

dátuma: 10 február 2020]. 

[56]  S. Thamizhmanii, B. Saparudin and S. Hasan, “A study of multi-roller burnishing,” 

Journal of Achievements in Materials, vol. 22, pp. 95-98, 2007.  

[57]  F. Gharbi, S. Sghaier, K. J. Al-Fadhalah and T. Benameur, “Effect of Ball 

Burnishing Process on the Surface Quality and Microstructure Properties of AISI 

1010 Steel Plates,” Journal of Materials Engineering and Performance, vol. 20, pp. 

903-910, 2011.  

[58]  U. Eşme, A. Sağbaş, F. Kahraman and M. K. Kulekci, “Use of artificial neural 

networks in ball burnishing process for the prediction of surface roughness of AA 

7075 aluminum alloy,” Materials and technology, vol. 42, pp. 215-219, 2008.  

 

 

 

 



 

125 

 

[59]  S. Swirada and R. Wdowika, “Determining the effect of ball burnishing parameters 

on surface roughness using the Taguchi method,” Procedia Manufacturing, vol. 34, 

pp. 287-292, 2019.  

[60]  L. N. López de Lacalle, A. Rodríguez, A. Lamikiz, A. Celaya and R. Alberdi, “Five-

Axis Machining and Burnishing of Complex Partsfor the Improvement of Surface 

Roughness,” Materials and Manufacturing Processes, vol. 26, pp. 997-1003, 2011.  

[61]  F.-J. Shiou and C.-H. Chuang, “Precision surface finish of the mold steel PDS5 

using an innovative ball burnishing tool embedded with a load cell,” Precision 

Engineering, vol. 34, pp. 76-84, 2010.  

[62]  J. E. Scheel, D. J. Hornbach and N. Jayaraman, “Preventing stress corrosion 

cracking of nuclear weldments via low plasticity burnishing,” Lambda Research 

Laboratories, vol. 65, 2013.  

[63]  NASA, „Surface Enhancement Improves Crack Resistance,” NASA Spinoff, 

[Online]. Available: https://spinoff.nasa.gov/spinoff2002/ip_1.html. [Hozzáférés 

dátuma: 10 február 2020]. 

[64]  J. Zhao and Z. Liu, “Investigations of ultrasonic frequency effects on surface 

deformation in rotary ultrasonic roller burnishing Ti-6Al-4V,” Materials & Design, 

vol. 107, pp. 238-249, 2016.  

[65]  S. Yang, D. Umbrello, O. W. Dillon, D. A. Puelo and I. s. Jawahir, “Cryogenic 

cooling effect on surface and subsurface microstructuralmodifications in burnishing 

of Co–Cr–Mo biomaterial,” Journal of Materials Processing Technology, pp. 211-

221, 2017.  

[66]  Y. Tian and Y. C. Shin, “Laser-assisted burnishing of metals,” International Journal 

of Machine Tools & Manufacture, vol. 47, pp. 14-22, 2007.  

[67]  C. Timm, “Theory of Magnetism,” 2015. [Online]. Available: 

https://www.physik.tu-

dresden.de/~timm/personal/teaching/thmag_w09/lecturenotes.pdf. [Hozzáférés 

dátuma 20 február 2020]. 

[68]  S. Yang and W. Li, Surface Finishing Theory and New Technology, Germany: 

Springer, 2018.  

[69]  B. Makedonski and A. D. Kotshemidov, “Schleifen im Magnetfeld,” 

Fertigungstechnik und Betrieb, vol. 24, pp. 230-235, 1974.  

[70]  A. Dehoff, R. Krull, W. Mattke and P. Lochschmidth, “Magnetabrasives Entgraten 

der Zahnstirnkanten von Zahnradern,” Werkstatt und Betrieb, vol. 117, pp. 77-79, 

1984.  

[71]  E. T. Wantuch, Podstawy technologii magnetościernej, Poland: Wydawnictwo 

Naukowo-Techniczne, 2000.  

[72]  Kodácsy J., E. Wantuch és J. Gawlik, „A mágneses abrazív megmunkálás 

”rugalmas” szerszáma,” 7. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás kiadványa, 

pp. 381-394, 1989.  

[73]  J. Kodácsy, “Magnetoabrasives Polieren und Entgraten. Weiterentwickelte 

Feinbearbeitung,” TECHNISCHE RUNDSCHAU, vol. 37, pp. 76-79, 1990.  

[74]  Benkő S., Állandómágneses körök számítása, Budapest: Műszaki könyvkiadó, 1983. 

  



 

126 

 

[75]  Bokor F. és Szeless L., Állandómágnesek és alkalmazásaik, Budapest: Műszaki 

Könyvkiadó, 1975.  

[76]  B. D. Cullity and C. D. Graham, Introduction to magnetic materials, New Jersey: 

ISBN 978-0-471-47741-9, 2009.  

[77]  E. Winter, Válogatott fejezetek a ferromágnesesség köréből, Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 1958.  

[78]  M. Nishino, Y. Toga, S. Miyashita, H. Akai, A. Sakuma and S. Hirosawa, 

“Atomistic-model study of temperature-dependent domain walls in the neodymium 

permanent magnet Nd2Fe14B,” PHYSICAL REVIEW B, vol. 95, p. 094429, 2017.  

[79]  J. Cui, J. P. Choi, G. Li, E. Polikarpov, J. Darsell, N. Overman, M. Olszta, D. 

Schreiber, M. Bowden, T. Droubay, M. J. Kramer, N. A. Zarkevich, L. L. Wang, D. 

D. Johnson, M. Marinescu, I. Takeuchi, Q. Z. Huang, H. Wu, H. Reeve, N. V. 

Vuong and J. P. Liu, “Thermal stability of MnBi magnetic materials,” Journal of 

Physics: Condensed Matter, vol. 26, p. 064212, 2014.  

[80]  M. J. Kramer, R. W. McCallum, I. A. Anderson and S. Constantinides, “Prospects 

for Non-Rare Earth Permanent Magnets for Traction Motors and Generators,” JOM, 

vol. 64, pp. 752-763, 2012.  

[81]  S. Liu and G. E. Kuhl, “Development of New High Temperature and High 

Performance Permanent Magnet Materials,” University of Dayton Research Institute, 

pp. UDR-tr-2000-00092, 2000.  

[82]  J. Cui, M. Kramer, L. Zhou, F. Liu, A. Gabay, G. Hadjipanayis, B. Balasubramanian 

és D. Sellmyer, „Current progress and future challenges in rare-earth-free permanent 

magnets,” Acta Materialia, %1. kötet158, pp. 118-137, 2018.  

[83]  M. Faraday, Experimental Researches in Electricity, london: Library of Alexandria, 

1839.  

[84]  M. Fowler, “Historical Beginnings of Theories of Electricity and Magnetism,” 1997. 

[Online]. Available: 

http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/E&M_Hist.pdf. 

[Hozzáférés dátuma 20 február 2020]. 

[85]  Sulinet, „A mágneses tér szemléltetése indukcióvonalakka,” [Online]. Available: 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-

46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_102e5c57-b50f-4053-b4a3-

c1a7c5aa564f_0d9ad955-201e-42c0-8418-864312318e7d_4e850cad-ca0e-433f-

8769-73bd1ddcb1d5_f00467c2-c03c-49fe-b63a-9afe4abc7c08. [Hozzáférés dátuma: 

20 február 2020]. 

[86]  Lósy-Schmidt E. és Barát B., Technikai lexikon, Második kötet, Budapest: Hungária 

Hírlapnyomda, 1928.  

[87]  Kádár G. , „Magyar Virtuális Enciklopédia,” 2004. [Online]. Available: 

https://web.archive.org/web/20070624202507/http://www.enc.hu/1enciklopedia/foga

lmi/fiz_anyag/magnes_fiz_anyag.htm. [Hozzáférés dátuma: 20 február 2020]. 

[88]  S. Chikazumi, Physics of Ferromagnetism, Great Britain: Oxford University Press, 

1997. 

 

 

 

 



 

127 

 

[89]  M. Sagawa, S. Hirosawa, H. Yamamoto, S. Fujimura and Y. Matsuura, “Nd–Fe–B 

Permanent Magnet Materials,” Japanese Journal of Applied Physics, vol. 26, pp. 

785-800, 1987.  

[90]  L. Li, Z. W. Niu and G. M. Yuan, “Effect of Ultrasonic Vibration of Tool on 

Electrical Discharge Machining of Sintered NdFeB Magnet,” Key Engineering 

Materials, Vols. 407-408, pp. 628-631, 2009.  

[91]  A. Kruusing, S. Leppävuori, A. Uusimäki, B. Petrêtis and O. Makarova, 

“Micromachining of magnetic materials,” Sensors and Actuators, vol. 74, pp. 45-51, 

1999.  

[92]  ASTM-A1101-16, “Standard Specification for Sintered and Fully Dense 

Neodymium Iron Boron (NdFeB) Permanent Magnets”. ASTM International, West 

Conshohocken 2016. 

[93]  E. Lósy-Schmidt és B. Barát, Technikai lexikon, Első kötet, Budapest: Hungária 

hírlapnyomda, 1928.  

[94]  C. Wheatstone, „On the augmentation of the power of a magnet by the reaction 

thereon of currents induced by the magnet itself,” Royal Society, %1. kötet15, pp. 

369-372, 1867.  

[95]  C. C. Pavel, R. Lacal-Arántegui, A. Marmier, D. Schüler, E. Tzimas, M. Buchert, W. 

Jenseit and D. Blagoeva, “Substitution strategies for reducing the use of rare earths 

in wind turbines,” Resources Policy, vol. 52, pp. 349-357, 2017.  

[96]  L. H. Lewis and F. Jiménez-Villacorta, “Perspectives on Permanent Magnetic 

Materials for Energy Conversion and Power Generation,” Metallurgical and 

Materials Transactions A, vol. 44A, p. 2–20, 2013.  

[97]  X. Cui, Z. Zhang, Z. Du, H. Yu, D. Qiu, Y. Cheng and X. Xiao, “Inverse bending 

and springback-control using magnetic pulse forming,” Journal of Materials 

Processing Technology, vol. 275, p. 116374, 2020.  

[98]  U. Mamoru, “Switchable permanent magnetic chuck”. Nagano (JP) Patent 

US4468648A, 28 8 1984. 

[99]  S. L. Ko, Y. M. Baron and J. I. Park, “Micro deburring for precision parts using 

magnetic abrasive finishing method,” Journal of Materials Processing Technology, 

Vols. 187-188, pp. 19-25, 2007.  

[100]  H. Suzuki, S. Kodera, S. Hara, H. Matsunaga and T. Kurobe, “Magnetic field-

assisted polishing — application to a curved surface,” Precision Engineering, vol. 

11, pp. 197-202, 1989.  

[101]  J.-S. Kwak, “Mathematical model determination for improvement of surface 

roughness in magnetic-assisted abrasive polishing of nonferrous AISI316 material,” 

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, vol. 22, pp. s845-s850, 2012.  

[102]  S. H. Yin, T. Shinmura and D. Wang, “Magnetic Field-Assisted Polishing for 

Ferromagnetic Metallic Material,” Key Engineering Materials, Vols. 304-305, pp. 

320-324, 2006.  

[103]  K. Shimada, Y. Wu and Y. C. Wong, “Effect of magnetic cluster and magnetic field 

on polishing using magnetic compound fluid (MCF),” Journal of Magnetism and 

Magnetic Materials, vol. 262, pp. 242-247, 2003.  

  



 

128 

 

[104]  T. Furuya, Y. Wu, M. Nomura, K. Shimada and K. Yamamoto, “Fundamental 

performance of magnetic compound fluid polishing liquid in contact-free polishing 

of metal surface,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 201, pp. 536-

541, 2008.  

[105]  W. I. Kordonski and S. D. Jacobs, “Magnetorheological finishing,” International 

Journal of Modern Physics B, vol. 10, pp. 2837-2848, 1996.  

[106]  J. Pan, Q. Yan, X. Xu, J. Zhu, Z. Wu and Z. Bai, “Abrasive Particles Trajectory 

Analysis and Simulation of Cluster Magnetorheological Effect Plane Polishing,” 

Physics Procedia, vol. 25, pp. 176-184, 2012.  

[107]  M. Jiang and R. Komanduri, “Application of Taguchi method for optimization of 

finishing conditions in magnetic float polishing (MFP),” Wear, vol. 213, pp. 59-71, 

1997.  

[108]  N. Umehara, T. Kirtane, R. Gerlick, V. K. Jain and R. Komanduri, “A new apparatus 

for finishing large size/large batch silicon nitride (Si3N4) balls for hybrid bearing 

applications by magnetic float polishing (MFP),” International Journal of Machine 

Tools and Manufacture, vol. 46, pp. 151-169, 2006.  

[109]  A. K. Singh, S. Jha and P. M. Pandey, “Mechanism of material removal in ball end 

magnetorheological,” Wear, vol. 302, pp. 1180-1191, 2013.  

[110]  N. Umehara and M. Kawauchi, “Fundamental polishing properties of frozen 

magnetic fluid grinding,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 201, 

pp. 364-367, 1999.  

[111]  P. Kala and P. M. Pandey, “Comparison of finishing characteristics of two 

paramagnetic materials using double disc magnetic abrasive finishing,” Journal of 

Manufacturing Processes, vol. 17, pp. 63-77, 2014.  

[112]  N. Umehara, T. Kobayashi and K. Kato, “Internal polishing of tube with magnetic 

fluid grinding. Part 2, fundamental polishing properties with rotating balls and with 

oscillating balls,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 149, pp. 188-

191, 1995.  

[113]  N. Umehara, T. Kobayashi and K. Kato, “Internal polishing of tube with magnetic 

fluid grinding Part 1, fundamental polishing properties with taper-type tools,” 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 149, pp. 185-187, 1995.  

[114]  N. Umehara, “MAGIC polishing,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 

vol. 252, pp. 341-343, 2002.  

[115]  R. S. Mulik and P. M. Pandey, “Ultrasonic assisted magnetic abrasive finishing of 

hardened AISI 52100 steel using unbonded SiC abrasives,” International Journal of 

Refractory Metals and Hard Materials, vol. 29, pp. 68-77, 2011.  

[116]  K. Jeong-Du, X. Yan-Meng and K. Youn-Hee, “Study on the characteristics of 

Magneto-Electrolytic Abrasive Polishing by using the newly developed nonwoven-

abrasive pads,” International Journal of Machine Tools & Manufacture, vol. 38, pp. 

1031-1043, 1997.  

[117]  J.-D. Kim, Y.-H. Kang, Y.-H. Bae and S.-W. & Lee, “Development of a magnetic 

abrasive jet machining system for precision internal polishing of circular tubes,” 

Journal of Materials Processing Technology, vol. 71, pp. 384-393, 1997.  

  



 

129 

 

[118]  C. Wang, C. F. Cheung, L. T. Ho, K. L. Yung and L. Kong, “A novel magnetic 

field-assisted mass polishing of freeform surfaces,” Journal of Materials Processing 

Technology, vol. 279, p. 116552, 2020.  

[119]  P. S. Pa, “The optimal parameters in a magnetically assisted finishing system using 

Taguchi’s method,” Physica B: Condensed Matter, vol. 405, pp. 4470-4475, 2010.  

[120]  I. Takahiro and K. Kazuhiro, “Magnetic barrel finishing machine”. United States 

Patent US5419735A, 30 05 1995. 

[121]  K. Sharma, A. Singh, A. Barman and M. Das, “Magnetic Field Assisted Finishing of 

Ferromagnetic Air Compressor Cylinder Using Smart MR Polishing Fluid,” 

Advances in Mechanical Engineering, pp. 539-548, 2020.  

[122]  I.-T. Im, S. D. Mun and S. M. Oh, “Micro machining of an STS 304 bar by magnetic 

abrasive finishing,” Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 23, pp. 

1982-1988, 2009.  

[123]  A. B. Khairy, “Aspects of surface and edge finish by magnetoabrasive particles,” 

Journal of Materials Processing Technology, vol. 116, pp. 77-83, 2001.  

[124]  J. Guo, K. H. Au, C.-N. Sun, M. H. Goh, C. W. Kum, K. Liu, J. Wei, H. Suzuki and 

R. Kang, “Novel rotating-vibrating magnetic abrasive polishing method for double-

layered internal surface finishing,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 

264, pp. 422-437, 2019.  

[125]  W. Debin, S. Takeo and Y. Hitomi, “Study of magnetic field assisted 

mechanochemical polishing process for inner surface of Si3N4 ceramic components 

Finishing characteristics under wet finishing using distilled water,” International 

Journal of Machine Tools & Manufacture, vol. 44, pp. 1547-1553, 2004.  

[126]  K. Junmo, G. Andrew and Y. Hitomi, “High-speed Internal Finishing of Capillary 

Tubes by Magnetic Abrasive Finishing,” Procedia CIRP, vol. 1, pp. 414-418, 2012.  

[127]  K. B. Judal and V. Yadava, “Cylindrical Electrochemical Magnetic Abrasive 

Machining of AISI-304 Stainless Steel,” Materials and Manufacturing Processes, 

vol. 28, pp. 449-456, 2013.  

[128]  H. Yamaguchi, O. Fergani and P.-Y. Wu, “Modification using magnetic field-

assisted finishing of the surface roughness and residual stress of additively 

manufactured components,” CIRP Annals - Manufacturing Technology, vol. 66, pp. 

305-308, 2017.  

[129]  G. Bhavesh, J. Amit, P. Rajesh, R. R.S. and G. Bhupendra, “Effects of process 

parameters on the Surface Finish of Flat Surfaces in Magnetic assist Abrasive 

Finishing Process,” Materials Today: Proceedings, vol. 5, pp. 17725-17729, 2018.  

[130]  K. Prateek, M. P. Pulak, C. V. Girish and S. Varun, “Understanding flexible abrasive 

brush behavior for double disk magnetic abrasive finishing based on force 

signature,” Journal of Manufacturing Processes, vol. 28, pp. 442-448, 2017.  

[131]  Z. Yanhua, J. Anyuan and A. Toshio, “Study on Plane Magnetic Abrasive Finishing 

Process - Experimental and Theoretical Analysis on Polishing Trajectory -,” 

Advanced Materials Research, Vols. 126-128, pp. 1023-1028, 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

130 

 

[132]  J. Wu, S. Yin, B. Xing and Y. Zou, “Effect of magnetic pole on finishing 

characteristics in low-frequency alternating magnetic field for micro-groove 

surface,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 

104, pp. 4745-4755, 2019.  

[133]  J.-D. Kim and M.-S. Choi, “Study on magnetic polishing of free-form surfaces,” 

International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 37, pp. 1179-1187, 

1997.  

[134]  F. Cheung, Z. Zhou, A. Geddam and K. Li, “Cutting edge preparation using 

magnetic polishing and its influence on the performance of high-speed steel drills,” 

Journal of Materials Processing Technology, vol. 208, pp. 196-204, 2008.  

[135]  M. Safavi, S. Hasanvand and R. J. Nedoushan, “Experimental Investigation of 

Magnetic Abrasive Polishing of Paramagnetic Workpieces,” Scientia Iranica B, vol. 

26, pp. 789-795, 2019.  

[136]  L. Ma, T. Furuki, T. Kure, T. Hirogaki and E. Aoyama, “Development of Polishing 

Tool Capable of Self-Adaptive to Processing Site Using Steel Balls and Magnetic 

Force,” Advanced Materials Research, vol. 1136, pp. 466-471, 2016.  

[137]  F. Zenghua, T. Yebing, L. Zhiqiang, S. Chen and Z. Yugang, “Investigation of a 

novel finishing tool in magnetic field assisted finishing for titanium alloy Ti-6Al-

4V,” Journal of Manufacturing Processes, vol. 43, pp. 74-82, 2019.  

[138]  H. Suzuki, M. Okada, W. Lin, S. Morita, Y. Yamagata, H. Hanada, H. Araki and S. 

Kashima, “Fine finishing of ground DOE lens of synthetic silica by magnetic field-

assisted polishing,” CIRP Annals - Manufacturing Technology, vol. 63, pp. 313-316, 

2014.  

[139]  Y. H. Zou and T. Shinmura, “Development of Effective Magnetic Deburring Method 

for a Drilled Hole on the Inside of Tubing Using a Magnetic Machining Jig,” Key 

Engineering Materials, vol. 329, pp. 243-248, 2007.  

[140]  H. Fujita, T. Shinmura and H. Yamaguchi, “Magnetic-Field-Assisted Finishing with 

Axial Vibration -Deburring on Internal Holes and Internal Finishing of Pipes with 

Rectangular Cross-Sections-,” Key Engineering Materials, vol. 329, pp. 261-266, 

2007.  

[141]  S. Singh, H. S. Shan and P. Kumar, “Parametric optimization of magnetic-field-

assisted abrasive flow machining by the Taguchi method,” Quality and Reliability 

Engineering International, vol. 18, pp. 273-283, 2002.  

[142]  K.-I. Jang, D.-Y. Kim, S. Maeng, W. Lee, J. Han, J. Seok, T.-J. Je, S. Kang and B.-

K. Min, “Deburring microparts using a magnetorheological fluid,” International 

Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 53, pp. 170-175, 2012.  

[143]  Y. H. Zou, T. Shinmura and F. Wang, “Study on a Magnetic Deburring Method by 

the Application of the Plane Magnetic Abrasive Machining Process,” Advanced 

Materials Research, Vols. 76-78, pp. 276-281, 2009.  

[144]  S. L. Ko, Y. M. Baron and J. I. Park, “Development of Face Magnetic Inductor with 

Permanent Magnets for Deburring Using MAF Process,” Key Engineering 

Materials, vol. 329, pp. 237-242, 2007.  

 

 

 

 



 

131 

 

[145]  T.-W. Kim és J.-S. Kwak, „A study on deburring of magnesium alloy plate by 

magnetic abrasive polishing,” International Journal of Precision Engineering and 

Manufacturing, %1. kötet11, pp. 189-194, 2010.  

[146]  R. Madarkar and V. K. Jain, “Parametric analysis of magnetic abrasive deburring 

process,” International Journal of Precision Technology, vol. 5, pp. 128-139, 2015.  

[147]  J. Kodácsy, J. Líska and Zs. Kovács, “Surface finishing by roller burnishing using 

apparatus of permanent magnet,” Tehnicki Vjesnik, vol. 24, pp. 49-54, 2017.  

[148]  J. Kodácsy, “Finishing of Metal Parts in Magnetic Field Based on Abrasion,” 

Advanced Materials Research, vol. 325, pp. 517-522, 2011.  

[149]  Y. Shaohui and S. Takeo, “Vertical vibration-assisted magnetic abrasive finishing 

and deburring for magnesium alloy,” International Journal of Machine Tools & 

Manufacture, vol. 44, pp. 1297-1303, 2004.  

[150]  Zs. F. Kovács, Zs. J. Viharos and J. Kodácsy, “Making Twist-Free Surfaces by 

Magnetic Assisted Ball Burnishing,” Solid State Phenomena, vol. 261, pp. 159-166, 

2017.  

[151]  Zs. Kovács, “The investigation of tribological characteristics of surface improved by 

magnetic polishing and roller burnishing,” Procedia Engineering, vol. 149, pp. 183-

189, 2016.  

[152]  Zs. Kovács, Zs. J. Viharos and J. Kodácsy, “The effects of machining strategies of 

magnetic assisted roller burnishing on the resulted surface structure,” IOP Conf. 

Ser.: Materials Science and Engineering, vol. 448, p. 012002, 2018.  

[153]  Zs. F. Kovács, Zs. J. Viharos and J. Kodácsy, “Determination of the optimal working 

gap for the magnetic assisted ball burnishing tool,” 15th IMEKO TC10 Workshop on 

Technical Diagnostics in Cyber-Physical Era. -, Budapest,, pp. 170-175, 2017.  

[154]  I. Sebestyen and J. Kodacsy, “Magnetic field and force calculation for magnetic-

aided machining devices,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 36, pp. 1837-1840, 

2000.  

[155]  J. Kodácsy, J. Danyi, A. Szabó and G. Fülöp, “Magnetic aided roller burnishing 

metal parts,” Proceedings of the 7th International Conference on Deburring and 

Surface Finishing, Berkeley (CA), USA: University of California,, pp. 351-354, 

2004.  

[156]  Zs. F. Kovács, Zs. J. Viharos, J. Kodácsy and R. Sándor, “Magnetic Assisted Ball 

Burnishing of Magnetizable and Non-Magnetizable Materials,” International 

Measurement Confederation (IMEKO), pp. 32-38, 2019.  

[157]  B. Anwesa and D. Manas, “Simulation and experimental investigation of finishing 

forces in magnetic field assisted finishing process,” Materials and Manufacturing 

Processes, vol. 33, pp. 1223-1232, 2018.  

[158]  B.-H. Yan, G.-W. Chang, T.-J. Cheng and R.-T. Hsu, “Electrolytic magnetic 

abrasive finishing,” International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 

43, pp. 1355-1366, 2003.  

[159]  K. B. Judal, V. Yadava and D. Pathak, “Experimental Investigation of Vibration 

Assisted Cylindrical–Magnetic Abrasive Finishing of Aluminum Workpiece,” 

Materials and Manufacturing Processes, vol. 28, pp. 1196-1202, 2013.  

  



 

132 

 

[160]  T. Shinmura, K. Takazawa and E. Hatano, “Study on Magnetic Abrasive Finishing 

(1st Report)-on Process Principle and a few Finishing Characteristic,” Journal of 

JSPE, vol. 52, pp. 851-857, 1986.  

[161]  S. Nitesh, K. Prateek and M. P. Pulak, “Chemo Assisted Magnetic Abrasive 

Finishing: Experimental Investigations,” Procedia CIRP, vol. 26, pp. 539-543, 2015.  

[162]  J. Guo, Z. E. Tan, K. H. Au and K. Liu, “Experimental investigation into the effect 

of abrasive and force conditions in magnetic field-assisted finishing,” The 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 90, pp. 1881-

1888, 2016.  

[163]  T. Shinmura, K. Takazawa, E. Hatano, M. Matsunaga and T. Matsuo, “Study on 

Magnetic Abrasive Finishing,” CIRP Annals, vol. 39, pp. 325-328, 1990.  

[164]  Kodácsy J. és Pintér J., „Forgácsolás és szerszámai,” 2011. [Online]. Available: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_02-

Forgacsolas_es_szerszamai_HU/64_fnyests.html. [Hozzáférés dátuma: 10. 

november 2016]. 

[165]  EN_ISO_683-1:2018, „Hőkezelhető acélok, ötvözött acélok és automataacélok. 1. 

rész: Ötvözetlen nemesíthető acélok”.  

[166]  P. Robinson, ASM Handbook Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous 

Alloys and Special-Purpose Materials, United States of America: ASM International, 

1990.  

[167]  ASM, Aerospace Specification Metals, Inc., [Online]. Available: 

http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MA7075T6. 

[Hozzáférés dátuma: 20 február 2020]. 

[168]  EN_485-2:2016+A1:2019, „Alumínium és alumíniumötvözetek. Szalagok és 

lemezek. 2. rész: Mechanikai tulajdonságok”.  

[169]  EN_573-3:2020, „Alumínium és alumíniumötvözetek. Az alakított termékek vegyi 

összetétele és alakja. 3. rész: Vegyi összetétel és termékalak”.  

[170]  EN_10088-1:2015, „Korrózióálló acélok. 1. rész: A korrózióálló acélok jegyzéke”.  

[171]  “Mitutoyo brochure,” [Online]. Available: 

https://www.mitutoyo.com/Images/003/311/2056_SV-C3100-4100.pdf. [Hozzáférés 

dátuma 18 február 2020]. 

[172]  “Mahr MarSurf XCR 20 Features,” [Online]. Available: 

https://willrich.com/product/marsurf-xcr-20-surface-contour-surface-roughness-

unit/. [Accessed 18 február 2020]. 

[173]  Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, „FELÜLETKEZELÉSEK, FELÜLETJAVÍTÓ 

TECHNOLÓGIÁK 2. kutatási jelentés,” TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0003 

SZ. PROJEKT, Kecskemét, 2011. 

[174]  Zs. F. Kovács, Zs. J. Viharos and J. Kodácsy, “Determination of the working gap 

and optimal machining parameters for magnetic assisted ball burnishing,” 

Measurement, vol. 118, pp. 172-180, 2018.  

[175]  M. M. El-Khabeery and M. H. El-Axir, “Experimental techniques for studying the 

effects of milling roller-burnishing parameters on surface integrity,” International 

Journal of Machine Tools & Manufacture, vol. 41, pp. 1705-1719, 2001.  

  



 

133 

 

[176]  R. K. Roy, A primer on the Taguchi method, New York: Van Nostrand Reinhold, 

1993.  

[177]  “SECO tools,” [Online]. Available: 

https://www.secotools.com/article/p_02566511?language=en. [Hozzáférés dátuma 

18 február 2020]. 

[178]  U. Shirsat, B. Ahuja and M. Dhuttargaon, “Effect of Burnishing Parameters on 

Surface Finish,” Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, vol. 98, 

pp. 431-436, 2017.  

[179]  N. H. Loh and S. C. Tam, “Effects of ball burnishing parameters on surface finish—

A literature survey and discussion,” Precision Engineering, vol. 10, pp. 215-220, 

1988.  

[180]  Kodácsy J. és Kovács Zs., „A tribológiai jellemzők javítása mágneses polírozással és 

felülethengerléssel,” XXI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, pp. 225-228, 

2016.  

[181]  Szabó I., „Miért fontos a tribológia a karbantartásban?,” 2004. [Online]. Available: 

http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/uzem/2004/12/1204.pdf. 

[Hozzáférés dátuma: 10. február 2020]. 

[182]  W. Koszela, P. Pawlus, E. Rejwera and S. Ochwatb, “Possibilities ofoil pockets 

creation by the burnishing technique,” Archives of Civil and Mechanical 

Engineering, vol. 13, pp. 465-471, 2013.  

[183]  N. S. M. El-Tayeb, K. O. Low and P. V. Brevern, “On the surface and tribological 

characteristics of burnished cylindrical Al-6061,” Tribology International, vol. 42, 

pp. 320-326, 2009.  

[184]  Maros Zs., A felületi mikrogeometria és a kopási viselkedés kapcsolata, Miskolc: 

Miskolci Egyetem, 2013.  

[185]  Jenei I. és Ladányi G.,  „Kenésgazdálkodás,” 2013. [Online]. Available: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0013_kenesgazdalkodas/a_tribologia_targykore.html. [Hozzáférés dátuma: 10. 

február 2020]. 

[186]  Verschleiss, Begriffe, Systemanalyse von Verschleissvorgängen, Gliederung des, 

1979.  

[187]  K. Oßwald, I. Lochmahr, Y. Bagci and P. Saile, “Investigation into Hand Scraping: 

A Microanalysis,” Journal of Manufacturing and Materials Processing, vol. 2, p. 76, 

2018.  

[188]  C. Anderberg, F. Cabanettes, Z. Dimkovski, R. Ohlsson and B.-G. Rosén, “Cylinder 

Liners and Consequences of Improved Honing,” in 12th Nordic Symposium on 

Tribology, Helsingör, Danmark, 2006.  

[189]  A. Kovalchenko, O. Ajayi, A. Erdemir, G. Fenske and I. Etsion, “The effect 

oflasersurfacetexturingontransitionsinlubrication regimes during unidirectional 

sliding contact,” Tribology International, vol. 39, pp. 219-225, 2005.  

[190]  Y. Takashima and W. Natsu, “Study on Electrochemical Machining of Oil Pocket on 

Sliding Surface with Electrolyte Suction Tool,” Procedia CIRP, vol. 42, pp. 112-

116, 2016.  

  



 

134 

 

[191]  W. Koszelaa, P. Pawlusa, E. Rejwera and S. Ochwatb, “Possibilities 

ofoilpocketscreationbythe,” Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 13, 

pp. 465-471, 2013.  

[192]  ISO_13565-2:2000, „Termékek geometriai követelményei (GPS). Felületminőség. 

Metszettapintó eljárás. A működés szempontjából fontos tulajdonságú sík felületek. 

2. rész: A lineáris anyaghányadgörbe fő jellemzői”.  

[193]  N. Allard, “Consequences of Machining on Roughness and Functions of Cylinder 

liners surfaces,” 2007. [Online]. Available: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:238129/FULLTEXT01.pdf. [Accessed 12 július 2020]. 

[194]  G. Mikoleizig, “Surface Roughness Measurements of Cylindrical Gears and Bevel 

Gears on Gear Inspection Machines,” Gear Technology, pp. 48-55, 2015.  

[195]  R. K. Whittaker, H. S. Hothi, A. Eskelinen, G. W. Blunn, J. A. Skinner and A. J. 

Hart, “Variation in Taper Surface Roughness for a Single Design Effects the Wear 

Rate in Total Hip Arthroplasty,” Journal of Orthopaedic Research, vol. 35, pp. 

1784-1792, 2017.  

[196]  ISO_25178-2:2012, „Termékek geometriai követelményei (GPS). Felületminőség: 

helyi. 2. rész: Szakkifejezések, meghatározások és felületminőségi paraméterek”.  

[197]  Z. Dimkovski, Writer, Characterization of a Cylinder Liner Surface by Roughness 

Parameters Analysis Master's (Degree Thesis). [Performance]. Department of 

Mechanical Engineering Blekinge Institute of Technology Karlskrona, Sweden, 

2006.  

[198]  D. J. Whitehouse, Handbook of surface metrology, United Kingdom: CRC Press, 

2010.  

[199]  G. M. Krolczyk, J. B. Krolczyk, R. W. Maruda, S. Legutko and M. Tomaszewski, 

“Metrological changes in surface morphology of high-strength steels in 

manufacturing processes,” Measurement, vol. 88, pp. 176-185, 2016.  

[200]  E. S. Gadelmawlaa, M. M. Kourab, T. M. A. Maksoucf, I. M. Elewaa and H. H. 

Solimand, “Roughness parameters,” Journal of Materials Processing Technology, 

vol. 123, pp. 133-145, 2002.  

[201]  ISO_4288:2000, „Termékek geometriai követelményei (GPS). Felületminőség. 

Metszettapintó eljárás. Szabályok és eljárások a felületminőség meghatározásához”.  

[202]  Z. R. Keresztes, Műszaki műanyag/acél csúszópárok tribológiai kutatása, Gödöllő: 

Szent István Egyetem, 2009, pp. 27-56. 

[203]  ISO_12781-1:2011, „Termékek geometriai követelményei (GPS). Síklapúság. 1. 

rész: A síklapúság elnevezései és paraméterei”.  

[204]  Mikó B., „Mart felület síklapúságának vizsgálata,” in Proceedings of 8th 

International Engineering Symposium at Bánki, Óbuda University, 2016.  

[205]  H. Kandpal, R. Mehrotra and S. Raman, “Determination of surface flatness by 

spectral interferometric method,” Optics and Lasers in Engineering, vol. 43, pp. 

1315-13221, 2005.  

[206]  Zs. F. Kovács, Zs. J. Viharos and J. Kodácsy, “Surface Flatness and Roughness 

Evolution After Magnetic Assisted Ball,” Measurement, vol. 158, p. 107750, 2020.  

[207]  M. Aliofkhazraei, Developments in Corrosion Protection, Rijeka, Croatia: InTech, 

2014.  



 

135 

 

[208]  MSZ_EN_ISO_8044, „Fémek és ötvözetek korróziója. Alapvető szakkifejezések és 

fogalommeghatározások.”. 2016. 

[209]  ASTM_G102-89(2015)e1, “Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates 

and Related Information from Electrochemical Measurements”.  

[210]  Kovács Zs. F., Károly D., Károly P. B., Kemény D., Kodácsy J. és Viharos Zs. J., 

“Mágneses erővel történő felülethengerlés hatása a felületérdességre és a korrózióra 

C45 acélon,” Gradus, vol. 3, pp. 219-226, 2016.  

[211]  Zs. F. Kovács, Zs. J. Viharos, J. Kodácsy and R. Sándor, “Magnetic Assisted Ball 

Burnishing of Magnetizable and Non-Magnetizable Materials,” International 

Measurement Confederation (IMEKO), pp. 32-38, 2019.  

[212]  Kovács Zs., Viharos Zs. és Kodácsy J., “Mágneses síkfelülethengerlő szerszámmal 

létrehozott él-lekerekítés technológiai paramétereinek optimalizálása,” Gradus, vol. 

7, pp. 343-350, 2020.  

[213]  Ansysy, „Ansys Maxwell: Low Frequency Electromagnetic Field Simulation,” 

[Online]. Available: https://www.ansys.com/products/electronics/ansys-maxwell. 

[Hozzáférés dátuma: 15 július 2020]. 

  

  

 

 



 

136 

 

MELLÉKLETEK 

 



 

 

MELLÉKLETEK TARTALMA 
 

1. Melléklet: MABB szerszám működés közbeni hőmérséklete ................................................ 1 

2. Melléklet: Érintkezési zóna a szerszáméllel ............................................................................. 4 

3. Melléklet: Felületi érdességprofilok marás, majd hengerlés után ........................................ 5 

4. Melléklet: Különböző stratégiákkal hengerelt felületek R-profiljai ...................................... 8 

5. Melléklet: Különböző stratégiákkal hengerelt felületek topográfiai képei ....................... 10 

6. Melléklet: Penetrációs mérések jegyzőkönyvei ..................................................................... 17 

7. Melléklet: Korróziós vizsgálatoknál alkalmazott ciklois stratégiák mérete ...................... 19 

8. Melléklet: Korróziós vizsgálat során végzett tömegmérés eredményei ............................ 20 

9. Melléklet: Sztereomikroszkópos képek korrózió előtt és után ............................................ 21 

10. Melléklet: Pásztázó elektronmikroszkópos képek korrózió előtt és után ......................... 25 

11. Melléklet: Különböző anyagok hengerlés előtti és utáni R-profiljai .................................. 32 

12. Melléklet: C45-ös acél csiszolatairól készült mikroszkópi felvételek hengerlés után ...... 38 

13. Melléklet: A C45-ös acél és az AA7075-ös alumínium ötvözet keménységmérési 

eredményei felülethengerlés után ........................................................................ 40 

14. Melléklet: MABB szerszámos él-lekerekítés elrendezése ..................................................... 42 

15. Melléklet: MABB szerszámmal készül él-lekerekítések mérete .......................................... 43 

16. Melléklet: A MABB szerszám körül mérhető mágneses indukció nagysága .................... 47 

17. Melléklet: Szimulációkkal kialakított új szerszám összeállítási rajza 

 

 



 

1 

 

1. Melléklet: MABB szerszám működés közbeni hőmérséklete 

Az NdFeB mágnesek Curie-hőmérséklete 225°C körüli, ami ötvözők segítségével a mág-

neses erő romlása mellett valamelyest növelhető. Ez azt jelenti, hogy e hőmérséklet felett a 

mágnes teljesen és visszafordíthatatlanul elveszíti a mágneses tulajdonságát (demagnetizá-

lódig). A jelenség nem hirtelen alakul ki a mágnesekben, hanem fokozatosan, a hőmérséklet 

növelésével. Ennek okán vizsgáltam a MABB szerszám működés közbeni hőmérsékletét 

FLIR T360 (mérési tartomány: -20°C – 1200°C, képfelbontás: 320x240 pixels) típusú hőkame-

rával. A méréshez a szerszámot n=500 1/min-es fordulattal forgattam úgy, hogy a szerszám a 

munkadarabtól h=10 mm-re állt. A méréseket ~15 percenként végeztem, s ekkor a szerszám 

forgatását leállítottam. A mérések időpontjai az ábrák jobb alsó sarkaiban láthatók. 
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A mérési eredmények alapján 3 óra üzemeltetést követően a MABB szerszám kezdeti 

~27°C-os hőmérséklete ~34°C-ra emelkedett. Ezt a maximális hőmérsékletet egy óra haszná-

lat után ért el és a kísérletből hátralévő két órában ennél magasabbra nem emelkedett. Ebből 

következik, hogy a későbbiekben sem tapasztalható nagyobb hőmérsékletváltozás. 
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2. Melléklet: Érintkezési zóna a szerszáméllel 

Az ábrák alapján látható, hogy a 28°-os és 45°-os rész által képzett, 36,5°-ban leélezett élen a 

golyó a h=8,66–10 mm között magasságban érintkezik. 
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3. Melléklet: Felületi érdességprofilok marás, majd hengerlés után 

A kísérletek számozása a 5-3. Táblázat alapján történt. 
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4. Melléklet: Különböző stratégiákkal hengerelt felületek R-profiljai 

A MABB szerszám haladási irányára nézve merőlegesen végzett mérésekor: 
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A MABB szerszám haladási irányára nézve párhuzamosan végzett mérésekor: 
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5. Melléklet: Különböző stratégiákkal hengerelt felületek topográfiai képei 

Eredeti, nem hengerelt mart felület jegyzőkönyve: 
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Adaptív stratégiával hengerelt felület jegyzőkönyve: 
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Ciklois stratégiával hengerelt felület jegyzőkönyve: 
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Körkörös stratégiával hengerelt felület jegyzőkönyve: 
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Zig-zag stratégiával hengerelt felület jegyzőkönyve: 
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Egyenes stratégiával hengerelt felület jegyzőkönyve: 
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Lépcsős félkör stratégiával hengerelt felület jegyzőkönyve: 
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6. Melléklet: Penetrációs mérések jegyzőkönyvei 

Köszörült és hengerelt felület: 
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Mart és hengerelt felület:
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7. Melléklet: Korróziós vizsgálatoknál alkalmazott ciklois stratégiák mérete 
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8. Melléklet: Korróziós vizsgálat során végzett tömegmérés eredményei 

A minták számozása a 5-14. Táblázat alapján történt. 

 

 

Minta száma 

Tömeg előt-

te 

(g) 

Tömeg előtte 

beágyazva 

(g) 

Tömeg 1h 

korróziós 

mérés után 

(g) 

Tömeg-

fogyás 

(g) 

Tömeg-

fogyás aránya 

(%) 

Felület 

(mm2) 

01 

(csak köszörült) 
26,0192 52,4052 52,3733 0,0319 0,123 196,6694 

02 

(csak mart) 
26,2157 54,6887 54,667 0,0217 0,083 231,7358 

03 

(csak mart) 
21,1079 46,9125 46,8902 0,0223 0,106 202,2719 

1 29,2728 51,9219 51,8752 0,0467 0,160 239,8288 

2 24,4109 48,8624 48,8526 0,0098 0,040 207,6978 

3 25,2365 51,825 51,7991 0,0259 0,103 194,6267 

4 21,1423 45,9889 45,9718 0,0171 0,081 194,1643 

5 22,4264 46,4452 46,4168 0,0284 0,127 179,1474 

6 22,4525 47,5325 47,5079 0,0246 0,110 196,7437 

7 23,6721 50,1054 50,101 0,0044 0,019 217,3173 

8 26,4373 56,1879 56,185 0,0029 0,011 235,6157 

9 24,6161 55,6652 55,657 0,0082 0,033 194,2609 
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9. Melléklet: Sztereomikroszkópos képek korrózió előtt és után 

A sztereomikroszkópos képekről poligon illesztéssel leolvasható a pontos korrodált felület 

nagyságát. Az ábrákon a kimért területek mm2-ben láthatók. A minták számozása a 5-14. 

Táblázat alapján történt. 

 

Minta Korrózió Előtt Korrodált Felület 

01 

  

02 

  

03 
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9 
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10. Melléklet: Pásztázó elektronmikroszkópos képek korrózió előtt és után 

A képek felett található a minta száma. A minta száma alatti első sorban a korrózió előtti ál-

lapot, s a második sorban a korrózió utáni állapot képe látható. (Kivéve 00 minta, ott nincs 

korrózió utáni kép). A szoftver szerinti nagyítások rendre: 100x, 500x, 1000x. A minták szá-

mozása a 5-14. Táblázat alapján történt. 

 

00 minta 

   
   

01 minta 
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02 minta 

   

   
 

03 minta 
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1 minta 

   

   
 

2 minta 
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3 minta 

   

   
 

4 minta 
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5 minta 

   

   
   

6 minta 
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7 minta 

   

   
   

8 minta 
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9 minta 
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11. Melléklet: Különböző anyagok hengerlés előtti és utáni R-profiljai 

A minták számozása a 5-17. Táblázat alapján történt. 

Alumínium: 
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Alumínium: 

 

 
 

0
1

2
3

4
5

6
7

-4-2024-4-2024-4-2024

0
1

2
3

4
5

6
7

-4-2024

M
é
ré

s
i 
h

o
s
s
z
 (

m
m

)

 

(mm)

 2
-5

-8
 e

re
d

e
ti

 

(mm)

 2

Érdességprofilok

 

(mm)

 5

 

 

(mm)
 8



 

34 

 

Alumínium: 
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KO36: 
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KO36: 
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KO36: 
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12.  Melléklet: C45-ös acél csiszolatairól készült mikroszkópi felvételek hen-

gerlés után 

A minták számozása a 5-14. Táblázat alapján történt. 

 
1 

 
2 

  

 
3 

 
4 
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13.  Melléklet: A C45-ös acél és az AA7075-ös alumínium ötvözet kemény-

ségmérési eredményei felülethengerlés után 

A diagramokban az anyagminőség jele (C45 és AA7075) után „/”-el elválasztva a minta 

száma látható. A minták számozása a 5-14. Táblázat alapján történt. 

C45-ös acél keménységmérési eredményei: 
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AA7075-ös alumínium ötvözet keménységmérési eredményei: 
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14.  Melléklet: MABB szerszámos él-lekerekítés elrendezése 

Az ábrákon „/”-el elválasztott értékek jelzik a munkadarab egyik, illetve másik oldalát (pl. 

„1/15” jelölés esetén az „1” a munkadarab egyik, míg a „15” a munkadarab másik oldalát 

jelöli). A munkadarab egyik oldalán egyenirányban, míg a másokon ellenirányban történt a 

megmunkálás. A minta számozás értékei a 5-22. Táblázatban szereplő kísérletek sorszámát 

jelölik. 

 

 

Egyenirányú megmunkálás: 

 

 

 

 

Ellenirányú megmunkálás: 
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15. Melléklet: MABB szerszámmal készül él-lekerekítések mérete 

A minták számozása a 5-22. Táblázat alapján történt. 

 
1-es minta 

Paraméterek: 

=30 (m/min); = 20 (mm/min); b= 6 (mm); Egyenirány 

 
2-es minta 

Paraméterek: 

=50 (m/min); = 20 (mm/min); b= 8 (mm); Ellenirány 

 

 
3-as minta 

Paraméterek: 

=70 (m/min); = 20 (mm/min); b= 10 (mm); Egyenirány 

 

 
4-es minta 

Paraméterek: 

=90 (m/min); = 20 (mm/min); b= 12 (mm); Ellenirány 
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5-ös minta 

Paraméterek: 

=30 (m/min); = 40 (mm/min); b= 8 (mm); Egyenirány 

 
 

6-os minta 

Paraméterek: 

=50 (m/min); = 40 (mm/min); b= 6 (mm); Ellenirány 

 

 
7-es minta 

Paraméterek: =70 (m/min); = 40 (mm/min); b= 12 

(mm); Egyenirány 

 

 
8-as minta 

Paraméterek: =90 (m/min); = 40 (mm/min); b= 10 

(mm); Ellenirány 
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9-es minta 

Paraméterek: 

=30 (m/min); = 60 (mm/min); b= 10 (mm); Ellenirány 

 
 

10-es minta 

Paraméterek: 

=50 (m/min); = 60 (mm/min); b= 12 (mm); Egyenirány 

 

 
11-es minta 

 

 
12-es minta 

Paraméterek: 

=70 (m/min); = 60 (mm/min); b= 6 (mm); Ellenirány 

Paraméterek: 

=90 (m/min); = 60 (mm/min); b= 8 (mm); Egyenirány 
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13-as minta 

Paraméterek: =30 (m/min); = 80 (mm/min); b= 12 

(mm); Ellenirány 

 
14-es minta 

Paraméterek: =50 (m/min); 

= 80 (mm/min); b= 10 (mm); Egyenirány 

 

 
15-ös minta 

 

 
16-os minta 

Paraméterek: 

=70 (m/min); = 80 (mm/min); b= 8 (mm); Ellenirány 

Paraméterek: 

=90 (m/min); = 80 (mm/min); b= 6 (mm); Egyenirány 
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16.  Melléklet: A MABB szerszám körül mérhető mágneses indukció nagysága 

Fizikailag mért mágneses indukciók nagysága (mTesla): 

y
 (

m
m

) 

x (mm) 

 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

10 0,54 0,58 0,61 0,67 0,71 0,73 0,77 0,84 0,89 0,93 1,01 1,07 1,11 1,19 1,23 1,23 1,31 1,31 1,32 

20 0,57 0,63 0,67 0,72 0,78 0,81 0,87 0,95 0,99 1,05 1,15 1,21 1,27 1,36 1,42 1,44 1,49 1,51 1,52 

30 0,61 0,67 0,73 0,78 0,85 0,89 0,96 1,04 1,12 1,21 1,3 1,37 1,46 1,57 1,63 1,65 1,72 1,75 1,74 

40 0,66 0,73 0,79 0,86 0,94 1,01 1,07 1,18 1,25 1,37 1,48 1,58 1,67 1,8 1,87 1,93 1,98 2,04 2,05 

50 0,71 0,78 0,84 0,93 1,03 1,12 1,2 1,31 1,43 1,57 1,68 1,84 1,94 2,1 2,2 2,23 2,34 2,37 2,38 

60 0,75 0,83 0,93 1,02 1,13 1,21 1,33 1,51 1,61 1,78 1,89 2,1 2,25 2,46 2,61 2,65 2,76 2,81 2,84 

70 0,8 0,9 10,99 1,1 1,24 1,35 1,47 1,64 1,83 2,03 2,24 2,43 2,63 2,88 3,06 3,13 3,29 3,36 3,39 

80 0,85 0,96 1,08 1,01 1,36 1,54 1,72 1,83 2,09 2,32 2,6 2,84 3,07 3,42 3,66 3,79 3,97 4,09 4,08 

90 0,71 1,04 1,18 1,31 1,49 1,69 1,92 2,06 2,36 2,67 2,99 3,31 3,63 4,07 4,43 4,61 4,86 4,98 5,08 

100 0,96 1,1 1,25 1,42 1,61 1,83 2,12 2,31 2,66 3,09 3,48 3,87 4,32 4,88 5,36 5,64 5,93 6,23 6,25 

110 1,01 1,16 1,31 1,52 1,75 2,03 2,35 2,71 3,04 3,49 4,05 4,57 5,19 5,92 6,56 6,99 4,43 7,69 7,47 

120 1,07 1,24 1,41 1,64 1,91 2,21 2,61 3,01 3,44 4,03 4,72 5,45 6,23 7,31 8,21 8,75 9,32 9,86 

 

130 1,12 1,29 1,52 1,76 2,05 2,42 2,85 3,35 3,84 4,63 5,48 6,48 7,55 8,97 10,27 11,28 12,12 12,75 

140 1,17 1,36 1,57 1,83 2,21 2,61 3,12 3,73 4,39 5,23 6,45 7,72 6,23 11,1 13,14 14,62 16,78 17,23 

150 1,22 1,41 1,65 1,95 2,35 2,8 3,37 4,09 5,01 5,98 7,45 9,1 11,25 14,07 17 19,88 23,02 25,06 

160 1,25 1,45 1,72 2,06 2,45 2,97 3,64 4,49 5,53 6,71 8,65 10,79 13,76 17,81 22,36 26,46 32,63 36,86 

170 1,28 1,51 1,79 2,15 2,56 3,16 3,91 4,81 6,11 7,71 9,92 12,95 16,83 22,85 29,81 36,31 46,91 72,65 

180 1,31 1,54 1,83 2,19 2,65 3,28 4,08 5,16 6,53 8,54 11,23 7,25 20,15 28,36 40,83 50,7 60,49 113,46 

190 1,32 1,56 1,85 2,24 2,74 3,39 4,29 5,39 6,93 9,2 12,3 17,11 23,68 35,73 53,85 71,91 78,51 76,10 

200 1,34 1,58 1,88 2,29 2,78 3,48 4,39 5,53 7,28 9,77 13,24 18,43 27,28 42,97 69,66 127,61   

210 1,35 1,58 1,9 2,29 2,81 3,5 4,45 5,67 7,46 10,03 13,75 19,85 29,68 47,61 83,35 184,98   

220 1,35 1,59 1,91 2,31 2,81 3,49 4,44 5,72 7,45 10,04 14,03 20,05 30,6 47,06 81,88 113,57   

230 1,35 1,61 1,93 2,33 2,83 3,51 4,34 5,71 7,51 10,13 13,98 20,07 29,72 45,26 73,79 128,62   

240 1,36 1,61 1,91 2,32 2,84 3,5 4,39 5,67 7,35 10,05 13,95 19,92 29,36 44,22 74,79 122,16   

250 1,32 1,57 1,87 2,27 2,79 3,46 4,37 5,56 7,32 9,71 13,52 18,79 27,65 43,18 70,25 125,52   

260 1,33 1,58 1,89 2,29 2,81 3,44 4,34 5,57 7,24 9,63 13,37 18,91 29,28 43,63 83,23 173,43   

270 1,33 1,58 1,89 2,28 2,78 3,45 4,35 5,51 7,32 9,83 13,61 19,28 29,71 46,79 89,14 196,1   

280 1,32 1,56 1,87 2,27 2,76 3,42 4,35 5,52 7,12 9,37 13,07 18,71 27,88 48,19 81,91 153,01 164,55 187,65 198,66 

290 1,33 1,57 1,86 2,27 2,77 3,39 4,26 5,29 6,91 9,09 12,44 16,88 24,55 38,64 61,91 96,31 136,75 168,89 165,55 

300 1,29 1,51 1,79 2,21 2,67 3,24 4,08 5,07 6,45 8,44 10,99 15,21 21,33 31,96 45,32 62,68 80,35 96,28 100,14 

310 1,29 1,54 1,81 2,16 2,59 3,16 3,89 4,85 6,07 7,92 10,05 13,35 17,83 23,38 31,96 39,81 48,38 56,05 60,26 

320 1,26 1,48 1,74 2,05 2,43 2,98 3,65 4,47 5,52 6,94 8,81 11,22 14,04 18,13 22,97 28,51 32,94 36,53 38,51 

330 1,22 1,41 1,66 1,97 2,35 2,78 3,37 4,11 5,02 6,28 7,73 9,68 11,96 14,41 17,45 20,67 23,39 25,64 26,65 

340 1,19 1,39 1,62 1,88 2,22 3,22 3,87 4,62 5,54 6,67 8,18 9,79 11,65 13,55 15,41 17,34 17,23 18,26 18,64 

350 1,18 1,37 1,58 1,84 2,13 2,51 3,38 4,01 4,78 5,72 6,71 8,04 9,32 10,51 11,67 12,71 13,48 12,97 13,79 

360 1,11 1,25 1,49 1,71 1,99 2,24 2,69 3,13 3,68 4,26 4,97 5,73 6,67 7,56 8,48 9,25 9,91 10,41 10,67 

370 1,04 1,21 1,37 1,54 1,78 2,09 2,43 2,73 3,16 3,78 4,27 4,85 5,52 6,16 6,78 7,36 7,84 8,22 8,26 

380 1,02 1,16 1,32 1,49 1,68 1,92 2,17 2,46 2,84 3,24 3,68 4,12 4,58 5,08 5,53 5,92 6,26 6,39 6,54 

390 0,96 1,05 1,21 1,37 1,57 1,76 1,95 2,21 2,48 2,82 3,19 3,53 3,84 4,21 4,53 4,84 5,09 5,19 5,31 

400 0,91 1,01 1,13 1,26 1,41 1,62 1,76 1,98 2,21 2,49 2,71 2,99 3,28 3,53 3,78 3,97 4,16 4,25 4,32 

410 0,84 0,93 1,04 1,16 1,27 1,47 1,62 1,75 1,95 2,18 2,38 2,59 2,81 3,02 3,18 3,34 3,45 3,48 3,58 

420 0,79 0,88 0,99 1,05 1,2 1,31 1,43 1,57 1,72 1,91 2,08 2,25 2,41 2,58 2,71 2,83 2,89 2,95 3,02 

430 0,74 0,83 0,89 0,98 1,08 1,17 1,28 1,41 1,53 1,68 1,82 1,93 2,07 2,18 2,31 2,4 2,47 2,51 2,52 

440 0,68 0,74 0,82 0,89 0,98 1,06 1,17 1,25 1,37 1,49 1,59 1,71 1,81 1,89 1,99 2,05 2,09 2,13 2,15 

450 0,65 0,71 0,76 0,85 0,91 0,97 1,06 1,14 1,22 1,32 1,41 1,49 1,56 1,63 1,69 1,75 1,79 1,83 1,84 
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A szimulációban mért mágneses indukció nagysága (mTesla): 

y 
(m

m
) 

x (mm) 

 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

10 0,34 0,42 0,49 0,55 0,61 0,66 0,70 0,73 0,74 0,74 0,73 0,69 0,64 0,57 0,48 0,39 0,29 0,19 0,14 

20 0,35 0,43 0,50 0,57 0,63 0,68 0,72 0,75 0,77 0,78 0,77 0,75 0,71 0,66 0,60 0,53 0,47 0,43 0,41 

30 0,37 0,45 0,52 0,59 0,65 0,71 0,76 0,81 0,83 0,85 0,86 0,86 0,84 0,81 0,78 0,75 0,72 0,70 0,69 

40 0,40 0,48 0,55 0,63 0,70 0,77 0,82 0,88 0,92 0,96 0,99 1,01 1,02 1,02 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00 

50 0,44 0,52 0,60 0,68 0,76 0,83 0,91 0,97 1,04 1,10 1,15 1,21 1,24 1,28 1,30 1,33 1,34 1,36 1,36 

60 0,49 0,57 0,65 0,74 0,83 0,92 1,01 1,10 1,19 1,28 1,37 1,45 1,53 1,59 1,66 1,71 1,75 1,77 1,78 

70 0,55 0,63 0,72 0,82 0,92 1,02 1,13 1,25 1,37 1,49 1,62 1,75 1,87 1,99 2,09 2,17 2,25 2,29 2,31 

80 0,62 0,70 0,80 0,91 1,02 1,15 1,28 1,43 1,58 1,76 1,93 2,10 2,29 2,47 2,62 2,77 2,87 2,94 2,96 

90 0,70 0,79 0,89 1,01 1,14 1,29 1,46 1,64 1,84 2,06 2,30 2,54 2,80 3,05 3,30 3,51 3,66 3,78 3,81 

100 0,79 0,89 1,00 1,13 1,28 1,45 1,65 1,87 2,14 2,41 2,73 3,08 3,43 3,77 4,14 4,46 4,73 4,88 4,94 

110 0,89 1,00 1,12 1,26 1,43 1,64 1,88 2,15 2,47 2,85 3,26 3,74 4,22 4,74 5,24 5,71 6,13 6,38 6,47 

120 1,01 1,11 1,25 1,41 1,60 1,84 2,13 2,48 2,86 3,33 3,90 6,90 7,49 7,65 7,31 6,41 4,90 3,02 

 

130 1,13 1,24 1,38 1,57 1,79 2,07 2,40 2,82 3,30 3,94 4,61 7,30 8,04 8,46 8,57 8,35 7,73 7,12 

140 1,25 1,38 1,53 1,74 1,98 2,30 2,70 3,19 3,80 4,56 5,49 8,18 9,31 10,30 11,16 12,07 12,81 13,36 

150 1,39 1,52 1,69 1,91 2,19 2,55 3,00 3,58 4,35 5,27 6,44 9,55 11,26 13,14 15,17 17,62 20,27 23,18 

160 1,52 1,66 1,85 2,09 2,39 2,79 3,31 3,98 4,91 6,04 7,55 11,46 13,95 16,87 20,92 25,53 32,27 41,39 

170 1,66 1,80 2,00 2,26 2,59 3,03 3,63 4,40 5,42 6,83 8,71 13,80 17,43 22,10 28,44 36,45 49,28 83,90 

180 1,78 1,94 2,15 2,42 2,79 3,27 3,90 4,79 5,96 7,62 9,89 16,57 21,64 28,89 38,94 50,07 63,97 124,31 

190 1,90 2,07 2,28 2,57 2,96 3,48 4,18 5,11 6,42 8,32 11,06 19,69 26,60 37,50 54,67 75,10 74,78 76,10 

200 2,01 2,18 2,40 2,71 3,11 3,66 4,39 5,38 6,80 8,83 11,97 22,77 31,18 46,86 76,84 160,39 97,58 37,05 

210 2,10 2,27 2,51 2,82 3,23 3,80 4,55 5,61 7,10 9,30 12,55 25,39 35,25 52,86 91,22 199,18  

 

220 2,17 2,34 2,58 2,91 3,32 3,89 4,68 5,73 7,30 9,57 12,75 27,11 37,25 55,67 89,32 144,06  

230 2,21 2,39 2,63 2,95 3,37 3,96 4,74 5,82 7,33 9,57 12,89 28,12 38,41 55,34 85,75 
142,79 

 

240 2,22 2,40 2,65 2,97 3,41 3,99 4,77 5,85 7,41 9,64 12,92 28,56 38,58 55,35 83,55 131,49  

250 2,21 2,40 2,63 2,96 3,39 3,96 4,75 5,86 7,39 9,62 12,94 28,36 38,44 56,19 87,27 139,56  

260 2,17 2,35 2,59 2,91 3,33 3,92 4,69 5,78 7,32 9,57 12,99 27,54 38,19 57,31 95,18 176,19  

270 2,11 2,28 2,52 2,83 3,24 3,80 4,56 5,67 7,18 9,41 12,77 25,84 36,37 55,94 96,71 202,87  

280 2,02 2,19 2,42 2,73 3,14 3,68 4,40 5,42 6,91 9,05 12,23 23,44 32,73 49,67 82,46 152,93  

290 1,92 2,08 2,30 2,58 2,98 3,49 4,22 5,18 6,55 8,49 11,39 20,39 27,90 40,71 61,69 95,70 138,49 174,39 187,55 

300 1,80 1,95 2,16 2,44 2,80 3,29 3,96 4,88 6,08 7,82 10,25 17,09 22,65 31,39 44,23 61,48 80,17 95,47 101,65 

310 1,67 1,81 2,01 2,27 2,61 3,06 3,67 4,45 5,53 7,00 9,07 13,85 17,81 23,53 31,00 39,84 49,24 56,48 59,01 

320 1,54 1,67 1,85 2,09 2,40 2,81 3,35 4,04 4,96 6,21 7,82 11,14 13,88 17,47 21,89 26,93 31,59 35,05 36,29 

330 1,40 1,52 1,69 1,91 2,19 2,55 3,03 3,62 4,38 5,40 6,67 8,79 10,65 12,98 15,58 18,44 21,00 22,70 23,28 

340 1,26 1,38 1,53 1,73 1,98 2,31 2,71 3,21 3,86 4,64 5,58 6,98 8,21 9,63 11,24 12,75 14,16 15,07 15,34 

350 1,13 1,24 1,38 1,55 1,77 2,05 2,40 2,82 3,34 3,98 4,70 5,57 6,36 7,27 8,10 8,96 9,66 10,11 10,29 

360 1,01 1,10 1,23 1,39 1,58 1,82 2,11 2,47 2,90 3,38 3,96 4,49 5,01 5,53 5,93 6,32 6,61 6,74 6,82 

370 0,89 0,98 1,09 1,23 1,40 1,61 1,85 2,14 2,48 2,87 3,31 3,74 4,05 4,32 4,41 4,45 4,44 4,38 4,37 

380 0,78 0,86 0,97 1,09 1,23 1,41 1,61 1,86 2,12 2,44 2,77 3,26 3,44 3,48 3,39 3,15 2,88 2,61 2,51 

390 0,69 0,76 0,85 0,96 1,08 1,23 1,40 1,59 1,82 2,06 2,32 3,00 3,11 3,06 2,81 2,38 1,83 1,25 0,95 

400 0,60 0,67 0,74 0,84 0,95 1,07 1,22 1,38 1,55 1,74 1,94 2,17 2,38 2,58 2,77 2,94 3,06 3,14 3,18 

410 0,52 0,58 0,65 0,73 0,83 0,94 1,05 1,18 1,33 1,48 1,64 1,81 1,96 2,11 2,26 2,38 2,47 2,53 2,55 

420 0,45 0,51 0,57 0,64 0,72 0,81 0,91 1,02 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,74 1,85 1,94 2,01 2,05 2,07 

430 0,39 0,44 0,50 0,56 0,63 0,70 0,79 0,87 0,97 1,06 1,16 1,26 1,36 1,44 1,52 1,59 1,64 1,66 1,68 

440 0,34 0,38 0,43 0,49 0,55 0,61 0,68 0,75 0,83 0,90 0,98 1,05 1,13 1,20 1,26 1,31 1,34 1,37 1,37 

450 0,29 0,33 0,38 0,42 0,48 0,53 0,59 0,64 0,71 0,77 0,82 0,89 0,94 1,00 1,04 1,08 1,10 1,12 1,13 
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Alkatrész jegyzék

Anyag
MegnevezésMennyiség

Jel

S355Közdarab11

NdFeB12

S355Köpeny13

S355Fej14

CuSn12Köpeny15

KO33Fej16

S355Fej közdarab17

S355
Kúp

18

Hengeres szeg ISO 2338 - 4 h8 x 1419

Hengeres szeg ISO 2338 - 3 h11 x 24810

A2Bkny. csavar ISO 4762 - M5 x 25610

G20
csapágygolyó

411

Al 6061
Kosár

112

8.8Bkny. süllyesztett csavar ISO 10642 - M4 x  25113

Klingerit
Tömítés

114
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