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1. A KUTATÁSI TÉMA ISMERTETÉSE, CÉLKITŰZÉSEK 

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

mértékű fejlődés megköveteli a felületi minőség egyre nagyobb makro- és 

mikrogeometriai pontosságát, továbbá a tömeggyártás és a környezettudatos-

ság 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 fej-

lesztették ki, hogy növeljék az alkatrészek geometriai elemeinek méret-, alak- 

és helyzetpontosságát, javítsák a létrehozott felületek érdességét és növeljék az 

élettartamot. Mindezek mellett igen fontos, hogy a lehető legnagyobb haté-

konysággal távolítsák el a megmunkálandó anyagot, beleértve a megmunkálás 

során keletkezett sorját is. Ezen felül napjainkban az anyagleválasztással nem 

járó, adaptív technológiák mellett nagy hangsúlyt kapnak az olyan befejező, 

anyagleválasztás nélküli technológiák is, mint például a hideg képlékeny ala-

kításhoz sorolható felülethengerlés. 

A felülethengerlés világszerte elterjedt anyagleválasztás nélküli, hideg kép-

lékenyalakító finomfelületi megmunkálás, mellyel javítható a felületminőség. 

Az eljárás során egy vagy több golyót vagy görgőt meghatározott erővel a 

munkadarabnak nyomva egyenletes sebességgel legördítik a hengerelni kívánt 

felületen. Legtöbbször hengerszimmetrikus alkatrészeknél alkalmazzák, de 

számos mérési eredmény utal arra, hogy síkfelületet is jó eredménnyel lehet 

hengerelni akár a mágneses térerő segítségével is. Ennek egyik fajtája a ha-

zánkban nemzetközileg is szabadalmaztatott permanens mágneses felülethen-

gerlés (Magnetic Assisted Ball Burnishing, MABB) [1]. Mivel a hengerlőerőt a 

mágneses térerő biztosítja, így az eljárás különlegessége a szerszám viszonyla-

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

erőt a megmunkálási zónába koncentrálja, hasonlóan a szakirodalomból széles 

körben ismert mágneses polírozó (Magnetic Assisted Finishing, MAF) szer-

számhoz [2], azzal a különbséggel, hogy ennél a polírozó szemcséket a henger-

lő golyók helyettesítik. A mágneses síkfelület-hengerlő szerszám segítségével 

pl. a marás után közvetlenül, ugyanazon a gépen, egy felfogásban elvégezhető 

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

költség. 

A doktori kutatásom fő célja volt a rendelkezésemre álló MABB szerszám-

mal (1. ábra) végzett, kísérleti úton történő alkalmazási lehetőségek feltárása és 

a hengerelt felületek mikro- és makrogeometriai jellemzőinek, a felület felke-

ményedésének vizsgálata. 
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1. ábra A MABB szerszám részei 

A kutatási tevékenységem konkrét céljai alábbiak voltak: 

i. Az elsődleges cél az adott permanens mágnessel működő szerszámmal 

(1. ábra) végzett síkfelület-hengerlés technológiai paramétereinek hatás-

vizsgálata és a felületi jellemzőkre történő optimalizációja. 

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

hengerlésre, melyekhez hasonlókat a CNC szerszámgépeken történő ma-

ráskor használunk. Kísérletekkel vizsgálom az egyes stratégiák hatásait a 

felületminőségre. 

iii. Az általam feltárt szakirodalmakban hengeres felületek hengerlés utáni 

korróziós ellenállóképességét vizsgálták, de síkfelületekre nem találtam re-

leváns tanulmányt, azért korróziós vizsgálatokat is végzek. 

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

megfigyelhető a munkadarab felületének felkeményedése, melynek vizsgá-

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

felülethengerléssel bekövetkezett felületi benyomódás (penetráció) értékét 

is, ami kapcsolatban áll a felkeményedéssel, szövetszerkezet-változással és 

feltételezhetően a felület síklapúsági hibájával is. 
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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 adó-

dóan elsősorban csak a mágnesezhető anyagok esetében hatékony, de érte-

kezésemben kidolgozok a nem mágnesezhető anyagok megmunkálására is 

egy lehetséges módszert.  

vii. Végül a kutatási eredmények, a közben szerzett tapasztalatok és szimuláci-

ós vizsgálatok alapján a meglévő szerszámot továbbfejlesztem. 

2. ELŐZMÉNYEK, KUTATÁSI MÓDSZEREK 

A finomfelületi, hideg képlékenyalakító megmunkálásokkal a műszaki fe-

lületek mikrogeometriáját kívánjuk kellő mértékben módosítani forgácsolást 

követően, csökkentve ezzel az érdességet, növelve az élettartamot és az üzem-

biztosságot. Ez az eljárás számos szempontból eredményesebb, mint a forgá-

csolás, hiszen így a felületi érdesség hatékony csökkentése mellett a felületi 

réteg más tulajdonságai is nagymértékben javíthatók hőkezelés vagy bevona-

tolás nélkül [3]. A mechanikai felületjavítás különböző technológiai megoldá-

sai abban különböznek egymástól, hogy a munkadarab és a szerszám működő 

felületeinek relatív elmozdulása milyen jellegű, így megkülönböztethetők [3]: 

 a csúszó relatív elmozdulást alkalmazó vasalás [4-8], 

 a dinamikus hatással alakító ütőtestes felületszilárdító eljárás [9] és 

 a gördülő relatív elmozdulásra épülő felülethengerlés. 

2.1. Felülethengerlés technológiája 

A felülethengerlés alkalmazható síkfelületek, külső és belső hengeres felüle-

tek keményítésére és a felületi érdesség csökkentésére. Az eljárás során a 

megmunkálandó anyagnál jóval keményebb golyó vagy görgő alakú szerszá-

mot meghatározott erővel (50…20000 N) a felületre nyomják, s azon legördítik. 

A hengerlőerő előfeszített rugóval, mágnessel, hidraulikus vagy pneumatikus 

munkahengerrel hozható létre [10-11]. A munkadarab felületének nekinyomott 

görgő vagy golyó a felső határrétegben az érintkezés pontjában Hertz féle 

érintkezési feszültséget hoz létre. Ha ez a feszültség nagyobb, mint az anyag 

folyáshatára, akkor az anyag felszínéhez közel megkezdődik egy anyagáram-

lás és a szerszám hullámként tolja maga előtt a képlékeny állapotba került 

anyagot, s közben megakadályozza annak visszaáramlását is. Ha a folyamat 

nem valósul meg, akkor azt az anyagot nem lehet felület-hengerelni. A plasz-

tikusan deformálódott zóna felszíne a hengerlés hatására tömörödik, és a felü-
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leti csúcsok (kiemelkedések) részben belefolynak a szomszédos völgyekbe. Az 

így kapott sima felület nem csak azért jön létre, mert az érdességi egyenetlen-

ségek csúcsai behajolnak az árkokba (széles körben elfogadott, téves feltevés), 

hanem mert az anyag a munkadarab felületén képlékenyen alakul, megfolyik, 

ezáltal tölti ki az árkokat, javítva a felület érdességét és növelve a keménységét 

[12]. 

A felülethengerlést számos tényező és paraméter befolyásolja, melyek hatá-

sa az alkalmazott felülethengerlő eljárástól is függhet, ezért számos kutatásban 

a paramétereket optimalizálják és az egymásra gyakorolt hatásukat vizsgálják 

[13-14]. 

Maheshwari és Gawande (2017) felmérése alapján a hengerlési sebesség, az 

előtolás és a hengerlőerő vizsgálatának szakirodalomban megjelenő gyakori-

ságát mutatják be [15]. Előzetes kutatásaim alapján e három paramétert való-

ban fontosnak tartok, megjegyzem viszont, hogy a felmérés nem tükrözi a 

változók teljes skálájának fontosságát. Például a felületi érdesség csökkenését 

nagyban befolyásolja a kiinduló (eredeti) érdesség, valamint a hengerlő test 

munkadarabbal érintkező sugara is, de valószínűleg nem azonos mértékben és 

jelleggel [10, 16]. A hengerlési fogások száma és a hengerlőerő szintén nagy-

mértékben hat a felületi érdességre. Fontos tudni, hogy ezeknek létezik opti-

muma, mert a túl nagy hengerlőerő és túl sok fogásszám a felület roncsolódá-

sát okozhatja [10, 17-18]. 

A közölt eredmények alapján kijelenthető, hogy nehéz meghatározni mely 

változók hatása a legnagyobb, főként annak tudatában, hogy felülethengerlés-

sel a felületi érdesség a kiinduló érték tizedére is csökkenthető, illetve a hen-

gerléssel szilárdított és keményített felület keménysége 240…320 HV között, 

mintegy 0,2…10 mm-es rétegvastagságban is változtatható [5]. 

Hengerlés hatására a felület javulása mellett megfigyelhetőek egyéb kedve-

ző hatások is. Salahshoor és társai 2017-es tanulmányában forgásszimmetrikus 

MgCa0,8 ötvözet korrózióállóságának a növelési lehetőségét vizsgálták, golyós 

hengerléssel. A vizsgálat szükségességét az implantátumok körében igen jó 

tulajdonságúnak számító magnézium-kalcium ötvözet emberi szervezetben 

történő beépítését követő nagyon gyors korrodálódás indokolja. Megállapítá-

saik alapján a forgácsolással készre munkált mintákkal szemben a hengerelt 

mintákon sokkal kevesebb és egyenletesebben eloszló korrózió jött létre, a 

hengerlési erő túlzott növelésével viszont a mintadarabokon egyre nagyobb 

mértékű korrózió ment végbe [19]. Hasonló eredményeket kapott Hryniewicz 

és Rokosz (2005) tanulmányában C45 jelű acélnál [20]. 
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2.2. Mágneses térrel segített technológiák 

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

megmunkáláshoz szükséges erőt a munkatérben létrehozott mágneses térerő 

biztosítja, melynek köszönhetően hengeres, sík, szabad formájú felület és az 

összes olyan felület polírozható, sorjázható vagy fényesíthető, ami elfér a be-

rendezés munkaterében. A mágnesességgel támogatott befejező megmunkálá-

sok bizonyos esetekben olyan feladatok elvégzésére is alkalmasak, melyeket 

más eljárással nem tudnánk megvalósítani. 

A nemzetközi tudományos szakirodalmakban megtalálható különböző 

MAM technológiák közül a mágneses erővel működő polírozó (MAF vagy 

MAP [21]) eljárás áll legközelebb kutatásaimhoz, ugyanis anno e technológia 

alapjaira épülve kerültek kifejlesztésre a mágneses erővel működő felülethen-

gerlő berendezések, szerszámok [22]. Az egyes MAM technológiák jellemzői-

nek a figyelembevételével készítettem egy csoportosítást (2-1. Táblázat), mely 

alapján látható, hogy a mágneses erő segítségével polírozásra, sorjázásra és 

felülethengerlésre van mód. 

2-1. Táblázat: Mágneses erővel működő felületjavító eljárások felhasználási lehetőségei  

Eljárás 
Munkadarab 

alakja 

Munkadarab 

mágneses tulaj-

donsága 

Mágneses erő módja 

Permanens 

mágnessel 

Elektromág-

nessel 

Polírozás 

hengeres 
mágnesezhető [23] [24] [25] [26] 

nem mágnesezhető [27] [28] [29] [30] 

sík 
mágnesezhető [31] [32] [33] [34] 

nem mágnesezhető [35] [36] [37] [38]  

görbült felü-

let 

mágnesezhető [39] [40] [41] [42] 

nem mágnesezhető [43] [44] [45] [46] 

Sorjázás 

furat 
mágnesezhető - - 

nem mágnesezhető [47] [48] [49] [50] 

külső felület 
mágnesezhető [51] [52] [53] [54] 

nem mágnesezhető [55] [S1] [56] [57] 

Felület 

hengerlés 

hengeres 
mágnesezhető - [S2] [S3] 

nem mágnesezhető - - 

sík 
mágnesezhető [S4] [S5] [58] [22] 

nem mágnesezhető [S6] - 

A 2-1. Táblázatban feltüntetett irodalmak alapján látható, hogy bizonyos 

esetekben ma még nem áll rendelkezésre MAM technológia, illetve síkfelüle-

tek hengerlésére jelenleg csak a Ph.D. értekezésemben bemutatott, s a kísérlete-

im elvégzéséhez használt mágneses síkfelület-hengerlő szerszám alkalmas.  
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3. A KUTATÓMUNKA ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A TÉZISEK IS-

MERTETÉSE 

3.1. Mágneses síkfelület-hengerlés technológiai paramétereinek optima-

lizálása 

A felülethengerléssel előállított felületek érdességi tulajdonságára számos 

változó gyakorol hatást. A MABB szerszámos technológia esetében a munka-

darab és szerszám között lévő h távolság fontos szerepet játszik. Kutatásomban 

az eredményesség szempontjából e mellett az előtoló sebesség (vf), a hengerlési 

sebesség (vb) és a kiinduló felületi érdesség (pre. Ra) kerültek optimalizálásra. 

3.1.1. Szerszám és munkadarab közötti h távolság hatása a hengerlőerőre 

A létrehozható hengerlőerő értéke több paramétertől függ. A MABB szer-

szám alkalmazásakor a munkadarabot és a golyókat átjáró mágneses fluxus-

vonalak sűrűsége és alakja közvetett hatással van a szorító erőre, így a henger-

lőerő függ i) a hengerlő golyó átmérőjétől (Dg), ii) a mágneses térerőtől (H) 

valamint annak térbeli eloszlásától, iii) a szerszámelemek anyagösszetételétől 

és kialakításától és iv) a szerszám-munkadarab közötti távolságtól (h). A hen-

gerlő golyó átmérőjét a legnagyobb hengerlőerő szempontjából Dr. Kodácsy 

János (2011) kutatása során az enyémhez hasonló körülmények között optima-

lizálta, amit elfogadva, kísérleteimet a továbbiakban a térerő szempontjából 

optimális Ø16 mm golyóval végzem [59]. 

A golyók és a szerszám közötti kölcsönhatásnak meghatározó eleme az ék-

hatás. A mérésekhez és a számításokhoz figyelembe kell venni a szerszám 

kialakítását és a hengerlő golyókra ható erőket. Az egyenletek felírásához a 2. 

ábra szerinti szerszámmodellt és vektorábrát használtam. 

 

2. ábra A MABB szerszám sematikus ábrája az erővektorok feltüntetésével 

Bronz köpeny 

Golyó 

Szerszám 
kúp 

Munkadarab 
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Mágnesezhető anyagoknál a permanens mágnes indukcióvonalai, nagyrészt 

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

a gradiens, s így a MABB szerszám közepe felé vonzzák a golyókat Fr erővel, 

aminek következtében a munkadarab és a szerszámkúpja közé ékelődve létre-

jön az Fnw nyomóerő, ami az Fz hengerlőerő komponense. Megjegyzem, hogy a 

hengerlőerőhöz tartozik még a munkadarab és a golyó átmágneseződéből 

adódó Fmw vonzóerő is, aminek szerepe, hogy a golyók a munkadarab felszí-

néhez tapadva gördüljenek. Nem mágnesezhető anyagok esetében az Fmw erő 

nem tud kialakulni, s ekkor a golyók akadozva vagy egyáltalán nem forognak, 

hanem a szerszám kúpjához tapadnak. Ilyenkor a munkadarab felületének 

romlására lehet számítani. Az Fnw erő az (1) számítóképlettel számolhatók.  

 𝐹𝑛𝑤 =
𝐹𝑟

tan 𝛼𝑘
 (1) 

Ahol: αk a szerszámkúp szöge (°), ami a h=8,6…10 mm közötti távolságok-

nál, ahol a golyó a szerszámmal a bronz palást és a szerszámkúp találkozásá-

nál a leélezés miatt a αe =36,5°-ban érintkezik, míg a szerszámkúp kúpszöge 

αk =28°, a bronz palásté αk =45° (2. ábra). A mért Fr erő értékeit különböző h 

távolságokban (az optimális Ø16 mm golyót alkalmazva) és a számítás ered-

ményeit a 3-1. Táblázat tartalmazza, melyben -a szerszámban megtalálható 4 

golyóból adódóan- a teljes hengerlőerő közelítő értéke 4·Fnw. 

3-1. Táblázat: Az Fr és Fnw értékek a h függvényében 

Szerszám és 

munkadarab 

távolsága, 

h (mm) 

Mágnesességből 

adódó radiális 

erő, 

Fr (N)±5 N 

Szerszámkúp 

szöge, 

αk (°) 

Egy golyóra 

ható nyomóerő, 

Fnw (N) ±5 N 

Négy golyóra 

ható nyomóerő, 

4·Fnw (N)±20 N 

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

golyók, ezért itt nem értelmezhető az (1) képlet.  
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 3-1. Táblázatban szereplő mérési adatokból kivehető, hogy az adott geo-

metriai és mágneses körülmények közt az ékhatás Fnw nyomóerő komponensre 

gyakorolt legnagyobb hatása a h=10 mm közvetlen környezetében van. 

A hengerlőerőt méréssel is meghatároztam KISTLER 9125A24 típusú forgó 

erő- és nyomatékmérővel, melyet NCT Tomill 250 típusú CNC marógépbe 
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szereltem fel. A mérésekhez az erőmérő mintavételi sebességét 500 Hz-re és a 

mérési tartományt -400…700 N érték közé állítottam. A kísérletek megkezdése 

előtt hitelesítő erőméréseket végeztem a forgó erőmérőn. A marógép asztalára 

250×150×40 mm-es C45 acél lapot rögzítettem, melyet a mérés során megköze-

lítettem a szerszámmal adott h távolságra és azt követően egyenként behelyez-

tem a hengerlő golyókat. 

A mérési eredmények a 3. ábrán láthatók, ahol az Fz = 4·(Fnw +Fmw), azaz a tel-

jes szerszámra jutó hengerlőerő mérve van. Ahogyan a diagram is mutatja, a 

golyók behelyezése előtt a szerszám és a munkadarab között negatív vonzó 

erő keletkezik, ugyanis ekkor még csak a szerszámban lévő NdFeB mágnes és 

a munkadarab vonzzák egymást. A golyók fokozatos behelyezésével a negatív 

vonzó erő átvált pozitív értékre, jelezvén, hogy a golyók az ékhatás következ-

tében nyomják a munkadarabot.  

 
3. ábra Hengerlőerő a szerszám-munkadarab távolság függvényében 

A 3. ábra alapján a legnagyobb hengerlőerő akkor mérhető, amikor a szer-

szám és a munkadarab között a h=10 mm, ekkor a hengerlőerő értéke 

FZ=350±10 N. Ezt az eredményt összahasonlítva a 3-1. Táblázat adataival 

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

értékek közt alig van különbség. A maximális hengerlő erő szempontjából 

optimális h távolság értékének meghatározása során a következő új tudomá-

nyos megállapításokat fogalmaztam meg: 



~ 9 ~ 

 

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 hengerlőe-

rőhöz létezik optimális h távolság, melyet méréssel és számítással is meg 

lehet határozni. 

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

sősorban az ékhatásból adódó Fnw nyomóerő nagyságának függvénye. 

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

sezhető munkadarabon való legördülést biztosítja. Nagysága a hengerlőe-

rő szempontjából nem számottevő, de létezése a hengerlési folyamat foly-

tonossága szempontjából elengedhetetlen. 

iii. A C45 szénacél hengerlésekor alkalmazott permanens mágneses síkfelü-

let-hengerlő szerszám esetében a hopt=10 mm. 

Az 1. Tézishez kapcsolódó publikációim: [S5] és [S6]. 

3.1.2. Fordulatszám hatása a hengerlőerőre 

Az előbb ismertetett mérésnél biztonsági okokból nem forgott a szerszám. 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 fordulatszámmal tudunk még hatékonyan és biztonságosan dolgozni.  

A szerszámot a méréshez a legnagyobb hengerlőerőt eredményező 

h=10mm-es távolságra állítottam és fordulatszámát 25 másodperc alatt folya-

matosan növeltem 0 1/min-ről 1400 1/min-ig. 

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

FZ=280±10 N értékre csökken, ami az álló szerszámnál mért értékéhez képest 

maximum 25%-os hengerlőerő csökkenést eredményez.  

Következésképpen megállapítom, hogy a szerszám biztonságosan használ-

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

technológiákra az alacsony sebesség (fordulatszám) tartomány jellemző 

(vb =30…80 m/min, n=200…550 1/min az adott szerszámra), de a szerszám 

használhatóságát nem korlátozza az esetleges nagyobb fordulatszám használa-

ta sem. 
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3.1.3. Optimális technológiai paraméterek a hengerlőerő szempontjából 

A technológiai paraméterek optimális értékeit és az egyes faktorok hatását 

Taguchi kísérlettervezési módszerrel határoztam meg, Minitab 17® statisztikai 

szoftverben. A kísérlet típusának az L9 (34) választottam (3-2. Táblázat). 

3-2. Táblázat: A Taguchi-módszer alapján készült kísérletterv mátrix 

A kísérlet során mértem a (Fz) hengerlőerő értékét és a mérést levegőben ál-

ló, a munkadarabbal nem érintkező szerszámmal indítottam. Itt is a h=10 mm-

nél kaptam a legnagyobb hengerlőerőt. Kiértékelésként elvégeztem egy S/N 

analízist a legnagyobb hengerlőerő elérésének a vizsgálatához, ezért a na-

gyobb a jobb - (S/N)L - formulát használtam [60]. A kiinduló pre. Ra felületi 

érdességet kihagytam az analízisből, ugyanis annak hatása a hengerlőerő 

szempontjából nem releváns. 

A hengerlőerő mérésével kapcsolatos kísérleti eredményeim alapján megfo-

galmazom második tudományos tézisemet: 

A mágneses síkfelülethengerlés a hidegképlékeny eljárások közé tartozik, me-

lyeknél a gyakorlatban a vb =30…80 m/min hengerlési sebesség az elfogadott, a 

Kísérlet 

száma 

Faktorok 

A -  vb (m/min) B-  vf (ford/min) C – h (mm) D - pre. Ra (µm) 

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 

2. Tézis: A hengerlő golyókra ható centrifugális erő következtében mágne-

ses síkfelület hengerléskor az Fz hengerlőerő csökken a szerszám fordulat-

számának növelésével. 

i. A fordulatszám növelésével kis mértékben, monoton csökken C45-ös 

szénacél hengerlésekor a hengerlőerő, értéke Fz=280±10 N 

n=1400 ford/min-nél (vb =220 m/min), ami az álló szerszámhoz viszonyított 

értékhez képest maximum 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. 
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kísérleteknél alkalmazott MABB szerszám esetében ez n=200…550 ford/min 

fordulatszám-tartományt jelent, ezért a kialakított szerszám és technológia a 

gyakorlatban használatos teljes fordulatszám-tartományban, sőt ezen felül 

is eredményesen alkalmazható. 

A 2. Tézishez kapcsolódó publikációim: [S5] és [S6.] 

3.1.4. Optimális technológiai paraméterek a felületi érdesség szempontjából 

A technológiai paraméterek felületi minőségre gyakorolt hatásának ismerete 

a MABB szerszám megfelelő használatához nélkülözhetetlen. 

A kísérletet a 3-2. Táblázatban ismertetett Taguchi módszerrel készült 

ortogonális táblázat alapján végeztem. Ahhoz, hogy pontosan látható legyen 

az egyes faktorok érdességre gyakorolt hatása, külön vizsgáltam i) a mért (ab-

szolút) 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 

felületminőségre, amikor is az érdességjavulás értékeit µm-ban és %-ban is 

megadtam (a felülethengerlés előttit tekintem 100%-nak), ezek eredményét a 3-

3. Táblázatban rögzítettem. 

3-3. Táblázat: A hengerelt felületek Ra érdességi értékei és a javulás mértéke 

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 

A minél nagyobb érdességcsökkenést eredményező faktorok meghatározá-

sánál a Taguchi-féle nagyobb a jobb - (S/N)L - formulát (larger is better) hasz-

náltam, míg az alacsony felületi érdesség kiértékelésénél a legkisseb felületi 

érdesség elérése a cél, így ekkor a kisebb a jobb - (S/N)S - formulát (smaller is 

better) használtam [60]. 

A kapott eredmények alapján fogalmaztam meg 3. tudományos tézisemet: 

3. Tézis: A kutatáshoz használt permanens mágneses síkfelület-hengerlő 

szerszámmal hengerelt szerkezeti acélon (pl.: C45) az Ra felületi érdességre 
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és annak ΔRa megváltozására is legkisebb hatással a szerszám-munkadarab 

közötti h távolság van a h=10±1,5 mm közötti szűk tartományban. A techno-

lógiai paraméterek közül más paraméterek változásának hatása viszont je-

lentős, amivel kapcsolatban az alábbi megállapítások tehetők: 

i. A kis Ra felületi érdesség elérésére elsősorban a szerszám előtoló se-

bessége (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 biztosító 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 paramé-

tertartományokban értelmezzük. 

ii. A nagy ΔRa érdesség-javulására elsősorban a kiinduló mart felületi ér-

desség (pre. Ra), másodsorban a szerszám előtoló sebessége (vf), har-

madsorban 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 kö-

zött 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 paramé-

tertartományokban értelmezzük. 

A mért eredmények alapján a legnagyobb hengerlőerőhöz tartozó optimális 

h=10±1,5 mm közötti távolság változása van a legkisebb hatással a felületi 

érdességre, így bizonyosságot nyert, hogy az x-y irányban mozgó, de tengely-

irányban mozdulatlan szerszám a vizsgálatok alapján alkalmas olyan har-

monikusan változó felületek hengerlésére, melyeknél a legmagasabb és 

legalacsonyabb pontok közötti távolság 0-3 mm között van. 

A 3. Tézishez kapcsolódó publikációim: [S1], [S3] és [S8]. 

3.2. A hengerlési stratégiák hatásai 

A kísérlet során adaptív, ciklois, körkörös, zig-zag, egyenes és lépcsős félkör 

stratégiákat használtam. A hengerlési kísérleteknél használt technológiai pa-

raméterek megegyeznek mindegyik alkalmazott stratégia esetében 



~ 13 ~ 

 

(vb=40 m/min, vf =50 mm/min és h=10 mm), ezzel biztosítva az összehasonlítha-

tóságot. 

3.2.1. Stratégiák hatása a tribológiai tulajdonságokra 

Az egyes stratégiákkal hengerelt felületeken vizsgáltam az Rpk (redukált 

csúcsmagasság), Rk (magzóna magasság) Rvk (redukált árokmélység), Rsk 

(ferdeség paraméter (skewness), negatív érték a kedvező) és Rku (lapultság 

paraméter (kurtosis), 3-nál kisebb érték a kedvező) hibrid érdesség paraméte-

reket. Ezekben a paraméterekben közös, hogy a tribológiai felületek jellemzé-

sére használják. A hengerelt felületek struktúrája a vizsgált stratégiákból ere-

dendően az iránytól függően eltérő és nagy kiterjedésű, így az érdességmérést 

két irányban végeztem. Az egyik mérést az általánosan alkalmazott módszer-

rel a megmunkálási/haladási iránnyal párhuzamosan (karcnyomokra merőle-

gesen) [61], míg a másik mérést a megmunkálási irányra nézve merőlegesen 

(karcnyomokkal párhuzamosan) végeztem Mitutoyo SV-C 3100 

érdességmérőgéppel. 

Összességében elmondható, hogy a kísérlet során alkalmazott stratégiák tri-

bológiai szempontból előnyösen hatnak a felületre. A stratégiák vizsgálata 

során elért eredmények alapján fogalmaztam meg 4. tudományos tézisemet: 

4. Tézis: A kísérletek során használt permanens mágneses síkfelület-

hengerlő szerszám eltérő hengerlési stratégiákkal (adaptív, ciklois, köríves, 

zig-zag és lépcsős félkör) való alkalmazása a felületek tribológiai tulajdonsá-

gait jellemző Rsk (ferdeségi paraméter) és Rku (lapultsági paraméter) jelző-

számokra kedvezően hat. Az egyenestől eltérő hengerlési stratégiák az Ra 

felületi érdességre is előnyösen hatnak. 

i. Tribológiai szempontból, a C45 szánacél megmunkálásakor, a vizsgált 

hengerlési stratégiák (adaptív, ciklois, köríves, egyenes, zig-zag és lép-

csős 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 

érdességet és a h=10 mm munkadarab és szerszám közötti távolságot al-

kalmazva. 

A hengerlési stratégiák tribológiai aspektusból csak a haladási iránnyal 

párhuzamosan felelnek meg. A merőleges irányban mért Ra felületi érdessé-

gek kedvezőek, de az Rku hibrid jelzőszám értékei nagyobbak 3-nál, így ebben 

az irányban mozgó csúszó elemek alkalmazása nem előnyös. 
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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 zsebek hozhatók létre, előnyösen befolyásolva a felületek kenését. 

A 4. Tézishez kapcsolódó publikációim: [S2], [S3], [S4], [S7] és [S8]. 

3.2.2. Stratégiák hatása a síklapúságra és a penetrácóra 

A penetrációval (golyók behatolásával) bekövetkező méretváltozás ismerete 

felülethengerléskor alapvető fontosságú. Kísérleteim során MarSurf XCR20 

CT200Mot érdességmérő berendezéssel vizsgáltam a mart és köszörült felüle-

tek penetrációját hengerlést követően úgy, hogy a tapintóval egy munkame-

netben mértem a kezeletlen/hengereletlen és hengerelt felületet. 

A síklapúsági hiba meghatározására Mitutoyo Crystal Apex C544-es koor-

dináta mérőgépet használtam, s a már ismertetett stratégiákkal hengerelt felü-

leteket mértem. A MABB felülethengerlésnél használt stratégiák az eredeti 

mart felülethez képest 0,001…0,002 mm-es romlást eredményeznek a síkla-

púságban.  
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E tudományos eredmények alapján megfogalmaztam 5. tudományos tézi-

semet: 

5. Tézis: Megállapítható, hogy a kísérletek során alkalmazott permanens 

mágneses síkfelület-hengerlő szerszám által megmunkált felület makro-

geometriai jellemzői (síklapúság és méretpontosság) lényegében nem vál-

toznak a megmunkálás előtti állapothoz képest. 

Az 5. Tézishez kapcsolódó publikációm: [S9]. 

3.3. Mágneses síkfelület-hengerlés hatása a korrózióra 

A kísérletben ötvözetlen C45 acélt hengerltem és vizsgáltam, hogy a légköri 

korrózióval szemben meg lehet-e védeni a felületet vagy javítani a korrózióál-

lóságot, növelve ezzel a felhasználhatóságát egy nem korrózióálló acélnak. 

A kísérletekhez három különböző felületi érdességgel rendelkező próbada-

rabot készítettem, mely állt egy köszörült (Ra1=0,81 µm) és két mart 

(Ra2=1,6 µm és Ra3=2,4 µm) felületből. E mintákat hengereltem L9 (34) Taguchi 

tervvel készült mátrix alapján, mely az alábbi faktorokat tartalmazza: előmun-

kált felület átlagos érdessége, pre. Ra (µm); előtolás, vf (mm/min); hengerlési 

sebesség, vb (m/min) és hengerlés szélességi mértéke (%). A korróziós mérés-

hez BioLogic SP-150 potenciosztátot használtam, mely segítségével számítani 

tudtam a korróziós sebesség (CR) értékét.  

A kapott eredmények alapján fogalmaztam meg 6. tudományos állításomat: 

6. Tézis: Ötvözetlen szerkezeti acélok (pl. C45) felületének korróziós ellenál-

lóképessége javítható síkfelület-hengerléssel. 

i. A korróziós ellenállás növelése szempontjából a hengerlési előtolás-

nak van a legnagyobb hatása, a kisebb előtolással hengerelt síkfelü-

letnél nagyobb 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 

megakadályozhatja 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: [S10]. 
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3.4. Mágneses síkfelület-hengerléssel létrehozott felületek keménységi 

és szövetszerkezeti vizsgálata 

A kísérlet tervezésekor szempont volt a szénacél mellett más olyan anyagok 

hengerlése is, melyek az iparban elterjedtek vagy viszonylag új irányvonalat 

képviselnek, így hengereltem C45 szerkezeti acélt, AA7075 alumínium ötvöze-

tet és KO36 (X6CrNiTi1811) ausztenites rozsdamentes acélt. Az egyszerű hen-

gerlő eljárást megbonyolította, hogy a C45 kivételével a többi munkadarab 

nem mágnesezhető, így ezeknél a hengerlés a standard körülmények között 

nem kivitelezhető. Annak érdekében, hogy biztosítsam a megfelelő fluxu-

sáramlást a mintadarabok alá egy Narex PERMG 110/200 típusú permanens 

mágnesasztalt helyeztem. A kísérletben vizsgáltam az érdességváltozás mellett 

a felkeményedett réteg mikrokeménységét is. 

Az elért eredmények alapján a következő új tudományos megállapítást fo-

galmaztam meg: 

7. Tézis: Permanens mágneses síkfelület-hengerléssel a felület felkeménye-

dik. A normál állapotú szerkezeti acél és szénacél (a kísérlet során C45) és a 

7000-es, hőkezelt alumínium ötvözet (a kísérlet során AA7075 T6) kemény-

sége egyaránt maximálisan 25%-kal nőt a kísérleti körülmények között. A 

felkeményedett réteg mélysége C45 szerkezeti acélnál és AA 7075 T6 alumí-

niumötvözetnél egyaránt közel 0,2 mm-es. 

Műszaki alkotás: Igazolást nyert, hogy nem ferromágneses anyagok is hen-

gerelhetők a javasolt MABB technológiával a munkadarab alá helyezett 

permanens mágnes(ek) alkalmazásával. A munkadarab megengedhető vas-

tagsága a mágnesek erősségétől függ, ami határt szab az eljárás hatékonyságá-

nak. 

A 7. Tézishez kapcsolódó publikációim: [S9] és [S11]. 

3.5. 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, ezáltal az 

élen/sorján legördül, ily módon megvalósítva a kívánt éllekerekítést és bizo-

nyos esetekben a sorjátlanítást (4. ábra). 
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4. ábra Éllekerekítés folyamata és a hengerléssel létrehozott lekerekített él paraméterei 

A kutatás során Mitutoyo SV-C 3100 típusú kontúrmérőgéppel mértem a 

lekerekített él jellemző méreteit (R, t és α) és a technológiai paraméterek hatá-

sát. Az r méretnek a felhasználás és egyéb szempontból sincs szerepe, ezért 

annak vizsgálatára nem terjedt ki a kutatásom. Kísérlettervnek a Taguchi féle 

L16 (43)(21) típust használtam, mellyel az optimális technológiai paramétereket 

és az egyes faktorok hatásait kerestem a legnagyobb értékek eléréséhez. 

Összességében elmondható, hogy a kísérletekhez használt MABB szer-

számmal lekerekített élek kialakulásában legnagyobb szerepet a hengerlési 

sebesség és az előtolás játszik. A kiértékelés ugyanakkor azt is megmutatta, 

hogy a hengerlési irány (ellen/egyen) befolyásolja legkevésbé az optimális él-

lekerekítések létrejöttét. 

Ezen észrevételek alapján fogalmaztam meg 8. tudományos tézisem: 

8. Tézis: Síkmarást követően a munkadarabon megmaradt éles élt az alkal-

mazott permanens mágneses síkfelület-hengerlés képes egyoldalról lekere-

kíteni. Ez az éllekerekítés az R lekerekítési sugárral, t lekerekítés kiterjedé-

sével 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 el-

sődlegesen hatással. 

A 8. Tézishez kapcsolódó publikációim: [S1] és [S12]. 
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4. AZ ELÉRT EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA 

A kutatás során kapott kísérleti eredmények az ipar és tudomány számára is 

hasznos információval szolgálhatnak. A MABB szerszám kialakításából adó-

dóan egyesesetekben előnyösebben használható, mint a hagyományos rugós 

vagy hidraulikus elven működő felülethengerlés. Ennek okán meghatároztam 

a szerszám működéséhez szükséges optimális h távolságot, mely mérési ered-

ményeiből arra jutottam, hogy a szerszám tengelyirányú mozgatása nélkül is 

biztonságosan használható azon harmonikusan változó felületeknél, ahol a 

felület szintváltozása 3 mm-nél nem nagyobb. 

Az új tudományos eredményeim alapján olyan tribológiai felületek hozha-

tóak létre a MABB szerszámmal, ahol a jó siklási és olajtartó képesség mellett 

az él-lekerekítésnek köszönhetően biztosítható a csúszó elemek esetleges bille-

néséből következő hántolások elkerülése is. További előnyként említeném, 

hogy a felületek korrózióval szembeni ellenállóképessége hasonlóan pozitív 

tulajdonság a szabadon lévő csúszó vezetékeknél. 

Kutatásom során, a mágneses térben végzett szimulációk eredményeként új 

szerszám prototípust terveztem, ami a mágneses fluxusok célszerű irányításá-

ból adódóan kompaktabb, kopásálló betétekkel, valamint olajvezető csator-

nákkal van ellátva, és a biztonság érdekében védőkosárral is rendelkezik. 
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