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Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 
Acc gyorsulás m/s2 
ae fogásszélesség % 
Amax maximális forgácskeresztmetszet mm2 
ap fogásmélység μm 
B erőmodell konstans 1 
C erőmodell konstans 1 
EBF élek belépési frekvenciája Hz 
Fa aktív erőkomponens N 
Fc forgácsoló erőkomponens N 
F érték varianciaanalízis kiértékeléséhez 1 
Ff előtoló erőkomponens N 
Fx „X” irányú erőkomponens N 
Fy „Y” irányú erőkomponens N 
fz élenkénti előtolás μm 
Fz axiális erőkomponens N 
h elméleti forgácsvastagság μm 
hmin minimális forgácsvastagság μm 
i optimalizálásnál fontosság 1 
kc fajlagos forgácsoló erő N/mm2 
lc kontakt ívhossz mm 
MRR anyagleválasztási sebesség mm3/min 
n fordulatszám 1/min 
P érték varianciaanalízis kiértékeléséhez 1 
rβ éllekerekedési sugár μm 
rε sarokrádiusz μm 
Ra átlagos felületi érdesség μm 
RSm átlagos barázdaszélesség μm 
Rz egyenetlenség-magasság μm 
Sa területen vett átlagos felületi érdesség μm 
Sm barázdatávolság μm 
Sq területen vett eltérések mértani átlaga μm 
vc forgácsoló sebesség m/min 
vf előtoló sebesség mm/min 
w optimalizálásnál súly 1 
z forgácsolóélek száma 1 
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ϴ kontaktszög ° 
κr főélelhelyezési szög ° 
κr,eff effektív főélelhelyezési szög ° 
λ horonyszög ° 
λc vágási hullámhossz mm 
σ szórás akt. 
τ szerszámelhajlás ° 
φ szögelfordulás ° 
ψ kapcsolási szám 1 
   

 
Indexek, kitevők 
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i futóindex 
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Rövidítések, mozaikszavak 
Jelölés Megnevezés, értelmezés 
AE akusztikus emisszió 
ANOVA varianciaanalízis 
CAD számítógéppel segített konstrukciós tervezés 
CAM számítógéppel segített gyártásprogramozás 
CWT folytonos wavelet transzformáció 
FFT gyors Fourier transzformáció 
FRF frekvencia válaszfüggvény 
SEM pásztázó elektronmikroszkóp 
STFT rövid idejű Fourier transzformáció 
VEM végeselemes modellezés 
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1. BEVEZETÉS 
A korszerű gyártástechnológiának jelenleg is és várhatóan a következő néhány évtizedben is megke-

rülhetetlen és jelentős részét fogja képezni a forgácsolás, mivel más eljárásokkal sok esetben nem biz-
tosítható a szükséges minőség és termelékenység. 

Az elmúlt néhány évben, évtizedben a miniatűr alkatrészek iránti kereslet jelentősen megnövekedett 
az ipar számos területén [1–5], ide sorolható a repülőgépipar, az autóipar, a védelmi ipar, valamint az 
orvostudomány, a mikroelektronika és a biomérnökség területe [2, 4–6]. Számos nemzetközi 
folyóiratpublikáció emeli ki az alakadó szerszámok előállítását, mint jellemző feladatot [3, 7–11]. (Az 
1-1. ábra néhány miniatűr alkatrészt mutat be példaként.) Mindezekkel együtt a mikrokomponensek 
előállítására alkalmas korszerű gyártási technológiák iránti igény is erőteljes növekedést mutat.  

 

 
1-1. ábra Mikrokomponensek egy pénzérmén [12]  

 
A kisméretű alkatrészek előállítására számos eljárás alkalmazható, ide sorolva a mikro-szikraforgá-

csolást [13–16], a lézeres mikromegmunkálást [17–19], a LIGA eljárást [20, 21], a mély reaktív ionma-
ratást [22, 23], valamint a mély UV litográfiát [24, 25]. Ezekkel a technológiákkal kiváló geometriai 
tűrések érhetők el, azonban a műveleti idejük és -költségük rendkívül magas lehet. A mechanikus 
mikromegmunkálási eljárások (például mikrofúrás, mikroesztergálás, mikromarás) [26–30] viszont 
költség- és időhatékony gyártást tesznek lehetővé a relatív nagy anyagleválasztási sebességüknek kö-
szönhetően.  

A különböző mikromegmunkálási eljárások közül az egyik legszéleskörűbben alkalmazott és kutatott 
technológia a mikromarás [2, 3, 7, 31–33], mivel alkalmas akár nagypontosságú komplex 3D-s geomet-
riák előállítására az anyagok széles körében, relatív magas anyageltávolítási ráta és nagyfokú rugalmas-
ság mellett [2, 9–11, 31–40]. Mikromarással jellemzően 1 - 999 µm közötti struktúrákat állítunk elő [3], 
ami sok esetben a felhasználható szerszámok átmérőjét is korlátozza, így szükségszerűen azok is az 1 
mm alatti mérettartományban helyezkednek el [41]. A szakirodalomban találkozhatunk 25 [41] és 50 
µm [42] átmérőjű szerszámok felhasználásával is, jelenleg itt lehet az átmérők alsó határa. Összehason-
lításként, az emberi hajszál nagyjából 30-120 µm átmérőjű [43]. A mikromarással kapcsolatos rengeteg 
publikáció jól mutatja az eljárás létjogosultságát, de rávilágít arra a tényre is, hogy még számos kihívást 
rejt magában a folyamat és a jellemzőinek adekvát modellezése, megismerése, és optimalizálása. A 
ScienceDirect adatbázisában a „micro milling” kulcsszavakra több, mint 100 000 találat van, amiből 
több, mint harmincötezer az elmúlt öt évben jelent meg. A publikációk – többek között – a következő, 
mikromarási folyamattal kapcsolatos témakörökkel, kihívásokkal és problémákkal foglalkoznak: a kis-
méretű szerszámok dinamikus viselkedése, a megmunkáló rendszer kis merevsége [44], a 
szerszáméltartam, felületi minőség, minimális forgácsvastagság, sorjaképződés, folyamatfelügyeleti és 
–diagnosztikai módszerek, rezgések, jelanalízis, valamint az eljárás sajátosságainak a modellezése. 

1.1. Célkitűzések 
A kutatásom célja az edzett acélok mikromarásának részletes kísérleti és elméleti vizsgálata, ami ma-

gában foglalja a folyamat dinamikai jellemzőinek, valamint a felületi érdességnek és a sorjaképződésnek 
a vizsgálatát. További célom feltárni a forgácsolási paraméterek és az említett kimeneti jellemzők kö-
zötti összefüggéseket, illetve megvizsgálni a forgácsolt úthossz hatását a kimeneti jellemzőkre olyan 
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anyagmennyiség leválasztásán keresztül, mely már elegendő lehet egy mikrostruktúra kialakításához. 
Továbbá a nagyszámú kísérletek eredményei alapján célom volt meghatározni egy technológiai szem-
pontból javasolt paraméterbeállítást az edzett acélok mikromarásához. 

1.2. Áttekintés 
A dolgozatom első fő részében (2. fejezet) az általam feldolgozott hazai és nemzetközi szakirodalma-

kat mutatom be rendszerezve, amiben kiemelt figyelmet fordítottam a mikromarás nehézségeinek és 
jellegzetességeinek összefoglalására. Az áttekintést követően pontosítottam, illetve megfogalmaztam a 
konkrét kutatási célkitűzéseimet (3. fejezet). Ezt követően a 4. fejezetben részletezem a kutatómunkámat 
és eredményeit. A fejezet elején a kísérleti környezet, a felhasznált eszközök, illetve anyagok bemuta-
tása kerül előtérbe. A 4.4 és 4.5. fejezetekben a mikromarás dinamikai jellemzőit elemzem, ezután pedig 
a felületi minőség és a folyamat technológiai optimalizálása következik. Ezeket követően a 4.9. fejezet-
ben a dinamikus marás mikroméretekben történő alkalmazhatóságát vizsgáltam a folyamat dinamikáján 
(erők és rezgések) keresztül. A dolgozatban bemutatott kutatómunka utolsó részében pedig végeselemes 
szimulációk segítségével tanulmányoztam a mikromarás folyamatát, beleértve az olyan jellemzőket is, 
melyek – részben a kis méretek miatt – egyéb módszerekkel meglehetősen nehezen vizsgálhatók meg-
bízhatóan. Az 5. fejezetben összefoglalom az új tudományos eredményeimet tézisek formájában. Végül 
a 6. fejezetben pedig röviden összefoglalom a kutatásomat, kitekintést adva a jövőbeni kutatási tervekre 
és lehetséges irányokra. 
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2. MIKROMÉRETŰ SZÁRMARÁS SAJÁTOSSÁGAINAK ÁTTEKINTÉSE 

2.1. Mérethatás 
A mikromarás kinematikája és a szerszámok geometriája nagyon hasonló a hagyományos méretű 

marásnál alkalmazottakhoz, azonban a méretcsökkenés miatt rengeteg eltérés mutatkozik a folyamat- és 
minőségjellemzőkben. A folyamatot relatív nagy szerszámütés, erős sorjaképződés, relatív erős rezgé-
sek és gyors szerszámtönkremenetel jellemzi [45, 46]. A hagyományos méretekkel ellentétben a mun-
kadarab anizotrópiája, szemcsemérete és a kristálytani hibái is előtérbe kerülnek [3]. Mikromarásnál a 
működő élszögek jelentősen megváltoznak, ugyanis a forgácsvastagság összehasonlítható mértékű a 
szerszám éllekerekedési sugarával [34, 41, 47] – vagy az anyag szemcseméretével [1] –, emiatt jellem-
zően erősen negatív homlokszöggel forgácsolunk, ahogyan azt a 2-1. ábra is szemlélteti [7, 48].  

 

 
2-1. ábra A különböző geometriai viszonyok mikromarásnál a különböző forgácsvastagságok esetében 

Mikroméretekben jelentős szerepe van az úgynevezett minimális forgácsvastagságnak (hmin), mely-
nek értéke alatt jellemzően a vasalási effektus (ploughing) a domináns (2-1. a) ábra), mely szintén eltérés 
a hagyományos méretű maráshoz képest [38]. Ebben az esetben az anyag rugalmas-képlékeny deformá-
ciót szenved és nem alakul forgács [7]. A marás kinematikája miatt a forgácsvastagság folyamatosan 
változik minden egyes élbehatás során. Amint elérjük a minimális forgácsvastagságot, a vasalási jelen-
ség forgácsképződésre gyakorolt dominanciája lecsökken és megindul a forgácsképződés [7]. A 2-2. 
ábra szemlélteti a forgácsvastagság változását és a különböző deformációs mechanizmusok megjelené-
sének tartományát. 

 

 
2-2. ábra A forgácsvastagság változása és a jellemző anyagdeformációs mechanizmusok mikromarásnál 

Számos kutatás tárgyát képezi annak a határnak a megkeresése, ahonnét kezdve a folyamat viselke-
dése elkezd eltérni a hagyományos méretekben megszokottaktól. Az eltérések magyarázatainak feltárása 
pedig hozzájárul a mikromarási folyamat hatékony előrejelzésének megalapozásához [49]. Edzett álla-
potú, nagyon finomszemcsés AISI H13 acélon az elméleti forgácsvastagság (h) és az éllekerekedési 
sugár (rβ) arányát tartják [50] a mikromarás egyik fontos paraméterének. A mérethatás jelentős, ha a h/rβ 
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arány kisebb 1-nél [50]. Egy új állapotú mikromaró éllekerekedési sugara nagyjából 1-20 µm között 
helyezkedik el [41], ami közel megegyezik a hagyományos méretű szerszámokéval. Az említett sugár 
értéke számos tényezőtől függ, mint például a szerszám anyagától, annak szemcseméretétől, a bevonat-
tól, a gyártási pontosságtól és a kopottsági állapottól (ami a megmunkálás során folyamatosan változik) 
[51]. A h/rβ arány a mérethatáson belül a relatív megmunkálási pontosságra, a sorjaképződésre és a 
felületi minőségre is jelentős hatással van. Az élenkénti előtolás növelése javulást eredményezhet, de 
figyelembe kell venni az erőhatásokat és az általa okozott szerszámdeformációkat is [7].  

A kutatások alapján az említett arányszám mellett a forgácsoló sebesség is fontos faktornak tekinthető 
a mérethatás szempontjából. A nagyobb forgácsoló sebességek mellett a képlékeny alakváltozás szerepe 
mérséklődik, azaz ridegebb viselkedés jellemzi az anyageltávolítást. A mérethatás megfelelő méréséhez 
a fajlagos energia, a sorjatő vastagsága és a felületi minőség vizsgálata biztosít jó alapot [52]. A prob-
lémák körét tovább bővíti a mikroméretű szerszámok kis merevsége [7], ami hozzájárul a relatív nagy 
rezgések és erőhatások révén a relatív nagy szerszámdeformációk kialakulásához is.  

Kis forgácsvastagságoknál a mérethatás jelensége miatt a fajlagos forgácsoló erő szignifikáns növe-
kedése figyelhető meg [47]. A méretcsökkenésből adódóan az anyagban a feszültségek is igen nagyok 
lehetnek. Például Ti6Al4V anyagon (vc=31,415 m/min, fz=1 µm, ap=30 µm) a végeselemes szimulációk 
alapján az elsődleges nyírási zónában a feszültség akár a 2467 MPa-t is elérheti [53]. Ugyanez titánöt-
vözet makroméretekben történő esztergálásának VEM szimulációja során csupán 1400-1450 MPa [54]. 

Figyelembe véve a fejezetben ismertetett mérethatás problémakörét, megállapítható, hogy a hagyo-
mányos méretekben megszerzett ismeretek nem adaptálhatók közvetlenül az akár több nagyságrenddel 
kisebb mérettartományba [34, 41, 47, 52].  

2.2. Minimális forgácsvastagság 
Mikromarásnál a szerszám éllekerekedési sugara összehasonlítható méretű a forgácsvastagsággal [34, 

41, 47], ebből következően az többé már nem tekinthető elhanyagolhatónak (lásd 2-1. ábra). A forgács-
vastagságnak azt a kritikus értékét, amely alatt nem képződik forgács, minimális forgácsvastagságnak 
nevezzük és hmin-el jelöljük. A szakirodalomból jól ismert, hogy ezen érték alatt a fő anyagdeformációs 
mechanizmus a vasalási jelenség (ploughing) [38], ilyenkor nincs nyírás, tehát ez nem hatékony módja 
az anyageltávolításnak, ezenkívül a felületi minőséget is nagymértékben rontja [55]. Nagyon kis előto-
lásoknál, amikor nem képződik forgács, a szerszámdeformáció miatt élbehatásról élbehatásra halmo-
zódhatnak a le nem választott anyagrétegek, és csak akkor történik meg a forgácsleválasztás, amikor a 
forgácsvastagság eléri a hmin értékét [51].  

A minimális forgácsvastagság értékét számos kutató az éllekerekedés függvényének tartja [48, 56–
58]. Ahogyan az előző fejezetben is említésre került, a mikromarók éllekerekedési sugara nagyjából 1-
20 µm között helyezkedik el [41]. A szerszámok teljesítőképességének növelésére mikroméretekben is 
alkalmazhatók bevonatok. Amikor viszont ezek alkalmazásáról kell dönteni, figyelembe kell venni azt, 
hogy ez az rβ értékét növeli, ezen keresztül pedig kihat a hmin-re is [59].  

Számos kutató tanulmányozta a minimális forgácsvastagság és éllekerekedési sugár között fennálló 
arányt. A kutatásokban különböző anyagminőségekkel és különböző módszerekkel – kísérleti [48, 56, 
57], numerikus [58, 60, 61], analitikus [62, 63] – találkozhatunk. Például De Oliveira és mtsai. [48] 
kísérleti úton vizsgálták az arányt AISI 1045-ön, ahol a hmin/rβ arányt 0,22 – 0,36 között határozták meg, 
Cuba Ramos és mtsai. [56] 0,29-nek, Kang és mtsai. [57] pedig 0,3-nak találták az arányt ugyanazon az 
anyagminőségen. A rengeteg kutatás, a különféle anyagok és módszerek ellenére egyhangúan 0,14 – 
0,48 között helyezik el az arányt. A 2-1. táblázat részletes áttekintést ad a kutatások eredményeiről.  

A szakirodalomban fellelhetők minimális forgácsvastagságot előrejelző modellek is, melyek a forgá-
csolási erő változásain alapulnak, miközben a szerszám radiális ütését is figyelembe veszik [55]. Az 
ehhez hasonló modellek pedig a forgácsolási paraméterek hatékony optimalizálásához is jó alapot biz-
tosíthatnak [47].  
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2-1. táblázat Minimális forgácsvastagságra vonatkozó vizsgálatok eredményei 
Kutatók Év hmin/rβ Anyag Módszer Vizsgált változó 
Sahoo és mtsai. [26] 2020 0,25 – 0,33 AISI P20 Mikromarás, kísérleti Felületi minőség, folyamat jelei 
Wojciechowski 
és mtsai.  [64] 2019 0,48 AISI 1045 Mikromarás, analitikus- 

kísérleti Forgácsolási erők elemzése 

Dib és mtsai. [55] 2018 0,24 – 0,33 RSA 6061-T6 Mikromarás, kísérleti Forgácsolási erőjel elemzése 
Vipindas és 
mtsai. [65] 2018 0,33 Ti6Al4V Mikromarás, kísérleti Forgácsolási erők elemzése 

Sun és mtsai. [38] 2017 0,4 Al7075-T6 Mikromarás, végeselem Erők és forgácsképződés elem-
zése 

Wang és mtsai. [44] 2017 0,3 Inconel 718 Mikromarás, végeselem Erők és forgácsképződés elem-
zése 

De Oliveira és 
mtsai. [48] 2015 0,22 – 0,36 AISI 1045 Mikromarás, kísérleti Fajlagos forgácsoló erő, érdes-

ség, forgács SEM vizsgálata 
Cuba Ramos és 
mtsai. [56] 2012 0,29 AISI 1045 Ortogonális esztergálás, 

kísérleti Érdesség 

Malekian és 
mtsai. [62] 2012 0,23 Al 6061 Analitikus modellezés Súrlódási együttható 

Yang és mtsai. [66] 2011 0,4 Al 2024-T6 Mikromarás, végeselem 
és kísérleti 

Hőmérséklet, forgácsolási erő, 
feszültségek 

Kang és mtsai. [57] 2010 0,3 AISI 1045 Mikromarás, kísérleti Forgácsoló erő 
Lai és mtsai. [61] 2008 0,2 – 0,4 OFHC réz Végeselem Alakítási szilárdság 

Woon és mtsai. [67] 2008 0,26 AISI 4340 Végeselem Nyírófeszültség, effektív hom-
lokszög 

Li és mtsai. [68] 2008 0,25 OFHC réz Mikromarás, kísérleti Érdesség 
Vogler és 
mtsai. [58] 2005 0,14 – 0,43 ferrit-perlites acél Végeselem Érdesség 

Liu és mtsai. [60] 2005 0,2 – 0,35 AISI 1045 Molekuláris mechanika 
elmélet, numerikus 

Hőmérséklet, nyírófeszültség, 
alakváltozási sebesség 

Liu és mtsai. [60] 2005 0,35 – 0,4 Al 6082-T6 Molekuláris mechanika 
elmélet, numerikus 

Hőmérséklet, nyírófeszültség, 
alakváltozási sebesség 

Son és mtsai. [63] 2005 0,2 – 0,4 Al, OFHC réz, sárga-
réz Modellezés, analitikus Súrlódási együttható 

Yuan és mtsai. [69] 1996 0,25 – 0,33 Cu–Mg–Mn alumí-
nium ötvözet 

Precíziós esztergálás, kí-
sérleti 

Forgácsoló erő, súrlódási 
együttható 

2.3. Mikromarás sajátosságai a szerszámok szempontjából 
Ebben a fejezetben a mikromaró szerszámok kialakításával kapcsolatos, szakirodalomban fellelhető 

kutatási eredményeket foglalom össze. Továbbá, mivel az éltartamon belül a szerszám állapota folya-
matosan változik, ezért a kopás hatásainak vizsgálata is fontos kutatási területet képez. 

A mikromarás szerszámai mind geometriailag, mind alkalmazásukban hasonlóak a hagyományos mé-
retekben megszokottakhoz, azonban mikroméretekben eltérő viselkedést mutatnak. A 2-3. ábra szem-
lélteti az eltérő mérettartományt és a mikroméretű szerszámok hasonló geometriai kialakítását.  

Mikromarásnál a forgácsolóél geometriája jelentős hatással van az alkatrész minőségére (mint például 
a felületi minőség és a sorjaképződés), valamint összefüggésben áll a szerszám kopási viselkedésével és 
a folyamat dinamikájával is [8, 9, 50, 59, 70, 71]. A jobb felületi minőség érdekében a sarokrádiuszos 
vagy letöréses forgácsolóélek részesítendők előnyben [50]. A mikromarók élgeometriájának azonban 
nagyobb hatása van a kopással szembeni ellenállóságra, mint az előállított alkatrész minőségére [9]. A 
homlokszögek (γ) esetében a γ=0° nagyobb erőket és alacsonyabb stabilitási határokat (kisebb stabilitási 
területet) eredményez, mint a γ=8° [70]. Egy másik kutatás alapján a 0°-os homlokszög, a 
makroméretekkel ellentétben, nem növelte az erőket, viszont csökkentette a szerszámkopást, összevetve 
10°, illetve 12°-os homlokszögekkel [9].  
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2-3. ábra Egy mikroméretű és egy hagyományos méretű szerszám 

2D-s végeselemes vizsgálatok alapján a forgácsolóél ’erősítésének’ szempontjából a kis forgácsolási 
erő (a kisebb terhelés miatt), valamint a kis szerszámhőmérséklet (az él kilágyulásának elkerülése vé-
gett) a kívánatos. Az összetett minőségi jellemzőket pedig leginkább a homlokszög befolyásolja. Az 
optimális mikromaró tervezési paraméterek SKD 61 anyagminőség esetében: a homlokszög γ=20°, a 
hátszög pedig α=7°, a hozzá tartozó forgácsolási paraméterek pedig: forgácsoló sebesség vc=11,31 
m/min és a fogásmélység ap=0,01 mm [72].  

A szerszámkopás szempontjából a forgácsoló sebesség az egyik fő faktor, melyet az élenkénti előto-
lás, majd a fogásmélység követ [73, 74]. A mikromarási folyamatnak az egyik legnagyobb korlátja a 
szerszámkopás, mivel az esetenként kiszámíthatatlan, továbbá jelentősen befolyásolja a méreteket, a 
felületi minőséget és a szerszáméltartamot is [74]. Ezen okból kifolyólag számos kutatás tárgyát képezi 
a marószerszámok kialakításának, valamint azok teljesítőképességére vonatkozó hatásának vizsgálata.  

A mikromarószerszámok élpreparációja kiemelt fontosságú lehet, mivel alkalmazásukkal stabilizál-
ható a forgácsolóél és csökkenthető a kopás [71]. A kutatások alapján a merítéses forgatással (immersed 
tumbling) jobb eredményt lehet elérni, mint a polírozási eljárásokkal [8]. Az éllekerekedési sugár kiala-
kításának legfőbb tényezője az eljárás alkalmazásának időtartama [59], a nagyobb éllekerekedés hosz-
szabb éltartamot eredményez [71]. Az említett eljárással kialakított geometriáknál nem találtak kráter-
kopási hajlamot. A preparált szerszámok 14%-kal kisebb hátkopási hajlamot mutattak a preparálatlan 
szerszámokhoz képest [59]. A Grade 2 típusú titán forgácsolása során az élpreparálás az aktív erőket 7,5 
N-ról 4 N-ra csökkentette, miközben a felületi minőséget 0,53 μm-ről 0,67 μm-re növelte [8]. Ezzel 
ellentétben az aktív erők közel azonosak voltak az X13NiMnCuAl4-2-1-1 mikroforgácsolása során [71]. 

A szerszámbevonatok mikroméretekben is elterjedtek az előnyeiknek köszönhetően. Alkalmazásuk-
kal a bevonat nélküli szerszámokhoz képest a megmunkálás során csökkenthető az élkitöredezés, az 
éllekerekedés növekedése, a hátkopás, valamint az átmérőváltozás is, ezenkívül javulás érhető el a felü-
leti integritás tekintetében is [1, 74–76]. Előnyösek továbbá a megmunkált felület és a sorjaképződés 
szempontjából is [1, 75], valamint növelik a termelékenységet és a megbízhatóságot [74]. A bevonatok 
széles skálája tartozik a vizsgálatok körébe, mint például a TiN, TiCN, TiAlN, CrN és CrTiAlN, AlCrN, 
a nanokristályos gyémánt, a többrétegű króm, -titán bevonatok, az egyrétegű nanostruktúrájú szilícium, 
-króm, valamint az egyrétegű nanostruktúrájú bevonatok kis, közepes és nagy mennyiségű szilíciummal 
[1, 74–76]. Az eltérő anyagok és vizsgálatok során a TiN [1, 75], az AlCrN [75], a nanoszerkezetű 
TiAlN [76] és az alacsony szilíciumtartalmú nanostruktúrájú bevonatokat [74] találták a legjobbaknak. 

A kopásra a marási stratégiák is jelentős hatással vannak. Kis előtolási sebesség mellett (75 mm/min) 
az egyenirányú és zig-zag pályák esetén a fordulatszám növelése (12 000 – 28 000 1/min) hozzájárul a 
kopás csökkentéséhez, azonban az ellenirányú stratégiára negatív hatást gyakorol. Ezen körülmények 
között a felületi érdesség javul, csökken az Fy erőtartománya, valamint az egyenirány kivételével az Fx 
erőtartománya is. Nagyobb előtolási sebesség (150 mm/min) mellett a fordulatszám növelése mindhá-
rom stratégiánál növeli a kopást, azonban jobb felületet és kisebb Fx és Fy erőtartományokat eredmé-
nyez. Tehát kis előtolási sebesség és nagy fordulatszám mellett az ellenirányú és a zig-zag marás, nagy 
előtolási sebesség és fordulatszám mellett pedig az egyenirányú marás alkalmazása nyújtja a legjobb 
teljesítményt [37]. A stratégiák mellett a szerszám helyzete is fontos szereppel bírhat. Az előrevágási 
(húzómarás) beállítás mérsékli a kopást, mivel ebben az esetben a szerszám vége rövid hosszon érint-
kezik csak a horony aljával [42]. 

Egy másik kutatási irány a tervezhető stabil élrátét kialakulásának vizsgálata, ugyanis segítségével 
növelhető az éltartam, ami különösen fontos lehet a mikroméretű alakadó szerszámok gyártása során. 



7 

Az élrátét képződéséhez a kis hátszög eredményezte a legstabilabb feltételeket. A kutatás alapján a stabil 
élrátét Ti6Al4V esetén nagyobb forgácsoló erőt eredményez, de javítja az előállított felület minőségét 
[77].  

2.4. Megmunkálandó anyagminőség  
A mikromarás sokoldalúságát bizonyítja a megmunkálható anyagok széles köre is. Ebben a fejezetben 

összegyűjtöm a szakirodalomból a mikromarási folyamat vizsgálataihoz alkalmazott anyagminősége-
ket, a fontosabb anyagi jellemzőket, valamint a speciális anyagokat és azok általános alkalmazhatóságát.  

A kisebb szemcseméretű anyagok felhasználása nagyobb pontosság elérését teszi lehetővé [78], de 
emellett fontos az anyag homogenitása is [7]. Azonban, ha a forgácsvastagság az éllekerekedési sugár 
vagy a szemcseméret értéke alá kerül, akkor a munkadarab anyaga nagymértékben befolyásolja a for-
gácsképződést, a deformációs mechanizmust és a folyást [52]. Kisebb szemcseméretű anyagok 
mikromarása esetén nagyobbak az erők [79, 80] és a fajlagos energia is [79], ami azzal magyarázható, 
hogy a forgácsleválasztás a diszlokációk mozgásával megy végbe, melyet a szemcsehatárok gátolnak. 
A kisebb szemcseméretek esetén több a szemcsehatár, ami nagyobb gátló hatást jelent [79]. Az ilyen 
tulajdonságú anyagok alkalmazása nem csak a forgácsolás energetikai jellemzőit befolyásolja, hanem 
hozzájárulhat a felületi minőség javulásához [80], valamint a sorja méretének csökkentéséhez is [78]. 

A mikroforgácsolással kapcsolatos kutatások igen jelentős hányadát az acél anyagminőségek vizsgá-
latai teszik ki, ami a mérnöki világban a legelterjedtebben alkalmazott fémek csoportja. Példának okáért 
sok esetben találkozhatunk az AISI 1045 (részben referencia anyagként) [3, 40, 48, 56, 60], különböző 
korrózióálló acélok [47, 49, 78], valamint edzett acélok [9, 10, 49, 81] mikromarásával is.  

Ezenkívül az alumíniumok megmunkálása is elterjedt [66, 82–84]. Egy gyakoribb típust, az Al7075-
T6-ot példaként említve – általánosságban – széles körben alkalmazzák a repülőgépiparban, mivel köny-
nyű, nagyszilárdságú, -szívósságú és korrózióálló [38]. A lista pedig folytatható a réz, illetve egy nehe-
zen forgácsolható, nikkel bázisú szuperötvözet, az Inconel 718 [44, 52, 85–87] mikroforgácsolásával. 
Az utóbbit stabil struktúra, nagy keménység, nagy deformációs ellenállás, jó kémiai stabilitás jellemzi, 
valamint a hővel és korrózióval szemben is ellenálló [44]. Ezt a típust is gyakran alkalmazzák (szintén 
általánosságban) a repülőgépiparban, továbbá nyomástartó edényekben, óceán és szennyezés szabályo-
zásban [88].  

Az eddig felsoroltakon túl egy másik, szintén erősen kutatott terület a titánnak és ötvözeteinek a 
mikromarása [4, 34, 37, 75], melyeket tipikusan a repülőgépiparban, űrkutatásban, biomedikai eszkö-
zöknél és az orvostudományban alkalmaznak [34, 37, 42, 89, 90]. Ezen anyagokat nagy szilárdság, kor-
rózióállóság és biokompatibilitás jellemzi [37, 80]. A kedvező tulajdonságaik ellenére azonban a nehe-
zen forgácsolható anyagok csoportját erősítik [91], mivel rossz hővezetők, keményedésre hajlamosak, 
valamint erőteljes szerszámkopás és -sorjaképződés jellemzi a megmunkálásukat [34, 37]. A Ti6Al4V 
mikrostruktúrájában elhelyezkedő különböző szemcseméretek és fázisok az anyag deformációs viselke-
dését is befolyásolják. A kisebb szemcseméret és az ötvözetben lévő kisebb mennyiségű β fázis nagyobb 
forgácsoló erőket eredményez, ami a nagyobb élrátét kialakulásáért is felelős [80].  

A nehezen forgácsolható anyagok esetében tipikusan kis forgácsoló sebesség alkalmazható, viszont 
ezáltal a megmunkálásuk nehezen összeegyeztethető a hatékonysággal és gazdaságossággal [44]. 

A szakirodalomban fellelhető nagyszámú publikációk ellenére konkrét miniatűr alkatrészek gyártá-
sával rendkívül kevés esetben találkoztam, emiatt a fentiekben inkább csak általános alkalmazási terü-
leteket említettem. 

A 2-2. táblázatban az általam összegyűjtött, relevánsnak ítélt, mikromarással kapcsolatos publikáci-
ókat foglaltam össze és csoportosítottam a megmunkált anyagok szempontjából. Az anyagok jelölésénél 
megtartottam a forrásokban alkalmazottakat, mivel esetenként az ötvözőtartalom megengedett értéke 
eltér a különböző szabványokban, ezáltal nem feleltethetők meg tökéletesen egymásnak. 
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2-2. táblázat Publikációk csoportosítása a szakirodalomban vizsgált anyagminőségek szerint 
Anyagcso-
portok 

Anyagminőségek és a hozzájuk tartozó publikációk 

Acél AISI 1045:          [35], [48], [56], [57], [92], [93], [94], [95], [46], [96], [97], [98], [99], [100], [101]  
AISI 1015:  [102] 
AISI 1018:  [82] 
AISI 1040:  [60] 
AISI 1050:  [39] 
AISI 4340:  [70], [103], [104] 
AISI P20:  [26], [97], [105] 

S960QL:  [106] 
NAK 80:  [107], [108], [109], [110] 
AISI A2 – lágyított:  [111] 
42CrMo4: [100] 
X13NiMnCuAl4-2-1-1: [71] 
SK2:   [112] 

Edzett acél AISI H13:   [1], [10], [50], [97], [113], [114], [115], [116], [117] 
Martenzites korrózióálló porkohászati acél: [49] 
AISI A2:   [111] 
AISI D2:   [118], [119], [120], [121] 
SKD 61:   [72], [122] 

42NiCrMo16:   [9] 
55NiCrMoV6:   [123] 
X155CrVMo12-1:  [124], [125], [126] 

Korrózió-
álló acélok 

AISI 304:   [36], [127], [128], [129] 
12Cr18Ni9:  [47] 
06Cr25Ni20:  [130] 
90MnCrV8:   [74]   
Stavax:   [73] 
Hastelloy:  [131] 
Rochling 2316:   [132] 

AISI 304L:   [133] 
AISI 316L:   [134], [45] 
AISI 422:   [135] 
X5CrNi1810:   [78], [136], [137] 
X2CrNi18-9:   [138]   
 

Szuperöt-
vözetek 

Inconel 718:    [44], [52], [85], [86], [87], [135], [139], [140], [141], [142] 
Inconel 182:    [143] 
GH4169:         [144] 

Nimonic 75:   [76] 
DD98:   [145] 

Titán és öt-
vözetei 

Ti-6Al-4V:     [4], [34], [37], [53], [65], [75], [77], [80], [91], [135], [146], [147], [148], [149], [150],  
      [151], [152], [153], [154], [155], [156], [157], [158], [159], [160], [161], [162], [163], 
      [164], [165], [166] 
Grade 2 titán:    [8], [42], [131], [167], [168]     
CP titán:     [169] 
TC4:      [170] 

Grade 12 titán:   [171] 

Réz és öt-
vözetei 

Vörösréz:     [172], [173], [174], [175], [176] 
OFC:      [79], [177] 
OFHC réz:     [61], [63], [68], [178] 
360 réz:     [179]   
260 réz:     [41] 
CuZn37:     [131] 

CuZn39Pb1:   [180], [181] 
CuZn39Pb3:   [100] 
CuZn40Pb2:   [136] 
Vörösréz ötvözet:  [182] 
Volfrám réz:   [5], [183] 

Alumínium Al 6061:    [55], [62], [82], [84], [184], [185], [186], [187], [188], [189], [190], [191], [192], [193], 
    [194], [195], [196] 
Al 7075:   [38], [102], [197], [198], [199], [200], [201], [202] 
Al 2024:     [66], [203] 
Al 2124:     [128] 
Al 6082:    [60], [204], [205], [206] 
Al 6351:     [2] 

Al 7050:   [83], [207] 
AA1100:   [208] 
AlCu4PbMgMn:  [209] 

Egyéb Szilícium egykristály: [210], [211], [212], [213], [214] 
Keményfém:     [215] 
WC-15Co:        [216], [217] 
Grafit:    [218]  
LiNbO3:    [219] 
NiTi:    [220] 
PMMA:    [221] 
QBe1.7:    [222] 

OFHC egykristály:  [178]   
Szilícium:   [223] 
KDP kristály:   [224], [225] 
Szinterelt cirkónia:  [226] 
ZrO2:    [227]   
Üveg:   [228] 
CFRP:  [229] 

  
A mikromarás egyik fő alkalmazási területe a mikrofröccsöntő szerszámok előállítása. Az ilyen al-

katrészekhez alapanyagként gyakran edzett acélokat alkalmaznak, a szakirodalomban viszont relatív 
kevés kutatás foglalkozik ezen anyagcsoport mikromarásával (2-4. ábra). A nehezen forgácsolható 
edzett acélok vizsgálatának fontosságát [6] is hangsúlyozza. A kedvező tulajdonságainak köszönhetően 
– ideértve a nagy melegszilárdságot és a jó meleg-kopásállóságot, a jó szívósságot és a hősokkállóságot 
[230] – edzett AISI H13-at választottam a vizsgálataim alapanyagául. Ez egy gyakran alkalmazott 
anyagminőség a hagyományos méretű fröccsöntő szerszámok esetében, ezáltal a mikroméretekben tör-
ténő alkalmazáshoz is megfelelőnek tűnik. Mindezek pedig szükségessé teszik a mikromarás során tör-
ténő vizsgálatát.  
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2-4. ábra A kutatásokban megjelenő anyagok százalékos eloszlása a 206 tudományos publikáció alapján 

A mikrofröccsöntő szerszámok terén az ipar felől igényként mutatkozik azoknak a korrózióállósága 
is, valamit a 2-4. ábra alapján is jól látható, hogy viszonylag kisszámú kutatás foglalkozik ezen anya-
gokkal és azok nagy része sem az edzett állapotú, martenzites szerkezetűt vizsgálja. A termékpalettáról 
a korrózióállóságnak [231], a jó szívósságnak, a kopásállóságnak és a polírozhatóságnak köszönhetően 
az edzett Böhler M303 anyagminőségre esett a választásom. Hagyományos méretekben ez is alkalmas 
fröccsöntő szerszámok előállítására, mely előrevetíti a mikroméretekben történő alkalmazhatóságot, va-
lamint indokolja a vizsgálatának szükségességét is. 

2.5. Hűtő-kenő anyagok hatása 
A hűtő-kenő folyadékok alkalmazásának az alapvető célja a forgácsolással előállított alkatrészek mi-

nőségének és a megmunkálás gazdaságosságának növelése. Ezen anyagok alkalmazása 
makroméretekben javítja a felületi minőséget, kedvezően hat a szerszámkopásra és a forgácsolás erőha-
tásaira. Segítségükkel csökkenthető a hődeformáció, ami hozzájárul a geometriai pontossághoz, vala-
mint a forgácseltávolítást is segíti [232, 233]. A hűtő-kenő folyadékoknak viszont jelentős problémái is 
vannak, mégpedig, hogy káros hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre. Ezért napjaink-
ban a környezetbarát módszerek kerülnek előtérbe, mint a szárazforgácsolás, a minimálkenés, a 
nanofolyadékos minimálkenés és a kriogén hűtés [152, 234, 235].  

Számos kutatás folyik a hűtő-kenő anyagok hatásának vizsgálatával mikroméretekben is. A 
minimálkenés esetében a szerszáméltartam növeléséhez már kis mennyiségű olaj is (1,88 ml/h) elegendő 
lehet, viszont a szerepe kiemelt fontosságú, ugyanis a tiszta levegő önmagában nem növeli az éltartamot 
SKD 61 anyagminőség esetében. Minimálkenés hatására a hátkopás 60%-ra is lecsökkenhet a száraz-
megmunkáláshoz képest [122]. Az előző állítással ellentétben Ti6Al4V mikromarása során több, mint 
kétszeres forgácsolt úthossz figyelhető meg a száraz megmunkálási körülmények között, melyet az 
élrátétképződés magyarázhat, ami védte a szerszámot. Ezeken kívül a kopási viselkedés is eltérő, szá-
razmegmunkálásnál az éllekerekedés növekszik, minimálkenésnél viszont inkább a másodlagos hátfe-
lületi kopás jellemző [153].  

A sorjaképződést a szerszámgeometria és a munkadarab anyagának tulajdonságai mellett a hűtő-kenő 
anyagok is befolyásolják [236]. Az elárasztásos hűtés és a nagy mennyiségű kenőanyag alkalmazása 
(bath lubrication) kedvező hatással van a sorjaképződésre [137]. A minimálkenés hatása viszont meg-
oszló. A kisebb kopásnak köszönhetően, a jobb állapotú szerszám miatt kedvező hatású is lehet [122], 
más források szerint viszont az alkalmazása növeli a felső sorja magasságát [137, 153]. A különbségek 
az eltérő kopási viselkedésből adódó másféle szerszámgeometriának tudhatók be. Az eddigieken túl a 
marási stratégia is befolyásolja a sorjaképződést (lásd 2.9 fejezet), szárazmegmunkálás esetén az 
egyenirányú felső sorja nagyobb, viszont minimálkenés alkalmazásakor a stratégiák között már nincs 
jelentős különbség [153].  

A felületi minőség esetében is ellentétes eredményekkel találkozhatunk. Egyes kutatások szerint a 
minimálkenés kedvezően hat a felület minőségére [122, 153], ami azzal magyarázható, hogy a lecsök-
kenő adhéziós hajlam miatt nem alakul ki élrátét. Más kutatásban viszont a legkisebb Ra értékét száraz 
megmunkálási körülmények esetén tapasztalták [154]. A kenőanyagok a mikromarási folyamat dinami-
kus viselkedésére is hatással vannak. Ti6Al4V-n a stabilitási határok jelentős javulása figyelhető meg, 
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ami 100 000 1/min-nél 20%-os növekedést jelent. Ezenkívül létezik egy határfordulatszám is, ami alatt 
a folyamat nem érzékeny a kenésre, felette viszont már igen [4].  

A hagyományos hűtés-kenési módszerek mellett hibrid hűtő-kenő rendszerek is megjelentek. A 
minimálkenés -10 °C-os levegővel kombinálva kedvező hatással van a mikromarási folyamatra, azon-
ban a hidegebb, -30 °C-os levegő már a túlzott forgácsképződés miatt negatív hatású volt a szerszám-
kopásra és a sorjaképződésre. Ennek a hűtő-kenő rendszernek az alkalmazásával a sorjaméret nem mutat 
jelentős változást a forgácsolás előrehaladtával, ami mikromarásnál egy jelentős előny [154]. Egy másik 
megközelítés alapján a „minimálkenésbe” kevert nanoméretű gyémántszemcsék (35 nm) és a hideg (-
25 °C, 0,15 MPa nyomású) CO2 gáz hatékony megoldás a forgácsolási erők, a szerszámkopás és a súr-
lódási tényező csökkentésére, és a felületi minőség javítására. Az első három jellemzőhöz kisebb kon-
centrációban szükséges a „nanogyémánt” a nanofolyadékban (~ 0.1 m/m%), míg ha a felületi érdességet 
szeretnénk javítani, akkor nagyobb koncentráció szükséges (1.0 m/m%) [152].  

A szakirodalom alapján a kenési módok hatásáról megoszló véleményekkel találkozhatunk a szer-
számkopás, a sorjaképződés, valamint a felületi minőség tekintetében is. Figyelembe véve a környezet-
tudatos gyártást (green manufacturing), valamint a tudományos publikációkban található inkonzisztens 
állításokat, melyeket részben az eltérő anyagok különböző tulajdonságai okozhatnak, a kutatásom során 
a száraz megmunkálási viszonyokra fókuszáltam. 

2.6. Mikromarás energetikai viszonyai 

2.6.1. FORGÁCSOLÁSI ERŐK 

Mikromarásnál a méretcsökkenésből adódóan az erők nagysága abszolút értékben lényegesen kisebb, 
mint makroméretű marás esetén. Jellemzően az erőamplitúdók a néhány tized és a néhány tíz Newton 
között helyezkednek el, azonban ezek relatív mégis nagynak tekintendők. Az erőhatások ismerete, nyo-
mon követése fontos, mivel számos tényezővel kapcsolatban szolgáltatnak információt, mint például a 
forgácsképződés, az anyagleválasztás mechanizmusa, a szerszám pillanatnyi állapota [51], valamint az 
erőjelek elemzéséből a rezgésekről is képet kaphatunk. Mindezek hozzájárulnak a folyamat 
előrejelezhetőségének javításához, a szerszám- és folyamatfelügyelet megalapozásához, a szerszámko-
pás csökkentéséhez, illetve a folyamat megbízhatóságának növeléséhez. 

Mikromarásnál a mérethatás miatt a szerszám éllekerekedése fontos szerepet játszik, mert befolyá-
solja a minimális forgácsvastagságot, ami pedig nagymértékben kihathat az anyageltávolítási/ 
anyagdeformációs mechanizmusokra. Mivel az rβ értéke, illetve a szerszám egyéb jellemzői folyamato-
san változnak a kopás miatt, ezért számos kutatás tárgyát képezi a kopás forgácsolási erőkre gyakorolt 
hatásának vizsgálata [75, 139].  

A kopás előrehaladtával, ezáltal az éllekerekedési sugár növekedésével az erőhatások alapvetően nö-
vekednek [66, 70, 79], az axiális erőkomponens viszont nem minden esetben mutat változást [237]. Ez 
az erőteljesebb vasalási jelenségnek köszönhető, ami akkor lép fel, ha a forgácsvastagság értéke a mini-
mális forgácsvastagság alatt van [47, 61, 172]. Ennek a vasalási zónának a legfontosabb jellemzője a 
nagy súrlódási erőkben rejlik, ami az egyenetlen forgácsképződés miatt következik be. A jelenség kis 
súrlódási együtthatójú szerszámokkal csökkenthető, pl.: TiN és AlCrN bevonatok alkalmazásával [75]. 
Kis elméleti forgácsvastagságnál a vasalási jelenség hosszabb ideig van jelen minden egyes élbehatás 
során, amíg a szerszám ténylegesen elkezd forgácsolni (2-2. ábra). Következésképpen nagyobb élen-
kénti előtolásnál, amikor az elméleti maximális forgácsvastagság értéke is nagyobb, akkor az egyes 
élbehatások során hamarabb elérjük a hmin értékét, ezáltal a vasalás részaránya lecsökken [52]. A kuta-
tások kitérnek a nyíróerő és a vasalásból adódó erő arányának elemzésére is. Ez 5 µm-es éllekerekedési 
sugár esetén OFHC réz megmunkálásánál rendre 55% és 45%, de a sugár növekedésével az itt látható 
különbség is növekszik [79]. Az erőhatások növekedésének további magyarázata lehet a hőmérséklet 
miatt felgyorsult kopás, különösképpen az éllekerekedési sugár növekedése (a tanulmány Ti6Al4V 
anyagon készült) [53]. A nagyobb lekerekedés geometriai szempontból is változásokat okoz, mivel na-
gyobb negatív homlokszöget eredményez, ami szintén hatással van a nyíró- és ploughing erőkre. A mi-
nimális forgácsvastagság értéke alatt a vasalás hatásának köszönhetően a fajlagos forgácsoló erő is je-
lentős növekedést mutat, tehát mikromarásnál az előtolás túlzott csökkentése nem célravezető [47].  
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A forgácsolási paraméterek forgácsoló erőre gyakorolt hatása is a vizsgálatok fontos tárgyát képezi. 
Alapvetően az élenkénti előtolás és a radiális fogás növelése növeli az erőket [38, 44], ami nem váratlan 
a növekvő forgácskeresztmetszetnek köszönhetően. Az élenkénti előtolást viszont célszerű a kritikus 
hmin érték fölé választani, miközben a radiális fogást kicsire választjuk az erők csökkentése céljából [44]. 
A forgácsolási sebesség erőkre gyakorolt hatása pedig elhanyagolható [107].  

Az erőhatások a marási stratégiáktól is függenek: félátmérős ellenirányú marásnál alacsonyabbak az 
erőhatások, mint félátmérős egyenirányú marás esetén [40]. Ultrafinomszemcsés acélnál az erőkompo-
nensek aránya (Z az X-hez) nagyobb, mint a normál szemcseméreteknél. Továbbá ezen anyagok alkal-
mazásával csökken a nyíróerő, miközben a súrlódási erők növekszenek [78]. Kisebb szemcseméretek 
esetén nagyobb erők figyelhetők meg [79, 80].  

De Oliveira és mtsai. [48] vizsgálatai alapján az élenkénti előtolás kétszeresére növelése a fajlagos 
forgácsoló erőt átlagosan 22%-al, a fogásmélység duplájára növelése pedig 13%-al csökkentette. Mind-
ezek makroméretekben csupán 18% és 7%-ot jelentettek. Más publikációban, más anyagon végzett vizs-
gálatoknál is hasonló eredmények jelennek meg [47]. A forgácsolás energetikai aspektusával részletesen 
foglalkozó kutatások a fajlagos forgácsoló erő esetében egy új szakaszhatárt azonosítottak a 
mikroméretű forgács képződésének tartományában [106]. 

Számos kutatás foglalkozik az erőhatások modellezésével is (erről részletes áttekintést a 2.10 fejezet 
ad). Egyes erőmodellek alkalmasak a kopás hatásainak figyelembevételére, és jó közelítéssel leírni az 
eredményeket a változó körülmények között is [139]. Más kutatók szerint pedig az erőhatások becslése 
alapján kellene meghatározni a forgácsolási paraméterek értékeit, figyelembe véve az éllekerekedési 
sugár szerepét is [7]. 

2.6.2. FORGÁCSOLÁSI HŐMÉRSÉKLET 

A hőmérséklet fontos szerepet játszik az összes fémforgácsolási folyamatunkban, mivel jelentős ha-
tással van a szerszámok kopására, a felületi minőségre [66, 82], valamint közvetlen hatást gyakorol a 
maradó feszültségekre, 3D torzulásokra és a mikrokomponensek méretpontosságára is [91]. 
Mikroméretekben már a hőtágulás szerepe is jelentőssé válik [82]. A hőmérséklet a növekvő forgács-
vastagság (élenkénti előtolás) és fogásmélység esetén növekszik. A legnagyobb értéket pedig az 
élbelépést követően, 90°-os szögelfordulásnál, a maximális forgácskeresztmetszetnél éri el minden 
élbehatás során [82, 91]. A kis élenkénti előtolás viszont a munkadarab felületén főleg képlékeny defor-
mációt okoz, ami nagyobb hőmérsékletet és adhezív kopást eredményez [183]. A hőhatásnak azonban 
csupán egy kis része koncentrálódik a szerszám és a munkadarab érintkezéséhez. A megfigyelések alap-
ján (Al2024-T6), amikor a h/rβ arány eléri a 40%-ot, akkor a maximális hőmérséklet mezeje a homlok-
felületről a forgácsolóél sarkához és a hátfelületre helyeződik át [66]. A rövidebb élekkel és rövidebb 
átmeneti szakasszal rendelkező szerszámok alkalmazásával – a jobb hővezetésnek köszönhetően – csök-
kenthető a maximális szerszámhőmérséklet [82].  

Számos kutatás foglalkozik a mikromarás hőmérsékletének mérésével és szimulációjával is. A szer-
szám hőmérsékletére vonatkozó vizsgálatok alapján a növekvő éllekerekedési sugárral – 0; 3,2; 5; 7 µm 
– csökken a szerszám hőmérséklete, ez Al2024-T6 esetén rendre 57,5; 51,5; 45,4; 40,4 °C hőmérséklet 
értékeket jelent. Az itt látható eredmények a hagyományos méretű maráshoz képest alacsonyak [66]. 
Egy másik kutatás eredményeiben [82] AISI 1018 acélon 91,85 °C-os szerszámhőmérsékletet tapasztal-
tak vc=37,68 m/min és vf=200 mm/min forgácsolási paraméterek mellett, míg Al6061-T6-on 49,85 °C-
t vc=37,68 m/min és vf=700 mm/min paramétereknél. Annak ellenére, hogy az acélnál kisebb az előtolás, 
ez nem váratlan eredmény, mivel annak a folyáshatára sokkal magasabb, mint az alumíniumé. A for-
gácsleválasztási zónában kialakuló hőmérsékletek szintén a vizsgálatok tárgyát képezik. Ti6Al4V anya-
gon végeselemes szimulációk alapján (vc=31,415 m/min, fz=1 µm és ap=30 µm paraméterek mellett) 
845,3 °C maximális hőmérséklet értéket állapítottak meg [53], más forrásokban szintén viszonylag ma-
gas – 420 °C [148], 454-655 °C [91] – hőmérsékletek találhatók. NAK 80 acél esetében a másodlagos 
nyírási zónában jelent meg a legnagyobb hőmérséklet, ami 210 °C (vc=36 m/min, fz=2,5 µm) [107]. 
Mivel a munkadarab és a szerszám közötti kontaktidő nagyon rövid, az ausztenites korrózióálló acélon 
végzett kutatások alapján nem tapasztalható termikusan indukált kilágyulás még nagyobb forgácsoló 
sebességek esetén sem [137]. 
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A szakirodalom alapján a forgácsolási hőmérsékletek vizsgálata egy kevéssé kutatott területet jelent, 
melynek oka az lehet, hogy a kis méretek miatt egy rendkívül nehéz feladatról van szó. Ezen területen 
a vizsgálatokra inkább a numerikus módszereken keresztül nyílik lehetőség. A tudományos publikációk 
alapján mikroméretekben a forgácsolás során keletkező hőmérsékletek jóval kisebbek, mint a hagyomá-
nyos méretekben. A mikroméretű szerszámok hőmérséklete jellemzően 100°C alatt helyezkedik el. 

2.7. Rezgések és dinamikai viselkedés 
A mikromarási folyamat a méretcsökkenésből adódóan kisméretű szerszámokat igényel, melyek me-

revsége egy nagyságrenddel kisebb, mint a hagyományos méretekben alkalmazottaké [149]. Ez a kor-
látozott merevség komoly akadályt/ kihívást jelent az olyan nehezen forgácsolható anyagok megmun-
kálásakor, mint az edzett acélok és a titánötvözetek [4, 149]. A szerszámok kis merevségén túl a nagy 
fajlagos forgácsoló erő is veszélyezteti a folyamat stabilitását és termelékenységét. Az élbehatások mi-
atti vasalási jelenség és a hátfelületi érintkezés miatti folyamatcsillapítás azonban lehetőséget kínál a 
mikromarás stabilitásának a javítására [180, 238]. A dinamikus jelenségek kialakulásáért és az erőteljes 
szerszámelhajlásért szintén a szerszámok kis merevsége felelős [9]. Ez a jellemző viszont nagy fordu-
latszámok alkalmazásával kompenzálható, tehát stabilizálható a forgácsolási folyamat, köszönhetően a 
kisebb forgácsterhelésből adódó kisebb forgácsoló erőnek [4, 9]. Ezzel szemben az erőhatások dinami-
kus változása akár instabillá is teheti a folyamatot. Ezenkívül a forgácsterhelés csökkentése a vasalási 
jelenség erősödését eredményezheti, ami akár egy nagyságrenddel nagyobb rezgéseket is gerjeszthet 
[149]. A nagy fordulatszámok esetében a hőfejlődés is nagyobb lesz, ami a munkadarabanyag rossz 
hővezetésével, pl.: Ti6Al4V, társulva szintén kihat az erőkre és az instabil viselkedésre [4]. 

Ahogyan a szakirodalomból ismeretes, a rezgések és a „chatter” keletkezése a nem stabil forgácsolási 
körülmények miatt rossz felületi minőséget és a szerszám tönkremenetelét is okozhatják [39, 40, 149, 
209]. Az öngerjesztett rezgések leggyakoribb formája a regeneratív „chatter”, ami a forgácsolási folya-
mat instabilitását okozza [4]. Figyelembe véve a mikromarási folyamat speciális jellemzőit, mint a kis-
méretű szerszám (<1 mm) relatív nagy ütése és -deformációja, megállapítható, hogy a folyamat dinami-
kus viselkedése komplex [40]. A [40] és [149] tanulmányok az erőteljes rezgések jelenlétét mutatják be 
a felületen hagyott jellegzetes mintázat elemzésén és a gyors Fourier transzformáción (FFT) keresztül. 
Az ehhez hasonló öngerjesztett rezgések kialakulása jelenti az egyik fő akadályt a termelékenységgel és 
az alkatrész minőségének javításával szemben [239]. A mikromarás esetében a kisméretű elméleti for-
gácsvastagságnak és a forgácsolóél forgácsképződésre gyakorolt hatásának köszönhetően a regeneratív 
hatások erősebbek, mint makroméretekben [209]. Annak érdekében, hogy a szerszám kis merevsége 
miatt kialakuló rezgések, deformációk és egyéb hibák elkerülhetők legyenek, nagy hangsúlyt kell fek-
tetni a mikromarási folyamat mechanikájának és dinamikájának vizsgálata során a forgácsolási erők 
elemzésére [83, 209]. A folyamat instabil rezgési viselkedésének tanulmányozása során figyelembe kell 
venni a mérethatást, a giroszkópikus nyomatékot, a forgási inerciát, a strukturális nemlinearitásokat és 
a folyamat csillapítását is [96].  

A szakirodalomban fellelhetők különböző dinamikus mikromarási modellek is, többek között a for-
gácsoló erők és a rezgések előrejelzésére. Ezekben a modellekben a szerszámütést, a szerszámél aktuális 
pályájának kapcsolatát több azt megelőző szerszámél trajektóriával, a munkadarab rugalmas visszaru-
gózását (ha h<hmin,), a forgácsolóél gyártásból adódó pontatlanságait és a főorsó hibáit is figyelembe kell 
venni [2, 240]. 

A szerszám rezgési trajektóriáira és a folyamat reprodukálhatóságára kedvező hatást gyakorolhat már 
a kicsi, ~0,1 mm-es sarokrádiusz is. Ezenkívül a szerszám éllekerekedési sugara is kiemelt szereppel 
bír, mivel az jelentősen befolyásolja a minimális forgácsvastagságot. Az éles forgácsolóélek pedig már 
kis fogásmélységnél is rezgéseket gerjeszthetnek [209].  

A stabilitási görbék meghatározása is fontos szereppel bír a stabil forgácsleválasztási körülmények 
szempontjából, ezért számos kutatás tárgyát képezik [70, 103, 149]. A növekvő szerszámütéssel, vala-
mint az élenkénti előtolás növelésével a stabilitási terület lineárisan csökken a nagyobb erőknek köszön-
hetően [103]. A stabilitási határok növelhetők a munkadarab előmelegítésével, mivel az anyag lágyulá-
sának következtében a forgácsolási erők lecsökkennek [70]. Az élgeometria tekintetében a γ=0°-os hom-
lokszög alacsonyabb stabilitási határokat és nagyobb erőhatásokat eredményez, mint a γ=8°. Ezek a 
hatások pedig még erőteljesebbek a nagyobb elméleti forgácsvastagságok esetében [70].  
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A stabilitási diagramok meghatározásához elengedhetetlen a mikromarószerszámok dinamikájának 
vizsgálata, melyhez a szerszám csúcsának frekvencia válaszfüggvénye (FRF - frequency response 
function) szükséges. Az FRF meghatározása a kis méretek következtében meglehetősen nehéz, ezért 
azok analitikus megközelítéssel és végeselemes modál analízissel vizsgálhatók [39, 146]. A [146]-ban 
látható vizsgálat alapján a szerszám 1. ’mode’ sajátfrekvenciája 4851 Hz, a második 5081 Hz, a harma-
dik pedig 7170 Hz, ezzel ellentétben egy másik kutatásban [51], hasonló l/d viszonyú szerszámnál az 1. 
hajlító sajátfrekvencia >250 000 Hz. Mindezek alapján a szerszám sajátfrekvenciája, kialakítástól füg-
gően, egy nagyságrendbe eshet a folyamatot jellemző frekvenciákkal.  

2.8. Mikromart felületek minősége 
A mikrokomponensek egyik kritikus kvalitási jellemzője a felületi minőség, ezért a kutatásoknak egy 

jelentős része annak vizsgálatára irányul, hogy milyen tényezők miként befolyásolják azt. A mikromart 
felületek átlagos felületi érdessége jellemzően néhány század és néhány tized (jellegzetesen Ra=0,05 - 
0,3 µm), míg az egyenetlenség-magasság értéke néhány tized és néhány µm között változik (jellegzete-
sen Rz=0,3 - 3 µm).  

A szerszám geometriai jellemzői közül az éllekerekedési sugár van jelentős hatással a felületi minő-
ségre [71]. A legkedvezőbb minőség akkor érhető el, ha az elméleti forgácsvastagság és az 
éllekerekedési sugár megegyezik, mivel ebben az esetben kompromisszum van a hagyományos nyírási 
mechanizmus és a vasalási jelenség aránya között [50]. Mivel a forgácsolás előrehaladtával a szerszám 
geometriai jellemzői változnak, például az éllekerekedési sugár növekszik [66], ezáltal a felületi minő-
ség szorosan függ a szerszám kopottsági állapotától [122], továbbá ez kihat a felületi integritásra és a 
geometriai pontosságra is [32].  

A mikromarással előállított felületeken megjelenő hibák fő formái az előtolási nyomok, az anyagtör-
melékek, a képlékeny oldalirányú áramlás nyomai és az anyagelkenődések. A szerszámkopás előreha-
ladtával ezek közül főként az anyagtörmelékek mennyisége és a képlékeny oldalirányú áramlás nyomai 
válnak jelentősebbé [150]. A mikromart felületek sajátosságai miatt a szerszámátmérő csökkentésével 
csak kismértékű javulást lehet elérni [49]. A forgácsolási hosszal, az alkalmazott élenkénti előtolás függ-
vényében kedvezően is változhat a felületi minőség. Egy Ti6Al4V-n végzett tanulmány alapján, 3 - 3,5 
μm éllekerekedésű, TiAlN bevonatos szerszám esetében, fz=0,3 μm-nél a forgácsolási hosszal növekszik 
az érdesség. Ezzel szemben, fz=5 μm-es élenkénti előtolásnál a felületi érdesség csökkenést mutat egé-
szen 650-700 mm forgácsolt hosszig, ahol minimuma van, és csak ezt követően indul növekedésnek. 
Emiatt az előtolás megválasztásakor célszerű az fz értékét kicsivel az éllekerekedési sugár értéke fölé 
választani [151].  

A kutatásokban a forgácsolási paraméterek hatásáról megoszlanak a vélemények. Egyes kutatások 
szerint a forgácsoló sebességnek és az előtolásnak nincs jelentős hatása a felületi minőségre [77, 122]. 
Emiatt javasolt a nagyobb előtolás értékek alkalmazása, mivel az nem rontja szignifikánsan a felületi 
minőséget, azonban a termelékenység szempontjából előnyös [208]. Viszont ezekkel ellentétben, a [52] 
és [183] szerint az élenkénti előtolás, valamint a vc hatása is jelentős. A sebesség növelésével javuló 
felületi minőségről számol be a [241] is. A kisebb forgácsoló sebességek esetén a felületi minőség rom-
lásának oka a fokozódó élrátétképződés lehet. Az élenkénti előtolás növelése pedig geometriai pontat-
lansághoz vezet, miközben az abrazív kopás erősödésének következtében a forgácsolóél lekerekedését 
okozza és növeli a képlékeny deformációt a munkadarab felületén [183].  

A mikromarási folyamat során a felületminőség tekintetében is a szerszám kis merevsége az egyik 
legnagyobb akadály. A folyamat során ébredő forgácsoló erők a szerszám deformációjához vezetnek, 
ami kihat a megmunkált felület minőségére is [83, 187]. A munkadarab anyagának tulajdonságai is ha-
tással vannak a felületi minőségre, a kisebb szemcseméretű anyagok alkalmasak lehetnek annak a javí-
tására [80]. A marási stratégiáknál az ellen- és egyenirányú marás más-más textúrát eredményez. Az 
egyeniránynál az anyag nagyobb mértékben szenved nyomás általi deformációt [80]. A fogásszélesség 
(ae) is kihat a felületi minőségre. A kis ae értékek jobb felületi minőséget eredményeznek. Emellett 
viszont minden fogásszélességhez tartozik egy preferálandó élenkénti előtolás érték, amellyel együtt 
már megfelelő forgácsvastagság érték érhető el [73].  

Az alábbiakban egy áttekintő táblázat (2-3. táblázat) látható, melyben a mikromarási folyamat során 
előállított felületek minőségét jellemző értékeket foglalom össze különböző anyagminőségek esetén. A 
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bemutatott adatoknál az adott publikációkból származó eredmények tartományát gyűjtöttem össze. A 
mikrofröccsöntő szerszámok esetében Rz<1 μm javasolt a darabok jó eltávolíthatósága érdekében [242].  

2-3. táblázat A mikromart felületek jellemző érdességértékei különböző anyagminőségek esetében 
Anyag Forrás Paraméter Érték (μm) 
AISI 1045 [101] Ra ~0,15 - ~0,25 
  Rz ~2,4 - ~3,7 
AISI 1045 [51] Rz ~1 - ~3,5 
X13NiMnCuAl4-2-1-1 [71] Rz   0,34    0,56 
AISI H13 [50] Ra ~0,14 - ~0,26 
AISI D2 [120] Ra   0,15 -   0,31 
AISI H11 [81] Ra ~0,05 - ~0,3 
  Rz ~0,3 - ~2 
Stavax [73] Sa ~0,4  - ~1,4 
Al 6061 [196] Ra ~0,8 - ~1,8 
Al 6061 [191] Ra ~0,03 - ~0,09 
AA1100 [208] Ra   0,02 -   0,399 
Ti6Al4V [80] Sa ~0,025  - ~0,035 
  Sq ~0,040 - ~0,045 
Ti6Al4V [150] Ra ~0,110 - ~0,175 
Ti6Al4V [151] Sa ~0,25 - ~0,65 
WC-15Co [217] Ra ~0,02 - ~0,15 
W78Cu22 [5] Ra ~0,096 - ~0,104 
Szilícium [210] Ra   0,053 -   0,313 

 
Összevetve a mikroméretű marást a hagyományos méretű marással a felületi érdesség szempontjából, 

az tapasztalható, hogy mikromarás esetén átlagosan egy nagyságrenddel kisebb felületi érdesség érhető 
el [243–245]. 

2.9. Sorjaképződés mikromarásnál  
A mikromarás technológiájának jelentős problémái közé tartozik az erőteljes sorjaképződés is. A 

sorja mérete abszolút mértékben jóval kisebb, mint hagyományos méretű marás esetén, azonban a jel-
lemző méreteket tekintve relatív nagy. Emiatt az eltávolításuk igen nagy kihívást jelent [34, 93]. 
Mikroméretekben a sorja mérete a szerszám átmérőjét is megközelítheti [208], ezáltal nagymértékben 
befolyásolja az alkatrész minőségét és rontja annak teljesítményét [34, 236].  

A sorja kiküszöbölésére, csökkentésére a szakirodalomban kétféle megközelítéssel találkozhatunk. 
Az egyik a megmunkálás utáni eltávolítás, azonban a sorjázási technika vagy a paraméterek helytelen 
megválasztása mérethibát, sérülést, felületi hibát vagy maradó feszültséget is okozhat [84]. A másik 
megközelítés pedig a sorja megmunkálás közbeni csökkentése. A sorjaméret forgácsolás közbeni mini-
malizálása és kontrollálása érdekében a modellezés fontos szereppel bírhat [236], továbbá a szerszám-
kopás (például az él kopása, hátkopás) is kiemelt jelentőségű [75, 208]. A forgácsolás előrehaladtával a 
szerszám állapota folyamatosan változik, ezért az jelentősen befolyásolja a sorjaképződést. A szerszám-
kopás növekedésével általánosságban a sorjaméret növekszik [75, 208], ezáltal a megfelelő paraméterek 
kiválasztása érdekében fontos lenne a szerszám tényleges állapotának az ismerete [208]. Eredendően a 
nagyobb forgácsoló erők nagyobb sorját eredményeznek [77]. Az élrátét- és a sorjaképződés között 
egyes szakirodalmak alapján nincs [77], más források szerint viszont van szoros korreláció [246]. 

A kutatók számos anyagminőségen elemezték a marási stratégiák hatását, mint például OFHC [177], 
Inconel 718 [52], Ti6Al4V [75], AA1100 [208], AISI 1045 [3], Al6061-T6 [84], X5CrNi18-10 [137]. 
A kutatásokban többnyire az egyenirányú felső sorját találták nagyobbnak, de a szakirodalomban ennek 
az ellenkezőjével is találkozhatunk [220, 247]. Az egyenirányú oldalon kialakuló felső sorja mérete 
nagyobb, azonban a vastagsága kisebb, mint az ellenirányú oldalon megjelenőé [45, 220]. Mindezek 
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ismeretében a megmunkálás végén egy további marási folyamat javasolt kis fogásszélességgel és ellen-
irányú stratégiával a sorja eltávolítására [177]. A sorjamérettel ellentétben viszont az egyenirányú olda-
lon jobb az oldalfal minősége [84, 137]. Szemben a felső sorjával, a kilépési sorja esetében az ellenirá-
nyú oldal tűnik kedvezőtlenebbnek [34] és [248] alapján, viszont [208] szerint a kilépési sorja közel 
megegyező méretű mindkét oldalon.  

A marási stratégiák mellett a forgácsolási paraméterek, a munkadarab anyagának tulajdonságai, a 
mikrostruktúra, a szerszámgeometria, a bevonatok és a hűtő-kenő anyagok is hatással vannak a 
sorjaképződésre [78, 236, 249]. A forgácsolási paraméterek közül a forgácsoló sebesség, valamint az 
elméleti forgácsvastagság és az éllekerekedési sugár aránya a legfontosabb [52]. A h/rβ arány növelésé-
vel a sorjaméret csökkenthető, köszönhetően a vasalási jelenség és a mérethatás csökkenésének [3, 9, 
50, 220], ezzel ellentétben [137]-ben az előtolás növelésével növekvő felső sorja-magasságról számol-
nak be, ami azzal magyarázható, hogy a megnövekedett anyagmennyiség nem távolítható el folyamato-
san egyetlen élbehatás alatt.  

A sorjaképződésre kedvező hatással van a nagyobb vc és a kisebb ae [3, 34, 137, 220], valamint a 
fogásmélység és a szerszámátmérő arányának a csökkentése [147] és a legtöbb szerszámbevonat is [1, 
76]. A bevonatos és bevonat nélküli szerszámok a forgácsolás kezdetekor közel azonosan teljesítenek, 
azonban az eltérő kopási viselkedés miatt a bevonat nélkülinél a sorja erőteljesebb növekedést mutat 
[76]. A kisebb szemcseméretű anyagok alkalmazása is kisebb sorjanagyságot eredményez. Ennek ma-
gyarázata az, hogy a normál szemcseméretek esetében a forgácsoló erő hirtelen lecsökken a forgácsolás 
végénél a változó nyírási szöggel, és a nagyméretű sorja ott marad az előállított struktúra élén. Az 
ultrafinom szemcsés anyagoknál viszont a forgácsleválasztás végénél az erőcsökkenés fokozatosan 
megy végbe [78]. A szerszámgeometria tekintetében a – publikációk alapján – a pozitív homlokszögű 
és nagy spirálszögű, éles szerszámok használata előnyös [137], ezzel ellentétben [42]-ben a nagyon kicsi 
spirálszöget tették felelőssé, amikor a főorsó bedöntését alkalmazták a sorjaképződés minimalizálására.  

További, speciális körülmények kialakításával is találkozhatunk a sorjaméret csökkentésének érde-
kében. Például a [222]-ben adhezív tapadású támogató anyagok alkalmazását mutatták be, amivel fo-
kozható a munkadarab élének a merevsége. Ennél az eljárásnál egy, a későbbiekben eltávolítható plusz 
réteget viszünk fel az anyagra. Ebben az esetben a sorja a támogató anyagon képződik, mely a megmun-
kálás után nyom nélkül eltávolítható a keletkezett sorjával együtt. Speciális kialakítású, kúpos szerszá-
mok alkalmazásával szintén csökkenthető a felső sorja mérete, ezenkívül a ferde falak miatt a kilépési 
sorja is. Képlékeny anyagok esetében pedig a rendkívül éles, gyémánt egykristály szerszámok alkalma-
zása javasolt, azonban a hatékony használatukhoz nagy pontosság és rezgésszabályozás szükséges [84], 
[185]. 

Az itt látható speciális eljárások többlet költségeket, illetve időráfordítást eredményeznek, ami a ha-
tékonysággal számos esetben nehezen egyeztethető össze. Viszont kitűnik az áttekintésből, hogy az al-
katrészek minőségét jelentősen befolyásoló sorjaképződés a mai napig komoly kihívásokat támaszt a 
korszerű gyártástechnológiával szemben. A szakirodalom alapján ellentmondások is fellelhetők a terü-
leten, emiatt a sorjaképződés kutatására továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani. 

2.10. Mikromarás modellezési lehetőségei 
Napjainkban a modellezés jelentősége egyre nagyobb, mivel a korszerű számítógépek egyre bonyo-

lultabb szimulációk elvégzését teszik lehetővé, mindezt a kísérleti módszerekhez képest lényegesen ala-
csonyabb költségek mellett. A mikromarási folyamatnak számos jellemzője van (például a forgácsolási 
hőmérséklet, feszültségek, forgácsképződés), melyek mérése a kis méretek miatt nem, vagy csak nagyon 
nehezen megvalósítható, viszont szimulációs módszerekkel lehetőség nyílik ezeknek a vizsgálatára is. 
A numerikus módszerek mellett pedig az analitikus modellek szerepe is jelentős.  

Tekintettel a forgácsolás során ébredő erőhatások fontosságára, azoknak a modellezése igen jelentős 
szerepet tölt be a mikromarási kutatásokban. Továbbá, ezen modellek kiemelt szereppel bírnak a folya-
mat monitorozása, vagy az adaptív szabályozás szempontjából [70]. A modellekben számos, a 
makroméretekben elhanyagolható folyamatjellemző is fontos szerephez jut. A pontos becslésekhez 
azonban elengedhetetlen a pillanatnyi forgácsvastagság és –szerszámdeformáció ismerete is [83, 187].  
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Marásnál, a kinematikából adódóan, a forgácsvastagság folyamatosan változik, ami a forgácsoló erők 
változását is magával vonja, ezért a pillanatnyi h érték becslése képezi az alapját a forgácsoló erő mo-
dellezésének is. A forgácsoló erő analitikus és numerikus modellezésével kapcsolatos kutatásokban a 
következő jellemzők jelennek meg faktorokként: pillanatnyi szerszámdeformáció [83, 187], -ütés [41, 
70, 107, 139, 142, 187],  forgácsolóél lekerekedési sugara [70, 107], szerszámél trajektóriája [41, 83, 
107, 187], a szerszám geometriai jellemzői, mint homlok- [70, 107] és spirálszög [41, 70], mérethatás 
[139, 142, 187], az erőmérő cella dinamikája [41], a kopás [139, 142], a különböző szerszámbe- és 
kilépési szögek [187], a forgácsoló sebesség [70], a rugalmas visszarugózás [83, 139, 142], a vasalási 
jelenség [83, 187], a munkadarab mechanikai és fizikai tulajdonságai [107], a stabil, szerszám élét meg-
védő élrátét mérete [240], valamint a munkadarab előmelegítése [70]. 

Az erőhatások modellezése mellett a fajlagos forgácsoló erő (kc) modellezése is a kutatások tárgyát 
képezi. A kc viselkedése mikroméretekben sokkal érzékenyebb a forgácsolási kondíciókra, mint a Taylor 
és Kienzle által felállított modellek. A hagyományos modellek csupán 5-10% változást mutatnak, mi-
közben a valóságos érték már 2-3-szoros értéket is felvesz. Tehát a makroméretű modellek konstansai 
nem adaptálhatók közvetlenül az akár több nagyságrenddel kisebb mérettartományba [48]. Továbbá a 
fajlagos forgácsoló erő empirikus modelljének a mikroforgácsleválasztás tartományára történő kiter-
jesztése során egy új szakaszhatár is megjelenik [106]. 

A numerikus és analitikus modellek segítségével a forgácsképződési folyamat is a vizsgálatok tárgyát 
képezi. Például keményfém szerszámok esetében az egymást követő fordulatokban kialakuló forgácso-
kat a szerszám/munkadarabanyag párosítása, valamint a szerszám éllekerekedési sugara befolyásolja. 
Ezzel szemben a tökéletesen éles gyémánt szerszámnál a leválasztott forgácsok teljesen különállóak 
[205]. Az előtolás és a fogásmélység növelésével pedig sokkal nyilvánvalóbbá válik a folyamatos for-
gácsleválasztás jelenléte, ami közben természetesen az erők is növekednek [44]. 

A kisméretű szerszámok kopása érzékeny a hőmérsékleti viszonyokra. Al2024-T6 esetében a nö-
vekvő éllekerekedési sugár (0; 3,2; 5; 7 µm) csökkenő szerszámhőmérsékletet eredményez (rendre 57,5; 
51,5; 45,4; 40,4 °C). Eközben a forgácsolási erők növekednek, miközben a valós feszültség csökken 
[66]. A kopás hőmérsékletérzékenysége miatt a megfelelő hőmérsékleteloszlás alkalmas lehet az 
éltartam javítására. Ennek érdekében javasolt a rövidebb forgácsolóélű, illetve a rövidebb átmeneti sza-
kasszal rendelkező szerszámok használata a kedvezőbb hővezetés érdekében. Az itt felsorolt geometriai 
tulajdonságok gyorsabb hőáramlást tesznek lehetővé, ezáltal csökkentve a szerszám hőmérsékletét [82]. 

Az eddig bemutatottakon kívül a mikromarás rezgéseinek és a felületi minőségnek az előrejelzése is 
kiemelt fontosságú. A rezgésmodellekben célszerű figyelembe venni az elméleti forgácsvastagság 
nemlinearitását, beleértve a szerszám ütését, valamint szerszám-tartó-főorsó dinamikáját is. A forgá-
csoló erő nemlinearitását főként a szerszám ütése, -éllekerekedési sugara és a forgácsoló sebesség 
okozza. A növekvő ütés a stabilitási görbéket a forgácsoló sebesség tengelyének irányába tolja el, ezáltal 
csökkentve a stabilitási tartományt [103]. Az [5] szerint a mikromarás során keletkező rezgésjel neuro-
fuzzy modellen alapuló valós idejű megfigyelése alkalmas lehet a mikromart felületek érdességének 
becslésére. 

A mikromarás folyamata egy tipikusan nehezen modellezhető eljárás. A forgácsolás önmagában is 
igen komplex, azonban a mérethatás miatt itt számos egyéb jellemző figyelembevétele is szükséges, 
amit jól mutat a fenti áttekintés is. A modellezést pedig tovább nehezít a tény, hogy egyes jellemzők 
változása egyes paramétertartományokban jelentősen eltérő lehet (példaként említve a minimális for-
gácsvastagság értéke alatt és fölött történő forgácsolást). 

2.11. Folyamatfelügyelet lehetőségei mikromarásnál 
A folyamatfelügyelet célja a forgácsolási folyamat változásainak nyomon követése. Alkalmazásán 

keresztül lehetőség nyílik a nem kívánt események megelőzésére. Mivel a folyamat- és minőségjellem-
zőkre is nagy hatással van a szerszámkopás, fontos annak monitorozása, melyre az alábbi két mérési 
módszer terjedt el [250]: 

- Direkt mérés: mellyel a szerszám kopása optikai úton közvetlenül mérhető, hátránya, hogy a 
mérés ideje alatt nincs forgácsolás. 
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- Indirekt mérés: ekkor az egyéb folyamatjellemzők alapján lehet következtetni a szerszám pilla-
natnyi állapotára. Ebben az esetben az erők, rezgések, akusztikus emisszió mérése, valamint 
azok változásainak nyomon követése szolgáltat fontos információkat [176]. 

Hagyományos méretű marásnál számos kutatásban tanulmányozták a szerszámkopást, főleg indirekt 
mérési metódusokkal, amihez a rezgés-, az akusztikus emisszió- és az erőjeleket alkalmazták. Ezeknek 
a feldolgozásához intelligens megközelítések használhatók, mint például a neurális háló és klaszterezés 
[251, 252], adaptív rezonanciahálózat és önszerveződő térkép [176].  

Makroméretekben jellemzően a hátkopás nagyságát mérik, amit természetesen mikroméretekben is 
alkalmaznak [124, 176, 253]. Mikromarásnál azonban a kopás jellege és nehéz mérhetősége miatt más 
megközelítéseket is felhasználhatunk. Az egyik ilyen a teljes szerszám kopási képének figyelembevé-
tele, mely jobban tükrözi a szerszám pillanatnyi állapotát, mint a hagyományosan alkalmazott mérőszá-
mok, amik csak egy szélességi értéket adnak meg. Ezenkívül gyakran a két él kopása is különböző lesz 
az eltérő terhelés miatt, azonban ezzel a megközelítéssel ezt is figyelembe lehet venni [32, 253]. Más 
kutatásokban pedig a szerszámcsúcs lekerekedésének a mérésével találkozhatunk [254]. A felügyeleti 
módszerekhez képfeldolgozó algoritmusokat fejlesztenek, amiknél a zavarokból adódó hiba csökken-
tése jelent kihívást [32].  

Egy másik, ehhez a területhez kapcsolódó megközelítés a gépi látás alkalmazása. Ebben az esetben a 
szerszámról elegendő lehet egy tetszőleges pozícióban készült felvétel. Ez a kép a könnyebb értékelés 
miatt beforgatható mindig azonos állásba, ami azon alapul, hogy a kopás előrehaladtával az élre merő-
leges méret nem mutat változást. A képfeldolgozó módszernek a mikromarás jellegzetességein kell ala-
pulnia a megfelelő eredmények elérése érdekében [253].  

A megmunkálás pontos felügyeletéhez célszerűen három harmonikus jelre van szükség. Az erőmérő 
mellett célszerű a gyorsulásmérő és/vagy akusztikus emisszió (AE) szenzorok alkalmazása is a jelentő-
sen nagyobb frekvenciatartomány érdekében [94, 124, 254]. A forgácsolás során rögzített jelek kapcso-
lódnak a szerszám kopottsági állapotához is. 

A szerszámfelügyeletre lehetőség kínálkozik az erő- és rezgésjelek elemzésén keresztül. Az analízis-
hez mind a gyors Fourier transzformáció, mind a folytonos „wavelet” transzformáció (CWT) alkalmaz-
ható. A folyamatot jellemző frekvenciák vizsgálata során a harmonikus és a nem harmonikus kompo-
nensek – az élbelépési frekvenciákhoz viszonyítva (EBF) – egy jó/ép állapotú szerszám esetén a nomi-
nális frekvencián jelennek meg (1 x EBF, 2 x EBF, 3 x EBF és 0,5 x EBF, 1,5 x EBF, 2,5 x EBF). 
Azonban kopott szerszámnál jelen vannak olyan harmonikus frekvenciák, melyek nem az EBF pontos 
többszörösei. Tehát azok eltérnek a névleges értéktől, valamint a kopás előrehaladtával új frekvenciák 
is megjelennek [94]. A különböző szenzorok jeleinek együttes elemzésével csökkenthetők, minimali-
zálhatók a bizonytalanságok, így ez a megoldás szolgáltatja a legjobb eredményeket. Ugyanakkor a 
sokkal olcsóbb, könnyen telepíthető AE szenzor jele kevésbé pontos, de elfogadható eredményekhez 
vezet [124].  

A módszerek eredményétől függően, a szerszám kopásának előrehaladtával, abnormális viselkedés 
esetén vagy be lehet avatkozni a folyamatba (például az előtolás csökkentésével), esetleg le lehet állítani 
azt, vagy lehetőség van akár csak a gépkezelő értesítésére is [253]. 

Ahogyan az áttekintésből látható, a folyamatfelügyeleti alkalmazások esetében is számos nehézséggel 
kell szembenézni, egyrészt a kis méretekből adódóan, másrészt pedig a mérethatás részeként jelentkező 
számos nehezítő körülmény (mint például a relatív erős rezgések és az abszolút értékben kicsi erőhatá-
sok) miatt. Köszönhetően az eltérő elven működő szenzorok (erőmérő-, rezgésmérő-, akusztikus emisz-
szió szenzor) nagyságrendi eltéréseket mutató mérési tartományának (frekvencia tartomány), célszerű 
azokat kombinálva alkalmazni, mivel így részletesebb képet kapunk a folyamatról.  
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3. CÉLKITŰZÉSEK 
A mikroméretű alkatrészek iránt mutatkozó fokozódó igény miatt a mikromarás technológiája is 

egyre elterjedtebb, és a tématerület is erősen kutatottá vált, azonban a mérethatás ténye miatt továbbra 
is számos kihívással néz szembe az eljárás.  

Általánosságban elmondható, hogy a mikromarással megmunkált anyaminőségek is hatással vannak 
magára a folyamatra. Vannak még azonban olyan anyagok, anyagcsoportok, amik fontosak a 
mikrofröccsöntő szerszámokkal szemben támasztott ipari igények miatt, és a 
mikroforgácsolhatóságukkal kapcsolatban további kutatások szükségesek. 

Ezek alapján tehát a kutatásom átfogó célja a korszerű gyártástechnológia részét képező, 
mikrokomponensek előállítására alkalmas mechanikai anyagleválasztási eljárásnak, a mikromarásnak a 
részletes kísérleti és elméleti – többek között végeselemes – vizsgálata edzett AISI H13 melegalakító 
szerszámacélon és edzett Böhler M303 martenzites korrózióálló acélon, amik keménysége 50 HRC. 
Emellett célom a folyamat sajátosságainak mélyebb megértése, ami hozzájárul a jól reprodukálható 
technológiához, valamint az ipar számára is közvetlenül hasznosítható eredményekhez vezet. 

A szakirodalmi áttekintést követően az alábbiakban kerülnek összefoglalásra azok a még kevéssé 
kutatott, de a mikromarási folyamat jobb megismerése és jól ismételhető módon történő alkalmazható-
sága szempontjából elengedhetetlen tématerületek, amik az ipari igényeket is figyelembe véve jelentik 
a kutatási munkám fő célkitűzéseit. Mindezen irányok kijelölése pedig a feldolgozott szakirodalmak 
kritikus figyelembe vételével történik. 
 
1. A forgácsleválasztási folyamatok minden esetben rendkívül komplexek, azonban a mikromarás ese-

tében – a méretcsökkenésből adódóan – számos további speciális jelenség is előtérbe kerül, melyeket 
a különböző forgácsolási paraméterek is befolyásolnak. Mindezek miatt elengedhetetlen a folyamat 
különböző aspektusokból történő vizsgálata.  
 
Ezért a kutatás során célom megvizsgálni a különböző forgácsolási paramétereknek a folyamat- 
(erők, rezgések) és minőségjellemzőkre (felületi minőség, sorjaméret) gyakorolt hatását. A vizsgált 
paraméterek:  
(i) Élenkénti előtolás, ami alapjaiban befolyásolja a mikromarás folyamatát a h/rβ arányán keresz-

tül, illetve a számos nehézséget eredményező minimális forgácsvastagság problémakörével is 
kapcsolatban áll.  

(ii) A fogásmélység, ami a mikromarásnál használatos szerszámok effektív (megmunkálás közbeni) 
geometriai jellemzőin keresztül várhatóan nagy hatással van a folyamatra, például – többek kö-
zött – a különböző hosszúságú dolgozó élszakaszok eltérő súrlódási körülményeket eredmé-
nyeznek.  

(iii) A marási stratégiák, amik jelentős szereppel bírhatnak a mikromarás tekintetében. A szakiroda-
lom azonban főként a sorjaképződés és a felületi minőség tekintetében vizsgálja a hatásukat, 
viszont a folyamat dinamikájának szempontjából is fontosak, ezért a célkitűzéseim között ennek 
a részletes vizsgálata is szerepet kap. 

 
2. A mikromarás egyik fő problémáját a forgácsolás erőinek következtében bekövetkező erőteljes 

szerszámdeformációk jelentik. A szakirodalom alapján főleg a forgácsoló erő forgácsolási paramé-
terektől való függésének tanulmányozása, valamint az Fc modellezése képezi a kutatások tárgyát 
analitikus, illetve végeselemes modellek segítségével. Azonban a szerszámdeformációkat főként a 
szerszám axiális tengelyére merőleges síkban ébredő erők eredője, azaz az Fa (aktív erőkomponens) 
befolyásolja leginkább, ezért célszerű a forgácsoló erőkomponens helyett az aktív erő szempontjából 
elvégezni a vizsgálatokat. A tudományos publikációkban fellehető tisztán elméleti modellek minden 
esetben számos elhanyagolást és egyszerűsítést is tartalmaznak, emellett gyakran rendkívül bonyo-
lultak is.  
 
Mindezek alapján célom az aktív erőkre egy kísérleti alapokon nyugvó erőmodell felállítása. 

 
3. Az erőteljes szerszámdeformációnak köszönhetően – a tudományos publikációk alapján – a 

mikromart felületek profilja torzul és „fűrészfog” jellegű mintázatot mutat [51], emellett a 
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mikromarást erőteljes rezgések is jellemzik, melyek szintén hatással vannak a mikromart felületekre. 
A jelenlegi kutatások főként az érdességi mérőszámokkal, valamint azok forgácsolási paraméterektől 
(esetenként a rezgéseket is figyelembe véve) való függésével foglalkoznak. Azonban a mikromarás 
sajátosságaiból következően célszerű a mikromart felületeket más megközelítésből is megvizsgálni.  
 
A kutatásom egyik fő célkitűzése a mikromart felületek érdességének, tényleges profiljának és sajá-
tos jellemzőinek a vizsgálata, valamint egy új módszer kidolgozása, ami segítségével kapcsolat te-
remthető a folyamat dinamikája és az előállított felületek érdességi profilja között. 

 
4. A mikromarási folyamat komplexitása miatt a jól reprodukálható és gazdaságos gyártáshoz a folya-

mat- és minőségjellemzők együttes figyelembe vételére is szükség van. A tudományos publikációk-
ban rendkívül kevés, közvetlenül felhasználható információ áll rendelkezésre az ipari alkalmazások-
hoz a vizsgált anyagminőségek tekintetében.  
 
A célkitűzéseim között a korszerű gyártástechnológia elvárásai szempontjából optimális forgácsolási 
paraméterkombináció meghatározása is szerepel. 

 
5. A dinamikus marási stratégiák hagyományos méretekben már elterjedten alkalmazottak az előnyös 

tulajdonságaiknak, például a kedvezőbb termikus viszonyok, kedvezőbb éltartam és termelékenység, 
köszönhetően [255–258]. A szakirodalomban azonban nem találtam információt arra vonatkozóan, 
hogy a stratégia mikroméretekben alkalmazható-e. Az alkalmazhatóságának a kérdését elsősorban a 
mikroméretekben jelentős szerszámdeformáció és a minimális forgácsvastagság problémaköre veti 
fel, illetve kérdéses, hogy a mérethatásból adódó sajátosságok miatt milyen megkötésekre van szük-
ség.  
 
Mindezek alapján célul tűztem ki a dinamikus marási stratégiák mikroméretekben történő alkalmaz-
hatóságának és korlátainak a vizsgálatát, ami – többek között – magában foglalja a marási stratégi-
áknak a folyamat dinamikai aspektusaira gyakorolt hatásának részletes elemzését is, amiről 
mikroméretekben rendkívül kevés információ áll rendelkezésre. 

 
6. Napjainkban, a számítástechnika fejlődése következtében a végeselemes szimulációk is lehetőséget 

kínálnak a forgácsolási folyamatok hatékony vizsgálatára. A mikromarás végeselemes modellezése 
azonban meglehetősen nehéz a mérethatás miatt. A numerikus analízis viszont lehetőséget nyit az 
olyan jellemzők tanulmányozására is, amiknek a kísérleti úton történő vizsgálata a kis méretek miatt 
nagyon nehezen kivitelezhető (forgácsolási hőmérsékletek és feszültségek). Azonban ezen informá-
ciók rendkívül fontosak a folyamat mélyebb megértéséhez.  
 
A célkitűzéseim között szerepel az olyan, mikromaráshoz kapcsolódó végeselemes modellek megal-
kotása és kísérletek alapján történő validálása, melyekkel a forgácsolás erői becsülhetők, valamint 
alkalmasak a mikromarás során keletkező hőmérsékleteknek és az anyagban ébredő feszültségeknek 
a vizsgálatára.  
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4. EDZETT ACÉLOK MIKROMARÁSI SAJÁTOSSÁGAI 
Ebben a fejezetben ismertetem a doktori kutatásom során végzett kísérletek, illetve egyéb vizsgálatok 

hátterét, valamint azok eredményeit. Bemutatom a kísérleti körülményeket, a felhasznált eszközöket, 
majd az anyagszerkezeti vizsgálatokat. Ezek után pedig a mikromarás folyamat- és minőségjellemzői-
nek az elemzését mutatom be, ami magában foglalja a forgácsolás erőhatásainak és rezgéseinek vizsgá-
latát, a mikromart felületek érdességét, valamint a sorjaképződést is, illetve mindezek alapján egy opti-
malizálást. A fejezet további részeiben pedig a mikroméretekben történő dinamikus marás vizsgálata, 
illetve a mikromarás végeselemes szimulációja kerül előtérbe. 

4.1. Kísérletek körülményei 
A mikromarási kísérleteket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyártástudomány 

és –technológia Tanszéken található ultraprecíziós forgácsoló laboratóriumban végeztem, a rendelkezé-
semre álló VHTC 130 öttengelyes mikro-megmunkálóközponton (lásd 4-1. ábra). A főorsó maximális 
fordulatszáma 60.000 1/min, a teljesítménye pedig 1 kW. A gép lökete az X és Z tengely mentén 200 
mm, az Y tengely mentén 180 mm. A gép főorsójába 6 mm átmérőjű, hengeres szárú szerszám fogható 
be közvetlenül [259]. 

 

 
4-1. ábra A mikromarási folyamat vizsgálatához kialakított mérési elrendezés 

A mérési környezetet és a gépen belüli elrendezést a 4-1. ábra mutatja be, feltüntetve az erőkompo-
nensek irányát és a mérőrendszer elemeit. Az erők méréséhez egy háromkomponensű, Kistler gyártmá-
nyú, 9257A típusú erőmérő platformot alkalmaztam, melynek a merevsége X és Y irányban >1000 
N/μm, Z irányban >2000N/μm, így – figyelembe véve a mikromarást jellemző erők nagyságát – a fo-
lyamatot nem befolyásolta [260]. Az erőmérő cellát egy Kistler gyártmányú, 5080A típusú töltéserősí-
tővel kombinálva használtam fel. A rezgések méréséhez Brüel-Kjaer 4518-001 típusú egykomponensű 
gyorsulásmérő szenzort alkalmaztam, aminek az érzékenysége 10,2 mV/ms-2 és 1-20 000 Hz közötti 
méréstartománnyal rendelkezik [261]. Az adatgyűjtésről 2 db National Instruments USB-4431 eszköz 
gondoskodott, ami csatornánként 102,4 kHz mintavételezési frekvenciára képes [262]. A kísérletek so-
rán, ehhez igazodva, 100 kHz-et állítottam be, így a mintavételezési frekvencia a mérőrendszer által 
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hitelesen mérhető legnagyobb frekvenciának az ötszöröse, ami megfelel a Shannon-féle mintavételezési 
törvénynek is [263]. Az adatok rögzítésére egy LabVIEW környezetben fejlesztett szoftvert alkalmaz-
tam. 

A gépen belül elhelyezésre került egy Dino-Lite AMT413T5 típusú 500x-os névleges nagyítású di-
gitális mikroszkóp is, annak érdekében, hogy a szerszám állapota nyomon követhető legyen.  

 

 
4-2. ábra A szerszámon lévő AlTiN bevonat kémiai összetétele 

A mikromarási vizsgálataim során kétélű, bevonatos (AlTiN) keményfém szerszámokat alkalmaztam. 
A bevonat összetételének vizsgálata során kapott eredményeket a 4-2. ábra mutatja be. A mikromarók 
átmérője 500 μm volt (4-3. ábra). Jelenleg ez a méret a legelterjedtebb a kutatások és az ipari alkalma-
zások során. A főorsó kialakításához igazodva – a legkisebb radiális ütés érdekében – 6 mm szárátmé-
rőjű mikromarókat használtam fel, mivel ezek közvetlenül befoghatók a főorsóba. Az ütést ellenőriztem 
mérőórával a száron, illetve 500x-os nagyítású digitális mikroszkóppal az élek végénél is. Ezen vizsgá-
latok alapján nem volt kimutatható szerszámütés. Tehát a mikromarást olyan szerszámokkal kezdtem 
meg, amiknek befogott állapotban nem volt ütése. A folyamat közben azonban mégis jelentkezhet szer-
számütés az erőhatások, deformációk és rezgések miatt, valamint a forgácsolóélek aszimmetrikus ko-
pása is fokozhatja a jelenséget. Mikromarás esetében a két forgácsolóél részvétele a forgácsleválasztás-
ban sokkal inkább eltérő mértékű, mint hagyományos méretekben [51]. 

A kísérleteimnél a fokozott élstabilitás érdekében sarokrádiuszos (A típus 50 μm és B típus 100 μm) 
szerszámokat alkalmaztam. A mikromarók l/d viszonya az A típusnál 2, a B típusnál pedig 3 volt. A 
geometriai jellemzőik a következők: homlokszög (γ) -10°, hátszög (α) A típus 13,7° és B típus 13,2° és 
a spirálszög (λ) 25° [264]. Az A típusú szerszámról készült pásztázó elektronmikroszkópos felvétel a 4-
4. ábrán látható. A kísérleteket alapvetően az A típusú szerszámmal végeztem, a B típusút pedig kizá-
rólag a forgácsolt struktúrahossz hatásának vizsgálata során alkalmaztam. 

Annak érdekében, hogy a szerszámkopás folyamat- és minőségjellemzőkre gyakorolt hatását mini-
malizáljam, a kísérletekhez alapvetően bekoptatott szerszámokat alkalmaztam. A kopásgörbe első sza-
kaszában a kopási sebesség nagyon gyors, melyet az egyenletes kopás szakasza követ, ami a 
szerszáméltartam 80-90%-át teszi ki. A bekoptatásnak köszönhetően a kísérleteket az egyenletes kopás 
tartományában végeztem. Ellenőrzésként a kísérletsorozatokon belül célzott ismétléseket is végeztem, 
melyek alapján kijelenthető, hogy a szerszámkopásnak a vizsgálataim során nem volt szignifikáns ha-
tása. Mindezek alól természetesen kivételt képeznek azok a vizsgálatok, ahol a kopás hatását tanulmá-
nyoztam, mivel ott új állapotú szerszámokra volt szükség. 

 

 
4-3. ábra A kísérleteknél alkalmazott mikromaró szerszámok geometriája és azok főbb méretei 

A vizsgálataim során edzett melegalakító szerszámacélt, AISI H13-at (X40CrMoV5-1) és Böhler 
M303 jelű (X36CrMo17), martenzites korrózióálló acélt alkalmaztam, melyek egységes, 50±1 HRC 
keménységét a Böhler Hungary professzionális hőkezelése biztosította. A kémiai összetételüket a 4-1. 
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táblázat mutatja be. Tekintettel a környezettudatos gyártási szemléletre, valamint a hűtési - kenési mó-
dokról a szakirodalomban megjelenő inkonzisztenciára, a vizsgálatokat szárazforgácsolási körülmények 
között végeztem. 

 

 
4-4. ábra A felhasznált szerszám (A típus) pásztázó elektronmikroszkópos felvétele, a főbb geometriai 

jellemzői, illetve a fogásmélység hatása az effektív főélelhelyezési szögre 

4-1. táblázat A vizsgálatok során felhasznált munkadarabanyagok kémiai összetétele [265, 266] 
 C (%) Si (%) Mn (%) Cr (%) Mo (%) Ni (%) V (%) 
AISI H13 0,39 1,10 0,40 5,20 1,40 - 0,95 
Böhler M303 0,27 0,30 0,65 14,50 1,00 0,85 - 

 
A munkadarab előkészítésére is kiemelt figyelmet fordítottam, ugyanis egy relatív kismértékű hiba 

már a fogásmélység értékét is megközelítheti. Ezért a gépben történő befogás után minden munkadara-
bot helyben martam síkra, mellyel az előgyártásból, illetve a befogásból adódó pontatlanságok kiküszö-
bölhetőek voltak. 

A 4-5. ábra a kutatásom során alkalmazott két tipikus munkadarab kialakítást mutatja be. Az a) ábrán 
lévő szigetes kialakítást a forgácsolási paraméterek hatásának vizsgálatához, a b) ábrán lévő hosszanti 
hornyost pedig a forgácsolt struktúrahossz hatásának vizsgálata során alkalmaztam. 

 

 
4-5. ábra A kutatásom során alkalmazott jellegzetes munkadarab kialakítások a) szigetes kialakítás a 

forgácsolási paraméterek vizsgálatához, b) hosszanti hornyos kialakítás a forgácsolt struktúrahossz hatásának 
tanulmányozásához 

A kutatásomban átfogó paramétertartományban elemeztem az élenkénti előtolás (fz=0,1-40 µm) és a 
fogásmélység hatását (ap=25-200 µm), valamint a radiális fogásvétel szerepét is tanulmányoztam (ae=7-
50% a szerszámátmérőhöz képest). Mindezek mellett részletes összehasonlítás tárgyát képezték a 
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félátmérős marási stratégiák (ellen- és egyenirányú marás), valamint a teljes átmérővel történő horony-
marás. Az általam végzett előkísérletek eredményei alapján vc=90 m/min forgácsoló sebességet alkal-
maztam a dolgozatban bemutatott minden kísérlet esetében. 

4.2. Felhasznált eszközök 
A kutatásom során számos mikroszkópos felvételt készítettem a felületen megjelenő 

„makrogeometriai” hibák, illetve a mikroméretű marószerszám pillanatnyi állapotának tanulmányozá-
sára. Ezekhez a tanszéken található Dino-Lite gyártmányú digitális mikroszkópot (AM413T5 – 500x 
nagyítás) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia 
Tanszék laboratóriumában található Zeiss EVO MA10 pásztázó elektronmikroszkópot alkalmaztam. 

Az érdességmérésekhez a BME Gyártástudomány és –technológia Tanszéken található Mitutoyo SJ-
400 kontakt profilométert alkalmaztam (4-6. a) ábra). Mivel kis, 1 mm alatti struktúraméretek méréséről 
van szó, egy digitális mikroszkópra is szükségem volt a pontos pozícionálás érdekében. Ezzel a 
vonalmenti, kontakt érdességméréseket tudtam megvalósítani. Továbbá egy Alicona Infinite Focus 
konfokális mikroszkópot is felhasználtam (4-6. b) ábra), aminek segítségével a mikromarás sajátossá-
gaiból adódó, felületen keletkező karcolatok, éllenyomatok is jól vizsgálhatóvá váltak a rögzített 3D-s 
profilon keresztül. Ez utóbbi vizsgálatokat Győrben a Széchenyi István Egyetemen végeztem el. 
 

 
4-6. ábra A mikromart felületek minőségének vizsgálatához felhasznált a) kontakt érdességmérő és b) 

konfokális mikroszkóp 

 
4-7. ábra Az anyagvizsgálatok során felhasznált a) fémmikroszkóp és b) mikro-keménységmérő 
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Az anyagszerkezeti vizsgálatok során a szövetszerkezetet egy Le Chatelier típusú Olympus PMG 3 
fénymikroszkóp segítségével vizsgáltam. A munkadarabok mikro-keménységének mérésére pedig egy 
Buehler gyártmányú mikro-keménységmérőt alkalmaztam. Az említett eszközöket a 4-7. ábra mutatja 
be. 

4.3. Anyagszerkezeti vizsgálatok 
A kutatás során szabványos összetételű anyagokkal dolgoztam. Mivel azok edzett állapotúak, fontos-

nak tartottam a keménység ellenőrzését a hossz, illetve a keresztmetszet mentén is. Ezenkívül a szövet-
szerkezetet is megvizsgáltam. Ezen vizsgálataimat a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékén 
végeztem el. A véglaptól ~5 mm-re felvágtam a darabokat, majd beágyaztam őket kétkomponensű 
Duracryl műgyantába. Ezután pedig csiszolatokat készítettem belőlük. Az előkészítés P120, P180, P320, 
P600, P1200 és P2500-as csiszolópapírral történt, melyet a polírozás követett 3, illetve 1 μm-es gyé-
mántszemcsékkel. Az AISI H13 mintát 1,5 percen keresztül 2%-os Nital-lal, a Böhler M303-at pedig 
13,5 percen keresztül Kalling No. 2-vel marattam. Az AISI H13-ból készített csiszolatot a 4-8. ábra 
mutatja be. 

 

  
4-8. ábra Az elkészült csiszolat (AISI H13) 

A szövetszerkezetről készült felvételeket a 4-9. ábra mutatja 100x nagyításban és a 4-10. ábra 1000x 
nagyításban. Az AISI H13-ról készült felvételek alapján megállapítható, hogy az anyag homogén struk-
túrával, valamint 1 µm körüli egyenletes eloszlású karbidszemcsékkel rendelkezik. A Böhler M303 a 
vizsgálataim alapján szintén homogén struktúrájú. Az általam megfigyelt területeken 3 µm körüli göm-
bös alakot felvett karbidszemcsék láthatók. 

 

 
4-9. ábra A szövetszerkezetről készült felvételek 100-szoros nagyításban a) AISI H13 és b) Böhler M303 

esetében 
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4-10. ábra A szövetszerkezetről készült felvételek 1000-szeres nagyításban a) AISI H13 és b) Böhler M303 

esetében 

A daraboknak a mikro-keménységét is megvizsgáltam, mely eredmények a következőkben láthatók. 
Az AISI H13 esetében a darab hossza mentén 513,7 HV0,1 és 533,1 HV0,1 közötti értékeket mértem. 
Emellett a keresztmetszet mentén is megvizsgáltam a darabot, hogy meggyőződjek az egyenletes ke-
ménységről. Itt méréseket végeztem abban a síkban, ami megfelel annak a mélységnek, ahol a kísérle-
teket végeztem. A darab tetején 508,3 HV0,1 és 521,9 HV0,1 között, a darab alján ehhez nagyon hason-
lóan, 508,3 és 519,1 HV0,1 közötti értékeket mértem. A darab középvonalában a két oldal közötti érté-
kek pedig 505,7 és 513,7 HV0,1 közöttiek voltak. Az anyag keménysége miatt viszonylag kis lenyoma-
tok keletkeznek, ami megnehezíti a pontos leolvasást. Összességében a mért értékek megfelelnek a hő-
kezelési bizonylatban feltüntetett 50±1 HRC-nek. Tehát kijelenthető, hogy a darab keménysége mind a 
keresztmetszet, mind annak hossza mentén egységesnek tekinthető. A Böhler M303 esetén hasonlóan 
közel azonos keménységértékeket tapasztaltam. Az anyagszerkezeti vizsgálatok alapján megállapítot-
tam, hogy mind az anyag szövetszerkezete, mind annak a keménysége kvázi-homogén a mikromarás 
szempontjából. 

4.4. Mikromarás erői  
A forgácsolás során ébredő erőhatások ismerete fontos szereppel bír a mikromarási folyamat mélyebb 

megértése céljából. Az erők ismerete hozzájárul a forgácsleválasztás pontosabb megismeréséhez, kap-
csolatban áll az anyageltávolítási mechanizmusokkal (nyírás, vasalás vagy a kettő kombinációja), a le-
választott anyagmennyiséggel és a forgácsképződés sajátosságaival [267, 268]. Az aktív erő felelős a 
mikroméretekben nagy jelentőséggel bíró szerszámdeformációkért is, amik akár a szerszám hátrakarco-
lását is okozhatják. Az axiális erőkomponens szintén a szerszám kihajlásához vezethet, továbbá mély-
ségbeli geometriai pontatlanságot okozhat, valamint az anyag rugalmas visszarugózásával is kapcsolat-
ban állhat. Az erőadatok közvetlen információkat szolgáltatnak a szerszám pillanatnyi állapotáról, a 
változásuk pedig a szerszám elhasználódásával is kapcsolatban áll. Tehát a jól tervezhető és ismételhető 
mikromarási folyamatnak elengedhetetlen feltétele az erőhatások ismerete, ezenkívül pedig a folyamat-
felügyeleti alkalmazások megalapozásához is hozzájárulnak.  

A kísérleteim során rögzített erőjelek elemzéséhez saját kiértékelő szoftvert fejlesztettem LabVIEW 
környezetben. Figyelembe véve a marási folyamat kinematikáját, az erőkomponensek nagysága és irá-
nya folyamatosan változik a szerszám minden egyes körülfordulása során, és a rezgések is befolyásolják 
az erők lefutását. Az értékelés során a szerszámra ténylegesen ható erőket vettem alapul, ezért a szűret-
len jelet dolgoztam fel (ettől eltérő eseteknél külön megemlítem a részleteket). Minden esetben az ál-
landósult forgácsleválasztási körülményeket vizsgáltam, ezért a rögzített jelből egy algoritmus segítsé-
gével kikerestem a forgácsolás kezdeti pillanatát, majd egy 0,4 mm-es hossznak megfelelő adatmennyi-
séget eltávolítottam a jelből. A szerszám kilépésénél hasonlóan jártam el. A meghatározott erőértékek 
(F) a szerszám 100 körülfordulásához tartozó fordulatonkénti maximumoknak (Fmax) az átlagaiból adód-
nak (Egyenlet (1)) 

퐹 =
∑ 퐹 ,

100  (N) (1) 
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4.4.1. FORGÁCSOLÁSI PARAMÉTEREK HATÁSA 

Ebben a fejezetben a forgácsolási paramétereknek az erőkomponensekre gyakorolt hatása kerül be-
mutatásra, ezenkívül összehasonlítom a marási stratégiákat, valamint bemutatok egy új erőmodellt az 
aktív erőre is. Az elemzések során minden esetben erőkomponensekkel foglalkoztam, így az erő kifeje-
zést ennek megfelelően szinonimaként használom. 

A vizsgálatok alapjául szolgáló teljes faktoriális kísérletterv paramétereit a 4-2. táblázat mutatja. A 
kísérletek sematikus elrendezését az erők irányaival együtt a 4-11. ábra mutatja be. A kísérleteket mind-
két anyagminőségen végrehajtottam, viszont a fejezetben bemutatott részletes elemzések az AISI H13-
ra vonatkoznak.  

4-2. táblázat Kísérletterv 
vc (m/min) fz (μm) ap (μm) Stratégia 

90 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 25, 50, 100 Egyen- és ellenirányú marás, horonymarás 
 
A mikromarás erőhatásainak szempontjából az aktív erő (Fa) és az axiális erő (Fz) a legfontosabb két 

erőkomponens. Az Fa az erőmérő cella koordinátarendszeréből azokat az erőkomponenseket foglalja 
magába, amik a szerszám tengelyére merőleges síkban ébrednek. Az átszámításukhoz felhasznált ösz-
szefüggés az Egyenlet (2)-ben látható. Az Fx, Fy és Fz erőkomponensek értelmezése a 4-1. és 4-11. 
ábrákon látható. 

 

퐹 = 퐹 + 퐹  (N) (2) 

 

 
4-11. ábra A kísérletek sematikus elrendezése és a marási stratégiák bemutatása 

A kapott eredményeket a 4-12. ábra mutatja be. A diagramok bemutatják az adott paraméterkombi-
nációra jellemző erőértékeket – a korábban bemutatott számítási metódus alapján –, illetve a hozzájuk 
tartozó szórásértékeket (±σ) is. Az ábrákon látható pontok elméletileg nem köthetők össze, mivel a köz-
tes állapotok pontosan nem ismertek, viszont a trendek jobb nyomon követhetősége miatt szaggatott 
vonallal összekötöttem őket. Az Fa értékek a fogásmélység és az élenkénti előtolás növelésével egyaránt 
növekednek, ami várható volt a növekvő forgácskeresztmetszet miatt. Az egyen- és ellenirányú straté-
giák között nincs jelentős különbség. A teljes horonymarásnál, bár az fz értékek ugyanazok, mint a 
félátmérős stratégiáknál, ezáltal az elméleti maximális forgácsvastagságok is megegyeztek, ennek elle-
nére nagyobb erők voltak tapasztalhatók. Ennek magyarázata a nagyobb kapcsolási számban kereshető. 
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A félátmérős marási stratégiákhoz képest teljes horonymarásnál jelentősen rövidebb idő áll rendelke-
zésre a rugalmas deformációk leépüléséhez az egyes élbehatások után, mely az egymást követő fordu-
latok során az erők részbeni egymásra épülését eredményezheti. A hosszabb forgács eltávolítási nehéz-
ségei szintén eredményezhetnek megnövekedett erőket, például pillanatnyi forgácsbeszorulás eredmé-
nyeként. 

 

 
4-12. ábra Az aktív- és az axiális erő forgácsolási paraméterektől való függése AISI H13 a) és c) teljes 

horonymarásakor, b) és d) egyenirányú marása esetén  

Az egyenirányú marás esetén az ap=25 μm mellett az élenkénti előtolás, ezáltal a termelékenység 12-
szeresére növelése az aktív erőt mindössze 29,74%-al növelte (1,55–2,35 N). Ellenirányú mikromarás 
esetén ez az erőnövekedés kb. kétszeres, ami még szintén kismértékűnek tekinthető. Az itt látható kis-
mértékű változás oka, hogy a kis fogásmélység miatt a sarokrádiusz következtében az effektív 
főélelhelyezési szög (κr,eff) értéke kicsi (4-4. ábra), ami elvékonyodó forgácsot (kis elméleti forgácsvas-
tagságot) eredményez, ezáltal az Fa erők kismértékben növekednek csak. A sarokrádiusz és a kis fogás-
mélységek alkalmazása a nagy előtolású marás technológiájához (HFM - High Feed Milling) hasonló 
körülményeket eredményez a főélelhelyezési szög drasztikus csökkenése miatt. Ezért ilyen fogásmély-
ség mellett a nagyobb előtolás értékek beállítása javasolt. 

Egyenirányú marásnál, ap=50 μm-es fogásmélységnél egy ugrás figyelhető meg fz=4 és fz=6 μm kö-
zött, ami után már csak kismértékű növekedés volt tapasztalható az előtolás további, kétszeresre történő 
növelésével. Ez a változás ott következett be, ahol az fz már meghaladta az éllekerekedési sugár értékét, 
továbbá szerepet játszhat a sarokrádiusszal megegyező fogásmélységnél a csökkent effektív 
főélelhelyezési szög következtében megjelenő forgácselvékonyító hatás is. Emellett az ap=25 μm eseté-
ben is látható kisebb mértékű, de hasonló változás. Mivel ap=100 μm-es fogásmélységnél ez a hirtelen 
ugrás nem tapasztalható, ezért az valószínűsíthető, hogy ennek a jelenségnek a magyarázata a 
mikroméretű marószerszám sajátos geometriai jellemzőinek (sarokrádiusz, éllekerekedési sugár), az al-
kalmazott fogásmélységnek és az élenkénti előtolásnak az egymáshoz való viszonyában keresendő. 
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Az említett két esetnél az Fz erőkomponens is hasonló tendenciával változik. Az ap=25 μm mellett 
egyenirányú stratégiánál az Fz erők 3,08-ről 4,15 N-ra növekedtek, ami csupán 34,74% növekedés a 12-
szeres termelékenység mellett. Az egyenirány esetében ap=50 μm-nél az aktív erők mellett az Fz erőben 
is megfigyelhető egy jelentős mértékű ugrás a 6 μm-es élenkénti előtolásnál. Az Fz értéke 3,64-ről 5,02 
N-ra nőtt, de az fz további, kétszeresre növelése az erőket gyakorlatilag nem módosította. Nagyobb fo-
gásmélységnél (ap=100 μm), ahol a HFM hatás kevésbé érvényesül, az aktív erők erőteljes növekedést, 
míg az axiálisak stagnálást, illetve kis csökkenést mutatnak. 

Az egyen- és ellenirányú marásnál a Fz erőkomponens nagysága ap=50 μm-nél meghaladja az ap=100 
μm-hez tartozó értékeket. Ennek oka az lehet, hogy a sarokrádiusz miatt a szerszám nyomást fejt ki az 
anyagra. A kis főélelhelyezési szögek estén jellemző a megnövekedett axiális erő. A nagyobb fogás-
mélységnél viszont – a geometriai viszonyok miatt – nagyobb lesz az effektív κr,eff, valamint a spirálszög 
hatása is jobban érvényesül (lásd: 4-4. ábra). 

 A 4-13. a) ábra az aktív erő lefutását mutatja teljes horonymarás esetén, szűrés alkalmazása nélkül, 
ap=100 μm mellett. Az alsó görbén fz=1 µm élenkénti előtoláshoz tartozó értékek, a felsőn az fz=12 µm-
hez tartozók láthatók. Az eredményekről általánosan elmondható az, hogy az egyes élek erőlefutásai az 
előtolás növelésével egyre jobban elkülöníthetővé válnak. Jól látható az erők növekedése is, mind ab-
szolút értékekben, mind tartományban. Ez a növekedés várható volt a növekvő forgácskeresztmetszet 
miatt. Az egyes élbehatások határozottabb elkülönülése a jelben a stabilabb forgácsleválasztásra utal. 
Az is megfigyelhető, hogy az Fa az élek be- és kilépésének pillanatában sem csökken nullára, tehát 
folyamatos terhelés alatt van a szerszám. Ennek magyarázata a rendszer rugalmasságában és tehetetlen-
ségében keresendő. További okként említhető, hogy a minimális forgácsvastagság problémaköre miatt 
le nem választott anyagi rétegek, ezáltal a geometria névlegestől való eltérés miatt a szerszám folyama-
tosan terhelés alatt van. 

 

 
4-13. ábra a) Reprezentatív példa az aktív erő lefutására különböző élenkénti előtolások mellett teljes 

horonymarás esetén b) a matematikai modell alapján számított felület és a diszkrét mérési pontok teljes 
horonymarásnál (AISI H13) 

A szerszám elhajlását főként a szerszám tengelyére merőleges síkban ébredő erők okozzák, ezért cél-
szerűen ezek síkbeli eredőjére, vagyis az Fa erőkre állítottam fel hatványkitevős matematikai modelle-
ket, melyek jól közelítik a kísérletek során mért értékeket. Ez a későbbi kutatáshoz jó alapot biztosít a 
szerszámdeformációk becslése területén. Az alkalmazott sarokrádiuszos szerszámnál az elméleti for-
gácsvastagság (h) pontról pontra változik a lekerekítés mentén, ezért az elméleti maximális forgácske-
resztmetszet (Amax) alkalmazása mellett (Egyenlet (3)) döntöttem a „h” helyett.  

퐴 = 푓 ∙ 푎  (mm2) (3) 
ahol Amax – a maximális forgácskeresztmetszet (mm2), fz – az élenkénti előtolás (mm), ap – a fogásmély-
ség (mm). A matematikai modellben az lc érték a szerszám és a munkadarab közötti kontakt ívhosszot 
írja le. Az lc érték a szerszám főéle és a csúcssugár által súrolt felület meridiánmetszetének a fogásmély-
ség tartományán belül található hossza. Sarkos kivitelű (rε~0 μm) marószerszámot feltételezve ez az 
érték a fogásmélység értékével megegyezik, azonban mikroméretekben a sarokrádiusz hatása jelentős, 
mivel az értéke a fogásmélység nagyságrendjébe esik. Az lc paraméter segítségével a modell a pillanat-
nyi súrlódási viszonyokat is figyelembe veszi, mivel a súrlódó felület nagysága hatással van az erőre, a 
felület mérete pedig a kontakt ívhosszal arányos. A paraméter ezen túlmenően kapcsolatban áll a hátfe-
lületi súrlódással is, aminek a hatása a mikromarás esetén feltehetően nagy a vasalási jelenség miatt. A 
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priori információk alapján (szakmai konzultációk, korábbi tanulmányaim [269, 270], szakmai publiká-
ciók [271, 272]) az Egyenlet (4)-ben látható modellalakot alkalmaztam.  

퐹 = 퐶 + 퐵 ∙  퐴 ∙ 푙  (N) (4) 
A szisztematikus kísérletsorozat alapján a modell konstansai (C, B, x, y) meghatározásra kerültek. 

Ennek nyomán a teljes horonymarás aktív erőire felállított matematikai modell az Egyenlet (5)-ben lát-
ható. 

퐹 , . = 1,236 + 1220 ∙  퐴 , ∙ 푙 ,  (N) (5) 

A modell R2=99,23%-os illeszkedést mutat a mérési pontokra. Az összefüggéssel illesztett felületet a 
4-13. b) ábra diagramja mutatja be. 

Az Egyenlet (6) az ellenirányú marás erőire készült, itt a korreláció R2=99,08%. 
퐹 , . = 0,6393 + 267 ∙  퐴 , ∙ 푙 ,  (N) (6) 

Végül az egyenirányú marásra készített matematikai modell az Egyenlet (7)-ben látható, itt a korre-
láció R2=97,25%. 

퐹 , . = 0,02119 + 212,8 ∙  퐴 , ∙ 푙 ,  (N) (7) 

A kapott korreláció értékek alapján az újonnan bemutatott modell alakja, mind az AISI H13, mind a 
Böhler M303 esetében alkalmas jó közelítéssel leírni a mérési eredményeket. A vizsgált tartományban, 
teljes horonymarás esetén a közelítés grafikus ábrázolása a 4-13. b) ábra diagramján látható. Mivel a 
modell kísérleteken, illetve mérési eredményeken alapul, ezért képes figyelembe venni a méretcsökke-
nés következtében jelen lévő összes speciális jellegzetességet is. Vagyis nem tartalmaz olyan elhanya-
golásokat, amiket a tisztán elméleti modelleknél alkalmazunk. 

A modell ellenőrzése érdekében további kísérleteket végeztem azonos, illetve eltérő paraméterkom-
binációk mellett is teljes horonymarásra, melynek eredményeit a 4-3. táblázat mutatja. 

4-3. táblázat Ellenőrző kísérletek paraméterei és eredményei az Fa modellezéséhez teljes horonymarás esetén 
fz (μm) ap (μm) Fa számított (N) Fa mért (N) Szórás (N) Eltérés 

2 75 3,841 3,594 0,202 6,42% 
6 75 5,684 5,391 0,384 5,16% 
3 100 5,595 5,849 0,275 4,53% 
5 100 6,827 6,870 0,311 0,63% 
14 100 10,469 11,073 0,372 5,76% 
16 100 11,090 12,053 0,463 8,68% 

 

 
Az erőhatások elemzése során varianciaanalízist alkalmaztam a teljes horonymarás részletes vizsgá-

lata céljából. A főhatások vizsgálata során az élenkénti előtolás és a fogásmélység hatását elemeztem. 

1. tézis 
Erősen ötvözött, edzett állapotú acélok mikroméretű ellenirányú-, egyenirányú- és horonymarása 
esetén az átlagolt maximális aktív erő (Fa) értékének előrejelzésére az alábbi hatványregressziós mo-
dellalak alkalmazható, ami képes 95% feletti korrelációval (R2) leírni az eredményeket:  

퐹 = 퐶 + 퐵 ∙  퐴 ∙ 푙  (N), 

ahol 
 C, B, x, y – forgácsolás körülményeitől függő konstansok,  
 Amax – maximális forgácskeresztmetszet (Amax=fz∙ap (mm2), ahol fz – élenkénti előtolás (mm), 

ap – fogásmélység (mm)), ami által egy, a forgácsolóél mentén pontról pontra változó for-
gácsvastagság értékéhez tartozó ekvivalens érték meghatározására nincs szükség, 

 lc – elméleti kontakt ívhossz, ami a szerszám és a munkadarab érintkező felületének 
vonalmenti hossza, mely segítségével a pillanatnyi súrlódási viszonyok is figyelembe vehe-
tők. 

Mivel a modell mérési eredményeken alapul, ezért alkalmas adott megmunkálási környezeten belül 
a mikromarási folyamat minden sajátos jellemzőjének a figyelembevételére. 
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Mindkét esetben egyértelmű trendet láthatunk, mégpedig a paraméterek növelése az erők növekedésé-
hez vezet az általam vizsgált paramétertartományon belül (4-14. ábra). A statisztikai vizsgálatoknál 
95%-os szignifikancia szint mellett az Fkrit értéke 4,381. Továbbá az egyéb alfejezetekben is ez tekin-
tendő kritikus értéknek, ahol nem közlök ettől eltérő adatot. Az Fa esetében az fz főhatása 3,328 N (F 
érték: 420,85, P érték: 0,000) az ap főhatása pedig 4,714 N (F érték: 1132,45, P érték: 0,000). Tehát a 
két paraméter közül a fogásmélységnek van nagyobb hatása az aktív erőre. Az ehhez tartozó ANOVA 
táblát a 4-4. táblázat mutatja be (a többi esetben csak az F és P értékek kerülnek majd közlésre). Ezzel 
szemben az axiális erőnél az fz főhatása a jelentősebb (1,526 N, F érték: 77,54, P érték: 0,000), az ap 
pedig a második tényező 1,42 N főhatással (F érték: 93,38, P érték: 0,000). 
  

 
4-14. ábra Főhatás diagramok a különböző erőkomponensekhez 

A kereszthatások vizsgálata alapján az erőknél az fz és ap paraméterek közötti interakció szignifikáns. 
Azaz az egyik faktor figyelembevétele önmagában nem elegendő a forgácsolási erők előrejelzéséhez, 
mivel a másik faktortól függően jelentősen változhat a tényleges erő trendje. Ez alapján mikromarásnál 
javasolt mind az élenkénti előtolás, mind a fogásmélység együttes figyelembevétele a technológiai dön-
téshozatalok esetén. Részben az itt leírtak miatt célszerű az Fa-ra felállított erőmodellben a fogásmély-
séggel kapcsolatban álló lc kontakt ívhosszat külön tényezőként figyelembe venni. Az aktív erőnél az F 
érték: 117,74, P érték: 0,000, míg az axiális erő esetében pedig F érték: 8,30, P érték: 0,010. 

4-4. táblázat Az Fa erőkhöz tartozó ANOVA táblázat 
Forrás DF Adj SS Adj MS F Érték P Érték 
Modell 3 116,374 38,7914 520,90 0,000 

Lineáris 2 114,417 57,2084 768,20 0,000 
 fz 1 31,341 31,3410 420,85 0,000 
 ap 1 84,334 84,3339 1132,45 0,000 

2 irányú interakciók  1 8,768 8,7682 117,74 0,000 
 fz*ap 1 8,768 8,7682 117,74 0,000 
Hiba 17 1,266 0,0745   
Teljes 20 117,640    

 
Mindezen vizsgálatokon túl összehasonlítottam az AISI H13-at a Böhler M303-al a mikromarás erő-

hatásai szempontjából. Azonos körülmények között történő megmunkálás esetén átlagosan 30%-kal ki-
sebb erőket tapasztaltam a Böhler M303 esetében. Ennek a magyarázata az eltérő szövetszerkezetben 
keresendő. Az anyagok struktúrájában jelen lévő karbidszemcsék az AISI H13 esetében kisebbek, me-
lyek jobban erősítik a szerkezetet. A Böhler M303-nál a nagyobb karbidszemcsék erősítő hatása kisebb. 
A karbidok sokszor kifordulnak a mátrixból az él behatása nyomán, mivel ez kisebb energiát igényel, 
mint azok átvágása. Mindezek a nagyobb méretű karbidszemcsék esetében várhatóan nagyobb változást 
eredményeznek az erőkben is. Az itt említett szemcsekifordulást egyébként a metallográfiai vizsgálatok 
során is többször tapasztaltam a Böhler M303 minta polírozásánál. Az eltérés további oka lehet az is, 
hogy a nagyobb szemcsék ritkábban helyezkednek el a mátrixban, ezért kevesebbszer okoznak nagyobb 
erőbehatást. 
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4.4.2. FORGÁCSOLÁSI ÚTHOSSZ HATÁSA 

Ez a fejezet a mikromarás erőinek a változásait, illetve annak jellegzetességeit mutatja be 1,05 m 
struktúra hossz (horonyhossz) forgácsolásán keresztül. Ez a forgácsolt hossz nagyjából 6,5 mm3 levá-
lasztott anyagmennyiséget jelent, mely már elegendő lehet mikrofröccsöntő szerszámok készítéséhez, 
vagy egy nagyobb szerszámon lévő egyedi mikrostruktúra kialakításához. A vizsgálatok során alkalma-
zott paramétereket a 4-5. táblázat foglalja össze. 

4-5. táblázat Kísérletterv 
vc (m/min) ap (µm) Marási stratégia Munkadarab anyag Forgácsolási úthossz (mm) fz (µm) 

90 50 Horonymarás AISI H13 1050 4, 8 
 
A 4-5. táblázatban látható kisebbik élenkénti előtolás érték, az fz=4 µm nagyjából megfelel az 

éllekerekedési sugár értékének. A szakirodalom alapján pedig a minimális forgácsvastagság értékét 
meghaladja, ezért technológiai szempontból indokolt a vizsgálata. A másik választott élenkénti előtolás 
érték a 8 µm. Ebben az esetben a mérethatás csökkenése várható, ami többek között azt eredményezi, 
hogy az egyes élbehatások során a vasalási effektus részaránya csökken. Mindezek mellett pedig a gaz-
dasági szempontok miatt is fontos ezen fz érték vizsgálata, mivel kétszeres termelékenységet biztosít az 
fz=4 µm-hez képest. 

A fejezetben bemutatott forgácsolási erő komponenseinél az Fy jelöli az előtoló erőt, az Fx a normál 
irányú erőt, az Fz pedig a szerszám tengelyével párhuzamos irányú erőkomponenst. Ez utóbbi kompo-
nenst a beállított paramétereken kívül a szerszám geometriája is jelentősen befolyásolja. A mért erőjel 
lefutását az Fz esetében a 4-15. ábra mutatja be a teljes forgácsolási hosszra. A folyamatos és egyenletes 
erőváltozás jól nyomon követhető a szerszám elhasználódásával párhuzamosan. Az erő növekedése 
alapvető szerepet játszik mikromarásnál, mivel a szerszám tönkremenetelét általában a kritikus terhel-
hetőség túllépése okozza. 

 

 
4-15. ábra Az Fz erőkomponens változása a forgácsolt hosszal (vc=90 m/min, ap=50 μm, fz=4 μm, AISI H13)  

Ezzel a kísérlettel kapcsolatban mindegyik erőkomponensnél, valamennyi horony esetében a 100 leg-
nagyobb erőértéket gyűjtöttem ki és átlagoltam annak érdekében, hogy a 75 mm marási hossz alatt be-
következő esetleges változások is figyelembe vehetők legyenek. A 4-16. ábra mutatja be a forgácsolási 
erő komponenseinek az alakulását a forgácsolási úthossz függvényében. Az ábrán látható értékek szó-
rása 0,07–0,24 N tartományban változott. Az ábra alapján megfigyelhető, hogy mindhárom erőkompo-
nens folyamatos növekedést mutat mindkét élenkénti előtolás érték mellett (fz=4 µm és fz=8 µm), ami 
megfelel a várakozásoknak a szerszám elhasználódása miatt. A legnagyobb erőkomponens itt is az Fz, 
ami a hagyományos méretű szármarók esetében nem általános. Az itt bemutatott kísérleteknél a B típusú 
szerszámot alkalmaztam, ami a fokozott élstabilitás érdekében 100 µm sarokrádiusszal rendelkezik. Ha-
gyományos méretekben az ilyen lekerekítést figyelmen kívül lehet hagyni, azonban mikroméretekben a 
vele nagyságrendben megegyező fogásvételi értékek miatt már jelentős szereppel bírhat. A szerszám 
főélelhelyezési szöge emiatt lokálisan másként értelmezendő és a tényleges forgácsleválasztás 90°-nál 
kisebb κr,eff mellett történik. Ez a speciális körülmény vezet az elvékonyodó forgácshoz, valamint a Z 
irányú erők növekedéséhez. Az itt bemutatott, HFM-hez hasonlatos viszonyok kedvezőek lehetnek a 
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rezgések szempontjából is, mivel az eredő erő egyre inkább a szerszám tengelyirányába mutat, ezáltal a 
legmerevebb irányba terheli azt, ami kevésbé rezgésgerjesztő [273, 274]. 
 

 
4-16. ábra Az erőkomponensek változása a forgácsolási hossz függvényében a) fz=4 μm és b) fz=8 μm esetén 

Az eredmények alapján megfigyelhető, hogy az élenkénti előtolás növelésével az Fx erőkomponens 
a várakozásoknak megfelelően növekedett, a másik két komponens (Fy, Fz) viszont csökkent. Az Fz-nél 
fz=4 μm élenkénti előtolásnál az értékek 5,33 – 9,40 N közé, míg fz=8 μm-nél 4,91 – 8,74 N közé esnek. 
Hasonló trend figyelhető meg az Fy komponensnél is, ahol a tartomány 4,33 – 6,06 N-ról 3,80 – 5,38 N-
ra csökkent. A megfigyelés hátterében a minimális forgácsvastagság problémaköre, a marási folyamat 
kinematikája, valamint a csökkent κr,eff hatása állhat. A kisebb élenkénti előtolás esetén a vasalási jelen-
ség nagyobb hányadot tesz ki minden élbehatás során, ami a kedvezőtlenebb anyagleválasztási körül-
mények miatt nagyobb erőszükségletet eredményezhet. Az fz=4 μm-nél tapasztalt nagyobb előtoló erő 
lehetséges okaként azt is meg kell említeni, hogy az erőmérés három, egymásra merőleges irányban 
történt. Ennek következtében az Fy irányban főként az élbelépés és -kilépés környezetében terheljük az 
erőmérőt. Az fz=4 μm-es élenkénti előtolásnál pedig ezekben a szakaszokban sokkal erősebb a vasalási 
jelenség, valamint a kisebb elméleti forgácsvastagság miatt a forgácsképződés kezdete is bizonytala-
nabb, emiatt a tényleges forgácsleválasztás csak később kezdődik meg, mint a nagyobb fz érték esetén. 
A maximális forgácsvastagság közelében pedig már inkább X irányban terheljük az erőmérőt. Teljes 
horonymarásnál az ellen- és egyenirányú marás minden körülfordulás során megjelenik. Elleniránynál 
az él 0 forgácsvastagsággal lép be az anyagba és akkor kezdi csak meg a forgácsleválasztást, amikor 
elérte a minimális forgácsvastagság értékét. Ezt a kritikus értéket viszont nagyobb előtolás esetén ha-
marabb elérjük, ezért a vasalási effektus lecsökken [52]. A szerszám tengelyére merőleges síkban ébredő 
másik erőkomponens (Fx) esetében az előzőkkel ellentétben kismértékű növekedés tapasztalható, amit 
a növekvő forgácskeresztmetszet okoz. Itt az erőtartomány 4 μm élenkénti előtolásnál 3,79 – 5,00 N, 
míg az fz=8 μm-nél 4,28 – 6,12 N. Az Fy/Fx arányt tekintve az fz=4 és 8 μm esetében rendre 1,2 és 0,92 
értékeket kapunk. A bemutatott eredményeket figyelembe véve kijelenthető, hogy a nagyobb (8 μm) 
élenkénti előtolás beállítása nem csak nagyobb termelékenységet, hanem kedvezőbb forgácsleválasztási 
körülményeket is eredményez a forgácsolási erők szempontjából. De mindezek mellett nem szabad meg-
feledkezni arról, hogy az fz=4 μm esetében az él által az anyagban ténylegesen megtett úthossz (vagy a 
forgácsolásban töltött idő) kétszer akkora azonos struktúra hossz forgácsolása során.  

A 4-17. ábra mutatja a különböző erőkomponensek lefutását 500 Hz felüláteresztő szűrő alkalmazása 
után fz=8 μm esetén. A beállított szűrési frekvencia már kellően nagy ahhoz, hogy a környezeti rezgése-
ket leszűrje, viszont jelentősen kisebb, mint a marásnál a kinematikából adódóan jelentkező frekvenciák. 
(A bemutatott eredményeknél kizárólag ebben az egy esetben, az erőlefutások vizsgálatához alkalmaz-
tam szűrést.) A diagramok a szerszám négy körülfordulása alatt (4 ms) mutatják a jellegzetes erőlefutá-
sokat. Az alkalmazott fordulatszámot figyelembe véve komponensenként 8 erőcsúcsot kellene látni. 
Azonban a mikromarási folyamatot terhelő erőteljes dinamikai hatások miatt az egyes élbehatások nem 
különíthetőek el olyan egyértelműen, mint hagyományos méretekben. Az ábrán piros szaggatott vonalak 
jelölik az egyes élekhez tartozó erőlefutásokat. A jelek további elemzése azt mutatta, hogy az 
erőamplitúdók növekednek a növekvő forgácsolási hosszal, valamint a kopás előrehaladtával a zavarje-
lek – melyek nem közvetlenül a marás kinematikájából származnak – és a marási folyamatból adódó 
értékek egyre kevésbé különíthetők el egymástól. 
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4-17. ábra Forgácsolási erő komponenseinek lefutása szűrés után (vc=90 m/min, ap=50 μm, fz=8 μm, AISI H13) 

4.5. Mikromarási folyamatot jellemző rezgések 
A rezgések ismerete kiemelt fontosságú a mikromegmunkálások esetén, mivel azok hatással vannak 

a szerszám éltartamára, a sorjaképződésre és a felületi minőségre. A szakirodalomból ismeretes, hogy a 
folyamatot erőteljes rezgések kísérik, melyek kapcsolatban állnak a szerszám pillanatnyi állapotával is, 
így az ismeretük a folyamatfelügyeleti alkalmazások megalapozásához is hozzájárul. A rezgések jelen-
létét főként a marás kinematikája, az erőteljes szerszámdeformáció, a szerszám relatív nagy ütése, az 
anyag anizotrop tulajdonságai, valamint a minimális forgácsvastagság problematikája okozza. A rezgé-
sek ismerete azok kiváltó okainak feltérképezése miatt is fontos, így közvetve a csökkentési lehetőségek 
feltárásához is. Ezenkívül fontos információkat szolgáltatnak a forgácsleválasztás folyamatáról.  

Mivel a mikromarási folyamatot erős rezgések jellemzik, a kísérletek előtt fontos volt feltérképezni a 
mérési környezet jellemzőit. Ezért számos mérést végeztem forgácsleválasztás nélkül a környezetet jel-
lemző rezgések azonosítása érdekében.  

Az előzetes vizsgálatok alapján az 50 és 100 Hz mindig megjelenik a jelben az elektromos hálózat 
miatt, illetve megfigyeltem a 415 Hz frekvencián is egy állandó rezgést, mely a megmunkálási környezet 
sajátos jellemzője. Ezeken kívül még számottevő a főorsó fordulatszámnak megfelelő frekvencia, vala-
mint esetenként annak az 1. felharmonikusa is.  
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4.5.1. FORGÁCSOLÁSI PARAMÉTEREK HATÁSA 

Ebben a fejezetben a mikromarási folyamatot jellemző rezgések elemzését mutatom be a forgácsolási 
paraméterek függvényében, figyelembe véve a forgácsolási erőjeleket, illetve a rezgésmérő szenzor által 
mért adatokat is. Emellett a marási stratégiákat (egyen- és ellenirányú marás) szintén összehasonlítom. 
A vizsgálatok alapjául szolgáló kísérletterv paraméterei a 4-6. táblázatban láthatók. A bemutatott ered-
mények az AISI H13 anyagminőségre vonatkoznak. 

4-6. táblázat Kísérletterv 
vc (m/min) fz (μm) ap (μm) Stratégia 

90 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 25, 50, 100 Egyen- és ellenirányú marás, horonymarás 
 
A rezgésmérő szenzor adatainak feldolgozás során a 100 legnagyobb értéknek az átlagát vettem ala-

pul az elemzésekhez, melyek a 4-18. ábra diagramjain láthatók.  
 

 
4-18. ábra Az egykomponensű piezoelektromos rezgésmérő által rögzített eredmények a) horonymarás és b) 

egyenirányú marás esetén 

A vizsgálataim során a legkisebb rezgésamplitúdókat a horonymarás eredményezte, melynek magya-
rázata a ψ=1 kapcsolási szám, ami kedvezőbb, mint a sarokmarási stratégiák esetében megjelenő ψ=0,5. 
A nagyobb kapcsolási szám alapvetően kedvezően hat a folyamat dinamikájának szempontjából. A 
félátmérős sarokmarási stratégiák esetében a szerszám be- vagy kilépésekor hirtelen erőváltozás törté-
nik. Ezzel ellentétben horonymaráskor az erő fokozatosan növekszik nulláról a maximum értékig, majd 
a kilépés pillanatában ismét közel nullára visszaesik. Továbbá a horonymarásnál a szerszám jobb meg-
támasztása szintén hozzájárul a rezgések csökkenéséhez. 

Az ap=25 μm fogásmélység esetén, a rezgésamplitúdók viszonylag kis tartományban változtak (8,67 
– 13,36 m/s2 között). A legkisebb amplitúdó (8,67 m/s2) ap=25 μm és fz=8 μm kombinációjánál, míg 
ap=100 μm esetén a minimum érték (13,26 m/s2) fz=4 μm-nél található, ami után viszonylag gyors nö-
vekedés következik. Az eltérő előtoláshoz tartozó minimumoknak az eltérő forgácskeresztmetszethez 
van köze. Ennek hátterében az eltérő fogásmélységek és élenkénti előtolások, valamint a forgácselvé-
konyodás jelensége, illetve mindezek egymáshoz való viszonya állhat. Ezekkel szemben, ahol a fogás-
mélység megegyezik a sarokrádiusszal (ap=50 μm), ott fz=4 μm-nél mértem a legnagyobb rezgéseket. 
Az élenkénti előtolás további növelése kedvező hatást mutatott a rezgésamplitúdók tekintetében. A kü-
lönböző fogásmélységekhez (ap=50 és ap=100 μm) tartozó görbék a diagramon metszik egymást. Pél-
dául ap=100 μm esetében erőteljes növekedés látható, viszont a görbének minimuma van az fz=4 μm-
nál, azaz kétszeres termelékenység mellett kedvezőbb rezgési körülmények között forgácsolhatunk, 
mint ap=50 μm fogásmélységnél. A két görbe 8 μm élenkénti előtolás értéknél metszi egymást. Tehát 
technológiai szempontból fz=8 μm alatt az ap=100 μm fogásmélység, felette pedig inkább az ap=50 μm 
alkalmazása javasolt. 
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A marási stratégiák közül az egyenirányú marásnál a legkedvezőtlenebbek a rezgések. Ennek oka a 
marás kinematikájából bekövetkező periodikus gerjesztés. Ebben az esetben minden élbelépéskor a ma-
ximális forgácskeresztmetszettel lép be a korlátozott merevségű mikromarószerszám az anyagba. Ezzel 
szemben az ellenirányú marásnál a szerszám 0 forgácsvastagsággal kezd be, majd a h fokozatosan nö-
vekszik és ezzel együtt az aktív erő is. Mindezek miatt az egyenirányú stratégia erősebb rezgéseket 
gerjeszt, mint az ellenirányú marás. 

Az ap=100 μm esetében mindhárom stratégiánál erőteljes növekedést láthatunk, viszont az eredmé-
nyek 8 μm élenkénti előtolás értékig kedvezőbben vagy közel azonosan alakulnak, mint a fele akkora 
fogásvételnél. Az előtolás további növelése viszont a rezgések drasztikus növekedését eredményezi. Így 
a rezgések alapján az ap=100 μm és fz=8 μm tűnik az ideális választásnak technológiai és gazdasági 
szempontokból. 

 

 
4-19. ábra A rezgésmérési eredmények alapján a) főhatásdiagram és b) kereszthatásdiagram 

A rezgésmérés eredményeiből készített főhatásdiagramok alapján (4-19. ábra) a fogásmélység főha-
tása (13,56 m/s2) a legnagyobb (F érték: 21,67, P érték: 0,000), mely egyértelmű trendet mutat, hatására 
a vizsgált tartományban növekednek a rezgések. A másik paraméter az élenkénti előtolás, mely a vizs-
gálat alapján fz=1 μm és fz=8 μm között csak kis hatással van a rezgésekre, azonban a további növelése 
szignifikáns növekedést okoz a rezgésekben. Az élenkénti előtolás főhatása 11,12 m/s2 (F érték: 8,77, P 
érték: 0,009). A kereszthatások vizsgálata alapján a paraméterek között erős kölcsönhatás van (F érték: 
15,97, P érték: 0,001).  

Az erőmérő szenzor jelei is alkalmasak frekvenciaelemzésre, ezért annak a jeleit is elemeztem gyors 
Fourier transzformáció segítségével annak érdekében, hogy meghatározzam a domináns frekvenciákat. 
Ezek elemzése során elkülönítve kezeltem a 3 erőkomponenst, mivel így lehet a legtöbb releváns infor-
mációt kinyerni a rezgések jelenlétéről. Mindezek mellett összevetettem a két különböző szenzor adatait 
is. A rezgésmérés során gyűjtött adatok jó egyezést mutattak az erőmérő esetében vizsgált tartományon 
belül. 

A forgácsolási kísérletek során rögzített erőjelek kiértékeléséhez LabVIEW környezetben saját prog-
ramot fejlesztettem, ami lehetővé tette a nagyszámú kísérlet megbízható és relatív gyors kiértékelését. 
A program a meghatározott feltételek alapján kikeresi a forgácsolás kezdetét, majd 0,4 mm forgácsolási 
hossznak megfelelő adatmennyiséget eltávolít a jelből, hogy az állandósult körülmények között történ-
jen a vizsgálat (ahol a be- és kilépési jelenségnek már nincs számottevő hatása).  

A rezgésmérő esetében a rezgésamplitúdók elemzésénél a 100 legnagyobb értéket átlagoltam. Az 
FFT eredményeinek elemzésénél a 10 legnagyobb amplitúdójú frekvenciát gyűjtöttem ki és vizsgáltam. 
A legnagyobb amplitúdójú frekvenciák a folyamat főbb periodicitásairól szolgáltatnak információt. Az 
indokolta a 10 értéket, hogy ebben az esetben a kinematikából származó frekvenciák és azok harmoni-
kusai mellett az egyéb (például környezetből származó) rezgéseket is tartalmazzák már. Tehát ennyi 
adat már elegendő a folyamat főbb rezgési viselkedésének a feltérképezéséhez. Az általam fejlesztett 
program a rögzített jel állandósult forgácsleválasztási szakaszán elvégzi az FFT-t, majd az adathalmaz-
ból automatikusan kikeresi a 10 legnagyobb amplitúdót és eltárolja a hozzátartozó frekvenciaértékkel 
együtt. A programban összesen 10 maximumkeresés fut le, ahol mindig eltávolításra kerül az előzőleg 
kigyűjtött komponens és annak közvetlen környezete (± 5 Hz), így technológiai szempontból is egymás-
tól eltérő frekvenciákat gyűjtöttem ki.  
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4-20. ábra Az FFT eredményei a különböző erőkomponensek esetén a) ellenirányú marás, b) horonymarás, c) 

egyenirányú marás (vc=90 m/min, ap=50 μm, fz=8 μm) 
 
A 4-7. táblázat a folyamatot jellemző frekvenciaértékeket mutatja be, mellettük pedig feltüntettem, 

hogy a 63 különböző beállításnál hányszor jelentek meg a különböző erőkomponensekben. A táblázat-
ban szürke háttérrel jelölve a stratégiákra szétbontott eredmények láthatók. Megvizsgáltam a frekvenci-
áknak az élek belépési frekvenciájához (EBF – Egyenlet (8)) való viszonyát is. A 4-20. ábra három 
reprezentatív mintán keresztül mutatja be a frekvenciákat FFT diagramok formájában. Jáuregui és mtsai. 
[275] egy tanulmányukban úgy találták, hogy ép állapotú szerszám esetében az EBF-nek pontos több-
szörösei jelennek meg. 
 

 퐸퐵퐹 =
푛푧
60

 (Hz) (8) 

, ahol n – fordulatszám (1/min), z – forgácsolóélek száma (1). 
Az Egyenlet (8) alapján az EBF=1910 Hz, ami 955 Hz fordulatszám frekvenciát jelentene. A vizsgá-

lataim alapján a főorsó fordulatszámhoz egységesen 940 Hz tartozik. Ez a mindössze 1,6%-os eltérés a 
beállítotthoz képest a gép szabályozási rendszeréből származhat. Mindezek miatt mértékadó EBF érték-
ként az 1880 Hz-t vettem figyelembe. 

4-7. táblázat A folyamatot jellemző frekvenciák és azok előfordulása 
Frekv. 
(Hz) EBF x xellen xteljes xegyen y yellen yteljes yegyen z zellen zteljes zegyen Megjegyzés 

0 0 60 18 21 21 55 21 21 13 55 21 21 13 Konstans komponens 
100 0,05 50 17 15 18 31 10 7 14 31 10 7 14 Elektromos transzformáció [276] 
415 0,22 51 18 16 17 55 19 17 19 55 19 17 19 Környezeti sajátosság 
940 0,5 53 15 20 18 44 15 16 13 44 15 16 13 Fordulatszám frekvenciája 
1880 1 60 19 21 20 63 21 21 21 63 21 21 21 Élek belépési frekvenciája 
2820 1,5 55 21 15 19 45 15 13 17 45 15 13 17 1,5 x EBF 
3760 2 62 21 21 20 63 21 21 21 63 21 21 21 2,0 x EBF 

4590 2,44 41 10 19 12 2 - 2 - 2 - 2 - Nem egyértelműen azonosítható 
környezeti hatás 

4700 2,5 61 21 21 19 4 4 - - 4 4 - - 2,5 x EBF 
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Az itt felsorolt értékek stabilan megjelennek a 10 legnagyobb amplitúdójú frekvencia között a legtöbb 
paraméterkombináció esetén (állandó, vc=90 m/min forgácsoló sebesség mellett). Ahol kisebb szám van, 
az nem az adott frekvenciájú komponens teljes hiányát jelenti, csupán nem mindenhol volt a 10 legna-
gyobb amplitúdójú között.  

A kísérleteim során rögzített adatok alapján minden esetben megjelennek a környezetből és az elekt-
romos hálózatból származó zavarok is. A mikroméretű forgácsleválasztás folyamatát jellemző főbb 
frekvenciák a fordulatszám, illetve az EBF. A folyamatot terhelő erőteljes rezgések és a periodikus ger-
jesztés miatt az EBF-nek a kétszerese is jelentős (esetenként domináns) az erőjel különböző komponen-
seiben. Többek között ez, a 2 x EBF okozza az erőlefutásnak azt a sajátosságát, hogy egy élbehatás 
esetében a várt egy helyett két csúcs is megjelenik az erőjelben (lásd 4-17. ábra). Ehhez hasonló körül-
ményekről számoltak be [39] és [37] publikációkban is.  

 

 
4-21. ábra Domináns frekvenciák megjelenése a 10 legnagyobb amplitúdó között a különböző marási stratégiák 

esetében 

A 4-21. ábra a különböző stratégiák esetén százalékosan szemlélteti az Fx erőkomponensben megje-
lenő domináns frekvenciák előfordulásának gyakoriságát. A diagram alapján a 2820 Hz és a 4590 Hz 
mutat csak jelentősebb eltéréseket a különböző stratégiák esetében. Ebből a 2820 Hz a „z” komponens 
esetében kevésbé jelentős, a másik frekvencia (4590 Hz) pedig gyakorlatilag nem is jelenik meg a to-
vábbi két erőkomponensben. Tehát megállapítható, hogy a frekvenciák tekintetében nincs szignifikáns 
különbség a különböző marási stratégiák között. 

 

 
4-22. ábra A rezgésjel frekvenciaspektruma a különböző marási stratégiáknál (vc=90 m/min, ap=50 μm, fz=8 

μm) 
 

Mindezek mellett a gyorsulásmérő szenzor által rögzített jeleket is elemeztem a szélesebb frekven-
ciatartományban történő vizsgálódás érdekében. A tíz legnagyobb amplitúdójú frekvencia között főként 
az EBF-nek és a főorsófordulatszám frekvenciájának harmonikus komponensei jelentek meg névleges 
értéken: 3,5 x EBF, 4 x EBF, 4,5 x EBF, 5 x EBF, 6,5 x EBF, 7 x EBF, 8,5 x EBF, 9 x EBF, 10 x EBF, 
10,5 x EBF. Ezek alól kivételt egyedül a 12825 Hz képez, ami az EBF értéknek a 6,82-szerese. Ez a 
frekvenciakomponens nem kapcsolódik közvetlenül a mikromarás kinematikájához. A kiváltó oka a 
környezetből származhat, például a gép felépítéséből adódó sajátosságból, vagy annak a szabályozási 
rendszeréből. A 4-22. ábra a rezgésjelben megjelenő frekvenciákat szemlélteti a különböző marási stra-
tégiák esetében FFT diagramok formájában.  
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A fejezetben bemutatott frekvencia vizsgálatokat elvégeztem a korrózióálló Böhler M303 anyagmi-
nőségen is, ahol a mikromarási folyamat rezgési viselkedése közel teljesen megegyezett az itt bemuta-
tottakkal. Ennek magyarázata, hogy a rezgések döntő hányada a marás kinematikájából és a gépi kör-
nyezetből adódik. 

Az eddigiekben tárgyalt FFT alapú elemzések megfelelőek a mikromarási folyamat jellemző perio-
dicitásainak vizsgálatára a frekvencia-amplitúdó diagramokon keresztül. Azonban a domináns frekven-
ciák és azok amplitúdói az ismétlődő erőteljes gerjesztésnek, rezgéseknek, rugalmas deformációknak, 
illetve a rendszer csillapításának köszönhetően időben is változhatnak. Emiatt a vizsgálatokat célszerű 
kiterjeszteni az időbeli változások elemzésére is. Erre lehetőséget kínálnak a folytonos wavelet transz-
formáción (CWT – Continuous Wavelet Transformation) és a rövididejű Fourier transzformáción (STFT 
– Short-Time Fourier Transformation) alapuló idő-frekvencia diagramok. Az itt bemutatásra kerülő 
CWT diagramok elkészítéséhez az AutoSignal v1.7 programot alkalmaztam, amiben pedig a Morlet 
wavelet függvényt választottam és használtam fel a számítások alapjául. A következő ábrákon (4-23. - 
4-25. ábra) az FFT diagramoknál már ismertetett beállítást ragadom ki, mint reprezentatív példát. A 
nagyobb frekvenciatartomány (1 - 20 000 Hz) miatt a rezgésjelből készített diagramokat mutatom be. 

 

 
4-23. ábra CWT frekvenciaspektrumok az ellenirányú marás esetén (vc=90 m/min, ap=50 μm, fz=8 μm, AISI 

H13) 

Az ábrákon feltüntetett karakterek a következőket jelölik: a - megközelítési szakasz, nincs forgácsle-
választás, b – mikromarás szakasza, c – leállási szakasz, nincs forgácsleválasztás. Az a és c szakaszok-
ban forgó főorsó és mozgó szánok mellett láthatók a gépen megjelenő rezgési viszonyok. A d jelöli a 
szerszám anyagba történő belépésének-, az f pedig a kilépésének pillanatát. Az e-vel jelölt rész a kvázi 
állandósult forgácsleválasztás szakaszát jelöli, melynél már a be- és kilépési jelenség hatása minimális-
nak tekinthető. A dolgozatban elemzett forgácsolási kísérleteim során nem tapasztaltam öngerjesztett 
rezgést egyetlen beállítás mellett sem, de ennek ellenére megfigyelhetők kisebb változások a folyamaton 
belül.  

Az ellenirányú marás és a horonymarás esetében a belépésnél rögtön a nagy amplitúdók láthatók, 
melyek a következő e szakaszban csillapodnak. Ennek magyarázata az ellenirányú marásnál az egyes 
élbehatásokra jutó fokozatos erőfelépülés és a már megmunkált felületeken történő súrlódás. Hasonló 
jelenség állhat a horonymarás esetében (4-25. ábra) is a megfigyelés mögött, azzal a kiegészítéssel, hogy 
a horony geometriájából adódóan ott még inkább érvényesül a megtámasztás hatása, továbbá az erővál-
tozás (~0 – maximum – ~0) fokozatos a belépéstől a kilépés pillanatáig, valamint az előállított felületen 
fellépő súrlódás/vasalás is folyamatosan jelen van, mivel az él nem távolodik el a felület fölül. 

Ezekkel ellentétben, a legkedvezőtlenebb rezgési viszonyokat eredményező egyenirányú marásnál 
(4-24. ábra) a belépés után rögtön szintén nagy amplitúdók láthatók, amik abszolút értékben jelentősen 
nagyobbak az előző kettő esethez képest, valamint ezután még a stratégiára jellemző erőteljes gerjesztés 
hatására fokozódnak is. 
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4-24. ábra CWT frekvenciaspektrumok az egyenirányú marás esetén (vc=90 m/min, ap=50 μm, fz=8 μm, AISI 

H13) 

 
4-25. ábra CWT frekvenciaspektrumok a horonymarás esetén (vc=90 m/min, ap=50 μm, fz=8 μm, AISI H13) 

A diagramok alapján megfigyelhető, hogy az e szakaszban periodikusan változnak a rezgések, vala-
mint a jellegzetes frekvenciaértékek is kismértékű változást mutatnak. 

A vizsgálatok alapján jól látható, hogy többnyire a szerszám anyagba történő be- és kilépésekor je-
lentkeznek a nagyobb rezgések. Ezen tények következtében, tekintettel a kis merevségű karcsú szer-
számra, a be- és kilépés pillanata lehet kritikus a szerszámtönkremenetel szempontjából, ezért annak 
kontrollálása a méretek miatt még nagyobb szereppel bírhat, mint makroméretekben. 

Az eddigiekben bemutatott rezgéstani elemzéseken túl a szerszám sajátfrekvenciáját is kiszámítottam, 
melyhez az Autodesk Inventor végeselemes moduljának modál analízisét használtam. A vizsgálathoz a 
szerszám pontos CAD modelljét alkalmaztam (ezt majd részletesebben a 4.10 fejezetben mutatom be). 
A szerszámot az élek végénél a szárrészen mereven befogott testként definiáltam. A kapott eredménye-
ket az alábbi, 4-26. ábra mutatja be. Az első három sajátfrekvencia rendre 127 095 Hz, 141 502 Hz és 
620 499 Hz.  

 

 
4-26. ábra Az alkalmazott A típusú szerszám a) első, b) második és c) harmadik sajátlengése és a hozzájuk 

tartozó sajátfrekvenciák  
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Ezek alapján az értékek a mikromarási folyamat vizsgálati tartományába eső frekvenciáknál egy 
nagyságrenddel nagyobbak, a marás kinematikájából adódó periodikus gerjesztéshez képest pedig 2 
nagyságrenddel. Tehát a szerszám sajátrezgése közvetlenül nem befolyásolhatja szignifikánsan a 
mikromarási folyamatot. Emellett a rezonancia kialakulásának az esélye sem tekinthető jelentősnek, ami 
akár a szerszám tönkremenetelét is okozhatná. 

4.5.2. FORGÁCSOLÁSI ÚTHOSSZ HATÁSA 

Ebben a fejezetben a mikromarási folyamatot jellemző rezgéseket vizsgálom, a korábban már említett 
1,05 m struktúrahossz marása során 4 és 8 µm-es élenkénti előtolások esetén. A 4-28. ábra a gyorsulás-
mérő szenzor által rögzített jel amplitúdóinak változását szemlélteti a forgácsolási hossz függvényében. 
A szerszám elhasználódásával párhuzamosan jól nyomon követhető a rezgésnövekedés. A két beállítás 
összehasonlítása során az fz=4 µm esetében lényegesen nagyobb rezgéseket tapasztaltam (20,5-68,85 
m/s2), mint az fz=8 µm-nél (13,67-20,71 m/s2). A hozzájuk tartozó szórásértékek tartományai rendre a 
következők: 1,53-5,00 m/s2 és 1,02-1,53 m/s2. A jelenség magyarázata a mérethatásban és a minimális 
forgácsvastagság létében keresendő. Továbbá az eltérő paraméterbeállítások esetében jelentősen eltér-
nek a megmunkálás körülményei is. A minimális forgácsvastagság alatti anyagdeformációs mechaniz-
musok (rugalmas-képlékeny deformáció, vasalás) nem stabil forgácsolási körülményeket eredményez-
nek, melyek kisebb élenkénti előtolásnál a kinematikából adódóan minden egyes szerszámkörülfordulás 
során hosszabb ideig vannak jelen (lásd: 4-27. ábra). 

 

 
4-27. ábra A különböző élenkénti előtolások összehasonlítása, a forgácsvastagság és az anyagdeformációs 

mechanizmusok alakulása 

A 0,6 m-es forgácsolt struktúrahossznál egy töréspont látható a rezgésjelben fz=4 µm esetében, amit 
részben a szerszám elhasználódása magyarázhat. A vizsgálataim alapján a mikroméretű marószerszám 
állapotában hirtelen változás nem lépett fel sem a mikroszkópos megfigyelés, sem az erőmérés alapján. 
Véleményem szerint azonban a szerszám kopása önmagában nem elégséges magyarázat. Az erőteljes 
növekedés részletesebb vizsgálata céljából további forgácsolási kísérletet hajtottam végre, ahol egészen 
3,15 m-es horonyhosszig mikromartam. Itt az erőteljes növekvő trend folytatódott. Ezzel ellentétben az 
fz=8 μm alkalmazása esetében nem tapasztaltam ilyen jelentős növekedést, még akkor sem, amikor a 
szerszámélre vonatkoztatott forgácsolási hossz megegyezett a kisebb élenkénti előtolás esetében megtett 
forgácsolt hosszal. Így a diagramon látható jelenségért valószínűleg a kopási viselkedés és a mérethatás 
együttesének a komplexitása a felelős. Azonban a jelenség pontos magyarázatának feltárása érdekében 
a jövőben további vizsgálatok szükségesek. Összefoglalva, a rezgésamplitúdók szempontjából az fz=8 
µm alkalmazása előnyösebb.  
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4-28. ábra A gyorsulásjel változása a forgácsolási hosszal 

 
Gyors Fourier transzformáció segítségével is elemeztem az 1,05 m horonyhossz marása során rögzí-

tett erőjeleket. A 4-8. táblázatban látható a jellemző frekvenciák összefoglalása az Fx erőkomponensre 
vonatkozóan mindkét élenkénti előtolás érték mellett. 

4-8. táblázat Tipikus frekvenciaértékek az 1,05 m struktúrahossz marása során 
fz=4 μm fz=8 μm 

Frekvencia (Hz) Megjelenés Frekvencia (Hz) Megjelenés EBF Megjegyzés 
0 14 0 14 0,00 Konstans komponens 
50 14 50 14 0,03 Elektromos hálózat 
100 11 100 14 0,05 Elektromos transzformáció 
416 8 416 14 0,22 Szerszámgép sajátosság 
940 14 940 14 0,50 Főorsófordulatszám frekvenciája 
1880 14 1880 14 1,00 EBF – élbelépési frekvencia 
2820 14 2820 13 1,50 1,5 x EBF  

3540 12 - - 1,88 Nem egyértelműen azonosítható 
környezeti hatás 

3650 14 3650 14 1,94 Nem egyértelműen azonosítható 
környezeti hatás 

3760 14 3760 14 2,00 2,0 x EBF 
4700 8 4700 13 2,50 2,5 x EBF 

 
A főorsófordulatszámból adódó frekvencia ennél a kísérletsorozatnál is egységesen 940 Hz, így a 

táblázatokban bemutatott EBF-hez kapcsolódó viszonyok itt is ezen alapulnak. A vizsgálat során mind-
két beállítással 14 db 75 mm hosszú hornyot készítettem. A 4-8. táblázat az Fx erőkomponens elemzé-
sének eredményeit tartalmazza. A „Megjelenés” oszlopban látható értékek azt mutatják meg, hogy az 
adott frekvenciájú komponens hány horonynál jelent meg a 10 legnagyobb amplitúdójú frekvencia kö-
zött. A vizsgálataim alapján nincs szignifikáns különbség a domináns frekvenciák tekintetében az eltérő 
élenkénti előtolások között. Ennek magyarázata abban keresendő, hogy az előtolás hatására inkább ter-
helésváltozás következik be, viszont a periodikus gerjesztések inkább a forgácsoló sebességhez kötöt-
tek. Az Fy és Fz erőkomponens elemzése hasonló eredményeket szolgáltatott.  

Az erőjelek FFT analízise során megfigyeltem, hogy a 0 Hz konstans komponens mellett csak a 3760 
Hz frekvenciájú harmonikus komponens rezgésamplitúdója mutatott jelentős növekedést a kopás előre-
haladtával. Az fz=8 µm-nél kapott eredményeket a 4-29. ábra szemlélteti. A bemutatott esetben a 0 Hz-
hez tartozó amplitúdó 1,93-ról 5,41 N-ra, a 3760 Hz-hez tartozó pedig 0,51-ről 2,13 N-ra növekedett az 
1,05 m forgácsolt hossz eléréséig. Ezzel szemben a többi domináns frekvencia amplitúdói nem mutattak 
jelentős változásokat a szerszámkopás növekedésével. Ugyanezen eredmények jelentek meg a másik 
két erőkomponens és a másik élenkénti előtolás eredményeinek vizsgálata során is. Ezek alapján meg-
állapítható, hogy az adott fordulatszám esetében a 3760 Hz felhasználható lehet folyamatfelügyeleti 
alkalmazásokra kopásindikátorként, mivel az amplitúdója szorosan kapcsolódik a szerszám kopottsági 
állapotához. 
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4-29. ábra A domináns frekvenciák amplitúdó változásai az Fz erőkomponens FFT vizsgálata alapján 

4-9. táblázat A rezgésjelben megjelenő tipikus frekvenciaértékek az 1,05 m struktúrahossz marásakor 
fz=4 μm fz=8 μm 

Frekvencia (Hz) Megjelenés Frekvencia (Hz) Megjelenés EBF Megjegyzés 
940 10 - - 0,5 Főorsófordulatszám 
2820 12 - - 1,5 1,5 x EBF 
3760 12 3760 14 2,0 2,0 x EBF 
5640 14 5640 14 3,0 3,0 x EBF 
7520 9 7520 14 4,0 4,0 x EBF 
8460 14 8460 8 4,5 4,5 x EBF 
- - 9395 14 5,0 5,0 x EBF 

- - 12100 14 6,44 Nem egyértelműen azonosítható kör-
nyezeti hatás 

12220 13 12220 14 6,50 6,5 x EBF 

- - 12820 12 6,82 Nem egyértelműen azonosítható kör-
nyezeti hatás 

18800 14 - - 10,0 10,0 x EBF 
 
A 4-9. táblázat a rezgésmérő szenzor által rögzített jel karakterisztikus frekvenciáit mutatja be. Az 

eszköz méréstartományából adódóan 20 000 Hz-ig terjedően vizsgáltam a frekvenciákat, ahol az EBF 
többszörösei egészen 10-szeres értékig megjelennek, ami a másik komponens vizsgálata alapján várható 
volt. 

 

 
4-30. ábra Az Fz erőkomponens és a hozzá kapcsolódó STFT alapú idő – frekvencia diagram 
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A 4-30. ábra az Fz erőkomponenst mutatja fz=8 μm-es élenkénti előtolás esetében. A folyamatos erő-
növekedés a felső ábrán látható, az alsó pedig a rövididejű Fourier transzformáción alapuló idő – frek-
vencia diagramot mutatja. A vizsgálatokhoz fejlesztett LabVIEW program az Egyenlet (9)-et [277] nu-
merikus formában tartalmazza. 

 
푋(휔, 휏) = ⟨푥|푔(푡)푒  ⟩ = 푥(푡)푔(푡 − 휏)푒 푑푡 (9) 

, ahol ω – frekvencia függvény, τ – késleltetés, g(t) – ablakoló függvény, t – idő.  
A 4-30. ábra diagramjai csak a tényleges forgácsleválasztás szakaszát tartalmazzák. Az idő-frekven-

cia diagram segítségével jól nyomon követhetők a frekvenciakomponenseken bekövetkező változások 
a forgácsolt hossz növekedésével. A legjelentősebb eltéréseket az Fz erőkomponensben figyeltem meg, 
ami azzal magyarázható, hogy a növekvő éllekerekedési sugár eltérő körülményeket okoz a megmun-
kálás során, továbbá a h/rβ arányt is megváltoztatja, ami a kis főélelhelyezési szöggel kiegészülve ezt a 
komponenst befolyásolja leginkább. A diagram alapján az látható, hogy a rezgésamplitúdók főleg az 
alacsonyabb frekvenciatartományban növekednek a szerszám kopásával, (alsó diagram jobb oldali ré-
sze). Ezt a megjelenést pedig főleg a 0 Hz konstans komponens erőteljes növekedése okozza. Azonban 
emellett, az éllekerekedési sugár növekedése miatt, a mérethatás jelenségének erősödésével a 3760 Hz-
nek megfelelő tartományban is növekvő amplitúdók figyelhetők meg. 

4.6. Mikromart felületek minősége  
Ebben a fejezetben a mikromart felületek minőségével kapcsolatos eredményeket mutatom be. Kité-

rek a felületi érdesség alakulására a forgácsolási paraméterek függvényében, és a mikromart felületek 
sajátosságaira. Bemutatok egy lehetséges megoldást a sajátosságok kompenzálására, a felületi minőség 
javítására a főorsó bedöntésén keresztül. Zárásul pedig a megmunkált felületek kombinált érdességi pa-
ramétereinek a változását is bemutatom az élenkénti előtolás széles tartományán belül. 

A szakirodalom alapján mikromarásnál az erőteljes szerszámdeformáció, szerszámkihajlás miatt mó-
dosul az előállított felület profilja, mely a szerszám végének elhajlása miatt „fűrészfog” jellegű mintá-
zatot mutat (4-31. ábra) [51]. Általánosságban, marásnál a kinematikából és az élgeometriából adódóan 
ciklois ívek jelennek meg a megmunkált felületen, ez mikromarás esetében is így történik. A méretha-
tásnak köszönhetően a felületi profil ugyan módosul, de annak a mart felületekre jellemző alapperiodi-
kussága nem változik. 

 
4-31. ábra A felület profiljának torzulása a szerszámdeformáció következtében [51] 

 
Felvetődik azonban a kérdés, hogy a folyamatot jellemző erőteljes rezgések mellett, figyelembe véve 

a szerszám radiális és axiális ütését, valamint a minimális forgácsvastagság problematikáját, miként 
alakul a felület tényleges profilja. További kérdés, hogy mekkora a hatása az egyes élek lenyomatainak/ 
karcolatainak a rezgésekhez képest.  

Ebben a fejezetben a kísérletek során előállított mikromart hornyok alsó felületének minőségét vizs-
gálom a forgácsolási paraméterek függvényében. A kvantitatív minősítésre az ipar által leggyakrabban 
alkalmazott Ra és Rz érdességi mérőszámokat használom. Emellett az érdességprofil sajátosságait is 
részletesen elemzem. A vizsgálataim során a teljes horonymarásnál kialakult geometriát tanulmányoz-
tam, mivel ebben az esetben a horony középvonalában történő érdességmérés megbízható alapot biztosít 
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az összehasonlításhoz. Az itt felsoroltak vizsgálata céljából több szisztematikus kísérletsorozatot hajtot-
tam végre. A kiindulási kísérleteknél alkalmazott faktorok és szintjeik a 4-10. táblázatban láthatók. Az 
összes lehetséges paraméterkombináció beállításra került. A további kísérlettervek majd később kerül-
nek bemutatásra. A vizsgálatokat az AISI H13 és a Böhler M303 anyagminőségen is elvégeztem (lásd 
4-1. táblázat). 

4-10. táblázat Kísérletterv 
vc (m/min) fz (μm) ap (μm) Marási stratégia Anyag 

90 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 25, 50, 100 Horonymarás AISI H13, Böhler M303 
 
A közölt adatokat egy Mitutoyo SJ-400 érdességmérővel rögzítettem. A gyémánttű lekerekítése 2 

μm. Figyelembe véve a tapintó mérés előtti ráfutását, valamint az utána következő lefutását, a legna-
gyobb megengedhető mérési hossz 2,4 mm volt. A λc vágási hullámhossz értékét 0,8 mm-re választottam 
azért, mert mikromart felületek esetén az alapperiodikusság mellett további, a fejezetben bemutatásra 
kerülő sajátos jellemzők is szerepet kapnak. A méréseket a hornyok középvonalában végeztem, majd 
három mérés átlagát vettem az elemzésekhez alapul. Az eredmények megjelenítéséhez többdimenziós 
megjelenítési módot választottam (4-32. ábra), mivel így a felületi érdesség adatok egyszerre jeleníthe-
tők meg szemléletesen a vizsgált két folytonos faktor függvényében (a jobb oldalon lévő színskálák a 
diagrampárokra vonatkoznak). Megfigyeltem, hogy az Ra paraméter esetében mindkét anyagnál van egy 
lokális minimumpont, az AISI H13-nál az ap=50 μm - fz=4 μm paraméterkombinációnál, míg a Böhler 
M303 esetén az ap=50 μm - fz=6 μm-nél. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az élenkénti 
előtolás növelésével – a várakozásoknak megfelelően – nő a felületek érdessége. Az értékek a 
martenzites korrózióálló acélnál nagyobbak voltak. A felületi minőséget befolyásolhatják az alapanyag-
ban lévő karbidszemcsék, illetve azok mérete, valamint az élbehatások eredményeként bekövetkező ki-
fordulásuk. A Böhler M303-ban elhelyezkedő nagyobb méretű karbidok (~3 µm) esetleges kifordulása 
nagyobb hibát eredményez a mikromart felületeken, mint az AISI H13 kisebb méretű (~1 µm) karbidjai, 
ezek a hibák pedig az érdességi mérőszámokat is növelik. 

 
4-32. ábra Felületi érdesség (Ra és Rz) alakulása a különböző forgácsolási paraméterek függvényében a vizsgált 

anyagminőségek esetén a), c) AISI H13 és b), d) Böhler M303 
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Az Rz értékeknél az AISI H13-nál az Ra-val megegyező paraméterkombinációnál látható a lokális 
minimumpont, ami viszont a Böhler M303 esetében eltűnik. Az értékek az Rz paraméter esetében is a 
Böhler M303-nál voltak magasabbak. 

Az eredményeket varianciaanalízissel is vizsgáltam, annak érdekében, hogy átfogó képet kapjak az 
egyes faktorok hatásairól. Az ehhez kapcsolódó főhatásdiagramok a 4-33. ábrán láthatóak. A 95%-os 
szignifikancia szinthez tartozó Fkrit értéke 4,081. Az Ra paraméter esetében mindhárom faktor hatása 
statisztikailag szignifikáns. Az fz van a legnagyobb hatással az eredményekre (F érték: 96,67, P érték: 
0,000). A második az ap (F érték: 7,31, P érték: 0,011). A harmadik tényező pedig a munkadarab anyaga, 
melynél az F érték: 9,49 és a P érték: 0,004. Az interakciók közül ap és az anyag közötti, valamint a 
három faktor közötti kölcsönhatások szignifikánsak. A 4-11. táblázatban látható az Ra paraméterhez 
tartozó ANOVA tábla. 

 

 
4-33. ábra Főhatásdiagramok az érdességi paraméterekhez 

Az Rz esetében szintén mindhárom faktor hatása statisztikailag szignifikáns, melyekből az fz hatása a 
legnagyobb (F érték: 65,11, P érték: 0,000), a második a fogásmélység (F érték: 23,46, P érték: 0,000), 
és a harmadik a munkadarab anyaga (F érték: 33,17, P érték: 0,000). A kereszthatások közül csak az ap 
és anyag közötti interakcióknak van statisztikailag szignifikáns hatása (F érték: 22,83, P érték: 0,000). 

A fenti eredmények alapján az következik, hogy mikromarás esetében, ha a felületi minőséget sze-
retnénk javítani, akkor elsősorban az élenkénti előtolás módosítása javasolt. 

4-11. táblázat Ra versus fz, ap, anyag 
Forrás DF Adj SS Adj MS F érték P érték 
Modell 7 0,036143 0,005163 20,45 0,000 
   Lineáris 3 0,028496 0,009499 37,61 0,000 
          fz 1 0,024413 0,024413 96,67 0,000 
          ap 1 0,001847 0,001847 7,31 0,011 
          anyag 1 0,002398 0,002398 9,49 0,004 
     2 irányú kereszthatás 3 0,004664 0,001555 6,16 0,002 
          fz * ap 1 0,000010 0,000010 0,04 0,840 
          fz * anyag 1 0,000158 0,000158 0,62 0,435 
          ap* anyag 1 0,004516 0,004516 17,88 0,000 
     3 irányú kereszthatás 1 0,004176 0,004176 16,54 0,000 
          fz * ap * anyag 1 0,004176 0,004176 16,54 0,000 
Hiba 34 0,008586 0,000253   
Teljes 41 0,044729    

 
A felületekről készített digitális mikroszkópos felvételek alapján periodikus ismétlődésekre figyeltem 

fel, amik nem az egyes élek nyomaival hozhatók kapcsolatba, hanem azoknál nagyságrendekkel kisebb 
frekvenciájú egyéb behatással (4-34. ábra). Megvizsgáltam a felületekről készített érdességprofilokat is,  
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amiken jól láthatóak az előbb említett periodicitások. Egy ilyen példát mutat be a 4-34. ábra (vc=90 
m/min, fz=8 μm, ap=50 μm, AISI H13). Az érdességprofilokon látható ismétlődések távolságából, figye-
lembe véve a beállított forgácsolási paramétereket, meghatározható az adott beállítás mellett érvényes, 
adott frekvenciájú behatás. Ez jelen esetben ~100 Hz, melynek a kiváltó oka a gépen belül elhelyezkedő, 
elektromos áram átalakítására szolgáló egységekből adódhat [276]. 

A vizsgálatok során rögzített jelek frekvenciaanalízise során szintén felfedezhető volt az előbb emlí-
tett 100 Hz (lásd 4.5 fejezet). Ezenkívül pedig a következő frekvenciák voltak jellemzők a mikromarási 
folyamatra: 415 Hz, 940 Hz, 1880 Hz, 2820 Hz, 3760 Hz, 4700 Hz, 5490 Hz, 5640 Hz, 6580 Hz, 7520 
Hz, 12220 Hz, 13160 Hz és a 18800 Hz. Az itt felsorolt frekvenciák nagyrészt pontos többszörösei az 
élek belépési frekvenciájának.  

A 4-34. ábra egy reprezentatív érdességprofilt mutat be, amin megfigyelhető egy periodikus ismétlő-
dés. Alatta a 0,5 - 1 mm közötti szakasz látható kinagyítva. Figyelembe véve a forgácsolási paraméte-
reket, ~0,15 mm-enként látható újabb felfutás a 100 Hz esetében. A profil további nagyításával kezdenek 
láthatóvá válni az egyes élek által a marási kinematika következtében hagyott lenyomatok (ami az előző 
profil jobb oldalán látható).  

Az eddigi vizsgálatok alapján az látszik, hogy a marás kinematikájából adódó lenyomatok csak kisebb 
hányadát teszik ki a mért profilnak a környezetből származó rezgésekkel szemben. A mikromart felüle-
tek érdességmérési eredményei jól illeszkednek az egyéb kutatásokban található adatokhoz, sőt, számos 
esetben jobb felületi minőséget tapasztaltam a szakirodalomban megjelenőkhöz képest (2-3. táblázat). 
Ebből az is következik, hogy a gépi környezetből származó rezgések nagysága az esetemben sem túlzó 
mértékű. 

A jelenség részletes vizsgálata céljából egy újabb kísérletsorozatot terveztem. A mikromarás esetében 
az erőteljes szerszámdeformáció miatt az érdesség elméleti profilja „fűrészfog” jellegű mintázatot mu-
tat. Ez a deformáció a szerszám, azaz a főorsó előtolás irányban történő bedöntésével (tolómarás) kom-
penzálható lenne.  

4-34. ábra A horony aljának mikroszkópos felvétele és 
a hozzá tartozó érdességprofil (AISI H13, vc=90 m/min, 
ap=50 μm, fz=8 μm) 
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A végeselemes vizsgálataim alapján az aktív erő nagyjából 0,45°-os szerszámelhajlást okoz vc=90 
m/min, ap=100 μm, fz=8 μm paraméterkombináció esetében. Azonban ez az érték a maximális forgács-
vastagságnál igaz, ami az egyes élbehatásokon belül egy rövid ideig érvényes csak. Ezt figyelembe véve 
ennél kisebb mértékű bedöntésnél lehet egy kompromisszumos megoldás a változó erőhatások miatt. A 
felvetésem alapján tervezett kísérletterv a 4-12. táblázatban látható. Ezen vizsgálataimat AISI H13-on 
végeztem. 

4-12. táblázat Kísérletterv a főorsóbedöntés hatásának vizsgálatára 
ap (μm) fz (μm) vc (m/min) Főorsóbedöntés (°) 

100 8 90 0, 0,5, 0,1, 0,15, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,8, 1 
 
A kapott érdességi eredmények a 4-35. ábra diagramjain láthatók. A kísérletek alapján megfigyelhető, 

hogy az Rz érdességi paraméter bizonyos mértékben csökkenthető a főorsó bedöntésével. A diagramok 
alapján kijelenthető, hogy a végeselemes szimuláció alapján meghatározott szerszámelhajláshoz közeli, 
0,4°-os szerszámbedöntési szögnél adódik egy minimum érték. Mivel a főorsóbedöntés csak kismértékű 
javulást eredményezett a felületi érdesség alakulásában, ezért a kísérletsorozat tovább erősíti a korábbi 
felvetésemet, ami szerint a szerszámnak a marás kinematikájából adódó lenyomata csupán egy kisebb 
hányadát teszi ki az érdességprofilnak a környezeti rezgések okozta behatásokkal szemben.  

 

 
4-35. ábra A felületi érdesség alakulása a főorsó bedöntésének függvényében  

A felületek karakterisztikájának vizsgálatára egy új megközelítést dolgoztam ki, melynek segítségé-
vel összefüggésbe hozhatók a felületen megjelenő sajátosságok a forgácsolási vizsgálatok során rögzí-
tett jelek analíziséből származó frekvenciákkal. A módszer azon alapszik, hogy a vonalmentén mért R 
profilt átszámítottam idő - érdesség tartományba, amit tovább elemeztem FFT segítségével, így megha-
tározva a felületi profil kialakulásában szerepet játszó karakterisztikus frekvenciákat. A új módszer lé-
péseit a 4-36. ábra piros szaggatott vonallal határolt része foglalja össze. 

Az érdességi mérőszámok között természetesen vannak hosszirányú paraméterek is (például Sm, RSm), 
viszont véleményem szerint a felület kialakításában szerepet játszó frekvenciákról azok nem biztosíta-
nak ilyen széleskörű információkat, ezért döntöttem az előbb leírt módszer alkalmazása mellett.  
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4-36. ábra Az új módszer lépései a felület karakterisztikájának vizsgálatához, valamint annak a folyamat 

dinamikai jellemzőivel történő összehasonlításhoz 

Az új megközelítés nyomán végzett vizsgálat eredményeként az egyik jelentős frekvencia a 100 Hz, 
ezenkívül a beállított forgácsolási paraméterekből adódóan a fordulatszámnak megfelelő 940 Hz hatá-
rozza meg szignifikánsan a profilt. Az FFT vizsgálatoknál a 10 legnagyobb amplitúdójú frekvencia ke-
rült kigyűjtésre, amikből 5 jelent meg az esetek döntő többségében, így a továbbiakban azokat elemez-
tem részletesen (50, 100, 200, 940, 1880 Hz). A 4-37. ábrán látható a főorsóbedöntéses kísérletsorozat-
ban a felületi profil kialakításához kapcsolódó frekvenciák összetétele. Az eredményeket részletesen a 
0,5°-os bedöntésig elemeztem, mivel onnét már a felületi minőség is szignifikáns romlást mutat, tehát 
túlléptük az esetleges alkalmazhatóság határát. 

 

 
4-37. ábra A felület érdességprofiljának kialakításához kapcsolódó frekvenciák összetétele a főorsóbedöntés 

vizsgálata során 

Megfigyelhető, hogy a 0°-os bedöntés környezetében a 100 Hz és a főorsó fordulatszámának megfe-
lelő 940 Hz tesz ki jelentős részt, emellett a 200 Hz és a hálózati frekvenciából adódó 50 Hz szintén 
említésre méltó. Azonban az 1880 Hz, ami az egyes forgácsolóélek behatásának felel meg, nem domi-
náns a profilban. A kísérletsorozatban beállított fz=8 µm élenkénti előtolás mellett azonban feltételezet-
ten minden élbehatás során történik határozott anyagleválasztás, mivel a beállított fz érték kellően nagy 
ahhoz, hogy a minimális forgácsvastagság értékét meghaladja, még abban az esetben is, ha az ütést a 
méréseimmel ellentétben (nem volt kimutatható szerszámütés) több mikrométeresnek feltételezzük. Ez 
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utóbbi kijelentést alátámasztja az a tény is, hogy a vizsgálataim alapján, amiben figyelembe vettem az 
erőhatásokat, rezgéseket és a felületi érdességet is, a minimális forgácsvastagság értéke hmin=0,4 μm 
[278]. A jelenség további, részletes vizsgálata céljából a győri Széchenyi István Egyetem Alicona 
Infinite Focus konfokális mikroszkópját alkalmaztam a mikromart felületek topográfiájának mérésére. 
A felvételeken az élbehatások nyomait kerestem. Emellett az érintésmentes módszerrel kapott érdességi 
mérőszámokat összevetettem a kontakt érdességmérés eredményeivel. A trendek megegyeztek mindkét 
módszer esetében. Az Ra értékekben a konfokális mikroszkóp minimálisan nagyobb értékeket mutatott. 
A kis különbségeket a kontakt mérésnél a tapintó 2 μm-es csúcssugara eredményezhette. Az Rz paramé-
ter esetében viszont nincsenek számottevő különbségek. 

 

 
4-38. ábra Konfokális mikroszkóppal készített felvételek a telibemart hornyok aljáról különböző élenkénti 

előtolások esetén (vc=90 m/min, ap=100 µm, Böhler M303, a) fz=4 μm és b) fz=12 μm) 

A 4-38. a) ábrán bemutatott felületi topográfia jól mutatja a felületen megjelenő 100 Hz-es fluktuá-
ciót, a b) ábra pedig a nagyobb előtolásnál az élek lenyomatait. Azonban a karcolatok közötti távolságok 
a fordulatonkénti előtolásnak felelnek meg, azaz fz=12 μm-nél a karcolatok távolsága nagyjából 24 μm. 
A jelenség magyarázata a mikromarás kinematikájában, a mérethatásban, valamint a szerszámnak a 
gyártási pontatlanságból adódó esetleges néhány tized mikrométeres ütésében és a folyamat közben je-
len lévő erőkből, rezgésekből és deformációkból származó abszolút értékben kicsi, de relatív mértékben 
jelentős ütésében keresendő.  

Az elmélet érvényességének pontosabb behatárolása érdekében egy átfogó paramétertartományon be-
lül további vizsgálatokat végeztem AISI H13-on. Az állandó forgácsolási paraméterek: vc=90 m/min, 
ap=100 μm. Az élenkénti előtolást pedig a 0,1 – 32 μm tartományban vizsgáltam. A vizsgálataim nyo-
mán a felületet dominánsan meghatározó frekvenciák tartományonként eltérőek, a változásokat az 
alábbi három pontban gyűjtöttem össze:  

 0,1-től 3 μm élenkénti előtolásig a jellemző frekvenciák az 50, 100 és 200 Hz.  
 4 μm élenkénti előtolástól kezd el megjelenni a fordulatszám frekvenciája, azonban itt még csak 

a fordulatonkénti előtolás dominál. 
 8 μm élenkénti előtolástól elkezd megjelenni az 1880 Hz frekvencia is, azonban a vizsgálataim 

alapján 20 μm élenkénti előtolásig önmagában még nem határozza meg a felület karakterisztiká-
ját. A gyakorlatban azonban ekkora fz értéket már nem célszerű beállítani a túl nagy erő és a 
várhatóan kedvezőtlen felületi érdesség miatt. 

Tehát az előzőekben megfogalmazott kijelentés lefedi a gyakorlatban alkalmazandó paramétertarto-
mányt, ugyanis az rβ értékének megfelelő élenkénti előtolástól az egészen nagy fz értékekig igaz. Azon-
ban az érvényességi tartományon belül is vannak változások a felületi profil kialakításához kapcsolódó 
frekvenciák összetételében, melyet a 4-39. ábra szemléltet grafikusan. Az ábra készítésénél figyelembe 
vettem az adott frekvenciájú komponens amplitúdóját akkor is, ha az a 10 legnagyobb amplitúdójú frek-
vencián kívül esett. 
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4-39. ábra Érdesség profil kialakításához kapcsolódó frekvenciák összetétele és változása az élenkénti előtolás 

függvényében 

 
4-40. ábra Az Rz/Ra arány alakulása az élenkénti előtolás függvényében 

 
Az egyenetlenség-magasság és az átlagos felületi érdességi mérőszámok aránya (Rz/Ra) egy olyan 

kombinált érdességi paraméter, mely – többek között – alkalmas a nem hagyományos módon megmun-
kált felületek minősítésére is [267, 269, 279–281]. Hagyományos méretű megmunkálásoknál az arány-
szám általánosan 4-7 körüli értéket vesz fel [269, 279]. Továbbá ez az arány kapcsolatban áll a felületen 
megjelenő hibák (például anyagelkenődések, anyagtörmelékek, esetlegesen kifordult karbidszemcsék) 
mennyiségével, valamint az előállított felületek tribológiai viselkedésével is, melyek kiemelt fontossá-
gúak lehetnek egy mikrofröccsöntő szerszám esetében. Az említett okok miatt megvizsgáltam, hogy az 
Rz/Ra arányszám hogyan változik a mikromarási folyamat különböző paraméterbeállításai esetén. A 
vizsgálataim alapján megállapítható, hogy az Rz és Ra érdességi mérőszámok aránya a növekvő forgács-
vastagsággal csökken, melynek oka a mérethatás jelenségének a csökkenése. Az élenkénti előtolás nö-
velésével a h/rβ arány nő, ezáltal a vasalási jelenség hatása lecsökken. Ennek következtében az anyag-
eltávolítás folyamata stabilabb lesz, ezáltal az előtolás növelésével egyre inkább a makroméretű marásra 
jellemző körülmények kerülnek előtérbe. A 4-40. ábra diagramján láthatók a vizsgálat eredményei, va-
lamint az arányszám változása grafikus formában. A legkisebb mért érték 4,63, a legnagyobb pedig 12,4 
volt. Ezen eredmények alapján az Rz/Ra mérőszámok aránya a mérethatás mértékének az indikátoraként 
is felhasználható lehet. 

A 4-41. ábra egy reprezentatív, pásztázó elektronmikroszkóppal készült felvételen keresztül mutatja 
be az előállított horony alsó felületét, melyen jól láthatóak a szerszám éleinek lenyomatain kívül a felü-
leti hibák és az anyagelkenődések is. Az Rz/Ra kombinált érdességi paraméter az ilyen jellegű hibák 
mértékéről is tájékoztatást ad. A 4-40. ábra alapján látható, hogy a Böhler M303 esetében nagyobb az 
arányszám értéke, mint az AISI H13-nál, ami több felületi hibára utal. Ennek az oka részben a korábban 
már említett, az AISI H13-hoz képes nagyobb méretű karbidok esetleges kifordulása lehet. 
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4-41. ábra Mikromart horony aljáról készült pásztázó elektronmikroszkópos felvétel 2000x nagyításban (vc=90 

m/min, ap=100 μm, fz=2 μm, AISI H13)  

2. tézis 
A mikromarási folyamatot jellemző rezgések frekvenciái szoros kapcsolatban állnak a mikromart felü-
letek sajátosságaival. Az alábbi, új értékelési módszer segítségével a mikromart felületen megjelenő 
ismétlődések összevethetők az egyéb szenzorok adatgyűjtéséből származó, a mikromarást jellemző do-
mináns frekvenciákkal.  

Az értékelési módszer lépései: 
1. Vonalmenti érdességprofil előállítása érdességmérés alapján. 
2. Érdességprofil adatainak átszámítása idő – érdesség tartományba. 
3. Gyors Fourier transzformáció elvégzése. 
4. Jellegzetes frekvenciák kigyűjtése. 
5. Eredmények elemzése, valamint azok összevetése az egyéb szenzorok adataiból származó eredmé-
nyekkel. 

Az értékelés kapcsolatot teremt a folyamat dinamikája és a mikromart felületek jellegzetességei között. 
 

3. tézis 
Edzett acélok mikroforgácsolása során az előállított felület profilját a marás kinematikájából adódó nyo-
mokon kívül a kis frekvenciájú (50, 100, 200 Hz) rezgések is jelentősen befolyásolják, melyek az elekt-
romos hálózatból, illetve a megmunkálási környezetből származnak. A szerszám éleinek a marás kine-
matikájából adódó lenyomatai az előállított profilnak csak egy kisebb hányadát teszik ki a megmunká-
lási környezetből származó rezgésekkel szemben. A felületek kialakításában szerepet játszó jellegzetes 
frekvenciák aránya a beállított élenkénti előtolástól függ. 

 
4. tézis 
50±1 HRC keménységű edzett acélok mikromarásakor az élenkénti előtolás 0,1 és 40 µm közötti tarto-
mányban történő növelésével, azaz a mérethatás jelenségének csökkenésével az Rz és Ra érdességi mé-
rőszámok aránya csökken. Ez a felületi hibák mennyiségét jellemző Rz/Ra arányszám a hagyományos 
méretű megmunkálás esetén jellemző 4-7 körüli értékkel szemben mikroméretű marásnál akár – a kis 
élenkénti előtolások esetén (<1-2 µm) – a 12-t is meghaladhatja. Az előzőek figyelembevételével az 
Rz/Ra arányszám a mérethatás indikátoraként is használható. 

4.7. Sorjaképződés 
A mikromarási folyamat egyik jelentős velejárója az erős sorjaképződés, mivel a jelenléte nagymér-

tékben befolyásolja a kész alkatrész minőségét. A technológia során kialakuló sorja mérete akár a szer-
szám átmérőjét is megközelítheti (lásd 4-42. ábra elektronmikroszkópos felvételei). A sorja kiküszöbö-
lésére a gyakorlatban kétféle megközelítés létezik: az egyik az utólagos eltávolítása, ami 
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mikroméretekben meglehetősen nehéz, a másik pedig a megmunkálás közbeni csökkentése. A vizsgá-
lataim ez utóbbira irányultak. A megelőzéshez elengedhetetlen a sorjaképződés forgácsolási paraméte-
rektől, illetve egyéb jellemzőktől való függésének feltérképezése. 

 

 
4-42. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek a mikromart hornyok esetében megjelenő erőteljes 

sorjaképződésről ap=0,1 mm, fz=2 µm és fz=6 µm beállítások mellett 

4.7.1. FORGÁCSOLÁSI PARAMÉTEREK HATÁSA 

A felső sorja szélességét 500x-os nagyítású digitális mikroszkóppal készített felvételek alapján hatá-
roztam meg. A szélességi értékekhez felülnézetből a sorja síkbeli kiterjedését vettem alapul. Az elem-
zéshez három különböző helyen végzett mérések átlagát használtam fel. A kísérletek során vizsgált át-
fogó paramétertartományon belül a felső sorja méretei is jelentős tartományt fedtek le, számszerűen a 
~0 értéktől, több mint 300 μm-ig terjedt az egy oldalon képződött sorja. 

A félátmérős stratégiáknál kapott eredményeket a 4-43. ábra mutatja be a forgácsolási paraméterek 
függvényében. 

 

 
4-43. ábra A felső sorja szélességének alakulása különböző forgácsolási paraméterek esetén, a) ellenirányú-, b) 

egyenirányú marás 

Az ellenirányú oldalon keletkező sorja az élenkénti előtolás növelésével mindhárom fogásmélység 
esetén csökken, az egyenirányú viszont ap=50 és ap=100 μm-nél növekvő tendenciát mutat. A diagra-
mok alapján a három fogásmélység közül az volt a legkedvezőtlenebb, ahol a sarokrádiusz mérete (50 
μm) volt beállítva. Az egyenirányú stratégiánál a kis fogásmélység esetén megjelenő csökkenés a sa-
rokrádiusznak köszönhető. Saptaji és Subbiah [84, 185] publikálta, hogy kúpos szerszámok alkalmazá-
sával csökkenthető a sorja mérete. Az ap=25 μm esetében hasonló hatás érhető el a kereskedelemben 
kapható sarokrádiusszal ellátott szerszámokkal is. 
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Az ellenirányú sorja azonos tendenciákat és közel azonos méreteket mutatott a félátmérős marás és 
horonymarás esetében is. Ezzel ellentétben az egyenirányú felső sorjánál több esetben nagyobb 
sorjaméretet tapasztaltam, amikor teljes átmérős horonymarást végeztem. Erre egy példa a 4-44. ábra b) 
diagramján az fz=6 µm esetében látható kiugrás. Ebben az esetben nagyjából kétszer akkora 
sorjaszélességet mértem teljes horonymarásnál, mint a tisztán egyenirányú marásnál. Ennél a beállítás-
nál az erő- és rezgésmérés eredményeiben is többször látható eltérés. Ezek alapján az említett paramé-
terkombináció kerülendő, főként mivel az előtolás további növelése kifejezetten kedvező hatást gyako-
rol a sorjaszélességre, miközben a termelékenység is nő.  

Az ap=25 μm-nél nagyjából azonosan alakul a sorjaméret mindkét stratégiánál (4-43. ábra). A többi 
esetben azonban azt tapasztaltam, hogy a kisebb élenkénti előtolásoknál az ellenirányú sorja a nagyobb, 
hasonlóan a hagyományos méretű maráshoz. A domináns sorjaoldal azonban fz=4 μm élenkénti előto-
lástól felfelé haladva áttevődik az egyenirányú oldalra. Ez az átmenet ott található, ahol a h/rβ arány ~1 
(4-44. ábra). Ez a tény részben megmagyarázza a megoszló véleményeket a mikromarásnál kialakuló 
erőteljesebb sorja megjelenési oldaláról. 

Amikor teljesátmérős horonymarást végeztem, ap=50 és ap=100 μm esetében a csökkenő ellenirányú 
és a növekvő egyenirányú sorja görbéi szintén fz=4 μm körül metszették egymást. A 4-44. ábra alapján 
belátható, hogy teljes horonymarásnál a domináns sorja az élenkénti előtolás növelésével áthelyeződött 
az ellenirányú oldalról az egyenirányúra.  

 

 
4-44. ábra Felső sorja szélessége a különböző stratégiáknál a) félátmérős marás, b) horonymarás (vc=90 m/min, 

ap=100 µm, AISI H13) 

A sorjaképződés vizsgálata során mért adatokat ANOVA segítségével is elemeztem, annak érdeké-
ben, hogy részletesebben megvizsgáljam a forgácsolási paraméterek hatását. A vizsgálatok eredményei 
a 4-45. ábra diagramjain láthatók. 

 

 
4-45. ábra Főhatásdiagramok a felső sorja szélességéhez a) az ellenirányú oldalon és b) az egyenirányú oldalon 
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Az ellenirányú sorjánál a főhatásdiagramok alapján belátható (4-45. ábra), hogy az élenkénti előtolás 
növelése csökkenő sorjaméretet eredményez. Az fz főhatása 0,094 mm (F érték: 24,12, P érték: 0,000), 
míg az ap főhatása 0,061 mm, de ez utóbbi statisztikailag nem szignifikáns hatású (F érték: 4,38, P érték: 
0,052). Mind az ellen-, mind az egyenirányú oldalon létrejövő felső sorjatípusnál megfigyelhető, hogy 
a növekvő fogásmélység növekvő sorjaméretet eredményez, és hogy a sarokrádiusszal megegyező fo-
gásmélység a legkedvezőtlenebb. Egyenirányú esetben az élenkénti előtolás főhatása 0,098 mm (F érték: 
1,20, P érték: 0,289), a paraméter növelése növekvő sorját eredményez, de nem egyértelmű trend mel-
lett. Az ap-hez tartozó főhatás értéke pedig 0,127 mm (F érték: 2,21, P érték: 0,156). A vizsgálatok 
alapján az egyenirányú sorjára a forgácsolási paramétereknek nincs statisztikailag szignifikáns hatása.  

Összefoglalva elmondható, hogy az ellenirányú sorjára az élenkénti előtolás van a legnagyobb hatás-
sal és a második paraméter a fogásmélység, az egyenirányú sorjánál pedig fordítva. 

 

 
4-46. ábra Kereszthatásdiagramok a felső sorja szélességéhez a) ellenirányú marásnál, b) egyenirányú marásnál 

A kereszthatások elemzése alapján (4-46. ábra) kijelenthető, hogy a paraméterek közötti interakciók-
nak nincs szignifikáns hatása a sorjaképződésre (egyenirányú sorja esetében az F érték: 0,27, a P érték: 
0,611, az ellenirányú sorjánál pedig az F érték: 2,34, és a P érték: 0,14). 

4.7.2. FORGÁCSOLÁSI ÚTHOSSZ HATÁSA 

A kutatás során megvizsgáltam a különböző sorjatípusok (felső-, belépési-, kilépési sorja), illetve a 
felület texturális jellegzetességeinek változásait az 1,05 m struktúrahossz forgácsolása során. Az alfeje-
zetben ezen vizsgálatok eredményeit mutatom be. A vizsgált jellemzőkről a 4-47. ábra ad áttekintést. 
 

 
4-47. ábra Az elemzett sorjatípusok és texturális jellemzők 
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A kísérletek alapján megállapítható, hogy a belépési sorja lényegesen nagyobb volt az fz=8 μm eseté-
ben, mint fz=4 μm-nél. Ez a forgácsvastagság és az éllekerekedési sugár arányának változásával magya-
rázható, mert a vasalási jelenség kevésbé szignifikáns ebben az esetben [50], ezenkívül az a deformálódó 
anyagvastagság is nagyobb, ami az él kilépése után hátramaradhat. A várakozásoknak megfelelően a 
sorjaméret nőtt a forgácsolási úthossz növelésével (ami fz=8 μm esetében volt jelentősebb). Ennek a 
magyarázata az, hogy a kopás hatására az éllekerekedési sugár növekszik, ezáltal a h/rβ arány változik, 
ami eltérő forgácsleválasztási körülményeket eredményez. 

Horonymarás esetén az ellen- és egyenirányú marás együttesen van jelen a kinematikából adódóan 
(lásd 4-27. ábra). Az fz=8 μm élenkénti előtolás esetében többnyire az ellenirányú sorja szélessége na-
gyobb az egyenirányú oldalon mértekhez képest. A mikroszkópos felvételek alapján megállapítható to-
vábbá, hogy a felső sorja szélessége az ellenirányú oldalon egyenletesebb (4-48. ábra). Az egyenirányú 
sorja mérete és folytonossága is változó. A kopás előrehaladtával mind az ellen-, mind az egyenirányú 
oldalon megjelenő sorja közel azonos mértékű növekedést mutat.  

A 4 μm-es élenkénti előtolásnál az egyenirányú oldalon keletkezett sorja az esetek több, mint felében 
meghaladja az ellenirányú sorja nagyságát. A 8 μm-es élenkénti előtoláshoz képest ebben az esetben az 
egyenirányú sorja mérete erőteljesebben növekszik a kopás előrehaladtával a vizsgált forgácsolási hosz-
szon belül, mint az ellenirányúé. A szakirodalom alapján többnyire az egyenirányú oldalra jellemző a 
nagyobb sorja [52, 75, 177]. Ebben az esetben az erőteljesebb növekedés a h/rβ arányban keresendő, 
ugyanis a kisebb előtolásnál a szerszám kopása arányaiban nagyobb változást eredményez. 

A hagyományos méretekhez képes mikroméretekben a sorjaképződés a mérethatás miatt eltérő. En-
nek magyarázata a minimális forgácsvastagság és a vasalási jelenség problémakörében keresendő. A 
marás kinematikája miatt a be- és kilépés pillanatában a forgácsvastagság közel 0, ezekben a tartomá-
nyokban a vasalási jelenség a domináns anyagdeformációs mechanizmus (lásd 4-27. ábra), ami rugal-
mas-képlékeny módon deformálja az anyagot, és nem keletkezik forgács.  

A kilépési sorja vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy a mérete nem mutat jelentős változást a for-
gácsolási hossz növekedésével (a vizsgált 1,05 m-ig). A két különböző élenkénti előtolást összehason-
lítva azonban megállapítottam, hogy fz=8 μm esetében nagyobb a kilépési sorja mérete, átlagosan 0,069 
mm, míg fz=4 μm esetén ez mindössze 0,055 mm átlagosan. A kilépési sorja mérete mindkét esetben 
közel van az alkalmazott fogásmélységhez (ap=50 μm). A különbség abból adódhat, hogy a nagyobb 
élenkénti előtolásnál a pillanatnyi anyagvastagság nagyobb a forgácsleválasztás befejeztekor, ami a na-
gyobb erőhatásoknak köszönhetően deformálódhat és az említett réteg sorja formájában a kilépési olda-
lon maradhat. 

Új szerszám alkalmazásakor a mikroszkópos felvételeken erős karcolatok figyelhetők meg a hornyok 
alján. Ezek a karcolatok a kopásgörbe legelső szakaszára korlátozódnak. A vizuális megfigyelés alapján 
a szerszámkopás előrehaladtával egységesebb felületi textúrát kapunk, kisebb karcokkal. A jellegzetes 
vizuális változásokkal ellentétben az érdességmérési eredmények nem mutattak eltéréseket, sem a ko-
pásgörbe első szakaszában, sem pedig a teljes (1,05 m) forgácsolási hossz alatt. Ennek magyarázata 
lehet az a korábbi állításom, ami szerint az előállított felületi profilt nem kizárólag a marás kinematikája 
befolyásolja, hanem az egyéb környezeti rezgések is.  

 
4-48. ábra Mikromart horony a felső sorjával és a sarokrádiusz hibáival 
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Mindezeken túl a mikroszkópos felvételek alapján (4-47. ábra) a szerszám kilépése előtt, minden 
horonynak a végénél, annak hátrakarcolása figyelhető meg. A jelenség magyarázata az, hogy az erőha-
tások hirtelen lecsökkennek a forgácsolóél kilépésekor, mely után a korábban rugalmasan deformálódott 
mikromarószerszám visszarugózik és hátra-karcokat hagy a felületen egészen addig, amíg a teljes át-
mérő kilép. 

A hornyok sarokrádiusza is a vizsgálataim tárgyát képezte. A 4 μm-es élenkénti előtolás esetében a 
rádiusz az ellenirányú oldalon a 9. horonytól kezdve szignifikáns romlást mutat (4-48. ábra). Ezzel el-
lentétben ez a jelenség nem ilyen jelentős még az utolsó, 14. horonynál sem az fz=8 μm esetében. A 
jelenség magyarázata abban rejlik, hogy a 4 μm élenkénti előtolásnál a szerszám forgácsolásban töltött 
ideje, azaz a súrlódásban töltött ideje kétszer akkora, mint a 8 μm előtolás alkalmazásakor. Mindezek 
magyarázhatják a rádiusz romlásának korábbi megjelenését. 

4.8. Mikromarási folyamat optimalizálása 
A korszerű ipar számára is fontos eredmény lehet, hogy adott anyagminőségen milyen technológiai 

paraméterek mellett végezhető mikromarási folyamat. A fentiekben ismertetett nagyszámú kísérleti 
eredmény lehetővé teszi a folyamat optimalizálását, melyet az alábbiakban mutatok be. A javasolt pa-
raméterkombináció meghatározásakor figyelembe vettem a gazdaságosság szempontját is a forgácsle-
választás sajátosságai mellett. Mindezek által az eredmény egy költséghatékony megoldást kínál az ipar 
számára. Az optimalizáláshoz a Minitab programot alkalmaztam, melyhez a kritériumokat a 4-13. táb-
lázat foglalja össze. A kapott eredményeket pedig a 4-49. ábra mutatja be grafikus formában.  

A táblázatban megadott értékeket a program kalkulálta. Az optimalizáció során a forgácsolási erő 
komponenseit, a rezgéseket, a felületi érdesség mérőszámait (Rz, Ra) és az ellen- és egyenirányú oldalon 
a sorjaméretet minimalizáltam, míg a termelékenységet (MRR) maximalizáltam. Ez utóbbit, figyelembe 
véve a költséghatékonyságot és a termelékenységet, kétszeres súly és fontosság mellett vettem figye-
lembe. Az itt említett szempontok alapján az optimális paraméterkombináció: vc=90 m/min, fz=8,33 μm 
és ap=77 μm. 
 

4-13. táblázat Válaszok optimalizálása a Minitab programban 
Válasz Cél Alsó érték Célérték Felső érték Súly Fontosság 
MRR (mm3/min) Max. 0,7162  34,3776  2 2 
Sorja az egyenirányú oldalon (μm) Min.  0,0147 0,29500 1 1 
Sorja az ellenirányú oldalon (μm) Min.  0,0173 0,17067 1 1 
Rz (μm) Min.  0,2767 0,80000 1 1 
Ra (μm) Min.  0,0420 0,14167 1 1 
Rezgésamplitúdó (m/s2) Min.  0,8530 4,98800 1 1 
Fz (N) Min.  2,8890 5,95900 1 1 
Fa (N) Min.  1,7290 9,96700 1 1 
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4-49. ábra Válaszok optimalizálása a Minitab szoftverrel 

 
A meghatározott paraméterértékek alkalmazásával további kísérletet is végeztem. Az így kapott ered-

mények jól illeszkednek a korábban bemutatott értékekhez. Az optimális paraméterkombinációval tör-
ténő mikromarás során a következő jellemzőket mértem: Fa=6,36 N, Fz=3,99 N, Rezgésamplitúdó=9,82 
m/s2, Ra=0,078 μm, Rz=0,51 μm és az egyen- és ellenirányú felső sorja szélessége rendre 0,049 μm 0,067 
μm. Ezen paraméterbeállításhoz MRR=36,75 mm3/min tartozik. Ez az anyagleválasztási sebesség pedig 
akár több nagyságrenddel is meghaladja a hasonló geometriák előállítására alkalmas mikroméretű szik-
raforgácsolás teljesítőképességét [13, 282]. 
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5. tézis 
50±1 HRC keménységű AISI H13 melegalakító szerszámacélon 500 μm átmérőjű, kétélű, sarokrádiu-
szos keményfém mikromaróval végzett megmunkálásnál az fz=1-12 μm élenkénti előtolási, illetve 
ap=25-100 μm fogásmélységi tartományban, vc=90 m/min forgácsoló sebesség mellett a következő, kí-
sérletekkel validált paraméterkombináció beállítása javasolt: fz=8,33 μm és ap=77 μm. Az ajánlott beál-
lítás az alábbi célfüggvény (OF) szélsőértékénél adódik, aminél az erőkomponensek, a rezgések, az Ra 
és Rz felületi érdesség, valamint az egyen- és az ellenirányú sorja minimalizálása mellett a termelékeny-
ség maximalizálása volt a fő cél az ipar igényeit is figyelembe vevő súlyok alkalmazása mellett:  

OF=MIN(w1 ∙ i1 ∙ Fa + w2 ∙ i2 ∙ Fz + w3 ∙ i3 ∙ Acc + w4 ∙ i4 ∙ Ra + w5 ∙ i5 ∙ Rz + w6 ∙ i6 ∙ S1 + w7 ∙ i7 ∙ S2  - 
 - w7 ∙ i7 ∙ MRR), 

ahol 
wi – súly: w1, w2 … w6=1; w7=2 
ii – fontosság: i1, i2 … i6=1; i7=2 
Fa – aktív erőkomponens 
Fz – axiális erőkomponens 
Acc – rezgésamplitúdó 
Ra – átlagos felületi érdesség 
Rz – egyenetlenség-magasság 
S1 – felső sorja szélessége az egyenirányú oldalon 
S2 – felső sorja szélessége az ellenirányú oldalon 
MRR – anyagleválasztási sebesség 

 

4.9. Dinamikus marás mikroméretekben 
A hagyományos méretekben történő marás esetén a modern megmunkálási technológiák fejlődési 

irányát egyértelműen a kis oldallépések mellett történő megmunkálások jelentik [255–257]. A nehezen 
forgácsolható anyagok és a nagysebességű megmunkálások esetén a nagy axiális fogásmélység és kis 
radiális fogásszélesség kombinációja vezet a legnagyobb hatékonysághoz [283]. A nagy axiális fogás-
mélységnek köszönhetően a szerszámkopás nagyobb felületen oszlik meg, illetve a ferdén elhelyezett 
élek hatása is jobban érvényesül a marás dinamikus jellegének mérséklésében [258]. Kis radiális fogás-
vételeknél a maximális forgácsvastagság kívánt értéken tartása miatt az előtolás megnövelhető, köszön-
hetően a forgácselvékonyodás jelenségének [284]. Kisebb kontaktszögek esetén a szerszám és a mun-
kadarab kisebb felületen érintkezik egymással, ezáltal a hosszú, vékony forgács a fejlődő hő nagy ré-
szével együtt könnyen eltávozhat, és a hűtő - kenő folyadékok alkalmazása is nélkülözhetővé válhat 
[285]. Összefoglalva, a nagy fogásmélység és a kis radiális fogások kedvezőbb termikus viszonyokat, 
kedvezőbb éltartamot és termelékenységet eredményeznek [258]. Ha a szerszám radiális bemerülését 
állandó értéken tartjuk, amire a korszerű CAM rendszerek ciklusai már alkalmasak, akkor az egyenletes 
szerszámterhelés miatt csökkenthetők a változó nagyságú szerszámkihajlás okozta pontatlanságok [286] 
és az erős rezgések kialakulásának veszélye is [287]. A korszerű CAM ciklusokban kontrollálható a 
kontaktszög, valamint a radiális bemerülés mértéke, ezért a kutatások ezen paraméterek kedvező érté-
kének megválasztására kezdtek irányulni [288]. 

Mikromarásnál azonban előfordulhat, hogy nagyon kis elméleti forgácsvastagság értékeknél a szer-
szám éllekerekedési sugarától és az adott anyag tulajdonságaitól függő minimális anyagleválasztási vas-
tagság, valamint az erőteljes szerszámdeformáció miatt nem minden fordulatban választunk le anyagot, 
hanem az előtolások halmozódnak, és a hmin elérésekor egyetlen fordulat alatt távolítják el azt. A halmo-
zódó, leválasztatlan anyagrétegek a szerszám erőteljes kihajlását eredményezik, annak az előtolás irá-
nyában való elmozdulása miatt [51, 92]. Így a fejezetben bemutatott kutatás fő kérdése tehát, hogy kis 
radiális fogások esetén miként valósul meg az anyag leválasztása. Ekkor a kis kapcsolási szög miatt a 
beállított élenkénti előtolás nem egyezik meg az elméleti maximális forgácsvastagsággal, sok esetben 
pedig a minimális forgácsvastagság értékét sem éri el. Ennek következtében a hmin jelentősége erőtelje-
sebbé válik. Makroméretekben a forgácsvastagság számítására az Egyenlet (10)-ben látható általános 
közelítés terjedt el. 
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ℎ = 푓 ∙ sin 휑 (mm) (10) 
Felvetődik a kérdés, többek között az erőteljes szerszámdeformáció miatt, hogy a beállítottnak meg-

felelő mennyiségű anyag kerül-e leválasztásra az egyes élbehatások során.  
Egy másik lehetséges probléma, hogy a nagyobb fogásmélység miatt ébredő nagyobb erők várhatóan 

jelentősebb szerszámdeformációt okoznak. Ahogyan kis élenkénti előtolás értékeknél halmozódhatnak 
a fordulatok [51, 92], itt az erős szerszámdeformáció miatt például a radiális fogások halmozódhatnak. 
Ezért minden beállítás esetén három fogásvétellel végeztem kísérleteket, így az eltérések az erőkben, 
illetve akár a geometriában is látszódhatnak. 

A kis oldallépéssel végzett mikroforgácsolási megmunkálások vizsgálatát az motiválta, hogy 
makroméretekben egyértelműen ez a modern technológiák fejlődési iránya.  

Ebben a fejezetben a marási stratégiákat vizsgálom és hasonlítom össze, valamint kijelölöm az opti-
mális forgácsolási paramétereket a dinamikus marási körülmények (nagy fogásmélység és a szerszám-
átmérő feléig terjedő radiális fogások) mellett. 

A kísérletterv a dinamikus marás mikroméretekben történő alkalmazhatóságának vizsgálatához a 
4-14. táblázatban látható. A radiális fogások meghatározásánál a kontaktszöget (ϴ) vettem alapul. A 
táblázatban szereplő ϴ értékekhez, az ae értékek a szerszámátmérő százalékában rendre a 7, 15, 25, 37 
és 50%. A kísérleteknél minden lehetséges paraméterkombinációt beállítottam. Mivel a forgácsvastag-
ság a kis kontaktszögeknél jelentősen megváltozik, ezért a ϴ=30° esetén az fz értékeket bővítettem a 
15,68 és a 23,52 μm-es élenkénti előtolás értékkel, valamint a ϴ=45°-nál 16,8 μm-es értékkel, így a 
maximális forgácsvastagság megfeleltethető a nagyobb kontaktszögeknél megjelenő értékeknek. A di-
namikus marási kísérletek elrendezését a 4-50. ábra mutatja be. 

4-14. táblázat Kísérletterv 
vc (m/min) ap (μm) ϴ (°) fz (μm) Marási stratégia Munkadarab anyag 

90 200 30, 45, 60, 75, 90 1, 4, 8, 12 Egyen- és ellenirányú marás AISI H13 

 
4-50. ábra A dinamikus marási vizsgálatok vázlatos elrendezése 
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4.9.1. DINAMIKUS MARÁS ERŐI 

4.9.1.1. Aktív erők elemzése 

A kis kontaktszögek esetén az ellenirányú marásnál jól megfigyelhető volt az a tendencia, hogy a három 
egymást követő fogásvétel során egyre nőttek az erők. Az erők értékeléséhez alkalmazott program elve 
megegyezik a 4.4 fejezetben bemutatottal. Például fz =12 μm-nél az első fogásvételnél 2,99 N-t, a 3.-nál 
pedig 6,84 N-t mértem, tehát azonos beállítás mellett több, mint duplájára nőtt az aktív erő. A 4.9 fejezet 
elején említett felvetésem alapján számítottam az erőnövekedésre, melyet a kis kontaktszögek mellett 
végzett, ezzel kapcsolatos kísérletek eredményei is megerősítenek. Nem minden esetben duplázódott az 
erő, viszont minden esetben megfigyelhető volt a változás. A kis kontaktszögek esetén a szerszám ki-
hajlása miatt az anyagrétegek fogásról fogásra halmozódhatnak. Az ae=7% mindössze 35 μm-es fogás-
szélességet jelent. Ezen paraméterbeállítás mellett a maximális elméleti forgácsvastagság lényegesen 
kisebb, mint a beállított élenkénti előtolás, tehát a minimális forgácsvastagság alatt történő anyaglevá-
lasztás részaránya is viszonylag nagy az egyéb ae értékekhez viszonyítva. Továbbá az ellenirányú marás 
kinematikájából adódón a 0 forgácsvastagsággal történő élbelépés után várhatóan a szerszám mind az 
előtolás, mind a radiális fogásvétel irányában deformálódik, ami arányaiban tekintve nagymértékű lehet. 
A tárgyalt esetben az adott erőhatások nagyobb szerszámdeformációt okozhatnak, mint horonymarásnál 
vagy 50%-os ae érték mellett történő marásnál, mivel ezekben az esetekben a szerszám jobban meg van 
támasztva mind a homlokfelület felől, mind oldalirányból. Tehát mindezen okokat figyelembe véve, a 
szerszám rugalmas deformációjának köszönhetően a 2., illetve a 3. fogás esetén az 1. fogásvételhez 
képest nagyobb anyagmennyiség kerülhet eltávolításra. Mindezek bizonytalan forgácsleválasztási kö-
rülményeket eredményeznek, ezáltal ez a fogásszélesség – technológiai szempontból – ellenirányú ma-
rásnál kerülendő. 

A 7%-os radiális fogásvételhez tartozó eredmények a 4-51. ábrán láthatók. Általánosságban elmond-
ható, hogy az ellenirányú marás erőhatásai az élenkénti előtolás növelésével nőttek, ami várható ered-
mény volt a növekvő forgácskeresztmetszet miatt. Továbbá jól megfigyelhető az erőnövekedés az egy-
mást követő fogásvételek között. A tendenciák hasonlóak az ae=15%-nál is, viszont a radiális fogás 
további növelésekor ezek a különbségek már nem jelentősek.  

Az ae=7-25% közötti radiális fogás esetén az aktív erő növekedése, 37%-nál annak stagnálása, majd 
az ae=50%-nál kismértékű, nem szignifikáns növekedése volt megfigyelhető az egymást követő fogások 
között. Technológiai szempontból tehát olyan fogásszélességeket javasolt alkalmazni, ahol az ismételt 
fogásvételek az aktív erőnek csak kismértékű változását eredményezik, aminek következtében a for-
gácsleválasztási körülmények stabilabbak lesznek. 

 

 
4-51. ábra Az aktív erő alakulása ae=7% esetén az élenkénti előtolás függvényében a) ellen- és b) egyenirányú 

mikromarás esetén 

Az egyenirányú stratégia alkalmazása esetén az erők az ismételt fogásoknál csökkentek, de a válto-
zások közel sem olyan jelentős mértékűek, mint az előzőkben. Az ellentétes tendenciának a marás kine-
matikája lehet az oka. Míg ellenirányú marásnál az aktív erő fokozatos növekedése inkább „eltolja” 
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magától a szerszám élét, ezzel csökkentve a radiális fogásvételt, addig az egyenirányú stratégia a maxi-
mális forgácsvastagsággal történő belépés esetén inkább növeli a fogásvételt. Ezek alapján elleniránynál 
a rákövetkező fogás esetén nagyobb anyagmennyiség kerülhet eltávolításra, mint ami az oldalirányú 
fogásvétel nagyságából adódna, míg egyeniránynál várhatóan annál kisebb.  

A 4-51. ábra diagramjai alapján látható, hogy az élenkénti előtolás növelésével az aktív erő növekszik, 
de csökkenő mértékben. Az fz értékének 23,56 µm-re történő növelése már relatív kismértékű erőnöve-
kedést eredményez, amit részben kis fogásszélességből adódó forgácselvékonyodás, részben pedig a 
várakozásoknak megfelelő csökkenő mértékű erőnövekedés okozhat. Mindezek által mikromarásnál in-
dokolt lehet az extrém nagy élenkénti előtolások alkalmazása is.  

Az elleniránnyal ellentétben ae=15% felett a fogásvételek között nincs különbség, az eredmények 
egyenletesen alakultak. Egy ilyen állapot látható a 4-52. ábra b) diagramján. 

A két stratégiát összehasonlítva megállapítható, hogy az egyenirányú marásnál az esetek döntő több-
ségében kisebb erők ébredtek, kivételt képez az ae=7 és 15% értékek mellett az fz=1 és 4 µm. Ezekben 
az esetekben a túl kicsi forgácsvastagság jelentheti a problémát. Továbbá az 50%-os radiális fogásvé-
telnél pedig közel azonos eredményeket mértem mindkét stratégia mellett. Például ae=25% és fz=12 µm 
esetén elleniránynál a három fogás 11,13 és 11,62 N között, míg ugyanitt az egyeniránynál 8,09 - 8,7 N 
között alakultak az értékek. Tehát technológiai szempontból az egyenirányú marás alkalmazása a java-
solt. Ennek további előnye, hogy a kisebb erők kisebb szerszámdeformációt okoznak, ami pontosabb 
megmunkálást tesz lehetővé. 

 

 
4-52. ábra Az aktív erő alakulása ae=37% esetén az élenkénti előtolás függvényében a) ellen- és b) egyenirányú 

mikromarás esetén 

4.9.1.2. Axiális erők elemzése 

Általánosságban elmondható, hogy az axiális erőkomponensnél (Fz) az ismételt fogásokhoz tartozó 
értékek kisebb eltéréseket mutatnak, mint az aktív erő esetében, ami arra enged következtetni, hogy az 
axiális erő kevésbé érzékeny az ismételt fogásvételekre. Ennek oka a szerszámgeometriában keresendő, 
ugyanis a sarokrádiusz miatt megjelenő megnövekedett tengelyirányú erő, illetve a horonyszög hatása 
kevésbé érzékeny a lehetséges szerszámdeformációk okozta különbségekre. Az ismételt fogások között 
egyedül az ae=7%, ellenirányú marás esetében láthatók jelentősebb eltérések (4-53. a) ábra). Mivel az 
egyenirányú stratégiánál közel azonos értékek jelennek meg, ezért a kiváltó ok a kinematikában kere-
sendő. Ennél a beállításnál rendkívül kicsi elméleti forgácsvastagság adódik, ami – figyelembe véve azt 
a tényt, hogy ellenirányú marásnál a belépésnél a forgácsvastagság 0 mm – bizonytalan feltételeket 
eredményez a tényleges forgácsképződés megindulásához. A kinematikából adódóan, valamint a 
mikromarásnál a minimális forgácsvastagság alatt jellemző domináns vasalási jelenségnek köszönhe-
tően, a nagyobb eltérés háttérben az arányaiban jelentős mértékű szerszámdeformáció állhat. 

Az Fz értékek az Fa-hoz hasonlóan kisebbek az egyenirányú stratégia esetén (4-53. ábra). Itt is az ae 
=50%-nál a legkisebb a két stratégia közötti különbség (ellenirány esetén 3,74 – 5,14 N, míg 
egyeniránynál 3,07 – 4,00 N), ezzel szemben ae =7%-nál például a két tartomány rendre: 1,92 – 7,29 N 
és 1,31 – 3,04 N.  
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A 4-53. ábra mutatja az ae=7%-hoz tartozó erőadatokat, ahol egyértelmű, növekvő tendencia figyel-
hető meg.  

A mérések alapján az is megállapítható, hogy mind a két stratégia esetén ae=25%-nál a legkisebbek 
az axiális erők, tehát azok minimalizálása céljából ezen fogásszélesség alkalmazása javasolt. 

  

 
4-53. ábra Az Fz erőkomponens alakulása ae=7% esetén az élenkénti előtolás függvényében a) ellen- és b) 

egyenirányú mikromarás esetén 

Azonban nem minden beállítás mellett figyelhető meg egyértelmű tendencia (4-54. ábra). A 4-54. b) 
ábrán ae=50%-nál a méréseim alapján lokális minimumpont látható, ami adott körülmények között a 
szerszámterhelés szempontjából az optimális tartományt jelöli ki. A marás kinematikájából adódóan az 
ellenirányú marásnál a forgácsolóél h=0 mm vastagsággal kezd be, és egészen a hmin értékig nem történik 
forgácsleválasztás, addig csak rugalmas és képlékeny deformációt szenved az anyag [7]. Itt vélhetően a 
kedvezőtlen forgácsleválasztási körülmények, valamint a szerszám éle által le nem választott 
anyagrétegek okozta nagyobb szerszámdeformáció, -elhajlás miatt az oldalirányú erőkomponensek 
eredőjének tengelyirányú komponense is van, ami az axiális erő növekedésében szerepet játszik.  

  

 
4-54. ábra Az Fz erőkomponens alakulása ellenirányú marásnál, a) ae=15% és b) ae=50% mellett az élenkénti 

előtolás függvényében 

A kísérletek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy adott maximális forgácskeresztmetszethez 
tartozó, eltérő paraméterkombinációk mellett – az esetek döntő többségében – az erőhatások eltérően 
alakulnak. Az eltérések feltérképezése, valamint ezt követően, adott körülmények esetén célszerűen 
beállítandó paraméterkomináció meghatározása szintén a jelen kutatás részét képezi.  
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4.9.2. DINAMIKUS MIKROMARÁS REZGÉSEI 

A rezgések vizsgálatának fontosságát már korábban ismertettem. Ebben a fejezetben a rezgések a kis 
forgácsvastagságok miatt kiemelten fontosak a forgácsleválasztási folyamat tanulmányozására. A hmin 
érték alatt a nem stabil forgácsleválasztás miatt várhatóan nagyobbak a rezgések, továbbá a rezgésnyo-
mok a több fogásvétel miatt tovább gerjeszthetik a marási folyamatot.  

A 4-55. – 4-57. ábrákon láthatóak a rezgésmérő szenzor által rögzített eredmények a különböző fo-
gásszélességeknél. A 7%-os radiális fogásnál (4-55. ábra) az egyenirányú marás esetében voltak na-
gyobbak a rezgésamplitúdók (elleniránynál: 10,51 – 23,15 m/s2, egyeniránynál: 29,17 – 40,70 m/s2). A 
három fogásvétel eredményei egyik stratégia esetén sem mutatnak jelentős eltéréseket. Ez alól az fz=1 
μm, ellenirány képez kivételt, aminek a lehetséges oka, hogy az él előző fogásban hagyott nyomai a 
következő két fogásnál gerjesztették a rezgéseket. A tendenciák tekintetében elleniránynál enyhe csök-
kenés látható, a megnövelt utolsó két fz mellett pedig növekedés, de ezek még mindig alacsony értékek. 
Ezzel szemben egyeniránynál a 4 µm-es élenkénti előtolástól csökkenést tapasztaltam, a két megnövelt 
előtolás mellett is. Ez arra enged következtetni, hogy javulnak a forgácsleválasztási körülmények, főként 
a növekvő forgácsvastagság miatt, valószínűleg itt már tényleges anyagleválasztás történik. Az ae érték 
további, 15%-ra történő növelése esetén stagnálás figyelhető meg a rezgések tekintetében. 

 

 
4-55. ábra A rezgések alakulása ae=7%-nál az élenkénti előtolás függvényében a) ellen- és b) egyenirányú 

mikromarás esetén  

Az ae=25% beállítás mellett (4-56. ábra) már mindkét stratégiánál növekvő tendencia tapasztalható a 
rezgésamplitúdókban. Ennek magyarázata a nagyobb forgácsvastagságok következtében megjelenő na-
gyobb erőhatásokban keresendő, mivel – a kinematikából adódóan – minden élbelépéskor egyre na-
gyobb periodikus gerjesztés történik. Ha figyelembe vesszük mindhárom fogást, akkor itt már nem szig-
nifikánsak a különbségek a két stratégia között. Elleniránynál 16,42 és 54,06 m/s2 között, egyeniránynál 
pedig 12,55 és 49,27 m/s2 között változtak az értékek, de az utóbbinál csak az első fogás esetén voltak 
ilyen magasak a rezgésamplitúdók (4-56. b) ábra). Ennek oka az előző fogásvételben keresendő, a má-
sodik és harmadik fogásnál az előzetesen már megmunkált geometria miatt a kontakt zóna a szerszám 
és a munkadarab között nagyobb lesz. Ez egyrészt jobb megtámasztást biztosít a szerszámnak, másrészt 
pedig ez a nagyobb felület hozzájárulhat a jobb csillapításhoz. Mindezek eredményezhetik a javuló 
mikromarási körülményeket. A vizsgálataim során több esetben is tapasztaltam, hogy az első fogásvétel 
esetében nagyobb rezgések jelennek meg, például ae=37%-nál mindkét stratégiánál, illetve ae =50% 
esetében az ellenirányú stratégiánál. 

A szisztematikus kísérletsorozat eredményeit elemezve megfigyelhető az is, hogy nagyon kis radiális 
fogás esetén az egyenirány a kedvezőtlenebb a rezgésamplitúdók tekintetében, de a radiális fogás növe-
lésével ez megváltozik. Tehát a nagy fogásmélység mellett végzett mikromarás esetében nagyon kis 
fogásszélességeknél (ae=7-15%) az ellenirányú stratégia, ae=25%-tól pedig már az egyenirányú stratégia 
alkalmazandó a rezgésamplitúdók minimalizálása szempontjából. Egy másik fontos eredmény, hogy a 
félátmérős marásnál az előtolás növelésével enyhén csökkenő trend figyelhető meg a rezgések nagysá-
gában, ami a forgácsleválasztás körülményeinek javulását jelzi (4-57. ábra).  
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4-56. ábra A rezgések alakulása az élenkénti előtolás függvényében ae=25%, a) ellen- és b) egyenirányú 

mikromarás esetén 

 

 
4-57. ábra A rezgések alakulása az élenkénti előtolás függvényében, a) ae=50%, ellen- és b) egyenirányú marás 

esetén 

4.9.3. A TERMELÉKENYSÉG KAPCSOLATA A FORGÁCSOLÁSI ERŐVEL ÉS A REZGÉSEKKEL 

Az optimális forgácsolási paraméterek megkeresése során kiemelt figyelmet kell fordítani az olyan 
gazdasági szempontokra is, mint például a termelékenység. A 4-58. ábrán látható diagramokon az élen-
kénti előtolás és a radiális fogás függvényében ábrázolom az erőhatásokat, illetve rezgéseket (a jobb 
oldalon lévő színskála a diagrampárokra vonatkozik). Az ábrákon feltüntettem az adott termelékenysé-
get (adott anyagleválasztási sebességet) jelző görbéket is. A diagramok formáját az indokolta, hogy az 
adott termelékenység különféle forgácsolási paraméterbeállítások mellett is elérhető. Azonban az eltérő 
beállítások a forgácsleválasztás szempontjából eltérő viselkedést eredményeznek, mind a terhelések, 
mind a rezgések és a szerszámdeformációk szempontjából. A diagramok készítése során a három fogás-
vétel során rögzített erő- és rezgésértékeknek az átlagát vettem alapul. 

Az aktív erő értékei egyenirányú marásnál nagyobb tartományban voltak alacsonyak az ellenirányú 
maráshoz képest. Itt a termelékenység fokozására az oldallépés növelése javasolt, mert ez kisebb növe-
kedést eredményez az aktív erőben. Ezzel szemben ellenirányú esetben az élenkénti előtolást célszerű 
növelni az erőhatások szempontjából. Az erőértékek a vizsgált forgácsolási paraméterek növelésével 
növekedtek. Ezzel szemben az Fz komponens és a rezgések esetében maximum és minimum tartomá-
nyok megjelenése figyelhető meg.  

Az egyenirányú marásnál az Fz komponens esetében jól látható (4-58. ábra c) diagramján) a viszony-
lag nagy kiterjedésű tartomány, ahol lényegesen kisebb erők ébredtek az ellenirányhoz képest. Az erő-
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növekedés itt is ellentétesen változik a két stratégiánál. Egyeniránynál inkább az élenkénti előtolás, el-
leniránynál pedig a radiális fogás növelése javasolt.  

Elleniránynál a minimális Fz komponens értéke a legkisebb paraméterbeállításokhoz tartozik. A ma-
ximális értékek az ae=15 és fz=15,68 µm-nél, valamint ae=37% és fz=12 µm kombinációknál találhatók. 
Ezzel szemben az egyeniránynál ae=15%-nál fz=4 µm-nél van egy minimum tartomány. 

A rezgések tekintetében itt is látható, hogy ellenirány esetében viszonylag nagy tartományban alacso-
nyak az értékek. Az ae=37%-nál fz=8 μm-nél maximum értéket láthatunk, míg ae=25% esetén minden 
élenkénti előtolás értéknél alacsonyak a rezgésamplitúdók. Egyenirányú marásnál a minimum pont 
ae=15% és fz=4 µm kombinációjánál található, a maximum pedig ae=37% és fz=12. 

 

 
4-58. ábra A forgácsolási erő, az axiális erő és a rezgések alakulása a forgácsolási paraméterek függvényében, 

valamint a folyamatjellemzők és a termelékenység kapcsolata 
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A célkitűzéseim között az optimális paraméterkombináció kijelölése is szerepelt, melynél a szempon-
tok a termelékenység maximalizálása mellett az erők és rezgések minimalizálása volt. Az optimális tar-
tomány megkereséséhez a Minitab programot alkalmaztam. A különböző jellemzők egyenlő súllyal és 
fontossággal szerepelnek a célfüggvényben: OF=MIN(1∙Fa + 1∙Fz + 1∙Rezgésamplitúdó - 1∙MRR). A 
kapott eredmények a 4-59. ábrán láthatók. 

Az általam vizsgált paraméterek tartományában, a célfüggvénynek megfelelő, optimális paraméter-
kombináció: ae= 34,8%, fz= 8,28 µm és egyenirányú marási stratégia. 

 

 
4-59. ábra Az optimalizálás eredménye (Minitab) 

Ahogyan a fejezet elején említésre került, a dinamikus marás mikroméretekben történő alkalmazha-
tósága kérdéses lehet a mérethatás problémaköréből adódóan, ezen belül például azért, mert kérdéses, 
hogy az erőteljes szerszámdeformáció miatt a beállítottnak megfelelő anyagrétegek kerülnek-e eltávo-
lításra. A témakörre vonatkozó kísérletek alapján megállapítható, hogy a dinamikus marás 
mikroméretekben is alkalmazható. A vizsgálati eredmények arra engednek következtetni, hogy határo-
zott forgácsleválasztás történt a marási kísérletek során. Ezzel együtt viszont javasolt kerülni a rendkívül 
kicsi fogásszélességek (ae=7-15%) és a kicsi élenkénti előtolások (fz=1-4 µm) együttes beállítását. 
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4.10. Mikromarás végeselemes szimulációja 
A vizsgálataim során végeselemes modellezéssel (VEM) szimulációkat is végeztem, melyekkel a for-

gácsolás során nem, vagy csak nagyon nehezen mérhető jellemzőket is elemezni tudtam (mint például 
a forgácsolási zóna és a szerszám hőmérséklete, valamint az anyagban ébredő feszültségek). Emellett 
az aktív erőre is kiemelt figyelmet fordítok, aminek segítségével validálás céljából összevethetőek a 
kísérletek, valamint a szimulációk során gyűjtött adatok. 

Napjainkban, részben a rohamosan fejlődő számítástechnika kínálta lehetőségek miatt, részben pedig 
a kísérletek jelentős anyagi terhei miatt egyre nagyobb szerephez jutnak a VEM módszerek. A kutatás 
keretében a vizsgálataimat a DEFORM programban végeztem el. 

4.10.1. MIKROMARÁS 2D-S VÉGESELEMES VIZSGÁLATA 

A végeselemes modellezés során a 2D-ben szükséges egyszerűsítések, illetve elhanyagolások miatt a 
marás folyamata csak közvetetten vizsgálható. Mikromarás esetén vékonyforgácsleválasztás történik, 
ebben a fejezetben ortogonális forgácsleválasztási körülmények között vizsgálom az ilyen jellegű for-
gácsképződést. A 2D-s vizsgálatokkal lényegesen gyorsabban lehet eredményekhez jutni a kisebb szá-
mítási igénynek köszönhetően. Ugyanakkor bizonyos jellemzők esetén már így is kellő pontosságú ered-
ményeket lehet elérni, továbbá ezen vizsgálatok jól megalapozzák a komplexebb 3D-s végeselemes szi-
mulációkat is. 

A végeselemes modellt az A típusú mikromarószerszám adatait figyelembe véve készítettem el, így 
az α=13,7°-ra a γ=-10°-ra, az éllekerekedési sugár pedig 4 μm-re lett beállítva, továbbá figyelembe vet-
tem a szerszámon lévő bevonatot is (lásd 4-2. ábra). 

A munkadarabhoz a programba beépített AISI H13 (52 HRC) anyagmodellt társítottam, mely az 
Umbrello-modell (Egyenlet (11) [289]) alapján becsüli a folyási feszültséget.  

휎(휀, 휀̇, 푇, HRC) = 퐵(푇)(퐶휀 + 퐹 + 퐺휀)[1 + (ln(휀̇)) − 퐴)] (11) 
A szerszámhoz pedig a programba beépített keményfém anyagmodellt, valamint a TiAlN bevonatanya-
got társítottam. Ezeknek a főbb jellemezőit, a program alapján a 4-15. táblázat foglalja össze. 

6. tézis 
Az eddig kizárólag hagyományos méretekben alkalmazott dinamikus marás a mikroméretű marás te-
rületén is előnyösen alkalmazható. 500 μm átmérőjű, kétélű keményfém mikromaróval 50±1 HRC 
keménységű AISI H13 melegalakító szerszámacélon végzett dinamikus marásnál fz=1-12 μm élen-
kénti előtolási, illetve ae=7-50% (szerszámátmérő százaléka) fogásszélességi tartományban, ap=200 
μm fogásmélység és vc=90 m/min forgácsoló sebesség mellett a következő paraméterkombináció be-
állítása javasolt: ae=34,8%, fz=8,28 µm, egyenirányú marási stratégia. Az ajánlott beállítás az alábbi 
célfüggvény szélsőértékénél adódik, aminél az erőkomponensek és a rezgések minimalizálása, vala-
mint a termelékenység maximalizálása volt a fő cél: 

OF=MIN(w1 ∙ i1 ∙ Fa + w2 ∙ i2 ∙ Fz + w3 ∙ i3 ∙ Acc – w4 ∙ i4 ∙ MRR), 

ahol 
wi – súly: w1, w2 … w4=1 
ii – fontosság: i1, i2…i4=1 
Fa – aktív erőkomponens 
Fz – axiális erőkomponens 
Acc – rezgésamplitúdó 
MRR – anyagleválasztási sebesség 

Amennyiben a javasolt fogásszélességnél – technikai korlátok miatt – csak kisebb érték állítható be, 
úgy a tényleges forgácsleválasztás biztosítása céljából a szokásosnál szignifikánsan nagyobb élenkénti 
előtolások beállítása ajánlott és egyben lehetséges is (akár fz=23 μm). 
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4-15. táblázat A modell anyagainak főbb tulajdonságai 
 Munkadarabanyag Szerszámanyag Bevonat 
Rugalmassági együttható (MPa) 210290,09 * 650000 440000 
Poisson tényező (-) 0,3 0,25 0,25 
Hőtágulási együttható (m/°C) 1,17∙10-5 * 5∙10-6 9,2∙10-6 
Hővezetési tényező (W/(m∙K)) 24,574927 *  59 12 * 

* a jelölt értékek a hőmérséklet függvényében változnak, a bemutatott adatok a szobahőmérsékletre vonatkoznak 
 
A 2D-s vékonyforgácsleválasztás végeselemes szimulációhoz összeállított modelljét a 4-60. ábra mu-

tatja be.  
A vizsgálatok során lokális hálósűrítést alkalmaztam a forgácsleválasztási zónában. A hálóméreteket 3 
ablakban definiáltam, melyek méretei rendre 0,0005 mm, 0,001 mm és 0,01 mm voltak.  

A 4-2. táblázatban bemutatott kísérlettervhez igazodva végeztem a szimulációkat. Tekintettel arra, 
hogy 2D-ben a forgácsszélesség (fogásmélység) nem definiálható, a 4-16. táblázatban látható paramé-
terkombinációkra végeztem futtatásokat. A szakirodalom alapján a 0,02 mm-nél kisebb elméleti for-
gácsvastagságok esetében az edzett anyagoknál is folytonos forgács képződik [289]. Mivel az általam 
végzett szimulációkban ennek a határértéknek a legnagyobb fz érték is alig haladja meg a felét, emiatt 
az eredményként kapott folytonos forgács megfelel a szakirodalomnak. 

4-16. táblázat A szimulációk során beállított paraméterek 
Forgácsolási paraméter vc (m/min) fz (μm) 
Érték 90 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 

 
 

 
4-60. ábra Végeselemes szimulációhoz előkészített modell (vc=90 m/min, fz=6 μm) 

Az alábbiakban ezen szimulációk eredményeit tárgyalom. A 4-61. ábra a forgácsoló erők alakulását 
mutatja be. A kétdimenziós egyszerűsítések miatt az erők jelentős eltérést mutatnak a kísérletek során 
mért értékekhez képest, melyek 2,2-4,8-szorosai az ap=100 μm fogásmélység mellett mért erőknek. En-
nek magyarázata, hogy a program egységnyi forgácsszélességgel kalkulál, illetve a mikroméretekben 
jelentős hatással bíró sarokrádiuszt sem veszi figyelembe. Ennek ellenére a kapott eredmények az egy-
mással való viszonyok, illetve trendek megállapítására alkalmasak. Azonban egyértelműen látszik, hogy 
a pontosabb eredmények érdekében feltétlenül szükséges a 3D-s szimulációk elvégzése is, ahol defini-
álható a pontos szerszámgeometria, valamint a forgácsleválasztás számos egyéb jellemzője is beállít-
ható. A diagram alapján megállapítható, hogy a forgácsvastagság növekedésével a forgácsoló erő – a 
várakozásoknak megfelelően – növekszik.  
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A 4-61. ábra b) diagramján a Von Mises feszültségek (valós feszültségek) alakulása látható a munka-
darabban. Az értékeket 0,25 mm forgácsolt hossznál határoztam meg, ahol már állandósult forgácslevá-
lasztás történik. A feszültségértékek viszonylag kis tartományban változnak (1565 – 1660 MPa), amik 
a forgácsvastagság (élenkénti előtolás) növelésével kismértékben csökkennek. Ennek magyarázata a 
mérethatás és a vasalási jelenség hatásának csökkenése lehet. A 4-62. ábra a valós feszültség eloszlását 
mutatja. A legnagyobb értékek az elsődleges alakváltozási zónában jelennek meg és a maximum értéket 
is a nyírási síkban éri el (a szerszám csúcsával átellenes oldalon). A feszültségeloszlás jól láthatóan 
kirajzolja a nyírás síkot, emellett megfigyelhető, hogy a másodlagos alakváltozási zónában szintén je-
lentős mértékű feszültségek ébrednek.  
 

 
4-61. ábra 2D-s végeselemes szimulációk alapján a) a forgácsoló erő és b) a Von Mises feszültség változása az 

élenkénti előtolás függvényében AISI H13 forgácsolásakor 

 

 
4-62. ábra Az effektív feszültség 2D végeselemes szimulációk alapján a forgácsleválasztási zónában a) fz=2 μm 

és b) fz=8 μm élenkénti előtolásnál 
 
A forgácsolási hőmérsékletek (ez alatt minden esetben a maximális értéket értem) tanulmányozása is 

a vizsgálataim tárgyát képezte. Valamint megjegyezném, hogy valós körülmények között a kis méretek 
miatt a hőmérsékletek viszonylag pontos mérése meglehetősen nehéz. Mind a szerszám, mind a mun-
kadarab szemszögéből elemeztem a kapott hőmérsékleteket. A 4-63. és 4-64. ábrán látható a forgácso-
lási zóna hőmérséklete két reprezentatív példán keresztül (fz=2 μm és fz=8 μm élenkénti előtolás mellett), 
illetve a szerszám hőmérsékleteloszlása is. Az ábrákon megjelöltem a maximális értékek helyét és nagy-
ságát, továbbá feltüntettem három-három további hőmérséklet értéket is különböző jellegzetes helyeken. 
A szimulációk eredményeit a 4-65. és a 4-66. ábra mutatja be összefoglalva.  
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4-63. ábra A forgácsolási hőmérséklet alakulása a) fz=2 μm és b) fz=8 μm élenkénti előtolásnál 

 
4-64. ábra Hőmérsékleteloszlás a szerszámon a) fz=2 μm és b) fz=8 μm élenkénti előtolásnál  

A 4-65. ábra alapján megállapítható, hogy rendkívül gyors a hőmérsékletnövekedés a forgácsolási 
zónában a forgásleválasztás kezdeti pillanatában. A szimulációk alapján a másodpercnek néhány száz-
ezred része alatt több 100 °C változás is bekövetkezhet. A munkadarabok esetében megfigyelhető a 
hőmérsékletértékek állandósulása is. Ezzel szemben a szerszámhőmérséklet folyamatosan növekszik a 
forgácsolásban töltött idő alatt. Az összehasonlíthatóság érdekében, azonos forgácsolt úthosszhoz (0,25 
mm) tartozó időpillanatból gyűjtöttem ki az értékeket, amit a 4-65. ábrán a piros vonal jelez. A vizsgált 
időpillanatban a legnagyobb élenkénti előtolásnál a szerszám hőmérséklete ~70 °C. Viszont ez még 
mindig kellően kicsi érték ahhoz, hogy várhatóan ne okozzon szignifikáns változást a kopási viselke-
désben. 

A 4-65. és a 4-66. ábra alapján jól látható, hogy az élenkénti előtolás növekedésével nőnek az hőmér-
sékletértékek. Állandó fajlagos forgácsoló erőt feltételezve a nagyobb forgácskeresztmetszetek esetén 
nagyobbak az erők, ezáltal a súrlódásból adódó erő is növekszik, ami pedig szoros kapcsolatban áll a 
keletkező hőmérsékletekkel is. Az fz=1 μm-nél a darabban keletkező legnagyobb szimulált hőmérséklet 
314 °C, fz=12 μm-es élenkénti előtolásnál pedig 602°C. Emellett látható, hogy a hőmérséklet növekedé-
sének mértéke az élenkénti előtolás növekedésével mérséklődik. A várakozásoknak megfelelően a szer-
szám hőmérséklete lényegesen kisebb, mint a munkadarabé, az 47 és 67 °C között változik. Ahogyan a 
szakirodalomból ismeretes, forgácsoláskor a bevitt teljesítmény nagy része (~99%) hővé alakul, mely-
nek 60-80%-a a forgáccsal távozik, 10-20%-át a munkadarab elvezeti és nagyjából mindössze 10-18%-
a növeli a szerszám hőmérsékletét [233, 290, 291]. Tehát az eredmények megfelelnek a szakirodalomból 
jól ismert arányoknak. Emellett a vizsgálataim során kapott hőmérsékletértékek megfeleltethetők a szak-
irodalomban fellelhető egyéb anyagok mikromarással kapcsolatos szimulációi során meghatározott ér-
tékeknek [66, 82, 148]. 
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4-65. ábra A hőmérsékletek alakulása a különböző élenkénti előtolások esetén az idő függvényében a) a for-

gácsleválasztási zónában és b) a szerszámban 
 
 

 
4-66. ábra A forgácsolási hőmérsékletek alakulása 2D végeselemes szimulációk alapján az élenkénti előtolás 

függvényében a) a forgácsképződési zónában, b) a szerszámban 

4.10.2. MIKROMARÁS 3D-S VÉGESELEMES SZIMULÁCIÓJA 

Az előzőekben bemutatott 2D-s szimulációk ortogonális forgácsleválasztási viszonyokat modellez-
nek, számos geometriai elhanyagolással. A mikromarási folyamat részletesebb és pontosabb vizsgála-
tának érdekében 3D-s futtatásokat is végeztem. Első lépésként a felhasznált A típusú szerszám pontos 
CAD modelljét készítettem el1, melyhez a pontos geometria érdekében a gyártó közreműködésére is 
szükségem volt. Az éllekerekedési sugárnak itt is 4 μm állítottam be a 2D-s szimulációkhoz hasonlóan. 
A felhasznált szerszám pásztázó elektronmikroszkóppal készült képét, valamint a CAD modelljét a 
4-67. ábra mutatja be. Az anyagmodellek az előző alfejezetben bemutatottakkal megegyeznek. Tekin-
tettel a meglehetősen hosszú futtatási időre, az egyenirányú marási körülményeket választottam a vizs-
gálatok alapjául, mivel itt már közvetlenül az élbelépést követően határozott anyagleválasztás történik. 

 

                                                
1 A CAD modellezésben Pereszlai Csongor segített. 
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4-67. ábra A felhasznált A típusú szerszám pásztázó elektronmikroszkópos képe és a végeselemes modellhez 

készített CAD modellje 
 
A munkadarabot helyettesítő modell már tartalmazza az előző szerszámfordulat nyomán kialakított 

geometriát is, valamint figyelembe vettem a szerszámon lévő sarokrádiuszt is, hogy a szimulációkkal a 
lehető legjobban közelíthessem az egyes élek behatását. Póka György tanulmánya alapján [292] a ciklois 
ív körívvel történő helyettesítése kevesebb, mint 1,6% hibát jelent. Figyelembe véve az ott bemutatott 
és az általam alkalmazott körülményeket, nagyjából ennek a fele jelentkezhet az esetemben. Mindezek 
alapján körívvel közelítettem az előző él által előállított geometriát. 

A modellek hálózási stratégiája fontos szerepet játszik a végeselemes szimulációk során az eredmé-
nyek alakulásában. A forgácsleválasztás környezetében lokális hálósűrítést alkalmaztam a minél ponto-
sabb eredmények érdekében. 

 
4-68. ábra A mikromarás 3D-s végeselemes szimulációjához előkészített modell 

 
A 4-68. ábrán látható a vc=90 m/min, ap=50 μm és fz=8 μm paraméterkombináció esetén érvényes 

körülményeknek megfelelően előkészített modell. Az egyenirányú marási stratégiát alapul véve a kom-
ponensek pozicionálásánál beállítottam, hogy a bekezdés az elméleti maximális forgácsvastagsággal 
történjen, továbbá definiáltam a forgást, mint forgácsoló főmozgást, illetve az előtoló mellékmozgást is. 

A 3D-s végeselemes szimulációk közül elsőként az aktív erők (Fa) ismertetésére térek ki. Az Fa a 
szerszám tengelyére merőleges síkban ébredő erők eredőjét jelenti. A 4-69. ábra a szimulált erőket mu-
tatja be összehasonlítva azokkal a kísérleti eredményekkel, amelyek új állapotú szerszámmal kerültek 
elvégzésre. A diagram alapján megállapítható, hogy a komplexebb 3D-s szimulációk lényegesen jobb 
közelítéssel írják le a kísérletekhez képest a trendeket és a konkrét értékeket is, mint a 2D-s szimulációk. 
A szimulált erők minden esetben kisebbek a mért értékeknél. Ennek egyik oka az, hogy teljesen rezgés-
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mentes forgácsleválasztás jelenik meg a modellben, azonban a valóságban a mikromarási folyamat re-
latív erőteljes rezgésekkel terhelt. Ezenkívül a munkadarabanyag mikrostruktúrájának is szerepe lehet, 
valamint a pontos szerszámmodell ellenére a valós pillanatnyi állapotához képest adódhatnak kismér-
tékű eltérések (pl.: az éllekerekedési sugár). Jól látható, hogy a nagyobb fz értékeknél a modell jobb 
becslést ad, mivel az előbb említett, feltételezett geometriai eltérések ott aránylag már csak kisebb mér-
tékben kapnak szerepet. A diagram értékei alapján megállapítható, hogy átlagosan 21% eltérés van a 
szimulált értékek és a kísérleti eredmények átlagértékei között. 

 

 
4-69. ábra Az aktív erő végeselemes szimulációkból származó értékeinek összehasonlítása a kísérletek során 

mért eredményekkel 
 
A 4-70. ábra diagramja reprezentatív példaként mutatja az erőlefutás alakulását vc=90 m/min, ap=50 

μm és fz=8 μm paraméterkombináció esetén. Látható, hogy a maximum érték szempontjából jó közelítést 
ad a szimuláció, azonban a karakterisztikában, a mikromarási folyamat komplex dinamikai viselkedése 
miatt eltérés tapasztalható. Ennek oka egyrészt a valóságos megmunkáló rendszer rezgési viselkedése, 
másrészt a szerszám folyamatosan fennálló rugalmas deformációja lehet. A szimulációban kizárólag a 
forgácsleválasztás jelenik meg, tehát külső rezgésektől, behatásoktól mentes környezetre vonatkoznak 
az eredmények. 

 

 
4-70. ábra Az aktív erő jellemző lefutásának összehasonlítása a mikromarás szimulációja és a kísérletek során 

mért adatok alapján  
 
A következőkben a 4-70. ábra piros vonalakkal jelölt időpillanataihoz tartozóan mutatom be az erő-

lefutást jellemző változásokat. A 4-71. ábra magát a keletkező forgácsot ábrázolja, a 4-72. ábra pedig 
ugyanezen időpontokban a jellemző hőmérsékletértékeket szemlélteti mind a forgácsleválasztási zóná-
ban, mind a szerszám forgácsolóélén.  
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4-71. ábra A szimulált mikromarási folyamat vc=90 m/min, ap=50 µm és fz=8 µm paraméterkombináció esetén 

 
A 3D-s szimulációknál ismételten kiemelt figyelmet fordítottam a forgácsolás során jelenlévő hőmér-

sékletekre. A 4-72. ábra egy él behatása esetén mutatja be a hőmérsékleti viszonyokat. Megfigyelhető, 
hogy a szerszám viszonylag kis szögelfordulását követően felfut a hőmérséklet, mely után a 2. időpilla-
natban már relatív kismértékű növekedés látható, majd a forgácsolóél továbbhaladtával – a kisebb for-
gácsvastagság következtében lecsökkenő terhelés miatt – kismértékben visszaesik a hőmérséklet is. Az 
ábra alsó celláiban a szerszámhőmérséklet látható. Ebben az esetben a folyamatos súrlódás és terhelés 
következtében a hőmérsékletcsökkenés nem jelentős. Az ábrák alapján látható, hogy a hőterhelés a szer-
számnak csak egy kis részére koncentrálódik, ami magában foglalja az éllekerekedést és a hozzá kap-
csolódó homlokfelületi részt.  

 

 
4-72. ábra A hőmérsékletek alakulása egy élbehatás során (vc=90 m/min, ap=50 µm és fz=8 µm) 

 
A következőkben a különböző fogásmélységek és élenkénti előtolások függvényében mutatom be a 

hőmérsékletek alakulását. A kigyűjtött értékek az egyes élbehatások során elért maximális hőmérsék-
letértékeket tartalmazzák.  

A darabban ébredő hőmérsékletek az élenkénti előtolás és a fogásmélység növelésével növekednek –
köszönhetően a nagyobb forgácsterhelésnek – a szimulált értékek pedig 322 – 614 °C között alakultak 
(4-73. ábra). Összevetve a 2D szimulációk eredményeivel, elmondható, hogy az ap=100 µm esetében jó 
egyezés látható. Tehát adott esetben elegendő lehet a lényegesen egyszerűbb és kisebb számítási igényű 
szimulációk futtatása is. Továbbá látható az is, hogy a darab felülete kis mértékben hevül csak, mivel a 
forgáccsal távozik a hő nagy része. A már megmunkált felület (a 4-72. ábrán a rózsaszín árnyalat) hő-
mérséklete nagyjából 100°C-ig terjed.  
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4-73. ábra Végeselemes szimuláció alapján a) a forgácsolási zóna és b) a szerszám hőmérsékletének alakulása a 

különböző forgácsolási paraméterek esetén 
 
Az egyes élbehatások során a szerszám élének legnagyobb hőmérséklete az 52 – 123 °C tartományban 

mozog (4-73. ábra). Ezek kellően kicsi hőmérsékletek ahhoz, hogy a hevülés ne legyen számottevő 
hatással a szerszám kopási viselkedésére. Megjegyezném azonban, hogy az egymást követő fordulatokat 
jelen kutatás keretében nem vizsgáltam. Az élbehatások között rendelkezésre álló kevés idő és a rege-
neratív hőhatás hipotézise [270] nagy valószínűséggel szintén szerepet játszhat a tényleges hőmérsékle-
tek alakulásában, ami különösen a hosszú, megszakítatlan szerszámpályák esetén lehet fontos. 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy mikromarás esetén a hőmérsékletek kisebbek, mint acé-
lok hagyományos méretű megmunkálásakor [232, 233, 291], és lényeges kisebbek, mint edzett acélok 
makroméretekben történő megmunkálásakor [289]. 

 

 
4-74. ábra A Von Mises feszültség a mikromarás végeselemes szimulációja során (vc=90 m/min, ap=50 µm és 

fz=8 µm) 
 
A 3D-s szimulációk eredményei alapján sem a különböző paraméterbeállítások között, sem a forgács-

leválasztás különböző pillanataiban adódó feszültségértékek között nincs jelentős eltérés. A legnagyobb 
értékek mindig az élbelépés pillanatában jelennek meg (1760-1800 MPa), közvetlenül utána pedig kis-
mértékű visszaesés következik, majd az élbehatás során állandósult feszültségértékek láthatók (~1730-
1760 MPa). Az élbelépésnél megjelenő nagyobb feszültségértékeket magyarázhatja, hogy a kezdeti pil-
lanatban a szerszám még csak kisebb felületen érintkezik a munkadarabbal. 

A 4-74. ábra a reprezentatív mintaként kiragadott beállításnál mutatja a feszültségeloszlást a forgács-
leválasztás különböző fázisaiban. Közvetlenül az élbelépés pillanatában 1770-1790 MPa értékek jelen-
tek meg, az ábrán feltüntetett pillanatokban pedig mindhárom esetben 1700 MPa látható. A vizsgálataim 
alapján a valós feszültségekben nincs számottevő változás az élbehatások során. Az eredmények alapján 
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megfigyelhető, hogy az általam, mikromarásnál kapott értékek kisebbek, mint az edzett acélok hagyo-
mányos méretű megmunkálására vonatkozó – a szakirodalomban fellelhető – adatok [289, 293]. A szak-
irodalom tanulmányozása során egyébként kiderül, hogy ezek a feszültségek igen széles tartományban 
változhatnak a beállítások és az alkalmazott programok tekintetében [289]. Az edzett acélokkal ellen-
tétben titán ötvözetek esetében a tudományos publikációk alapján a mikroméretekben nagyobbak a valós 
feszültségek [53, 54]. 

A végeselemes szimulációk eredményei alapján megállapítható, hogy nem minden esetben indokolt 
a komplex 3D-s vizsgálatok alkalmazása, mivel a lényegesen gyorsabb és egyszerűbb 2D-s vizsgálatok 
is kellően pontos eredményre vezethetnek, akár a forgácsolási hőmérsékletek és a valós feszültségek 
esetében, emellett egyéb jellemzőknél – ha számszerűen nem is, de – a trendek megállapítására is alkal-
masak. A mikromarási folyamat aktív erőinek, valamint a hőmérséklet értékeinek az elméleti vizsgála-
tára egyértelműen a 3D-s szimulációkat célszerű alkalmazni, mert ezek fogásmélységtől való függésénél 
a tényleges forgácskeresztmetszet kiemelten fontos szerepet játszik. 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a forgácsolási hőmérséklet, mind a darabon belül, mind a 
szerszám esetében elmarad az edzett acélok hagyományos méretű megmunkálása során tapasztalható-
akhoz képest. A szimulációkon keresztül lehetőség nyílik az aktív erők becslésére is, mely szoros kap-
csolatban áll a számos problémát eredményező szerszámdeformációkkal is.  
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5. TÉZISEK 
1. tézis 
Erősen ötvözött, edzett állapotú acélok mikroméretű ellenirányú-, egyenirányú- és horonymarása esetén 
az átlagolt maximális aktív erő (Fa) értékének előrejelzésére az alábbi hatványregressziós modellalak 
alkalmazható, ami képes 95% feletti korrelációval (R2) leírni az eredményeket:  

퐹 = 퐶 + 퐵 ∙  퐴 ∙ 푙  (N), 

ahol 
 C, B, x, y – forgácsolás körülményeitől függő konstansok,  
 Amax – maximális forgácskeresztmetszet (Amax=fz∙ap (mm2), ahol fz – élenkénti előtolás (mm), ap 

– fogásmélység (mm)), ami által egy, a forgácsolóél mentén pontról pontra változó forgácsvas-
tagság értékéhez tartozó ekvivalens érték meghatározására nincs szükség, 

 lc – elméleti kontakt ívhossz, ami a szerszám és a munkadarab érintkező felületének vonalmenti 
hossza, mely segítségével a pillanatnyi súrlódási viszonyok is figyelembe vehetők. 

Mivel a modell mérési eredményeken alapul, ezért alkalmas adott megmunkálási környezeten belül a 
mikromarási folyamat minden sajátos jellemzőjének a figyelembevételére. 

 
2. tézis 
A mikromarási folyamatot jellemző rezgések frekvenciái szoros kapcsolatban állnak a mikromart felü-
letek sajátosságaival. Az alábbi, új értékelési módszer segítségével a mikromart felületen megjelenő 
ismétlődések összevethetők az egyéb szenzorok adatgyűjtéséből származó, a mikromarást jellemző do-
mináns frekvenciákkal.  

Az értékelési módszer lépései: 
1. Vonalmenti érdességprofil előállítása érdességmérés alapján. 
2. Érdességprofil adatainak átszámítása idő – érdesség tartományba. 
3. Gyors Fourier transzformáció elvégzése. 
4. Jellegzetes frekvenciák kigyűjtése. 
5. Eredmények elemzése, valamint azok összevetése az egyéb szenzorok adataiból származó eredmé-
nyekkel. 

Az értékelés kapcsolatot teremt a folyamat dinamikája és a mikromart felületek jellegzetességei között. 
 

3. tézis 
Edzett acélok mikroforgácsolása során az előállított felület profilját a marás kinematikájából adódó nyo-
mokon kívül a kis frekvenciájú (50, 100, 200 Hz) rezgések is jelentősen befolyásolják, melyek az elekt-
romos hálózatból, illetve a megmunkálási környezetből származnak. A szerszám éleinek a marás kine-
matikájából adódó lenyomatai az előállított profilnak csak egy kisebb hányadát teszik ki a megmunká-
lási környezetből származó rezgésekkel szemben. A felületek kialakításában szerepet játszó jellegzetes 
frekvenciák aránya a beállított élenkénti előtolástól függ. 

 
4. tézis 
50±1 HRC keménységű edzett acélok mikromarásakor az élenkénti előtolás 0,1 és 40 µm közötti tarto-
mányban történő növelésével, azaz a mérethatás jelenségének csökkenésével az Rz és Ra érdességi mé-
rőszámok aránya csökken. Ez a felületi hibák mennyiségét jellemző Rz/Ra arányszám a hagyományos 
méretű megmunkálás esetén jellemző 4-7 körüli értékkel szemben mikroméretű marásnál akár – a kis 
élenkénti előtolások esetén (<1-2 µm) – a 12-t is meghaladhatja. Az előzőek figyelembevételével az 
Rz/Ra arányszám a mérethatás indikátoraként is használható. 
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5. tézis 
50±1 HRC keménységű AISI H13 melegalakító szerszámacélon 500 μm átmérőjű, kétélű, sarokrádiu-
szos keményfém mikromaróval végzett megmunkálásnál az fz=1-12 μm élenkénti előtolási, illetve 
ap=25-100 μm fogásmélységi tartományban, vc=90 m/min forgácsoló sebesség mellett a következő, kí-
sérletekkel validált paraméterkombináció beállítása javasolt: fz=8,33 μm és ap=77 μm. Az ajánlott beál-
lítás az alábbi célfüggvény (OF) szélsőértékénél adódik, aminél az erőkomponensek, a rezgések, az Ra 
és Rz felületi érdesség, valamint az egyen- és az ellenirányú sorja minimalizálása mellett a termelékeny-
ség maximalizálása volt a fő cél az ipar igényeit is figyelembe vevő súlyok alkalmazása mellett:  

OF=MIN(w1 ∙ i1 ∙ Fa + w2 ∙ i2 ∙ Fz + w3 ∙ i3 ∙ Acc + w4 ∙ i4 ∙ Ra + w5 ∙ i5 ∙ Rz + w6 ∙ i6 ∙ S1 + w7 ∙ i7 ∙ S2  - 
 - w7 ∙ i7 ∙ MRR), 

ahol      
wi – súly: w1, w2 … w6=1; w7=2 
ii – fontosság: i1, i2 … i6=1; i7=2 
Fa – aktív erőkomponens 
Fz – axiális erőkomponens 
Acc – rezgésamplitúdó 
Ra – átlagos felületi érdesség 
Rz – egyenetlenség-magasság 
S1 – felső sorja szélessége az egyenirányú oldalon 
S2 – felső sorja szélessége az ellenirányú oldalon 
MRR – anyagleválasztási sebesség 
 
6. tézis 
Az eddig kizárólag hagyományos méretekben alkalmazott dinamikus marás a mikroméretű marás terü-
letén is előnyösen alkalmazható. 500 μm átmérőjű, kétélű keményfém mikromaróval 50±1 HRC ke-
ménységű AISI H13 melegalakító szerszámacélon végzett dinamikus marásnál fz=1-12 μm élenkénti 
előtolási, illetve ae=7-50% (szerszámátmérő százaléka) fogásszélességi tartományban, ap=200 μm fo-
gásmélység és vc=90 m/min forgácsoló sebesség mellett a következő paraméterkombináció beállítása 
javasolt: ae=34,8%, fz=8,28 µm, egyenirányú marási stratégia. Az ajánlott beállítás az alábbi célfügg-
vény szélsőértékénél adódik, aminél az erőkomponensek és a rezgések minimalizálása, valamint a ter-
melékenység maximalizálása volt a fő cél: 

OF=MIN(w1 ∙ i1 ∙ Fa + w2 ∙ i2 ∙ Fz + w3 ∙ i3 ∙ Acc – w4 ∙ i4 ∙ MRR), 

ahol 
wi – súly: w1, w2 … w4=1 
ii – fontosság: i1, i2…i4=1 
Fa – aktív erőkomponens 
Fz – axiális erőkomponens 
Acc – rezgésamplitúdó 
MRR – anyagleválasztási sebesség 

Amennyiben a javasolt fogásszélességnél – technikai korlátok miatt – csak kisebb érték állítható be, úgy 
a tényleges forgácsleválasztás biztosítása céljából a szokásosnál szignifikánsan nagyobb élenkénti elő-
tolások beállítása ajánlott és egyben lehetséges is (akár fz=23 μm). 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
Napjainkban a miniatűr komponensek iránti igény jelentősen megnövekedett az ipar számos terüle-

tén, mindezek pedig komoly kihívásokat támasztanak a korszerű gyártástechnológiának a kisméretű al-
katrészek előállítására szolgáló eljárásaival szemben. Mindezen technológiák közül a mikromarás az 
egyik legsokoldalúbb eljárás, mivel alkalmas a mérnöki anyagok széles körében akár nagypontosságú, 
komplex 3D geometriák kialakítására is relatív nagy anyagleválasztási sebesség mellett. A hagyomá-
nyos méretű marás technológiai ismereteinek az akár nagyságrendekkel kisebb mérettartományba tör-
ténő átültetése a mai napig számos nehézséget rejt magában. A kutatás fontosságát és aktualitását pedig 
mi sem hangsúlyozza jobban, mint a nemzetközi szakirodalomban fellelhető – a mikromarás témaköré-
ben, az elmúlt 5 évben íródott – nagyszámú publikáció.  

A feldolgozott nemzetközi és hazai szakirodalmak alapján a mikromarási technológia fő problémáit 
– többek között – az erőteljes méretcsökkenés miatt jelentkező minimális forgácsvastagság probléma-
köre, a mikroméretekben jelentős mértékű szerszámütés és –deformáció, a relatív erőteljes rezgések, 
valamint az erőteljes sorjaképződés okozza. A releváns szakirodalmak áttekintését követően pontosítot-
tam és megfogalmaztam a konkrét kutatási céljaimat és az elvégzendő feladataimat. A célkitűzésem az 
olyan edzett anyagminőségek mikromarásának részletes kísérleti és elméleti vizsgálata, melyek széles 
körben alkalmazottak, valamint elengedhetetlenek a korszerű gyártástechnológia számára (AISI H13 
melegalakító szerszámacél és Böhler M303 martenzites korrózióálló acél).  

A kutatásom során nagyszámú (több, mint 500), módszeresen tervezett mikromarási kísérletet hajtot-
tam végre. Részletesen elemeztem a folyamat dinamikai jelenségeit (erőhatások és rezgések), valamint 
felállítottam egy adekvát modellt az aktív erőre, mely alkalmas a kísérleti úton mért eredményeket 95% 
feletti korrelációval (R2) becsülni, ezáltal jó alapot biztosít a szerszámdeformációk becsléséhez.  

A vizsgálataim során a mikromart felületek érdességét és sajátos felületi profilját is részletesen tanul-
mányoztam, melynek eredményeként feltártam a kapcsolatot a forgácsolási paraméterek és a felületi 
minőség alakulása között, valamint bemutattam egy kompenzálási lehetőséget a felületi érdesség javí-
tására. A felületi profil részletes elemzéséhez egy új módszert dolgoztam ki, ami azon alapul, hogy a 
vonalmentén mért érdességi profilt átszámítom idő-érdesség tartományba. Ezt követően a felületen meg-
jelenő periodicitások – többek között – FFT-vel is vizsgálhatóvá válnak, ezáltal kapcsolat teremthető a 
folyamatot és a megmunkálási környezetet jellemző rezgések frekvenciái és a felületek érdességi pro-
filjában megjelenő ismétlődések között. A vizsgálataim alapján megállapítást nyert, hogy a megmunká-
lási környezetből származó rezgések jelentősen befolyásolják a mikromart felületek érdességi jellem-
zőit, és ehhez képest a szerszám élének a megmunkálás kinematikájából adódó lenyomatai csak egy 
kisebb hányadát teszik ki a profilnak. Továbbá az is megfigyelhető, hogy az ipar által alkalmazható 
élenkénti előtolások tartományában (fz=1-14 μm) az érdességprofilban megjelenő csúcsok közötti távol-
ság a várakozásokkal ellentétben a fordulatonkénti előtolásnak felel meg a kinematikából adódó élen-
kénti előtolás helyett. A kutatás során egy kombinált érdességi mérőszám (Rz/Ra) változását is vizsgál-
tam, ami tájékoztatást ad a felületen megjelenő hibák mértékéről, valamint összefüggésben áll a méret-
hatás jelenségével is. Az élenkénti előtolás növelésével, a mérethatás csökkenése következtében az 
arányszám csökken.  

A mikromart struktúrák minőségének további jellemzéséhez a mikroméretekben relatív erőteljes 
sorjaképződés is a vizsgálataim tárgyát képezte.  

A folyamatot jellemző erőknek, rezgéseknek, felületi érdességnek és a felső sorja méretének– azok 
minimalizálására törekedve –, valamint az anyagleválasztási sebességnek – annak maximalizálására tö-
rekedvén – a figyelembevételével kijelöltem egy technológiai szempontból javasolt paraméterkombiná-
ciót is. 

Hagyományos méretekben – az ipari gyakorlatban –, a kedvezőbb kopásnak, a jobb termikus viszo-
nyoknak és a nagyobb termelékenységnek köszönhetően már előszeretettel alkalmazzák a nagy fogás-
mélység és kis radiális fogások mellett történő megmunkálásokat (dinamikus marás). Mindezek miatt a 
stratégia mikroméretekben történő alkalmazhatóságának, valamint a méretcsökkenésből adódó korláta-
inak a vizsgálata is a kutatásom fontos részét képezte. Ebben a témakörben elsősorban a folyamat dina-
mikájának (aktív erő, axiális erő, rezgések) a vizsgálatára koncentráltam. Mivel a folyamat gazdasági 
szempontjai is fontosak, ezért kiemelt figyelmet fordítottam az anyagleválasztási sebességre (MRR) is. 
Egy adott MRR érték többféle paraméterkombinációból is előállhat, azonban az eltérő körülmények 
jelentősen eltérő folyamatjellemzőket eredményeznek, emiatt részletesen összevetettem a különböző 
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beállítások esetében megjelenő kimeneti paramétereket is. A vizsgálatok alapján megállapítást nyert, 
hogy a dinamikus marás mikroméretekben is jól alkalmazható. Végül a mikromarási kísérletek eredmé-
nyei alapján javaslatot tettem egy technológiai szempontból optimális paraméterkombinációra, ahol az 
erők és rezgések minimalizálása volt a cél az anyagleválasztási sebesség maximalizálása mellett. 

 A kutatás során számos kiértékelő szoftvert is fejlesztettem LabVIEW környezetben. Az elemzések-
hez – többek között – statisztikai kiértékelést, gyors Fourier transzformációt, folytonos Wavelet transz-
formációt és varianciaanalízist is alkalmaztam.  

A dolgozat utolsó fejezetében végeselemes módszerrel vizsgáltam a mikromarást 2D-s és 3D-s szi-
mulációkon keresztül, melyeket validálás céljából a kísérleti eredményekkel is összevetettem. Ebben a 
fejezetben kitértem a forgácsolási hőmérséklet, a szerszámhőmérséklet, valamint a valódi feszültségek 
vizsgálatára is, melyek a kísérletek során nem, illetve csak nagyon nehezen volnának mérhetők.  

A kutatás rengeteg, közvetlenül hasznosítható eredményt is szolgáltat a korszerű ipar számára, főként 
a mikrofröccsöntő szerszámok előállítása terén, azonban elengedhetetlenek a további vizsgálatok, illetve 
az eredmények kiterjesztése is. A megismert saját eredmények, valamint a szakirodalom alapján a ku-
tatás az alábbi irányokban folytatódhat:  

 Az anyagtudomány rohamos fejlődésének következtében folyamatosan elérhetővé válnak az 
egyre jobb mechanikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező anyagok. Ezért fontosnak tartom 
a különböző anyagminőségek, illetve a korszerű, nanoszerkezetű anyagok mikromarásának 
mélyreható vizsgálatát. Továbbá – várhatóan – egyre nagyobb szerephez fog jutni a kompozit 
anyagok (például üveg- vagy szénszállal erősített polimer kompozitok) mikroforgácsolása is, 
mely jelenleg makroméretekben is komoly kihívásokat rejt. 

 Az aktív erőkre felállított modell kiterjeszthető egyrészt további anyagminőségekre, másrészt 
továbbfejlesztési lehetőség volna a szerszámok kopási viselkedésének a figyelembevétele is. 
Ennek következtében pontosabb becslések válnának lehetségessé a kopásgörbe ipar által hasz-
nált teljes szakaszában. 

 A dinamikus marási vizsgálatok eredményei jó alapot biztosítanak a trochoidális marás 
mikroméretekbe történő átültetéséhez. Ennek vizsgálata szintén jelentős eredményeket szolgál-
tathat az ipari alkalmazásokhoz. 

 A mikromarásnál keletkező forgácstípusok és -alakok részletes vizsgálata is további lehetősé-
geket rejt magában, az ezzel kapcsolatban nyert eredményeket ugyanis fel lehet használni a 
végeselemes modellezésnél, így a szimulációk várhatóan még pontosabb eredményeket szol-
gáltatnának. 
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7. SUMMARY 
Recently, the demand for miniature components has significantly grown in many areas of the industry. 

All of these result in a big challenge in those modern manufacturing technologies, which are able to 
produce small geometries. Micro-milling is one of the most promising processes from micromachining 
technologies. It is suitable to produce high-precision, complex 3D geometries in a wide range of engi-
neering materials with relatively high material removal rates. However, the process has many difficulties 
and challenges due to the significant size reduction compared to conventional-sized machining. The 
importance of research is also emphasised by a large number of publications on the topic of micro-
milling in international scientific literature. 

Based on the reviewed scientific literature, the main difficulties of the technology are – among others 
– the problem of minimum chip thickness due to size reduction, significant deformation of the micro-
milling tool, relatively strong vibrations and strong burr formation. After reviewing the relevant litera-
ture, I clarified and formulated specific research objectives. The main aim was a detailed experimental 
and theoretical investigation of micro-milling of hardened steels, which are widely applied, and essential 
for modern manufacturing technology (AISI H13 hot-work tool steel and Böhler M303 martensitic cor-
rosion resistance steel). 

During the research, a large number (more than 500) of methodically designed micro-milling exper-
iments were performed. The dynamics of the process (forces, vibrations) were analysed. A new model 
for predicting the active forces was presented, which is suitable for describing the measured values with 
a correlation (R2) of over 95%, thus providing a good basis for estimating tool deformations. 

In the scope of my research, the surface roughness parameters and also the characteristics of the pro-
file of the micro-milled surfaces were investigated in detail. As a result, the connection between the 
cutting parameters and the surface quality was determined, and a possible application was presented in 
order to improve the surface quality through the compensation of the tool deformation. For the detailed 
analysis of the surface profile, I developed a new evaluation method, which is based on the conversion 
of the roughness profile measured along at line into a time-roughness domain. After that, the periodici-
ties on the surfaces can be examined, for example by fast Fourier transformation (FFT). Using the de-
veloped method a connection between the frequencies of the vibrations characterising the process and 
the machining environment and the repetitions appearing in the roughness profile of the surfaces can be 
established. Based on my research, it was found that vibrations from the machining environment signif-
icantly affect the surface roughness of the micro-milled structures. In comparison, the imprints originat-
ing from the milling kinematics have a smaller role in forming the profile. Furthermore, it can be ob-
served that in the range of the feed per tooth values applicable by the industry (fz=1-14 μm), the distance 
between the peaks in the roughness profile corresponds to the feed per rotation value instead of the feed 
per tooth. During the research, I also examined the development of a combined roughness parameter 
(Rz/Ra), which provides information on the quantity of the surface defects, and it is also related to the 
measure of the size effect. As the feed per tooth increases, the ratio decreases as the size effect decreases. 

Further characterisation of the quality of the micro-milled structures and analysis of the relatively 
strong burr formation were also subjects of my thesis. A recommended cutting parameter combination 
was determined, taking into account the cutting forces, vibrations, surface roughness and the size of the 
burr both on the up-milling and down-milling side – to minimise them – as well as the material removal 
rate to maximise it. 

In industrial practice, conventional-sized machining with high depths of cut combined with small 
widths of cut (dynamic milling) is commonly applied due to the better wear and thermal conditions, and 
the higher productivity. Therefore, the study of the applicability of this strategy in micro-sizes, as well 
as its limitations – because of the size reduction – was also an important part of my research. In this 
topic, I focused primarily on the dynamics of the process (active forces, axial forces, vibrations). As the 
economic aspects of the process are also important, I also took special attention to the material removal 
rate (MRR). A given MRR value can be realised by several parameter combinations; however, different 
cutting conditions result in significantly different process characteristics. Due to these, I compared the 
output characteristics that appear at different parameter combinations in detail, too. Based on the results, 
it was found that the dynamic milling can be applied in micro-sizes efficiently. Finally, based on the 
results of the micro-milling experiments, I proposed a technologically optimal parameter combination, 
where the aim was to minimise forces and vibrations while maximising the material removal rate. 
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In the framework of the research, I also developed evaluation software in LabVIEW environment. 
For the evaluation, – among others – statistical analysis, fast Fourier transform (FFT), continuous wave-
let transform (CWT) and analysis of variance (ANOVA) were used. 

In the last part of my dissertation, I examined the micro-milling process by means of a finite element 
method through 2D and 3D simulations. The results of the simulations were validated by experiments. 
In this chapter, I also examined the cutting temperature, the tool temperature, and the effective stresses, 
which would have been very difficult to measure during the experiments accurately.  

The research also provides numerous usable results for the modern industry, mainly in the production 
of micro-injection moulding tools; however, further research and the extension of the results are also 
essential. Based on the results and the scientific literature, the research can be continued in the following 
directions: 

 Due to the rapid development in materials science, materials with even better properties are 
becoming available. Therefore, I consider it important to study the micro-milling of different 
workpiece materials and modern nanostructured materials in-depth. In addition, microm-
achining of composite materials (such as glass or carbon fibre reinforced polymer compo-
sites) is expected to take an increasing role. However, machining these materials currently 
pose challenges not only in micro-sizes but in macro-sizes, too. 

 The model that has been set up to predict the active forces can be extended, on the one hand 
to additional workpiece materials, and the other hand to taking into consideration the behav-
iour of tool wear. As a result, more accurate estimation would be possible for the entire stage 
of the wear curve used by industry. 

 The results of dynamic milling studies provide a good basis for the transposition of trochoidal 
milling tool paths into micro-sizes. Investigating this can also provide significant results for 
industrial applications. 

 The detailed examination of the chip types and shapes formed during micro-milling also of-
fers additional possibilities, as the results obtained in this connection can be used in finite 
element modelling; therefore the simulations are expected to provide even more accurate re-
sults. 
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