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1. A kutatási téma ismertetése, célkitűzések
Napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak a miniatűr alkatrészek az ipar
számos területén, melyeknek az előállítása jelentős kihívásokat támaszt a
korszerű gyártástechnológiával szemben. A kisméretű alkatrészek előállítására
az egyik legfontosabb technológia a mikromarás, mivel a mérnöki anyagok
széles körében alkalmas akár komplex 3D-s geometriák nagypontosságú
előállítására, mindezt nagyfokú folyamatrugalmasság és viszonylag nagy
anyagleválasztási sebesség mellett. A technológia részben hasonló a
hagyományos maráshoz, azonban a folyamatnak az akár több nagyságrenddel
kisebb mérettartományba történő átültetése számos sajátosságot, kihívást
eredményez, ami miatt a hagyományos méretekben megszerzett ismeretek nem
adaptálhatók közvetlenül. A méretcsökkenésből adódóan előtérbe kerül
számos olyan jellemző, ami makroméretekben akár elhanyagolható lehet.
Mikroméretekben nehézséget jelent a relatív nagy szerszámütés és
szerszámdeformáció, valamint az aránylag nagy éllekerekedési sugár miatt
kiemelten fontos szerepet kap a minimálisan leválasztható anyagréteg
vastagsága, ami nagymértékben kihat az anyagdeformációs mechanizmusokra
is (nyírás, vasalás). A sajátos jellemzőknek köszönhetően a vasalási jelenség
hatása igen jelentős. A problémák körét pedig tovább bővíti a relatív erőteljes
rezgések jelenléte, valamint az erőteljes sorjaképződés.
A kutatás célkitűzéseit az alábbi négy pontban fogalmaztam meg:
 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 volt a folyamat sajátosságainak mélyebb megértése is, ami hozzájárul
a jól reprodukálható technológiához, valamint az ipar számára is
közvetlenül hasznosítható eredményekhez vezet.
 A különböző forgácsolási paraméterek – élenkénti előtolás, fogásmélység és
a marási stratégiák – folyamat- és minőségjellemzőkre gyakorolt hatásának
a részletes vizsgálata. Célom volt a mikromarás dinamikájának a vizsgálata
is a forgácsolási erők és rezgések elemzésén keresztül. További feladatot
jelentett a kutatás során a mikromart felületek sajátos jellemzőinek, a felületi
érdességének, valamint a sorjaképződésnek a tanulmányozása.
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 A folyamat részletes vizsgálatát követően a széleskörű kísérletek alapján a
korszerű gyártástechnológia szempontjából egy elfogadható, javasolt
forgácsolási paraméterkombináció meghatározása is a célkitűzéseim részét
képezte.
 További célom volt a dinamikus marási stratégiák mikroméretekben történő
alkalmazhatóságának a vizsgálata a folyamat dinamikai jellemzőinek
elemzésén keresztül, majd mindezek alapján pedig a dinamikus marási
körülményekhez egy optimális paraméterkombináció kijelölése.

2. Előzmények, kutatási módszerek
2.1. Szakirodalmi előzmények
A mikromarás célja olyan kisméretű struktúrák előállítása, melyek
jellemzően az 1-999 µm-es mérettartományba esnek. A hagyományos marás
folyamatának mikroméretekbe történő átültetése számos nehézséget, kihívást
hordoz annak ellenére, hogy a marás kinematikája és a szerszámok geometriája
nagyon hasonló (1. ábra). A méretcsökkenésből adódó eltérések
összefoglalására a mérethatás kifejezést használjuk, amibe beleértendő többek
között a relatív nagy szerszámütés,
szerszámdeformáció, a viszonylag
erőteljes
rezgések,
valamint
a
méretekhez képest igen jelentős
mértékű
sorjaképződés.
A
hagyományos méretekkel ellentétben a
munkadarab
anizotrópiájának,
szemcseméretének és a kristálytani
hibáinak a jelentősége is előtérbe kerül
1. ábra Egy mikroméretű és egy hagyományos
[1]. Mikromarásnál a működő élszögek
méretű marószerszám
jelentősen megváltoznak, ugyanis a
forgácsvastagság összehasonlítható méretű a szerszám éllekerekedési
sugarával [2, 3] – vagy az anyag szemcseméretével [4] –, emiatt erősen negatív
homlokszöggel forgácsolunk, ahogyan azt a 2. ábra is mutatja [5].
Mikroméretekben jelentős szerepe van az úgynevezett minimális
forgácsvastagságnak (hmin), melynek értéke alatt jellemzően a vasalási effektus
(ploughing) a domináns (2. ábra), ami szintén eltérés a hagyományos méretű
maráshoz képest [6]. A hmin értékét a kutatók az éllekerekedési sugár (rβ)
függvényének tartják és a hmin/rβ arányát – a különféle anyagminőségek esetén –
egyhangúan 0,2-0,48 között helyezik el [7–9].
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2. ábra A különböző geometriai viszonyok mikromarásnál, különböző forgácsvastagságok esetében [S1]

A forgácsolás erőhatásai, valamint rezgései kiemelt fontossággal bírnak a
folyamat dinamikájának megismerése, megértése érdekében. Mivel az
előállítandó kis struktúraméretek miatt jellemzően kis átmérőjű, karcsú
szerszámokat alkalmazunk, ezért már akár a kis erőhatások is jelentős mértékű
szerszámdeformációt okozhatnak. Továbbá a mikromarók élgeometriája is
folyamatosan változik a kopás előrehaladtával, ami az erők mellett szinte
minden egyéb folyamat- és minőségjellemzőre kihat [10–12].
A mikromarási folyamatot viszonylag erős rezgések jellemzik. A
szakirodalomból ismeretes, hogy a rezgések és a „chatter” ébredése a nem stabil
forgácsolási körülmények miatt rossz felületi minőséget és a szerszám
tönkremenetelét is okozhatják [13–15]. Mindezek mellett mikroméretekben a
regeneratív hatások is erősebbek a kisméretű elméleti forgácsvastagság és a
forgácsolóél forgácsképződésre gyakorolt hatásának köszönhetően, mint
makroméretekben [15].
A mikromart struktúrák egyik legfontosabb kvantitatív jellemzője a felületi
érdesség (Rz – egyenetlenség-magasság, Ra – átlagos felületi érdesség). Azonban
a mérőszámokon túl a felületi profil egyéb jellemzőinek a vizsgálata is fontos,
mely egyben a kutatásom egyik fő célkitűzése volt. A mikromart felületek
esetében a felületen megjelenő hibákat főként az egyes szemcsék
visszarugózása, kifordulása, az előtolás nyomai, a képlékeny alakváltozás
következtében megjelenő anyagelkenődések, a képlékeny oldalirányú folyás
nyomai, valamint az anyagtörmelékek okozzák [1, 16, 17]. Mindezek mellett a
folyamatra jellemző erőteljes szerszámdeformáció miatt az elméleti felületprofil „fűrészfog” jellegű mintázatot mutat [1]. Ezért felvetődik a kérdés, hogy
milyen a mikromart felületek tényleges profilja és milyen tényezők játszanak
szerepet a kialakításában.
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A mikroméretű marásnak egy másik jelentős problémája az erőteljes
sorjaképződés. Természetesen a mérettartomány csökkentésével abszolút
méretben kisebb a sorja, azonban arányaiban tekintve nagy, akár a
szerszámátmérőt is megközelítheti [18]. A szakirodalom alapján hagyományos
méretekben a sorja kiküszöbölésére kétféle megközelítés terjedt el. Az egyik a
sorja utólagos eltávolítása, ami a mikromart alaksajátosságok esetén jellemző
méretek miatt komoly kihívás, illetve a nem kellően gondosan megválasztott
technológia károsan hat az alkatrész minőségére, valamint mivel egy utólagos
műveletről, műveletelemről van szó, ezért többletköltséget is eredményez [2,
19, 20]. A másik szemlélet a keletkező sorja méretének már a megmunkálás
közben történő csökkentése [21]. A szakirodalom alapján a forgácsolási
paramétereken túl – számos egyéb tényező mellett - a marási stratégia hatása is
jelentős [21], azonban ennek hatása kapcsán megoszlanak a vélemények. A
tudományos publikációk szerint többnyire az egyenirányú oldalon keletkező
felső sorja a nagyobb [22–24], azonban ezzel ellentétes állítások is fellelhetők
[25, 26].
A forgácsolási paramétereken túl a marási stratégiák (ellen- és egyenirányú
marás, horonymarás) is jelentős hatással vannak a folyamat minden
aspektusára. Ezeknek a sorjaképződésre és felületi minőségre gyakorolt
hatásával számos tudományos publikációban találkozhatunk, azonban a
stratégiáknak a folyamat dinamikájára gyakorolt hatásával, illetve azok
összehasonlításával csak nagyon korlátozott mértékben állnak rendelkezésre
információk. Emiatt ezek is a vizsgálataim fontos részét képezték.
A dinamikus marási stratégiákat – amiknek jellemzője a nagy fogásmélység
és kis radiális fogásvétel – előszeretettel alkalmazzák makroméretekben,
köszönhetően az olyan előnyös tulajdonságaiknak, mint a kedvezőbb termikus
viszonyok, éltartam és termelékenység [27–29]. Felvetődik a kérdés, hogy
mikroméretekben alkalmazható-e a stratégia a méretcsökkenésből adódó
nehézségek mellett. A kis kontaktszögek esetén fokozott problémát jelenthet
többek között a szerszámdeformáció, az axiális megtámasztás „hiánya”, illetve
előtérbe kerül a minimálisan leválasztható anyagréteg vastagságának
problémaköre is, mivel az elméleti forgácsvastagság a kis kontaktszögek esetén
lényegesen kisebb, mint a beállított élenkénti előtolás értéke.
A tudományos publikációkban számos anyagminőségen vizsgálják a
mikromarás folyamatát, azonban a mérnöki anyagok széles köre miatt aránylag
csak egy kisebb hányad foglalkozik az edzett acélokkal, illetve egy még kisebb
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csoport a korrózióálló acélokkal. Többek között emiatt ebből a két kategóriából
kerültek kiválasztásra a kutatásba bevont anyagaim.
2.2. Kutatási módszerek
A célkitűzéseknek megfelelő vizsgálatok érdekében alapvetően teljes
faktoriális kísérletterveken keresztül tanulmányoztam a mikromarás
folyamatát, mivel így tudtam a lehető legtöbb információt gyűjteni a
folyamatról, ami kiemelt fontosságú egy ilyen, számos kihívással rendelkező
eljárás esetében. A vizsgálataim során többek között statisztikai elemzéseket,
frekvencia alapú jelszűrést, gyors Fourier transzformációt (FFT), rövid-idejű
Fourier transzformációt (STFT), folytonos wavelet transzformációt (CWT),
varianciaanalízist, valamint végeselemes módszereket is alkalmaztam.
A kutatómunka során felhasznált főbb programok: Microsoft Excel,
Autodesk Inventor, Microsoft PowerPoint, Matlab, AutoSignal, Deform,
Gwyddion, NI DIAdem, NI LabVIEW, ez utóbbiban számos saját programot is
fejlesztettem.

3. A kutatómunka összefoglalása, tézisek
Az edzett acélok mikromarásának részletes vizsgálata érdekében a 3. ábrán
látható sajátos mérőrendszert állítottam össze. A kutatás során a kísérletek
elvégzéséhez egy VHTC 130 öttengelyes mikro-megmunkálóközpontot
alkalmaztam. A tesztekhez a kereskedelmi forgalomban elérhető 500 µm
átmérőjű kétélű, AlTiN bevonatos keményfém mikromarókat használtam fel. A
fokozott élstabilitás érdekében olyan kiviteleket választottam, amik 50, illetve
100 µm-es sarokrádiusszal voltak ellátva. A mikromarási kísérleteimet 50±1
HRC keménységű edzett acélokon végeztem, melyek mikrofröccsöntő
szerszámok alapanyagául is szolgálhatnak. Az egyik ilyen az edzett AISI H13
volt. Az ipar azonban a fröccsöntő szerszámok esetében a keménységen túl
számos esetben azok korrózióállóságát is igényli, ezért a második
anyagminőség edzett állapotú Böhler M303 korrózióálló acél volt. A
mérőrendszerben az erőméréshez egy Kistler 9257A háromkomponensű
erőmérőplatformot alkalmaztam egy Kistler 5080A töltéserősítővel
kombinálva. A rezgéseket egy Brüel-Kjaer 4518-001 típusú egykomponensű
gyorsulásmérő szenzorral mértem. Az adatgyűjtést pedig két darab NI USB4431 eszközzel és egy LabVIEW-ban írt mérőprogrammal valósítottam meg. A
kísérletek eredményeinek kiértékeléséhez saját programokat is fejlesztettem
LabVIEW szoftverkörnyezetben.
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3. ábra Mérési környezet

A mikromarási folyamat mélyreható vizsgálata érdekében alapvetően teljes
faktoriális kísérletterveket alkalmaztam annak érdekében, hogy a lehető
legtöbb információt gyűjthessem össze a folyamat sajátosságairól. A teljes
kutatás során számos kísérletsorozatot terveztem és hajtottam végre, azonban
a tézisfüzet keretein belül csak az új tudományos eredményekhez
legszorosabban kapcsolódókat mutatom be.
A forgácsolási paraméterek folyamat- és minőségjellemzőkre gyakorolt
hatásának vizsgálatához az 1. táblázatban látható beállításokat alkalmaztam.
1. táblázat Kísérletterv

Forgácsoló sebesség, vc (m/min)
Élenkénti előtolás, fz (μm)
Fogásmélység, ap (μm)
Marási stratégia

90
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
25, 50, 100
Egyenirányú-, ellenirányú-, és horonymarás

A mikromarási folyamat egyik fő problémáját a relatív erőteljes
szerszámdeformációk jelentik, amiket főként a szerszám tengelyére merőleges
síkban ébredő erők okoznak. Ezért célszerűen ezek síkbeli eredőjére, vagyis az
Fa erőkre állítottam fel hatványkitevős matematikai modelleket, melyek jól
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közelítik a kísérletek során mért értékeket. A kísérleti háttérnek köszönhetően
a modell a konstansokon keresztül figyelembe veszi a folyamat minden olyan
sajátos jellemzőjét, mint például a szerszámütés, a szerszámdeformáció és az
anyagszerkezeti sajátosságok. A modell bemutatása, valamint a jellemzőinek
leírása az 1. tézisben látható:
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:
=
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 forgácsvastagság
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.
Tézishez kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S3], [S5], [S6], [S8], [S9], [S10], [S11]
A folyamat dinamikájának vizsgálata során az erő- és rezgésmérés
eredményeinek statisztikai kiértékelése, illetve frekvenciaanalízise is szerepet
kapott, ez utóbbi a 10 legnagyobb amplitúdójú frekvenciák elemzését foglalta
magában. Ennek eredményeként feltártam az összefüggéseket a forgácsolási
paraméterek és az említett folyamatjellemzők között. A különböző marási
stratégiák esetében a rezgésamplitúdók jelentősen eltérnek egymástól, azonban
a jellemző frekvenciák tekintetében nincsenek szignifikáns különbségek. A
mikromarást jellemző frekvenciák között a fordulatszám és az élbelépés
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frekvenciáin kívül azok harmonikusai is megjelentek, azonban ezek mellett
alacsonyabb frekvenciájú rezgésekre is felfigyeltem, amik a környezeti
sajátosságokból adódnak. Mikromegmunkálás esetében a megmunkálási
környezetből származó rezgések aránylag nagyobbak – többek között – a
folyamat jellemző méreteihez képest, mint hagyományos méretekben, ezáltal a
felületi minőség tekintetében is nagyobb hatásuk van.
A kutatás következő lépéseként a mikromart felületek érdességének,
profiljának és sajátosságainak a vizsgálatával foglalkoztam. A mikromarás
során az erőhatások, illetve a rezgések következtében a kisméretű, karcsú
mikromarószerszám nagyobb mértékben deformálódik az átmérőhöz képest
összevetve a hagyományos méretekkel, aminek hatása van a felületi profilra is.
Felvetődik azonban a kérdés, hogy a folyamatot jellemző relatív erőteljes
rezgések miatt mekkora szerepe van a felületek érdességi profiljában a
rezgésből adódó nyomoknak az egyes élek által a marási kinematika
következtében hagyott nyomokhoz képest. A vizsgálatok alapját az 1.
táblázatban bemutatott forgácsolási paraméterek biztosították horonymarási
stratégia mellett, amiket az AISI H13-on, illetve a Böhler M303 anyagminőségen
is végrehajtottam. Emellett – többek között – a minimális forgácsvastagság
vizsgálatára és az élenkénti előtolás hatásának a tanulmányozására további
kísérletsorozatokat is végeztem egy rendkívül széles paramétertartományban:
fz=0,1 - fz>30 µm. Továbbá – a szerszámdeformációk kompenzálása érdekében
– egy külön kísérletsorozatban a főorsó bedöntésének hatását is vizsgáltam. A
mikromart felületek érdességének méréséhez egy Mitutoyo SJ-400 kontakt
érdességmérőt, valamint a felületek topográfiájának részletesebb vizsgálata
érdekében konfokális mikroszkópot is alkalmaztam (Alicona Infinite Focus).
Az így kapott érdességértékeket pedig felhasználtam a kontakt érdességmérési
adatok validálásához is.
A 4. ábra 2 felületi profilt mutat be. Az a) ábrán a környezetből származó
alacsonyfrekvenciájú rezgés hatása, a b) ábrán pedig az élek által létrehozott
lenyomatok láthatók, melyek az élenkénti előtolás helyett a fordulatonkénti
előtolásnak felelnek meg. Az elemzések tárgyát képezte a mikromart felületeket
minősítő egyenetlenség-magassági és az átlagos felületi érdességi mérőszámok
arányának (Rz/Ra) vizsgálata is. Ez a kombinált érdességi paraméter – többek
között – alkalmas a nem hagyományos módon megmunkált felületek
minősítésére is [30–33], valamint kapcsolatban áll a felületen megjelenő hibák
(például anyagelkenődések, anyagtörmelékek, esetlegesen kifordult
karbidszemcsék) mennyiségével, továbbá az előállított felületek tribológiai
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viselkedésével is, melyek kiemelt fontosságúak lehetnek egy mikrofröccsöntő
szerszám esetében.

4. ábra Konfokális mikroszkóppal készített felvételek (vc=90 m/min, ap=100 μm, Böhler M303, a) fz=4 μm és
b) fz=12 μm)

Megállapítást nyert, hogy a marási kinematikán túl a megmunkálási
környezet hatásai (rezgései) is jelentősek a felületi profil tekintetében. A főorsó
bedöntésével történő szerszámdeformáció kompenzációval sikerült javulást
elérni az egyenetlenség-magasság tekintetében, azonban az előbbi okok miatt –
a rezgések jelentős hatása miatt – ez nem volt szignifikáns.
A további vizsgálataim során egy új megközelítéssel elemeztem a felületi
profil kialakításában résztvevő frekvenciákat, valamint összehasonlítottam a
környezeti rezgésekből és a tisztán a marás kinematikájából adódó
komponenseket. A módszer lényege, hogy a hossz mentén mért hossz érdesség profilt a forgácsolási paraméterek ismeretében átszámítottam az idő érdesség tartományba, ami már alkalmas volt a felületek létrehozásában
szerepet játszó frekvenciák azonosítására gyors Fourier transzformáció
alkalmazása nyomán. A módszer segítségével kapcsolat teremthető a
mikromart felületek létrehozásában szerepet játszó jellegzetes frekvenciák,
valamint az egyéb szenzorok adataiból származó, a folyamatot jellemző
domináns frekvenciák között. A felületi minőséghez kapcsolódó új
tudományos eredményeimet a 2 - 4. téziseimben foglalom össze.
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2. tézis:
A mikromarási folyamatot jellemző rezgések frekvenciái szoros
kapcsolatban állnak a mikromart felületek sajátosságaival. Az alábbi, új
értékelési módszer segítségével a mikromart felületen megjelenő
ismétlődések összevethetők az egyéb szenzorok adatgyűjtéséből származó, a
mikromarást jellemző domináns 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 eredményekkel.
Az értékelés kapcsolatot teremt a folyamat dinamikája és a mikromart
felületek jellegzetességei között.
Tézishez kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S3], [S4], [S7], [S11]
3. tézis:
Edzett acélok mikroforgácsolása során az előállított felület profilját a marás
kinematikájából adódó nyomokon kívül a kis frekvenciájú (50, 100, 200 Hz)
rezgések is jelentősen befolyásolják, melyek az elektromos hálózatból,
illetve a megmunkálási környezetből származnak. A szerszám éleinek a
marás kinematikájából adódó lenyomatai az előállított profilnak csak egy
kisebb hányadát teszik ki a megmunkálási környezetből származó
rezgésekkel szemben. A felületek kialakításában szerepet játszó jellegzetes
frekvenciák aránya a beállított élenkénti előtolástól függ.
Tézishez kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S3], [S4], [S7], [S11]
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4. tézis:
50±1 HRC keménységű edzett acélok mikromarásakor az élenkénti előtolás
0,1 és 40 μm közötti tartományban történő növelésével, azaz a mérethatás
jelenségének csökkenésével az Rz és Ra érdességi mérőszámok 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 (<12 μm) – a 12-t is meghaladhatja. Az előzőek figyelembevételével az Rz/Ra
arányszám a mérethatás indikátoraként is használható.
Tézishez kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S3], [S4], [S7], [S12]

5. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek a mikromart hornyokról ap=100 μm és fz=2 μm és fz=6 μm
beállítások esetén

A mikroméretű marás folyamatát jellemző erőteljes sorjaképződés miatt
azok vizsgálata is a kutatásom részét képezte. A 5. ábra a mikrostruktúrákon
megjelenő relatív nagyméretű felső sorját mutatja be. A sorja megmunkálás
közbeni csökkentése céljából vizsgálatokat végeztem, melynek során feltártam
a forgácsolási paraméterek és a sorjaképződés közötti összefüggéseket. Emellett
részben feloldottam a szakirodalomban megjelenő ellentmondásokat a
domináns sorjaoldal tekintetében.
A folyamat- és minőségjellemzők elemzését követően, figyelembe véve a
termelékenységet is (anyagleválasztási sebességet), meghatároztam egy
javasolt paraméterkombinációt, melynek részleteit és eredményeit az 5.
tézisemben foglalom össze.
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5. tézis:
50±1 HRC keménységű AISI H13 melegalakító szerszámacélon 500 μm
átmérőjű, kétélű, sarokrádiuszos 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, kísérletekkel validált paraméterkombináció beállítása javasolt:
fz=8,33 μm és ap=77 μm. Az ajánlott beállítás 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 termelékenység 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
Tézishez kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S3], [S4], [S5], [S7], [S10], [S11]
A kutatás következő részeként a dinamikus marási stratégiák vizsgálatára
dolgoztam ki széles paramétertartományt lefedő kísérlettervet. A kérdések
körét egyrészt az jelentette, hogy a méretcsökkenés esetén alkalmazható-e a
makroméretekben már elterjedt stratégia, másrészt, hogy a sajátos
körülmények milyen megkötéseket jelentenek. A vizsgálandó faktorok a
szerszám és a munkadarab közötti kontaktszög, az élenkénti előtolás, valamint
a marási stratégia voltak. A dinamikus marási vizsgálatokra kidolgozott
kísérletterv a 2. táblázatban látható.
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2. táblázat Kísérletterv – dinamikus marás

Forgácsoló sebesség, vc (m/min)
Fogásmélység, ap (μm)
Élenkénti előtolás, fz (μm)
Kontaktszög, ϴ (°)
Marási stratégia

90
200
1, 4, 8, 12
30, 45, 60, 75, 90
Egyenirányú- és ellenirányú marás

A mikromarás esetén előtérbe kerülő olyan sajátosságok miatt, mint az
erőteljes szerszámdeformáció és a minimálisan leválasztható anyagréteg
vastagság, kérdéses, hogy minden esetben a beállítottnak megfelelő
anyagmennyiség kerül-e eltávolításra. Mikroméretekben előfordul, hogy a le
nem választott anyagi rétegek a szerszám előtolás irányban történő
deformációja miatt fordulatról-fordulatra halmozódnak, és csak a kritikus érték
(hmin) elérését kővetően történik anyageltávolítás [1, 8]. Dinamikus marási
stratégiáknál ez a halmozódás akár a radiális fogások esetében is megjelenhet.
Emiatt minden beállítás esetén három egymást követő fogásvételt alkalmaztam,
így az erőkben, valamint a rezgésekben jelentkező esetleges eltérések is
megfigyelhetők.
Kis kontaktszögek esetén – az előbbi okok miatt – feltételezetten nem
minden élbehatás során történik anyagleválasztás, mivel az elméleti
forgácsvastagság lényegesen kisebb a beállított élenkénti előtolás értékénél. Ezt
figyelembe véve a ϴ=30° esetén 15,68 és 23,52 µm-es élenkénti előtolás értékkel,
valamint a ϴ=45°-nál 16,8 µm-es értékkel bővítettem a kísérlettervet. A
vizsgálatok során a folyamat dinamikáját tanulmányoztam az erőhatások és a
rezgések elemzésén keresztül. Jól megfigyelhető jelenség volt, hogy azonos
anyagleválasztási sebességet (MRR) eredményező beállítások esetén is jelentős
eltéréseket mutattak a folyamatjellemzők, ezért részletesen összevetettem az
azonos MRR-t eredményező paraméterkombinációkat a folyamatjellemzők
szempontjából. Ezután meghatároztam egy technológiai szempontból javasolt
paraméterkombinációt a dinamikus marási stratégiához. Az ezzel kapcsolatos
új tudományos eredményeimet a 6. tézisben foglalom össze.
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6. tézis:
Az eddig kizárólag hagyományos méretekben alkalmazott dinamikus marás
a mikroméretű marás területén is előnyösen alkalmazható. 500 μm átmérőjű,
kétélű keményfém mikromaróval 50±1 HRC keménységű AISI H13
melegalakító szerszámacélon végzett dinamikus marásnál fz=1-12 μm
élenkénti előtolási, illetve ae=7-50% (szerszámátmérő százaléka)
fogásszélességi tartományban, ap=200 μm fogásmélység 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 célfüggvény szélsőértékénél adódik, aminél az
erőkomponensek és a rezgések minimalizálása, valamint 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).
Tézishez kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S2], [S3], [S5], [S11]

4. Az elért eredmények hasznosítása
A kutatás eredményei, köszönhetően a forgácsolási paraméterek és a
folyamat- és minőségjellemzők között feltárt összefüggéseknek, fontos és
részben közvetlenül is felhasználható információkat szolgáltatnak a korszerű
ipar számára, elsősorban a gyakran edzett acélból készülő mikrofröccsöntő
szerszámok megmunkálása terén, azonban az ismeretek szélesebb körben is
adaptálhatók. Az eredmények hozzájárulnak a fröccsöntő szerszámok
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gazdaságos és jól ismételhető módon történő gyártásához, valamint a
mikromarás folyamatának mélyebb megértéséhez. A disszertációban közölt
információk jó alapot biztosítanak a szerszám- és folyamatfelügyeleti
alkalmazásokhoz is.
A dinamikus marás mikroméretekben történő vizsgálatának eredményei
erős bázist képeznek, illetve akár közvetlenül is adaptálhatóak lehetnek a
mikromarás esetén a trochoidális szerszámpályák alkalmazásához.
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