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Előszó 

A sorjaképződés forgácsolással készülő alkatrészeknél gyakran felmerülő probléma. A sorja 
és a kitöredezés (mint negatív sorja) károsan befolyásolja a megmunkált él minőségét. A sorja 
nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem működési és szerelési nehézségeket is okozhat. A 
gyártók ezért a legkülönfélébb módszereket dolgozták ki a sorja eltávolítására és a 
sorjaképződés megelőzésére. A sorjaképződés folyamata bonyolult, számos tényező 
befolyásolja, a munkadarab anyaga, a szerszámgeometria és a forgácsolási paramétereken 
kívül a szerszámpálya is fontos. Japán kutatók kedvező hatást tapasztaltak a síkbeli kilépési 
szög és az azzal összefüggő kilépési sorrend vizsgálatánál. Jelen dolgozatban a kilépési szög 
meghatározását vizsgáltam. Az eredményeket felhasználva új módszert dolgoztam ki 
szerszámpályák tervezéséhez. Azonos előtolás mellett a kilépési szög megváltozásával a 
forgácsvastagság is változik. A forgácsvastagság sorjaképződésre gyakorolt hatását keveset 
vagy csak közvetve vizsgálták, jelen kutatásnak azonban ez a legfontosabb területe.  
A sorja detektálása és méretének meghatározása külön problémát jelent. A korszerű 

eszközök pontos és megbízható eredményt tesznek lehetővé, azonban a mérés drága és 
időigényes. A kutatás további célja egy új, hatékony módszert kifejlesztése volt, amellyel a 
sorja mérete meghatározható, akár a szerszámgépen, gyártás közben is. 
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α kilépési szög 
αt a kilépési szög elméletileg pontos értéke 
αa a kilépési szög közelítő értéke 
ap axiális fogásmélység, mm 
ae fogásszélesség (mm) 
b forgácsszélesség, mm 
Fc főforgácsoló erő, N 
Ff előtoló erő, N 
f fordulatonkénti előtolás (mm/fordulat)  
fz fogankénti előtolás (mm/fog) 
φ szerszám szöghelyzet (rad) 
  szögeltérés 1  és 2  között 
    szélsőértéke (maximum és minimum) 
h elméleti forgácsvastagság, mm 
ħ, ħi, ħi,j,k,l fogásban levő élhossz 

iĥ  elméleti forgácsvastagság, ħ sebességvektorok irányával korrigált értéke  

i i , j ,k ,l,ɶ ɶℏ ℏ  a fogásban levő élhossz és a fogankénti előtolás aránya  zfℏ , dimenziótlan 

ihɶ  az elméleti forgácsvastagság és a fogankénti előtolás aránya   zh f , 

dimenziótlan 
kc fajlagos forgácsoló erő (N/mm2) 
kc1.1 egységnyi fogácskeresztmetszethez tartozó erő, A=1 mm2  
k az elméleti gördülőkör sugarának és a szerszámsugárnak az aránya 
ρ az állókör sugara 
κ ρ és R aránya 
κr szerszám főél elhelyezési szöge 
κ’r szerszám mellékél elhelyezési szöge 

1  cikloisgörbe radiánban vett meredeksége 

2  a kör radiánban vett meredeksége 
r szerszámsugár 
R az elméleti gördülőkör sugara 
θ két egymást követő él által bezárt szög 
γf munkasíkbeli (radiális) homlokszög 
ed vágóél távolsága a szerszámközéppontól 
le vágóél dolgozó hosszának elméleti maximuma 
Ρ szerszámközéppont pályájának a sugara 
P1 kijelölt pont a vizsgált élen 
P2 kijelölt pont az előrébb járó élen 
t időparaméter az egyenletekben, ahol a szerszám szögelfordulását jelenti 

radiánban 
t0, t1, t2, t3 konstans paraméterek a cikloisgörbe egyenletében 
tm vizsgált időpillanat 
Ip1 P1 és P2, pont pályájának metszéspontja, a forgácsolás kezdőpontja 
Ip2 P1 és P2, pont pályájának metszéspontja, a forgácsolás befejező pontja 
Τ1,1 időpillanat melyben P1 az Ip1 pontban áll 
Τ2,1 időpillanat, P2 az Ip1 pontban áll 
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Τ1,2 időpillanat, P1 az Ip2 pontban áll 
Τ2,2 időpillanat, P2 az Ip2 pontban áll 
ip1i P1 pont pályája és a vágóél metszéspontja 
ip1’i P1 pont közelítő pályája és a vágóél metszéspontja 
τ1,i időpillanat ip1i és ip1’I pontokhoz 
ip2i P2 pont pályája és a vágóél metszéspontja 
ip2’,i P2 pont közelítő pályája és a vágóél metszéspontja 
τ2,i időpillanat ip2i és ip2’I pontokhoz 

1 2,k ,k,   forgácsolás kezdő- és befejezőpontja a különböző módszereknél 

k  forgácsolás tartománya a különböző módszereknél 

k  forgácsolás tartományának középpontja  

tv  a szerszámcsúcs valós pályájához tartozó érintő sebességvektor 

av  a szerszámcsúcs körrel helyettesített pályájához tartozó érintő sebességvektor 
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BEVEZETÉS 

A gyártás során a marással készült alkatrészeknél elvárt a munkadarab sorjamentessége. 
A sorja problémát okoz a későbbi műveletek (szerelés, mérés) elvégzésénél és a szerkezet 
működését is károsan befolyásolhatja. A gyártók a sorja utólagos eltávolítása helyett, 
annak költség- és időigénye miatt törekednek már a megmunkálás közben csökkenteni a 
sorját.  
Kutatók vizsgálták a szerszámgeometria és szerszámpálya hatását és kimutatták, hogy 

síkmarás esetén jelentős a szerszámél pontjainak kilépési sorrendje és a síkbeli kilépési 
szög befolyása a sorjaképződésre. A kilépési szög értéke a munkadarab kontúrja és a 
szerszámél pályája segítségével határozható meg. A szerszámél pályáját gyakran körrel 
helyettesítik, mivel leegyszerűsíti a számítást. Azonban a közelítés pontossága az előtolás 
növelésével romlik. Kutatásom kezdeti szakaszában a cikloisgörbe körrel történő 
közelítésének a hibáját vizsgáltam a síkbeli kilépési szög számításánál. A részletes 
levezetés egyenes és körívű előtolás esetére az értekezés 5. fejezetében olvasható. 
Megfelelő szerszámpályák tervezésével a sorjaképződés csökkenthető. A 

szerszámpályákkal szemben azonban számos további követelmény támasztható 
(hosszúság, töréspontok és hirtelen irányváltások minimalizálása…), melyeknek 
együttesen megfelelni sokszor nem lehetséges. Kutatásom során adott síkbeli munkadarab 
kontúrhoz állandó kilépési szöget biztosító szerszámpályák előállításának lehetőségét is 
megvizsgáltam. A speciális szerszámpályák létrehozása részletesen az értekezés 6. 
fejezetében olvashatók. 
A kilépési szög hatását a sorjaképződésre kísérletekkel vizsgáltam. A kísérlet rávilágított 

arra a tényre, hogy azonos előtolás mellett a kilépési szög változásával az elméleti 
forgácsvastagság értéke is megváltozik a kilépési pontban, ezt a kutatók nem vizsgálták 
eddig. A kutatásom fő célja a forgácsvastagság sorjaképződésre gyakorolt hatásának 
vizsgálata lett. Előtte azonban szükségesnek tartottam az elméleti forgácsvastagság 
meghatározásának kidolgozott módszereit áttekinteni. A különböző módszerek a szerszám 
munkasíkbeli homlokszögét 0°-nak feltételezik, ami azonban fontos szerepet játszik a 
sorjaképződés szempontjából. Az elméleti forgácsvastagság modellezése, mely a szerszám 
munkasíkbeli homlokszögét is figyelembe veszi, az értekezés 7. fejezetében olvasható. 
A forgácsvastagság hatásának vizsgálatához nem volt elegendő a képződött sorja 

minőségi értékelése. Kulcsfontosságú a sorja méretének meghatározása folytonosan a 
kontúr mentén. A sorja mérete a tapasztalataim szerint alumíniumnál 0,1-2,0 mm között 
változott, tehát optikai műszerekkel jól detektálható. Több különböző módszer létezik, 
amellyel lehetséges a sorja mérése. Nagy többségük azonban drága és hosszadalmas, nem 
alkalmas szerszámgépen történő mérésre, illetve a kiértékelő szoftver nem teszi lehetővé a 
mérést folytonosan a kontúr mentén. Síkmarásnál a munkadarab élén képződő sorja 
hosszméretének meghatározásához egyéni módszert fejlesztettem, amely részletesen az 
értekezés 8. fejezetében olvasható.  
A javasolt sorja mérési módszer segítségével nagyszámú kísérletet végeztem különböző 

forgácsolási paraméterekkel. Az első kísérlet sorozatban a munkadarab geometria egyenes 
előtolás mellett állandó kilépési szöget és forgácsvastagságot biztosított. A második 
sorozatban olyan speciális geometriát alkalmaztam, amelynél egyenes előtolás mellett a 
kilépési szög nem, de a forgácsvastagság folyamatosan változott. A kiértékelés során nem 
csak a sorját, hanem a kitöredezést is vizsgáltam, az eredmények a 9. fejezetben 
olvashatóak. 
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1. SORJA-KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

1.1 SORJA MEGHATÁROZÁSA, JELLEMZÉSE  

Az ISO 13715 számú szabvány a sorját a következőképpen definiálja (1/1. ábra): 
sorjásnak tekinthető a megmunkálás során kialakuló azon él, amelyen a maradék anyag 
nagysága mérhető, mérete nullától különböző [IS1]. 

 
1/1. ábra Sorja meghatározása ISO 13715 szabvány szerint 

Beier [Bei] definíciója szerint a sorja egy, a megmunkálási folyamat során, akaratlanul, 
szinte mindig létrejövő test, amely átlépi a munkadarabot határoló, a gyártás során létrejött 
felületeket. Térfogata mérhető, de a munkadarabhoz viszonyítva jelentősen kisebb. 

Gillespie [Gil] definíciója eltérően az előbbitől, nem a ténylegesen megmunkált, hanem 
az ideális, elméleti felületeket tekinti referenciának. Így akkor is sorjásnak kell tekinteni 
egy élt, ha a vizsgált szakasz mentén az elméleti kontúrhoz képest nem csak anyagtöbblet, 
hanem hiány (kitöredezés) is megfigyelhető. A sorja tehát egy, a gyártás folyamán 
keletkező, meghatározható méretű és térfogatú eltérés az elméleti határoló éltől, lehet 
anyaghiány vagy -többlet (1/2. ábra).  

 
1/2. ábra Minták sorja meghatározásához [Gil] szerint 

   
 a) b) 

1/3. ábra a) Sorjaszám definiálása b) Sorja profil kereszt- és hosszmetszetben [Sch] 

A megengedhető eltérés mértéke függ az éllel szembeni minőségi követelményektől, 
melyekhez megfelelő gyártási előírások tartoznak. Az előírások különféle technológiákkal 
és forgácsolási paraméterekkel valósíthatók meg. 

Schäfer [Sch] a sorja méretének leírására véletlenszerűen kiválasztott sorja 
keresztmetszetet használt. Minden sorja leírható egy hozzá tartozó hosszirányú és egy 
keresztmetszeti profillal (1/3. ábra), vagyis a következő paraméterekkel: 
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• bf : sorjatő vastagsága a keresztmetszeti profilban 
• h0: sorjamagasság a keresztmetszeti profilban 
• rf : a sorjatőhöz illesztett kör sugara, sorjatő rádiusz 
• bg: sorjavastagság, a sorjatőtől rf távolságra mérve a keresztmetszeti profilban 
• u: határoló felületek által bezárt szög 

A sorja milyensége a sorjaszámmal egyértelműen kifejezhető, ami magában foglalja a 
definiált paramétereket, melyeket az eltávolítás nehézségével súlyozva vesz figyelembe: 

( ) 824 0hbrbg gfr ++⋅+⋅=  (1) 

Az ISO 13715 szabvány [IS2] a sorját egyetlen, a paraméterrel jellemzi (1/4. ábra): a két 
határoló sík közül a nem megmunkált sík és a sorja csúcspontja közötti legkisebb távolság. 

 
1/4. ábra Sorja geometria ISO 13715 szerint 

Egy alkatrész élének minősítése, annak eldöntése, hogy az sorjás-e vagy sem, gyakran 
nem egyértelmű. Az alkatrészek funkciója, a vele szemben támasztott követelmények 
rendkívül sokfélék lehetnek, ezért is nehéz nemzetközileg elfogadott szabványt létrehozni. 
A gyártók leginkább a saját szempontjaikat figyelembe vevő, egyedi utasításokat 
használnak. Ellenőrzés során vizsgálható többek között a működés közben leválni képes 
anyagrész, szabad szemmel látható méretű sorja, működést befolyásoló sorja. 

A legelső éleket minősítő rendszer [Gil2] hét minőség-leírási és -ellenőrzési lépést 
tartalmazott a munkadarab éleiről, melyeket további szóbeli utasításokkal is kiegészítettek. 

Schäfer [Sch] kutatása alapján 9 minőségi osztályba sorolta a munkadarab élét (1/5. 
ábra). Az határok kialakításánál előnyben részesített méretsorozatot használt úgy, hogy az 
osztályok száma minimális legyen. Az osztályokhoz tartozó mérési paramétereket és 
határokat az élhez rögzített koordináta-rendszer négy tartományába rajzolta be. 

Minőségbiztosítási mérnökök [Ohm] esettanulmányok alapján kategorizálták a sorját. A 
sorja elfogadható méretét, a megmunkált élek állapotát kód táblázatokkal és utasításokkal 
írták le. 

Kato [Kat] minőség-osztályozási rendszerében a munkadarabok éleit működés 
szempontjából kritikusnak vagy nem kritikusnak minősíti. A sorja paramétereinek még 
elfogadható értékét az él funkciója alapján határozzák meg.  

 
1/5. ábra Munkadarab élének minőségi osztályai [Sch] 

Egy „SpanSauber” elnevezésű, 2006-ban készült német felmérés [Aur] szerint egységes 
nemzetközi szabványok hiányában a gyártók 45%-a egyedi előírásokat használ az élek 
minősítésére.  

Gillepsie elsőként sorolta a sorjákat különböző típusokba [Gil3]. Megfigyelései alapján 
négy típust határozott meg (1/6. ábra): Poisson-sorja, szakadási sorja, kihajló sorja és 
darabolási sorja. 
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1/6. ábra A különböző sorjatípusok sémája [Gil3] 

Poisson-sorja akkor keletkezik, ha a munkadarab anyaga nagy nyomás hatására maradó 
alakváltozást szenved és oldalirányban kitüremkedik. Narayanaswami [Nar] ezt 
oldalsorjának nevezi, mert „Poisson hatás” csak rugalmas tartományban használható. 

 Szakadási sorja keletkezik, ha két anyagrész nem tisztán nyírással, hanem szakítással 
(húzással) választható szét. Hasonlóan a lyukasztás során túl nagy vágórés esetén létrejövő 
sorjához. 

Kihajlási sorja keletkezik, ha a forgács nem válik le a munkadarabról, hanem a 
munkadarab éle mentén elhajlik. Gyakran fordul elő palástmarási műveleteknél. 

Levágási sorja keletkezik, mikor a munkadarabot az előgyártmányról leválasztják 
fűrészeléssel, vagy esztergálásnál leszúrással. Egy kritikus méretű keresztmetszet már nem 
vágható át, a munkadarab letörik. A törés nyoma a munkadarabon és az előgyártmányon 
sorjaként megmarad. 

A forgácsolási technológia szempontjából a sorja leírására a szerszámél a 
legmegfelelőbb, mivel közvetlenül összefüggésbe hozható a sorjaképződési folyamattal, 
annak módjával és irányával. Nakayama [Nak] először az ortogonális forgácsolás sorén 
képződő oldalsorját vizsgálta, ami az egyik legalapvetőbb sorjatípus. Kutatásai során a 
különböző forgácsolási műveleteknél létrejövő sorját két fő szempont szerint határozta 
meg: (1) a szerszám mely éle volt közvetlenül érintett és (2) a sorjaképződés módjával és 
irányával (1/7a ábra). A két vizsgálati szempont segítségével a legtöbb megmunkálási 
folyamat során keletkező sorja típusa leírható (1/7b ábra). 

Kishimoto [Kis] kísérleteiben a sorját vizsgálva két típust talált: elsődleges és 
másodlagos sorja. Állítása szerint megfelelő forgácsolási paraméterek és 
szerszámgeometria esetén a kihajló- vagy elsődleges sorja legvékonyabb 
keresztmetszetében leválik és kisméretű, másodlagos sorja marad a munkadarab élén. 
Másrészt Beier [Bei] a sorjaeltávolítási művelet után az éleken maradó anyagot nevezi 
másodlagos sorjának. 

 
a)  b) 

1/7. ábra Sorja osztályozása Nakayama nyomán [Nak] 

Esztárgálás során tipikusan Poisson sorja képződhet kopott szerszámél vagy rosszul 
megválasztott szerszámgeometria miatt. Hosszesztergálásnál megszakított palástfelületnél 
vagy ha a szerszám kilép a munkadarabból, az élen kihajlási sorja jöhet létre. 
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1/8. ábra Poisson sorja esztergálásnál [Gil2] 

Chern [Che] kísérletei során erős összefüggést állapított meg a marási műveletnél 
képződött sorja és a szerszám kilépési szöge között. Öt különböző sorjatípust figyelt meg 
(1/9. ábra): a) kés-típusú vagy éles sorja, b) ívelt sorja, c) hullámos sorja, d) kitöredezés és 
e) másodlagos sorja.  

 

1/9. ábra Öt különböző sorjatípus síkmarásnál [Che] 

Hashimura [Has] homlokmarásnál a sorját a képződés helye és módja, valamint a sorja 
alakja szerint osztályozta. A mellékél által megmunkált felülethez a kilépési sorja 
kapcsolódik. Oldalsorja a főél forgácsolásakor az átmeneti felületeken, felső sorja pedig a 
munkadarab felső felületén keletkezik (1/10. ábra). 

 
1/10. ábra Különböző sorjatípusok homlokmarásnál [Has] 

Fúrásnál a furat belépő oldalán keletkező sorja szakításnak, hajlítást követő tiszta 
nyírásnak vagy oldalirányú zömítésnek lehet a következménye. Kilépésekor Poisson-sorja 
keletkezik a fúró élszalagja és a furat felülete közti súrlódás miatt. Ha a szerszám éles, a 
sorja mérete várhatóan kicsi lesz. Kopott vagy elhasznált szerszám kilépéskor nem 
forgácsol, az anyagot képlékenyen alakítja, a furat peremén kihajlási sorja keletkezik 
[Gil2].  

Kim [Kim] a fúrási sorjákat típusokba sorolta megjelenésük és alakjuk szerint: 
egyenletes vagy körkörös sorja sisakkal vagy sisak nélkül és szirom vagy korona sorja. 
Kísérletei során rozsdamentes acél fúrásakor kis- és nagyméretű körkörös sorját, 
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alacsonyan ötvözött acél esetén szintén kis- és nagyméretű körkörös, átmeneti és korona 
sorjatípusokat talált (1/11. ábra). 

 
1/11. ábra Különböző sorjatípusok fúrásnál [Kim2] 

1.2 A SORJAKÉPZŐDÉS MECHANIZMUSÁNAK MODELLEZÉSE  

Az első sorjaképződéssel foglalkozó tanulmány a fémlyukasztás forgácsképződési 
mechanizmusát vizsgálta, a forgács- és sorjaképződési folyamatok hasonlóságára alapozva 
[Pek]. Ezt követően Gillespie [Gil] egy jelentősebb, teljes mértékben a sorjaképződéssel 
foglalkozó munkáját publikálta. A sorjaképződés folyamatát, a sorja várható 
tulajdonságait analitikus modellel írta le, számításai pontosságát kísérletekkel ellenőrizte. 

Schäfer [Sch] különbséget tett a sorjaképződés két fajtája között aszerint, hogy az anyag 
a sorját létrehozó erőhatás irányában vagy normál irányban mozdul el.  

Schäfer [Sch], Beier [Bei] és Thilow [Thi] megfigyelték, hogy sorja leggyakrabban 
akkor keletkezik, amikor az anyag rosszul forgácsolható illetve a szerszám belépésekor és 
kilépésekor. Következtetésük szerint a sorja mérete és mennyisége az anyag 
képlékenységével együtt nő. A sorja mérete csökken az erő irányú deformáció 
akadályozásával, amit a munkadarab geometria vagy forgácsolási paraméterek okoznak.  

Egy Beier [Bei] által kifejlesztett modellben a szerszám munkadarabba történő 
behatolásakor háromdimenziós feszültségkúp keletkezik. A rugalmas deformáció 
tartományát meghaladva, maradó alakváltozás követkeik be a tér mindhárom irányában, 
sőt a szerszámélen is. Ez az alakváltozás a legkisebb ellenállás felé tart, a szerszám és 
munkadarab közvetlen érintkezésétől távol, a munkadarab azon felületén jelenik meg, ahol 
a szerszám nem választott le forgácsot. 

Gillespie [Gil] hat fizikai folyamatot állapított meg, melyek sorjaképződéshez 
vezethetnek. 

1. Forgácsolt anyag oldalirányú folyása; 
2. Anyag kihajlása; 
3. Forgács letépése a munkadarabról; 
4. Anyag lerakódás több rétegben (élrátét képződés); 
5. Az anyag nem nyíródik el a nyírási vonal teljes hossza mentén; 
6. Anyag befolyása résekbe. 

A folyamatok függnek az anyagjellemzőktől és a technológiai paraméterektől. Az első 
három folyamat az anyag képlékeny alakváltozásából következik. A hatodik folyamat 
öntésnél és előformásánál létrejövő sorjára vonatkozik.  

Hashimura [Has] megfontolásai szerint a sorjaképződést nemcsak a forgácsolási 
paraméterek, beleértve a szerszám- és munkadarab geometriát, hanem az anyag 
mechanikai tulajdonságai is befolyásolják. A sorjaképződés mechanizmusát 8 állapotra 
osztotta (1/12. ábra). Egy bizonyos állapotnál a folyamat elágazik aszerint, hogy a vizsgált 
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anyag képlékeny vagy rideg. A két anyag eltérő viselkedése, a repedések előtti deformáció 
és a repedések tovább terjedése miatt a sorja alakja különböző lesz.  

 
1/12. ábra Sorjaképződés vázlata (1-5. lépés) [Has] 

1. Szakasz: a forgácsolás folyamatos, a munkadarab széle távol van. Kialakul az 
elsődleges nyírási, képlékeny, rugalmas deformációs zóna. A szerszám és a deformációs 
zónák a munkadarab széle felé haladnak.  

2. Szakasz: a munkadarab széle már hatással van a feszültségek eloszlására és a 
deformációs zónák elhelyezkedésére. A rugalmas deformációs zóna eléri a munkadarab 
határfelületét, a munkadarab széle rugalmasan kihajolhat. A képlékeny alakváltozási zóna 
az elsődleges nyírási zóna körül tovább terjed az él felé. 

3. Szakasz: a képlékeny alakváltozási zóna a munkadarab élén is megjelenik, az elkezd 
deformálódni. Az elsődleges nyírási zóna és körülötte a képlékeny alakváltozási zóna 
tovább terjedése figyelhető meg. 

4. Szakasz: a szerszám tovább haladva a munkadarab éle felé a két képlékeny 
alakváltozási zóna egybeolvad. A deformáció egy kisebb területen, a kifordulási pontban 
igen nagymértékű, itt a munkadarab éle maradó alakváltozást is szenved 

5. Szakasz: a kifordulási pontban lévő nagy deformációs zóna kiterjed és csatlakozik az 
elsődleges nyírási zónához. Létrejön a negatív nyírási zóna, egy nagy deformációs terület 
a forgácsolás vonala alatt. A szerszám tovább haladva a munkadarab éle felé, az él 
sarokpontjától a kifordulási pontig tartó rész és a forgács tovább növekszik. 

Az első öt lépésben a sorjaképződés folyamatát a szakadásig írták le. A következő 
lépések (6-8) a forgács leválását és a repedések tovább terjedését írja le, a szívós 
(képlékeny, I.) és rideg (II.) anyagokra külön-külön. 

 
1/13. ábra Sorjaképződés folyamata szívós, képlékeny anyagoknál (6-8. lépés) [Has] 

6/I. Szakasz: törés kezdete szívós anyagoknál (1/13. ábra). A törés a szerszám csúcsától 
indul ki az elsődleges nyírási zónában, a forgácsolás vonala mentén. Ennek oka a szívós 
anyagokra jellemző nagy kritikus törési feszültség.  
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7/I Szakasz: a repedés tovább terjed az elsődleges nyírási sík mentén. A szerszám a 
forgácsolás vonalán haladva a repedést növeli, a munkadarab élét deformálja. A törés a 
forgácsolás vonalán történő repedés tovább terjedésének az eredménye. 

8/I. Szakasz: a sorjaképződés befejeződése. A törés következtében a forgács a nyírási 
vonal mentén leválik, és pozitív sorja marad a munkadarab élén.  

 
1/14. ábra Sorjaképződés folyamata rideg, törékeny anyagoknál (6-8. lépés) [Has] 

bkf 
1/15. ábra Forgácstő elektron mikroszkópos képe rideg, törékeny anyagoknál [Pek] 

6/II Szakasz: rideg anyagok megmunkálásánál a repedés a szerszámcsúcsnál a negatív 
nyírási zónában kezdődik meg és a kifordulási pont felé terjed tovább (1/14. ábra).  

7/II Szakasz: a repedés a negatív nyírási zóna mentén terjed tovább. A szerszám tovább 
haladva a forgácsolási vonal mentén a repedés növekedését idézi elő, és a terjedés módja 
megváltozik nyírás helyett hasításra. A kifordulási pontban a képlékeny alakváltozás és 
így a munkadarab élének deformációja kisebb.  

8/II Szakasz: a sorjaképződés befejeződése. A forgács a negatív nyírási vonal felett a 
munkadarab élének egy darabjával együtt leválik. A repedés kezdeti pontját és a 
kifordulási pontot összekötő egyenest nevezik negatív nyírási vonalnak. A munkadarab 
élét a törési felület és a kismértékben deformálódott anyag alkotja. Ezt a jelenséget 
kitöredezésnek vagy negatív sorjának nevezik (1/15. ábra). 

A sorjaképződés folyamata általában hasonló az összes megmunkálási eljárásnál, 
azonban kisebb eltérések előfordulnak. 

Ko olyan modellt dolgozott ki és mutatott be [Ko], amivel a sorjaképződés folyamata 
leírható ortogonális forgácsolás esetére. A kísérleti munkadarab anyaga réz, ami szívós 
tulajdonságú, így nem keletkezik repedés a negatív nyírási sík mentén. A sorjaképződést a 
kezdeti pillanatban a negatív nyírási szöggel és a szerszám és munkadarab éle közötti 
távolsággal jellemezte. A modell szerint a sorja mérete ettől a két tulajdonságtól függ.  

Az elméleti forgácsvastagság növelésének és a homlokszög csökkentésének hatására a 
sorja mérete növekszik. Ko nagy szerepet tulajdonított az anyagjellemzőknek a 
sorjaképződési folyamatban. Szívós anyagok ortogonális forgácsolásakor a sorja mérete a 
forgácsolási sebesség növelésével csökken.  
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Később egy módosított modellt javasolt [Ko2], a korábbi munkákban leírt ortogonális 
forgácsolásra vonatkozó sorja- és repedésképződési modelleket felhasználva, ferdeélű 
forgácsolás számításához. Ebben alapvetően a szerszám ferde élét több egyenes részre 
osztotta fel és figyelembe vette, hogy a kihajló sorja a forgácsolás irányában keletkezik. 

Chern megállapítása hasonló [Che2], a negatív alakváltozási sík képlékeny hajlása és 
nyírása ortogonális forgácsolás esetén a legfontosabb mechanizmus a sorjaképződésnél, 
mivel a repedés terjedése e sík mentén okozza a kitöredezést. Ezenkívül a kitöredezésnek 
két módját figyelte meg a törési felület minőségétől függően. 

Hashimura [Has] a síkmarásnál keletkező sorjákat leírta és osztályozta. Megfigyelése 
szerint a homlokmarás során képződött sorja függ a szerszámél pontjainak kilépési 
sorrendjétől (1/16. ábra). A kilépés a szerszám főélén C, a mellékélén A pontban történik, 
a két él metszéspontja (B). 

 
1/16. ábra A kilépési sorrend hatása a sorjaképződésre (A, B és C a szerszámél pontjai) [Has] 

Wang [Wan] a sorjának két típusát állapította meg síkmarásnál. A forgácsolás vonala 
feletti anyagrészt a szerszám kilépésekor lenyomja, és az mint sorja marad a 
munkadarabon. A sorja egyik típusa előtolás irányban, a másik pedig a forgácsolás 
irányában keletkezik. A forgácsolás irányában létrejövő sorjából három fajta 
különböztethető meg vastagsága és magassága szerint. 

Stein [Ste] a fúrási műveleteknél keletkező sorját vizsgálta. Kimutatta, hogy egy 
kiválasztott szerszámgeometriához a munkadarab anyagának alapvető jellemzője a sorja 
magasságának és az elméleti forgácsvastagságnak az aránya. Ez akkor igaz, ha a 
képlékeny alakítás kismértékű a forgácsolás során. 

Min [Min] kifejlesztett egy modellt furatoknál kifejezetten kilépésnél keletkező 
sorjához. Meghatározta a forgácsoló él és a kilépési felület egymásra gyakorolt hatásából a 
hatásszöget, ennek használatát javasolta. Feltételezte, hogy a munkadarab geometria 
kilépés során nem változik és figyelembe vette a szerszámél forgásból és előtolásból 
következő dinamikus mozgását. A modellel a pozitív hatásszög segítségével előre 
jelezhető a képződő sorja valószínű helye. A terület várható mérete megnő az előtolás 
növelésével, a forgácsolási sebesség csökkentésével és a kilépési felület szögének 
csökkentésével.  

Fúrás végén azonban nem kerülhető el a képlékeny alakváltozás és így a kilépési felület 
alakváltozása sem. A kilépési felület szögétől függően változik az effektív kilépési szög. 
Ha a kilépési felület szöge kismértékben negatív, az kedvez az anyag korai kihajlásának és 
nagy sorját eredményez. A hatásszög meghatározza a vágóél be- és kilépését, ezáltal a 
sorja várható helyét is. A kilépési felület effektív szöge pedig meghatározza a sorja 
méretét és megváltoztatja a sorja várható helyét, kiszámítva a hatásszöget a fúró 
forgásirányából (1/17. ábra).  

Leitz [Lei] kifejlesztett két kinematikai modellt a kilépés és belépés körülményeinek 
meghatározására, valamint a maradékanyag kiszámítására furat megmunkálások esetére. A 
két modell kombinálása, kísérleti eredményekkel megerősítve lehetővé teszi a sorja 
helyének és alakjának leírását, a metszés geometriájától függően. 
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1/17. ábra Sorjaképződés fúrásnál, kilépéskor [Min] 

A Hashimura [Has] által leírt sorjaképződési mechanizmus megerősíthető végeselemes 
analízissel, amely rugalmas-képlékeny anyagmodellt használ síkbeli feszültségi állapottal. 

Park [Par1] és Leopold [Leo] ortogonális forgácsolásnál vizsgálta a sorjaképződést 
végeselemes analízissel (1/18. ábra). Park a végeselemes modell [Par2] segítségével 
vizsgálta a munkadarab él szögének, a szerszám homlokszögének és a támasztó anyagnak 
a hatását a sorjaképződésre.  

 

 
1/18. ábra Sorjaképződés ortogonális forgácsolásnál [Leo] 

Klocke [Klo] implicit Lagrange egyenleteket használt síkbeli modelljében. Jó 
eredményeket kapott a feszültség, deformáció és hőmérséklet szempontjából. A sorja 
vastagsága és hossza azonban eltért a tényleges mért értékektől. 

Chu [Chu] a marásnál képződő sorját modellezte sorja becslő rendszer használatával.  

1.3 SORJAKÉPZŐDÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK  

A sorjaképződés folyamatának és a sorjaképződés csökkentésének a kutatása két 
különböző terület. Gillespie [Gil3] már korábban megfigyelte, hogy a sorjaképződés nem 
előzhető meg csak az előtolás, forgácsolási sebesség vagy szerszámgeometria 
megváltoztatásával. Bár ezen paraméterek helyes megválasztása jelentős mértékben képes 
csökkenteni a sorját, mégis szükséges a teljes forgácsolási folyamat vizsgálata. Csak egy 
paraméter változtatása nem elegendő a többi paraméterrel való kölcsönhatása miatt. 
Legnagyobb hatása a munkadarab anyagának, a szerszám kopottságának, a 
szerszámpályának és a forgácsolási paramétereknek van. Sok esetben a munkadarab 
anyaga nem változtatható meg. A szerszámpálya megváltoztatása is csak korlátozott 
mértékben valósítható meg, mert a ciklusidő hátrányosan növekszik. 

Link [Lin] azt hangsúlyozta, hogy a sorjaképződési folyamat paraméterei nem 
különíthetők el közvetlen és közvetett faktorokra, köszönhetően a számos befolyásoló 
tényező közötti komplex kapcsolatnak és összefüggésnek. 

Wang [Wan] kutatása szerint a forgácsolás irányában képződő sorja a forgácsolási 
paraméterekkel, a munkadarab kontúrjával, a szerszámgeometriával és az 
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anyagminőséggel befolyásolható. A sorja forgácsolás irányában vett magassága a 
fogásmélység, az előtolás, az ékszög és a hátszög növelésével csökkenthető. A 
saroklekerekítések növelése is a sorja magasságának növekedését eredményezte. 

Schäfer [Sch] korai kísérleteiben a síkmarást vizsgálta. Kimutatta, hogy alacsony 
előtolási sebesség használatával kisebb méretű sorja és sorjatő vastagság érhető el. A 
munkadarab élszögének növelése is csökkenti a sorját.  

Chern [Che] a mikromarást tanulmányozta, ahol a sorja magassága és a kitöredezés 
hossza arányosan nőtt a fogásmélységgel. A munkadarab anyagának törési feszültsége 
meghatároz egy kilépési szöget, ahol sorja helyett kitöredezés keletkezik.  

Olvera [Olv] csekély különbséget talált a sorja méretében síkmarásnál bevonatolt és nem 
bevonatolt szerszám használata esetén. A wiper lapka helyett inkább a csúcssugárral 
rendelkező lapkával történő forgácsolásnál képződött nagyobb sorja. A sorja csökkenthető 
vagy akár teljesen megszüntethető ellenirányú marás helyett egyenirányú marás 
alkalmazásával. 

Jones [Jon] a forgácsolási sebesség, előtolás, keménység, szerszám kopottság és a 
kilépési szög hatását vizsgálta a sorjaképződésre alumínium síkmarásakor. A szerszám 
kopottságának ellenére is minimális sorja adódott 76°és 118° közötti kilépési szög esetén. 
Továbbá a nagy előtolás, alacsony forgácsolási sebesség, éles szerszám és keményebb 
anyagminőség kedvező hatással volt a sorjaképződés csökkentésére.  

Bansal [Ban] kimutatta, hogy marószerszámban pozitív axiális és negatív radiális 
homlokszögű lapkák használatánál vagy kisméretű sorja vagy jó minőségű felület érhető 
el. Alumínium forgácsolásánál a nagy forgácsolási sebesség, magnézium forgácsolásánál 
az alacsony forgácsolási sebesség ad jó felületi minőséget és kisméretű sorját.  

Lee [Lee] a mikrosorja képződését vizsgálta rozsdamentes acéloknál különböző 
forgácsolási sebesség és előtolás értékeknél. Zsebmegmunkálásnál a sorja mérete 
viszonylag nagyobb ellenirányú marásnál. A sorja magassága egyenesen arányos a 
fogankénti előtolással és összefügg a szerszám állapotával.  

A sorja mérete és a szerszám éltartama is megbecsülhető megfelelő diagramokból. 
Balduhn [Bld] kifejlesztett egy adatbázist, melyben összegyűjtötte tapasztalatait a 
síkmarásnál képződő sorjáról. Munkája lehetővé teszi a lapka megfelelő 
anyagminőségének kiválasztását, ahol a sorja várható mérete minimális. 

De Souza [DeS] marási műveleteknél a kilépés területén keletkező sorját vizsgálta. A 
szerszám kopása és az előtolás növelése a sorja méretének növekedését eredményezte.  

Wang [Wan] megerősítette, hogy síkmarásnál a sorjaképződésben legfontosabb szerepe 
a munkadarab anyagának, a szerszámgeometriának, a forgácsolási paramétereknek és a 
munkadarab kontúrjának van.  

Avila [Avi] a fogásmélység, a szerszám csúcssugara, a terelőszög és az axiális 
homlokszög hatását vizsgálta. Az elsődleges sorja mérete csökkenthető a fogásmélység 
növelésével nagy átmérőjű szerszámok használata esetén. A fogásmélység növelésének 
határt szab a felületi minőségre előírt követelmény, ami függ a megmunkált anyagtól is. 
Az axiális homlokszög növelése és kismértékű terelőszög csökkenti a sorjaképződést. A 
csúcssugár és a forgácsolási sebesség növelése viszont hátrányos sorjaképződés 
szempontjából.  

Chern [Che] különböző alumínium ötvözeteket vizsgált, ahol a síkbeli kilépési szögnek 
volt legnagyobb hatása. Javaslata szerint a kilépési szög értéke 150° körül kellene lennie. 
Továbbá Kishimoto [Kis] szerint a fogásmélység nagyobb kell, hogy legyen egy kritikus 
értéknél, amivel hatékonyan csökkenthető a másodlagos sorja. Az előtolás növelése a sorja 
méretét és a másodlagos sorja képződését is csökkenti. 
A sorja kialakulását közvetlenül befolyásolja a forgács leválásának a szöge. Ennek a 
szögnek a pontos meghatározása azonban marási műveleteknél nagyon bonyolult. 
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Közelítőleg meghatározható váltólapkás szerszám esetén a lapka és a munkadarab kilépési 
felületének helyzetéből, és összefügg a szerszámél kilépési sorrendjével (Exit Order 
Sequence, EOS) [Has,Has2]. A kilépési sorrendet alapvetően a szerszám: a főéle (C), a 
mellékéle (A) és a két él metszéspontja (B) határozza meg (1/19. ábra). A kilépési 
sorrendet tehát befolyásolja a szerszám tengelysíkban és munkasíkban mért (axiális illetve 
radiális) homlokszöge, a kilépési szög, a főél-elhelyezési szög, továbbá a forgácsolási 
paraméterek: a fogásmélység és az elméleti forgácsvastagság, ami közvetlen kapcsolatban 
áll az előtolással.  

 

1/19. ábra A szerszám kilépési sorrendje és hatása a sorjaképződésre [Has] szerint 

Rögzített radiális homlokszög mellett, ha a kilépési szög nő, a kilépési sorrend ABC-ről 
BAC-re, majd BCA-ra, végül CBA-ra változik. Az átmenet hosszát a radiális homlokszög 
csökkentése növeli. A sorja a kilépés utolsó pontjához közel keletkezik. 

Ha a kilépési sorrend ABC, a megmunkált felület élein kisméretű, másodlagos sorja 
keletkezik. Síkmarásnál ez a kedvező beállítás. Emiatt adott szerszám esetén létezik egy 
kritikus kilépési szögérték, ami alatt a kilépési sorrend a legkedvezőbb sorjaképződés 
szempontjából.  Ha a kilépési sorrend CBA, akkor az oldalsorja mérete lesz várhatóan 
kisebb, a kilépési sorja mérete pedig nagyobb. A kilépési sorrendet tehát a 1/19. ábrán 
látható módon balról jobbra változtatva (ABC->CBA) a kilépési sorja mérete nő, mivel a 
sorjaképződés kezdő fázisa távolodik a tényleges kilépéstől és a kihajlás csökken. 

A kilépési sorrend segítségével hatékonyan előrejelezhető marásnál a sorja várható 
keletkezése. Kumar [Kum] különböző anyagokat megvizsgálva azt találta, hogy a kilépési 
sorrendet változtatva a sorja méretének változása hasonló jellegű volt. 

1.4 KÜLÖNBÖZŐ STRATÉGIÁK A SORJAKÉPZŐDÉS KONTROLLÁLÁSÁRA  

A sorjaképződési folyamat alapjainak megismerése olyan eljárások kifejlesztését tette 
lehetővé, amelyek segítségével megelőzhető, vagy csökkenthető a sorjaképződés. A 
sorjaképződés megértéséhez szükség volt az azt analitikusan leíró modellekre, a szerszám 
és munkadarab közti kölcsönhatások tanulmányozására. A munkadarab anyagának szerepe 
különösen fontos, adatbázisok tartalmazzák a forgácsolási paramétereket az optimális 
élminőség eléréséhez. A sorjaképződés megelőzésére tervezési szabályokat készítettek, 
szabványokat, melyek leírják a sorja és sorjaképződés terminológiáját és jellegzetességeit. 

A mérnöki szoftverek elérhetővé válásával és használatával a konstruktőrök és 
technológusok számára lehetőség nyílt olyan munkadarabok tervezésére és gyártására, 
melyek nemcsak a sorjaképződés, hanem más fontos szempontok szerint is optimálisak 
[Aur2]. 

A sorjaképződés minimalizálásához a következő folyamatjellemzőket tanulmányozták: 
- Szerszámozás: szerszámgeometria és szerszámanyag megfelelő kiválasztása, 

bevonatolások és szerszám méreteinek hatásai. 
- Hűtés: hűtés-kenés módja, felhasznált hűtőközeg hatásai, a hűtő-kenő folyadék 

munkatérbe juttatásának helye. 
- Forgácsolási paraméterek: megfelelő forgácsolási sebesség és előtolás beállítása. 
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- Munkadarab anyaga: alternatív munkadarab anyag használata; azonos mechanikai 
tulajdonságok mellett kisebb sorjaképződés. 

- Munkadarab geometria: megfelelő tervezés, letörések kialakítása. 
- Műveleti és műveletelem sorrend: a megmunkálási lépések sorrendjének hatásai. 
- Szerszámpálya hatásai. 
A felsorolt paraméterek megfelelő megválasztásával változatlan termelékenység, 

alkatrészminőség és költségek mellett csökken vagy elhanyagolható mértékűvé válik a 
sorjaképződés. 

A sorjaképződés előrejelzése fontos az alkatrész tervezése szempontjából, mert 
segítségével felfedezhetők illetve korrigálhatók a problémás területek. A technológusok 
szempontjából pedig azért fontos, mert előre látják, hol és milyen sorja képződik, illetve ki 
tudják választani a megfelelő eltávolítási eljárást. A rendszerek általában kísérleti 
eredményekből készített tudásbázist hasznának [Aur2]. Az adatbázisok korlátozott mérete 
miatt azonban csak a vizsgált esetekben vagy azokhoz hasonlóakban megbízhatóak. 

Sokolowski [Sok] neurális hálót és fuzzy logikát használt sorja előrejelző rendszeréhez 
síkmarásnál. A rendszer nagyszámú kísérleti eredményből készített adatbázissal működött. 
Az alkalmazott technikák segítségével kisebb méretű adatbázissal is kimutatható volt a 
kapcsolat a kilépési szög, a forgácsolási paraméterek és a sorja mérete között.  

A Park [Par3] által kifejlesztett sorja kontrollálási diagram kísérleti adatokat és 
valószínűségi modellt használt kombinálva (1/20. ábra). A modellben az előtolás, a 
fogásmélység és a kilépési szög és gradiense voltak a paraméterek. A diagramban 
meghatározta azokat a görbéket, melyek a különböző típusú sorják (elsődleges, hullámzó, 
másodlagos) területét határolták. A diagram egyik tengelye az elméleti 
forgácskeresztmetszet, a másik az elméleti forgácsvastagság.  

 
1/20. ábra Sorja kontrollálási diagram [Park3] 

Chu [Chu2] egy sorja előrejelző és szimulációs rendszert fejlesztett ki. A rendszer 
először osztályozza a munkadarab éleit adott munkadarab geometria, forgácsolási 
paraméterek és szerszámpálya mellett. Majd az éleknél megvizsgálja a szerszám 
mozgását, és egy adatbázis segítségével meghatározza a sorja várható típusát különböző 
feltételek mellett.  

Bansal [Ban2] egy interaktív grafikus felhasználói interfészt fejlesztett ki (GUI), mely 
testmodellek megjelenítésére képes. A sorja megjelenését egy adatbázis alapján minősíti 
és jelzi előre, méretét pedig a kilépési sorrend (EOS) figyelembevételével határozza meg. 
A kilépési sorrendet közelítőleg úgy számítja, hogy a kontúrt kis egyenes szakaszokra 
bontja (tesszelláció). Módszere hatékonyan használható tetszőleges kontúrhoz és 
szerszámpályához. Bansal kijelentette, hogy olyan adatbázis elkészítése, amely a síkmarás 
összes paraméterét figyelembe veszi, rendkívül nagy méretű, és a hozzá tartozó kísérletek 
elvégzése nagyon sok időt vesz igénybe. 

A szerszám anyagba történő be- és kilépése befolyásolja a sorjaképződést. A be- és 
kilépés körülményeit célszerű megvizsgálni. A szerszám kilépését a darabból a 
munkadarab és szerszám geometria valamint a szerszámpálya befolyásolja. Általában a 
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szerszám és a munkadarab geometriája nem változtatható, azonban a szerszámpálya 
módosítható. Ezt kihasználva a szerszámpályák gondos tervezésével, a szerszám kilépés 
megelőzésével vagy a kilépési szög megfelelő tartományra szűkítésével csökkenthető a 
sorjaképződés [Aur2]. 

Az első sorjaképződést csökkentő geometriai módszer CAD rendszert használt és a 2D 
kontúr elemeket két csoportba osztotta, aszerint hogy a sorja várható mérete mekkora 
(elsődleges és másodlagos zóna) [Nar]. Az algoritmus a darab orientációját variálva 
vizsgálta adott szerszámpálya esetén a sorjaképződési helyek számát, hosszát és a 
sorjaeltávolítás összetettségét. Elsődleges sorja megjelenését ott feltételezte a program, 
ahol a kilépési szög egy megadott értéknél nagyobb. A kilépési szöget a szerszámsugár 
(ØD/2), a szerszám haladási iránya és középpontjának helyzete valamint a munkadarab 
kontúrja segítségével határozta meg. 

Chu [Chu2] továbbfejlesztette Narayanaswami módszerét. A munkadarab kontúrja itt 
már összetett lehetett (görbék és belső kontúrok, pl. zsebek, furatok). Algoritmusa a 
görbéket diszkretizálta (egyenes szakaszokra bontva), összetett, kanyargó 
szerszámpályákat generált, továbbá megbecsülte az elsődleges sorjaképződési helyek 
hosszát egy megadott feltétel mellett. A szerszám haladási irányának változtatásával 
szimulálni tudta a munkadarab kontúron várhatóan megjelenő sorjás éleket. 

Hassamontr [Hss] a kontúrpárhuzamos, egyenirányú marást javasolta a sorjaképződés 
csökkentésére. A módszer hátránya, hogy romlik a felület minősége a szerszám változó 
terhelése miatt, illetve megnő a szerszámpálya hossza.  

Rangarajan [Ran] számos algoritmust fejlesztett ki 2D kontúrok síkmarásához. Olyan 
szerszámpályákat generált, amivel a szerszám kilépését a darabból minimalizálta, 
megszüntette. A szerszámpályákat a munkadarab kontúrjának megfelelő eltolásával 
(offszet) hozta létre, az eltolás nagysága a munkadarab kontúrjától (egyenes vagy görbe) 
függött. Ez a módszer hatásosnak és általánosan használhatónak bizonyult, azonban a 
megmunkálási idő jelentősen megnőtt a hosszú pályák és az egyes helyeken megmaradó 
anyag eltávolítása miatt.  

Rangrajan [Ran2] felismerte azt a tényt, hogy nem kell feltétlenül a munkadarab összes 
élét figyelembe venni sorjaképződés szempontjából. Módszerének alapja, hogy prioritást 
rendel a kontúr különböző elemeihez, melyeknek sorjamenteseknek kell lenniük. Az 
algoritmus ez alapján biztosítani tudja a sorjamentességet a kritikus éleken.  

A felsorolt módszerek jelentősen növelik a megmunkálási időt, ezért Rangarajan [Ran3] 
olyan konvex területek (feasible region) meghatározását javasolta, amelyeken ha belül 
halad a szerszám, a sorjaképződés alacsony lesz. A szerszámpálya a tartományon belül 
tetszőlegesen variálható, hossza ezáltal csökkenthető (1/21. ábra). A módszer nagy 
átmérőjű szerszámmal történő megmunkálás esetén is használható [Ram], amivel a 
megmunkálási idő tovább csökkenthető. Mivel a Rangarajan módszerével létrehozott 
szerszámpályák is túllépik a gyártósorokon megengedett ciklusidőket, így ott nem 
használhatóak. További hátránya, hogy csak vékonyfalú alkatrészekhez alkalmazható 
hatékonyan, belső zsebeket, furatokat tartalmazó kontúrhoz azonban nem. 

A megmunkálási idő nemcsak a szerszámpályák hosszától függ, hanem azok 
folytonosságától is. A töréspontban csatlakozó pályaelemek lassabban járhatók be a nagy 
lassulás és gyorsulás igény miatt, ami a szerszámgépet is megterheli. A sorjaképződés 
szempontjából kedvező szerszámpályák sok elemből állnak, az elemek legtöbbször 
töréspontban csatlakoznak. A sarokpontokat érintőirányban csatlakozó görbékkel kiváltva, 
akár a kontúrelemeket elhagyva jelentősen csökkenthető a megmunkálási idő [Aur2]. 
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1/21. ábra Sorjaképződés szempontjából kedvező szerszámpályák előre meghatározott 

területeken belül (feasible region) létrehozva [Ran3] 

1.5 SORJA MÉRÉSE  

A sorja megbízható detektálása, paramétereinek mérése alapvető célja a kutatásoknak 
[Aur2]. A legfontosabb mérhető paraméterek a sorjamagasság, a sorjatővastagság és 
sorjavastagság, a sorjatérfogat és a sorjakeménység. Leggyakrabban a sorjamagasságot és 
sorjavastagságot mérik, mivel ezek mérése a legegyszerűbb. Számos módszert dolgoztak 
ki különböző felhasználási területekhez, paraméterekhez és pontossághoz. Egy német 
felmérés szerint azonban a cégek 71%-a a „körömtesztet” használja [Aur]. Ipari 
környezetben gyakran fontosabb annak ismerete, hogy mely sorjaparaméterek jelenthetnek 
potenciális veszélyt a gyártott termék működésére, mint a keletkezett sorja paramétereinek 
számszerű meghatározása. 

A különböző sorjamérési módszereket Leopold [Leo2] az alábbi csoportokba sorolta 
(1/22. ábra): 

- egy-, kettő- vagy háromdimenziós mérés; 
- roncsolásmentes vagy roncsolással járó; 
- érintéses vagy érintésmentes; 
- folyamat közbeni vagy folyamaton kívüli. 

 

1/22. ábra Sorjamérési módszerek csoportosítása [Leo2] 

A sorja roncsolásos vizsgálatához metallográfiai metszet készítése szükséges [Sch]. E 
módszerrel a sorja keménysége és anyagszerkezeti változások is vizsgálhatóak. Nagy 
előnye, hogy visszahajló, spirál keresztmetszetű sorja hossza is mérhető. Hátránya, hogy 
időigényes és csak egy metszetben szerezhetők ismeretek. 

A tűvel történő letapogatással végzett mérés a mechanikus módszerek közé tartozik, vele 
csak a sorja magassága határozható meg [Leo1] (1/23. ábra). A mérés eredményét 
nagymértékben befolyásolja a mérőtű alakja, aminek hatása összetett számításokkal 
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kompenzálható. A módszer hátránya, hogy megfelelő eredmény eléréséhez nagyon sok 
pont felvétele szükséges, ami időigényes. Másik hátránya, hogy a fizikai kontaktus miatt a 
sorja megsérülhet, akár le is válhat az élről.  

 
1/23. ábra Mérőtapintóval készült sorjamérés eredménye [Leo1] 

A sorja mérése optikai úton is megoldható kamera rendszerek, mikroszkóp, lézer és 
interferometria alkalmazásával.  

Toshihiro [Tos] kezdetleges módszerénél foto szenzort szerelt sorjamentesítő robotra. A 
szenzort lineáris motor mozgatta a sorja irányára közel merőlegesen.  

Lee [Lee3] egy passzív látó rendszert fejlesztett ki, ahol a darabról készült fényképen a 
sorja kontúrját hasonlította össze egy becsült értékkel, amit a sorjamentesítésnél fellépő 
erők modellezéséből vezetett le.  

Tsai [Tsa] eljárása hasonló Lee-éhez. Egy gépi látórendszert fejlesztett ki, amely a 
munkadarab automatikus vizsgálatára képes. A sorja detektálásához a képeket az ideális 
felületi geometriával vetette össze; az eltérésből ki tudta mutatni a sorját és egyéb hibákat. 

Shimokura [Shi] lézeres távolságmérő szenzort használt a sorjamagasság mérésére 
robotizált sorjamentesítés támogatására. A sorja magasságát úgy definiálta, mint a sorja 
éle és a munkadarab felülete közötti távolság.  

A sorja mérését furatoknál lézeres háromszögeléssel először Aurich [Aur3] mutatta be 
(1/24. ábra).  

  
1/24. ábra Lézeres háromszögeléssel készült sorjamérés eredménye furatnál [Aur3] 

Ko [Ko3] lézeres háromszögelést, holográfiát és interferometriát használó módszereket 
vizsgált mikromarásnál képződő sorja mérésére. A lézeres eljárást találta a 
leghatékonyabbnak éles sorja méréséhez. Kifejlesztett egy automatizált mérőrendszert is a 
sorja geometriájának méréséhez. 

Nakao [Nka] egy sorjamagasságot és -vastagságot mérő rendszert fejlesztett ki 
furatokhoz. CCD kamerával a furatról felülről készített képet, amin a sorja teljes 
oldalfelülete látható volt.  

Chern [Che4] furatok peremén képződött sorja méretének megállapítására képfeldolgozó 
szoftvert használt, ami a fekete pixelek számából következtet a sorja méretére (1/25. ábra). 
A módszer jól alkalmazható egymást metsző furatok vizsgálatához, például szelepek 
gyártásánál. 
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1/25. ábra A sorja képe és szoftveres feldolgozása [Che4] 

A sorjáról készült képek az él vagy kontúr detektálásával használhatók a sorja méretének 
megállapítására. Az élek detektálását könnyebbé teszi a képek szegmentálása (csak fekete 
és fehér pixelek). Az Otsu [Ots] által leírt módszerrel a fekete és fehér szintet elválasztó 
határszám automatikusan meghatározható. Ezzel az értékkel szegmentálva a képet a fekete 
és fehér területek átlagértékének (az eredeti képen) különbsége maximális. A Chan és 
Vese [ChV] által leírt módszer a képen felvett kiindulási görbe iterálásával a bezárt 
területek szórásának súlyozott összegének minimumát keresi. Két paraméter változtatható: 
µ a határológörbe hosszát (a nagyobb érték rövidebb görbét eredményez), ν pedig a belső 
területet befolyásolja (a nagyobb érték kisebb területet ad). Getreuer [Pas] a Chan-Vese 
szegmentáció numerikus megoldását mutatja be.  

Éldetektálásra általánosan használható a gradiens módszer numerikusan számítva. A 
konvolúció alkalmazható a képzaj és élesség csökkentésére (Gauss filter) illetve élek 
kiemelésére. Előbbiben a kernel egy Gauss felület diszkretizálva, utóbbiban a Gauss 
felület x és y irány menti deriváltja vagy azok négyzetösszege diszkretizálva. A második 
derivált jól közelíthető két különböző paraméterű Gauss felület különbségével. Canny 
[Can] éldetektáló módszere a Gauss felület deriváltjára épülő speciális kernelt használ. 

Lee [Lee4] kapacitív szenzorokat használt sorjamérő rendszerében. A szenzort egy 
ultraprecíziós marógépre szerelte és azzal mozgatta. Az elrendezéssel a munkadarab éle 
mentén érintés nélkül, folytonosan mérhető a sorja. Jones [Jon] hasonló rendszert használt 
a sorja számszerű jellemzésére. Jagiella [Jag] induktív szenzorral működő rendszert 
fejlesztett ki fémből készült munkadarabok élének érintésmentes vizsgálatához. A 
rendszer alkalmas automatikus sorjadetektálásra, továbbá olajjal és egyéb anyagokkal 
szennyezett felületek mérésére is. 

Kishimoto [Kis] szilikon-kaucsuk alapú polimerből lenyomatot vett a sorjás élről majd 
annak keresztmetszetét vizsgálta különböző helyeken profilprojektor segítségével.  

Beier [Bei2] furatok megmunkálásánál a kilépésnél fellépő erők mérésével 
következtetett a sorjaképződésre. 

Lee [Lee5] a kibocsájtott zajt (akusztikus emisszió) vizsgálta precíziós lézeres 
megmunkálásnál. Kísérleteiben különböző paramétereket és több jelfeldolgozási módszert 
használt.  

Ko [Ko3] mikrosorja (<10 µm) méréséhez több különböző módszert vizsgált meg. Az 
érintéses eljárások közül kontúr vizsgálót és felületi érdesség mérőt használt. 
Érintésmentes eljárások közül lézer konfokális módszert és elektronmikroszkópot (SEM). 
Az érintéses eljárások eredménye kisebb méretű sorja, vélhetően a mérés közbeni 
deformációk miatt. A különböző módszereket felhasználásuk szerint kategorizálta (1/26. 
ábra). A mérési módszerek kiválasztásánál az alábbi főbb szempontokat kell figyelembe 
venni: mérési elv, bonyolultság, pontosság, automatizáltság, gyártósorba integrálhatóság, 
adatfeldolgozós módja és sebessége, költségek, gazdasági szempontok. 

A különböző sorjamérési rendszerek eredményét Franke [Fra] is összehasonlította.  



1. FEJEZET  Sorja-kutatási eredmények összefoglalása 

Póka György PhD értekezése 18 2021.01.12. 

 
1/26. ábra Különböző sorjamérési módszerek összehasonlítása a sorjaméret függvényében 

[Ko3] 

A Keyence [Key] többfajta mérőeszközt kínál, ami alkalmas lenne sorja mérésére. A 3D 
mérőkészüléke (Wide-Area 3D Measurement System, 2018) érintésmentesen, optikai 
úton, térbeli felületek mérésére képes. Használható geometriai méréseken kívül felületi 
érdesség mérésére illetve összehasonlító mérésre is. Pontossága ±2 µm XY illetve ±2,5 
µm Z irányban, legnagyobb nagyítás mellett. Az eszköz mindhárom irányban motorizált 
tárgyasztallal van ellátva. A konfokális pásztázó mikroszkóp (3D Laser Scanning 
Confocal Microscope, 2018) pontossága eléri a ±12 nm-t XY illetve ±40 nm-t Z irányban, 
legnagyobb nagyítás mellett. Az eszköz mindhárom irányban motorizált tárgyasztallal van 
ellátva. Digitális mikroszkópok közül (VHX 7000 sorozat) a legnagyobb nagyítású 
objektívnél (2500-6000x, látótér: 0,05x0,04 mm) és 3 Megapixeles szenzorral az elméleti 
felbontás 24 nm. Az eszköznél elérhető a mindhárom irányban motorizált tárgyasztal, 
melynek felbontása 1 µm XY illetve Z irányban. A képalkotásos mérőrendszer (IM-7500, 
2019) igen gyors kontúrmérésre alkalmas. Pontossága ±2 µm XY irányban, legnagyobb 
nagyítás mellett. 

A Leica [Lec] által kínált digitális mikroszkóp (Leica DVM6) 2D és 3D mérésekre 
alkalmas. Pontossága ±1 µm XY irányban, legnagyobb nagyítás mellett. Az eszköz 
mindhárom irányban motorizált tárgyasztallal van ellátva. 

A Cognex [Cog] lézeres profilvizsgáló készüléke (Cognex In-Sight Laser Profiler) 2D 
profilmérésre alkalmas. A megfelelő tárgymozgatással azonban 3D mérésre is 
használható. Felbontása 7 µm X illetve 1 µm Z irányban (DS910B típus), legközelebb 
elhelyezve a tárgyhoz. A cég számos hatékony szoftvert kínál ipari kamerarendszerekhez 
különböző célokra: tárgy helyzetének meghatározása, hornyok vastagságának vizsgálata, 
munkadarab élének és kontúrjának detektálása, mérés, azonosítás 1D és 2D vonalkód 
alapján, karakter felismerés (OCR), színek analizálása, képfeldolgozás további 
vizsgálatokhoz.  

A Zeiss [Zei] kínálatában nem csak optikai mérőeszközök találhatóak, hanem komputer 
tomográf is (Zeiss Metrotom). A készülék pontossága 4,5+L/50 µm XYZ irányban (Zeiss 
Metrotom típus, 2019). 

Komputer tomográf és egyéb speciális mérőkészülékek a Mahr kínálatában is 
megtalálhatók. 

1.6 SORJA ELTÁVOLÍTÁSI MÓDSZEREK  

A képződött sorját gyakran el kell távolítani, ami egy további műveletet, időráfordítást 
és költséget jelent. A sorjaeltávolítási módszerek négy fő csoportba sorolhatók [Gil2]: 
mechanikus-, termikus-, kémiai-, elektromos sorjaeltávolítás. Gillespie kézikönyvében 
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[Gil2] mintegy 100 különböző módszert ír le. A forgácsolási folyamatokhoz hasonlóan a 
sorjamentesítési eljárásoknál is kulcsfontosságú a megfelelő paraméterek beállítása. A 
módszer kiválasztásánál ismerni kell annak hatásait a munkadarab tulajdonságaira, melyek 
lehetnek a kialakult felület minősége, a méretpontosság, alakhibák, bevonatok, maradó 
feszültségek, vagy a munkadarab végső színe. 

A különböző módszerek és eszközök általában egy jellegzetes felület- vagy 
alkatrésztípushoz lettek kifejlesztve, ezért felhasználásuk korlátozott. A megfelelő 
módszer kiválasztása bonyolult feladat. Ioi [Ioi] adatbázison alapuló szoftvert javasolt, 
mely figyelembe veszi a megmunkálási módot, a sorja típusát és annak elhelyezkedését, 
valamint a felületminőséget. Eredményül az eljárásokat költségek és felületi érdesség 
szerint sorba rendezve adja. 

Narayanaswami [Nar] a sorjaeltávolítási módszer kiválasztásánál azokat a paramétereket 
tartja fontosnak, amelyek a módszer bonyolultságát befolyásolják. Ezek a 
sorjamentesítendő élek száma, elhelyezkedése, hossza, valamint a sorja típusa.  

Przyklenk [Prz] egymást metsző kontúrokat vizsgált. Megállapította, hogy 2 mm-nél 
kisebb átmérőjű furatoknál elektro-kémiai megmunkálás, abrazív anyagot tartalmazó vagy 
nagy nyomású folyadék használata célszerű.  

Ipari környezetben leggyakrabban mechanikus módszereket használnak, ahol a 
munkadarab és a sorjamentesítést végző szerszám közvetlen fizikai érintkezésbe lép. A 
szerszám lehet határozott vagy határozatlan élű (abrazív szemcsék).  

Spencer [Spe] kísérleteiben sorjamentesítő dobot használt gyantából, sztereolitográfiai 
úton készült darabokhoz. Ennél az eljárásnál a munkadarab méretétől függően kisebb vagy 
nagyobb dobokban egyidejűleg több alkatrészt helyeznek olyan (általában kerámia) testek 
közé, melyek a munkadarabbal érintkezve eltávolítják a sorját annak éleiről. A darabok 
egymásnak ütköztetését legtöbbször a dob rezgetésével vagy forgatásával érik el. A 
dobban történő sorjamentesítéssel 70-80%-os felületminőség javulás volt elérhető, bár a 
folyamat viszonylag hosszú ideig tartott.  

Aoki [Aok] olyan rezgő szállítószalagot fejlesztett ki, amely elvégezte a munkadarabok 
sorjamentesítését, miközben azokat a megfelelő helyükre szállította. A szállítószalag 
felülete abrazív szemcsékkel volt bevonva, mintegy csiszolóvászonná alakítva azt. 

Mchugh [Mhu] száraz szórási eljárást használt automatizált sorjamentesítésre. Az 
abrazív szemcse anyagának, méretének és mennyiségének változtatásával szabályozható a 
felületi érdesség, a nyomás és a fúvóka-munkadarab távolsággal pedig a behatolási 
mélység. Mindkettőt befolyásolja a fúvóka haladási sebessége a felületen.  

Anzai [Anz] által bemutatott eljárás speciális, mágneses teret létrehozó forgó szerszámot 
használt, amivel ferromágneses abrazív port cirkuláltatnak. A munkadarabnak ütköző 
porszemcsék hatékonyan eltávolították a sorját. 

Kodácsy [Kod1] szintén sikeresen alkalmazott abrazív szemcséket polírozáshoz és 
sorjamentesítéshez hengeres és sík felületeken.  

Sorjamentesítésre használhatók még különböző forgó kefék is [Aur2]. Kodácsy [Kod2] 
kerámia bevonatos nylon szálakból álló forgó kefét használt. Az általa javasolt 
paraméterekkel sikeresen távolította el a kísérleti munkadarab élén képződött 0,2-0,5 mm 
magas sorját. Chen [Chn] a forgó kefe és a munkadarab között létrejövő erőhatásokat 
vizsgálta. Kutatása alapján a kefe fordulatszáma, az előtolási sebessége, valamint a kefe 
bemerülési mélysége a meghatározó paraméterek. A megfelelő paraméterek beállításával 
automatizált gyártási folyamatokhoz is használható az eljárás. 

Lee [Lee2] az ultrahangos sorjaeltávolítást vizsgálta, ahol a folyadékba merített 
munkadarabot ultrahanggal gerjesztik. A képződő kavitációs buborékok a kis 
keresztmetszetű sorját képesek eltávolítani.  
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Furatok sorjamentesítéséhez jól használható speciális, elmozduló vágóélű szerszám 
[Aur2]. A lapkát itt rugó rögzíti, de használható erre a célra gáz, vagy nagynyomású 
levegő. Beier [Bei2] olyan szerszámot tervezett, melyben a vágóél megtámasztását a 
megmunkálógépben használt, a szerszámtestbe vezetett nagynyomású hűtőfolyadék 
végezte. 

Emberi erővel végzett munka helyett használhatók ipari robotok a sorja eltávolítására. A 
rendszer kiépítése költséges, viszont megbízhatóbb eredményt biztosít. A mozgás 
vezérlése erőmérésen alapul.  

Asokan [Aso] szimulációk és kísérletek útján kimutatta, hogy az erők adott tartományon 
belüli korlátozása nem elegendő a megmunkált élek azonos minőségi szinten tartásához. 
Az előtolási sebesség és az érintkezési erők összehangolása egyenletesebb minőséget 
biztosít.  

Kuss [Kus] robottal történő sorjaeltávolításnál egy speciális 3D szenzort használt, 
mellyel egy pontfelhőt hozott létre a munkadarabról. A kapott pontfelhőt egy elméletivel 
hasonlította össze, a tűrésmező figyelembevételével meg tudta állapítani, mely pontokban 
nem megfelelő a darab. A pályageneráláshoz ezeket a pontokat használta fel.  

 



2. FEJEZET Forgácsvastagság és forgácsoló erő 

Póka György PhD értekezése 21 2021.01.12. 

2. FORGÁCSVASTAGSÁG ÉS FORGÁCSOLÓ ERŐ 

Feltételezésem szerint a szerszám munkadarab anyagából történő kilépésénél vett 
forgácsvastagság hatással van a sorjaképződésre. Ebben a fejezetben bemutatom a 
forgácsvastagság definícióját és meghatározását, a forgácsvastagság alakulása 
szempontjából fontos szerszámél szögeket. Az elméleti forgácsvastagság kapcsolatban áll 
a forgácsoló erővel. Mivel az elméleti forgácsvastagság nem vagy csak nehezen, a 
forgácsoló erő viszont jól mérhető, ezért utóbbiból következtetni lehet a forgácsvastagság 
méretére, az alkalmazott modell pontosságára valamint a modell gyakorlati 
alkalmazhatósága is bizonyítható. 

2.1 FORGÁCSVASTAGSÁG MEGHATÁROZÁSA SÍKMARÁSNÁL  

A forgácsvastagság pontos ismerete számos esetben szükséges. Alapvető a forgács 
keresztmetszet, a forgácsolóerő és fajlagos forgácsolóerő meghatározásához, továbbá a 
folyamat modellezéshez, beleértve a szerszám éltartamot, a mikro- és makro-geometriai 
jellemzőket és a stabilitást.  
A forgácsvastagság meghatározása szabadforgácsolás esetén (2.1 ábra) a legegyszerűbb. 

A jelölések értelmezése: vc: forgácsoló sebesség, h elméleti forgácsvastagság, hc deformált 
vagy valóságos forgácsvastagság, b forgács szélesség, γn szerszám homlokszöge. Az 
elméleti forgácsvastagságot és -keresztmetszetet hagyományosan a szerszám meghatározó 
rendszer Pr alapsíkjában értelmezik, Az alakváltozás miatt az elméleti forgácsvastagság 
általában kisebb, mint a deformált, a forgács szélessége elhanyagolható mértékben 
változik.  

 
2/1. ábra Szabadforgácsolás Bali nyomán [Bal] 

Marás típusú megmunkálásoknál a szerszámélen felvett pontok pályája a forgó 
főmozgás és a lineáris előtoló mozgásból adódik. Martellotti [Ma1, Ma2] kutatása során az 
1940-es években cikloisgörbéket használt erre. Később Spiewak [Sp1, Sp2] megerősítette 
e modell helyességét. Homlokmarásnál az elméleti forgácsvastagság nagysága [Bal, Dud, 
Kod3] közelítőleg a 2.2a ábrán az A-val jelölt kirészletezésen látható derékszögű 
háromszög segítségével határozható meg. A szerszámcsúcs pályája kis előtolás esetén jól 
közelíthető körívvel. A forgácsvastagság a szerszám geometriájától és a szerszám 
forgástengely körüli szöghelyzetétől is függ, ami forgás közben folyamatosan változik. A 
szerszám tetszőleges φ szögállásánál a  zh' f sin    szakasz arányos a 

forgácsvastagsággal. Ha a főél-elhelyezési szög κr=90°, akkor megegyezik az elméleti 
forgácsvastagsággal, h' h , egyébként  rh h' sin    (2.2b ábra).  
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 a)  b) 

2/2. ábra a) Elméleti forgácsvastagság meghatározása Bali nyomán [Bal] b) 
forgácskeresztmetszet alakja κr változtatásával 

A homlokmaró jellegzetes élgeometriája szerszám-meghatározó rendszerben a 2.3ab 
ábrán látható. A jelölések értelmezése: γf munkasíkban mért (radiális) homlokszög, γp 
tengelysíkban mért (axiális) homlokszög, αf munkasíkban mért hátszög, αp tengelysíkban 
mért hátszög, κr főél elhelyezési szög, κ’r mellékél elhelyezési szög. A szögek 
értelmezéséről ISO szabvány is rendelkezik [IS3]. Megjegyzendő, hogy a 
szerszámgeometria értelmezhető működő szögrendszerben, amely az előtolási sebességet 
is figyelembe veszi. Emiatt a működő síkok szöget zárnak be a szerszámhoz kötött 
síkokkal és a működő vagy kinematikai élszögek nagysága is változik [Bal, Dud, Kod3]. 
A forgácsvastagságot és -keresztmetszet befolyásolja a váltólapka csúcs kialakítása is. 
Néhány jellegzetes alak látható a 2/3c ábrán.  

         
 a) b) c) 

2/3. ábra Homlokmaró élgeometriája szerszámmeghatározó rendszerben, a) munkasíkban, b) 
alapsíkban Liang [Lia] és Kodácsy nyomán [Kod3] c) jellegzetes lapka csúcs kialakítások Suresh 

[Sur] nyomán 

Értelmezhető még hmin minimális, hmax maximális, és hk átlagos forgácsvastagság is. hk 
segítségével becsülhető a forgácsolás nyomaték és teljesítmény igénye, a következő 
összefüggéssel számítható homlokmarásnál [Bal]:  
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 (2.1) 

Ismert tény, hogy tetszőlegesen vékony forgácsvastagság nem választható le, ennek 
legnagyobb jelentősége azonban mikromarásnál van. hmin értékét számos kutató vizsgálta 
[Bra, Drn, Mor, Sok2, Sto], eredményeik szerint a szerszám éllekerekítési sugarának (rβ) 
és a munkadarab anyagának a legnagyobb a befolyása. 

Kumanchik és Schmitz [Kuk] az elméleti forgácsvastagságot leíró modelljében szintén a 
fogankénti előtolást (fz) és a szerszám szöghelyzetét (φ) figyelembe véve hasonló 
eredményt kapott:. Luo és társai [Luo] ezzel a számítási módszerrel modellezték 
horonymarásnál a szerszám be- és kilépésekor keletkező rezgéseket. Srinivasa [Sri] pedig 
mikromarásnál fellépő erők modellezéséhez használta ezt a számítást. 



2. FEJEZET Forgácsvastagság és forgácsoló erő 

Póka György PhD értekezése 23 2021.01.12. 

A forgácsvastagság meghatározására számos további módszer létezik. A közelítő 
módszerek pontossága azonban tetszőlegesen nagy előtolás esetén kérdéses. Numerikus 
módszerrel, a szerszám haladó mozgását is figyelembe vevő cikloisgörbéket használva 
pontosabb eredmény kapható, széleskörű összehasonlító elemzéseket azonban eddig nem 
végeztek a kutatók. További érdekes kérdés a szerszám munkasíkban mért 
homlokszögének (γf) a hatása. Az alább felsorolt módszerek. egyike sem veszi figyelembe, 
azt 0°-nak feltételezi. γf növelésével a szerszámél forgáccsal érintkező felülete is megnő. 
Mivel a terhelés nagyobb felületen oszlik meg, ezért befolyásolja a szerszámkopást és a 
forgácsolóerőt.  

A kör és a cikloisgörbe alaki hasonlóságát kihasználva a forgácsvastagság számítására 
viszonylag egyszerű analitikus összefüggés vezethető le [Faa, Ma1]. Ez a módszer 
gyakorlatilag pontosnak mondható, ha az r szerszámsugár jelentősen nagyobb a 
fogankénti előtolásnál: r>>fz, ezért több kutató is használja. A szerszám pontjainak 
pályáját szerszámhoz rögzített koordináta rendszerben Spiewak sikeresen felírta [Sp1]. 
Ennek segítségével a forgácsvastagság pontosabban meghatározható a levezetett 
transzcendens egyenletből [Sp2]. Az ilyen egyenlet különlegessége, hogy csak 
numerikusan oldható meg; a mai komputer algebrai szoftverek segítségével azonban ez 
könnyen megtehető.  

Egy másik lehetséges út a trigonometrikus függvény polinomiális vagy Taylor sorral 
közelítése, mely zárt alakú megoldást tesz lehetővé. Ezt a módszert számos kutató 
sikeresen használja [Kuk, Li, Ma1, Mon, Sai, Sp1]. Zheng és Kang [Zhe] közelítő 
módszerében Fourier sort használ. Az első 5-5 együtthatót határozták meg egy adott 
tartományon fz és a szerszámsugár függvényében. Chengfeng és társai [Chf] numerikus 
módszert javasoltak a forgácsvastagság pillanatnyi értékének meghatározásához. Abram 
és társai [Abr] a forgácsvastagságot úgy definiálták, mint a szerszámél aktuális és korábbi 
pályája közötti, aktuális pályára normál irányú távolság. Zerun és társai [Zer] egy 
szofisztikált módszert dolgozott ki 5-tengelyes maráshoz. A pillanatnyi forgácsvastagságot 
a szerszám pillanatnyi és egy inkrementtel eltolt felülete közötti normál irányú távolság 
határozza meg.  

Wanqun és társai [Wnq] a forgácsoló erőt vizsgálták mikromarásnál. Munkájukban a 
szerszám dinamikát és középpontjának trajektóriáját vizsgálták. A szerszámélt és a 
forgácsvastagságot a szerszám pillanatnyi középpontját és az él csúcsát összekötő 
egyenesen határozták meg. Mikromarásnál egy, a minimális forgácsvastagságról szóló 
kutatásban Faassen és társai [Faa] geometriai úton, CAD szoftver segítségével határozták 
meg a forgács vastagságát diszkrét pontokban. Xiaohong és társai [Xia] a 
forgácsvastagság alakulását vizsgálták mikromarásnál, a szerszám radiális ütését 
figyelembe véve. Ding és társai [Din] a mikromarás kinematikáját szimulálták. 
Munkájukban a szerszám élét jelképező egyenes a szerszám középpontjából indul. 

2.2 FORGÁCSOLÓ ERŐ MEGHATÁROZÁSA  

Marásnál a forgácsolási erő Bali [Bal] szerint a Pr alap-, Pf munka-és Pp tengelysíkokból 
alkotható koordináta rendszerben az alábbi összetevőkre bontható (2/4a ábra): 
- főforgácsoló erő (Fc): a Pr síkra merőleges, a vc forgácsolósebesség vektorával 

párhuzamos irányú erő; 
- előtoló erő (Ff): a Pf síkban Fc-re  merőleges erő; 
- passzív erő (Fp): a vc és vf vektorokra merőleges, Pp síkban ébredő erő. 
Használatos még Fc-re az érintőirányú erő és Ff-re a sugárirányú erő kifejezés [Kim3]. A 

munkadarabhoz kötött koordináta rendszerben az FE forgácsoló erő Fx, Fy és Fz 
komponensekre bontható.  
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 a) b) 

2/4. ábra a) A forgácsoló erő felbontása komponensekre munkadarabhoz és szerszámhoz 
rögzített koordináta rendszerben [Bal] b) a maró egy fogára vonatkozó erők munkasíkban Bali 

nyomán [Bal] 
Forgácsolás során a szerszámot összetett mechanikai igénybevétel terheli. A szerszám és 

forgács érintkezési felületein megoszló erőrendszer hat, melynek eredője egy erő és egy 
forgatónyomaték. Pálmai szerint [Pál] a nyomaték elhanyagolható, a terhelés egy 
eredőerőre redukálható, támadáspontja közelítőleg a szerszám csúcspontja. A munkadarab 
koordináta rendszerében Fx és Fy erőkomponensek mérése egyszerűen megoldható. Fc 
közvetlen mérése ennél bonyolultabb, forgó erőmérő szükséges hozzá. Azonban Fc és Ff 
az Fx és Fy erőkomponensekből számítással meghatározható a 2/4b. ábra alapján a (,2.2) és 
(2.3) összefüggések szerint: 

    sincos  yxc FFF  (2.2) 

 f x yF F sin F cos      (2.3) 

A (,2.2) és (2.3) összefüggések a szerszámot egyenes élűnek (κr=90°) feltételezik, ekkor 
a tengelyirányú Fp erő elhanyagolható, mivel lényegesen kisebb Fc-hez viszonyítva. 
A 2/4b. ábrán vastag vonallal a munkadarabra, szaggatott vonallal a szerszámra ható erők 

láthatók, φ a szerszám szögelfordulása. A síkbeli eredő erő nagysága a 2/4b. ábra alapján a 
(2.4) összefüggéssel számítható: 

2 2 2 2
E x y c fF F F F F     (2.4) 

A forgácsvastagság és a forgácskeresztmetszet folyamatos változása miatt a forgácsoló 
erő nagysága, a forgás miatt pedig az iránya folyamatosan változik. Ha a szerszámnak 
egyszerre több foga dolgozik, akkor az eredő erő egy-egy fogra ható erők összegéből 
számítható. Csavart élű szerszámoknál jelentős axiális (Pf síkra merőleges) erő is ébredhet.  
A forgácsoló erő számítására és becslésére számos módszer létezik, ezek lehetnek 

empirikus, mechanikus, analitikus, numerikus és hibrid modellek hagyományos 
[Arr, Bi1, Bi2, Bi3, Cam, Chg, Gar, Gou, Hua, Kar, Kay, Stp, Wa1, Wa2, Zer] és mikro 
megmunkáláshoz [Ahn, Chf, Fer, Hua, Kex, Sri, Uri, Xue, Wnq]. A mechanikus modellek 
a leggyakrabban használtak.  
A forgácsolóerő kiszámításához Pálmai [Pál] szerint egyrészt ismerni kell az elméleti 

forgácsvastagságot és forgácskeresztmetszetet, másrészt a megmunkált anyagra és 
technológiára jellemző fajlagos forgácsolási erőt. A legegyszerűbb modellben a 
főforgácsolóerő (Fc) arányos a forgács-keresztmetszettel [Bi1, Bi2, Kar]:  

 sin pcccc ahkbhkAkF  (2.5) 

Taylor [Tyl] hatványkitevős alakú empirikus összefüggést javasolt a forgácsolási 
folyamat paramétereinek modellezésére. A különböző bemeneti paraméterekhez tartozik 
egy-egy exponenciális kitevő; a kimeneti paraméter értékét egy vagy több konstans és a 
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bemeneti paraméterek szorzata adja. Kienzle és Victor [Kie] empirikus összefüggése a 
főforgácsolóerő számítására szintén exponenciális alakú: 

1 1
F Fx y

c c .F k h b    (2.6) 

A (2.6) összefüggésben h a forgácsvastagság, b pedig a forgács-szélesség, kc1.1 az 
egységnyi forgácskeresztmetszethez (h=b=1) tartozó erő. Egyéb körülmények is 
figyelembe vehetők különböző Ki tényezők segítségével, a (2.6) összefüggést beszorozva 

i

i

K taggal. A (2.6) összefüggést számos kutató sikeresen használja technológia 

tervezéshez [Bi1, Bi2, Hua, Stp, Xue, Wa1, Wa2]. A (2.5) és (2.6) egyenleteket egymással 
egyenlővé téve kifejezhető kc1.1, a következő feltevésekkel: 1Fy  , 1K Fx x  , 

  1 1
1 1 1 1

F F Kx y x

c c c . c .F h k k h b k h
         (2.7) 

A (2.7) összefüggésnek célszerű a logaritmusát venni (    hkc loglog  ), amiből látható, 

hogy (2.8) kifejezés egy egyenes egyenlete. A mérési pontokra egy egyenest illesztve xK 
és kc1.1 értéke egyszerűen meghatározható. 

       1 1c c c . Klog F h log k log k x log h     (2.8) 

A kísérletek alapján a kutatók megfigyelték, hogy xK és kc1.1 értéke függ az elméleti 
forgácsvastagságtól [Ahn, Bi1, Bi2, Bi3, Ko4, Liu, Sri]. A töréspontok  0 01 0 1 1h , ; . ;  

értékeknél várhatóak. A mérési eredményeket tehát log(h) szerint tartományokra kell 
bontani. A tartományokban külön-külön határozható meg a regressziós egyenes illetve xK 
és kc1.1. 

A 2/1. és 2/2. táblázatban néhány gyakran használt anyagra a forgácsoló erő 
számításához szükséges xK és kc1.1 értékek láthatók. A 2/3. és 2/4. táblázatban alumíniumra 
vonatkozó részletesebb adatok láthatók.  

Megmunkálandó anyag 
Mechanikai tulajdonságok Erőállandók 

Rm [MPa] HB kc1.1 (Mpa) xK 

Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acél, 
acélöntvény 

<500 200 1800 0,18 
>500 250 2100 0,16 

<800 
290 2000 

0,16 
-800 0,18 

Nagyszilárdságú ötvözetlen, alacsonyan 
ötvözött acél és acélöntvény 

<1250 
320 2250 0,22 

>1600 

>1600 350 2500 0,25 
Betétben edzhető acélok 500 160 1800 0,22 
Szerszámacélok 800 250 2200 0,25 

Gyorsacélok 900 320 2250 0,22 

Korrózió- és 
hőállóacél 

ferrites 600 160 2000 0,18 

ausztenites, mart.-es 800 160 2100 0,20 

Temperöntvény   

<160 1000 0,25 
160 

1250 0,25 
200 

>200 1500 0,25 

Vasöntvény   

<160 900 0,25 
>160 

1000 0,25 
<200 
>200 

1150 0,25 
<250 

>250 1250 0,25 

2/1. táblázat Különböző anyagok mechanikai tulajdonságai és erőállandói [Bal] 
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Réz   50 600 0,25 
Bronz   120 1200 0,18 

Sárgaréz 
Cu 60%-ig   >80 800 0,18 
Cu 60% felett   <80 600 0,18 

Alumínium   50 500 0,25 

Alumíniumötvözet   

<50 400 0,25 

>50 
500 0,25 

<100 
>100 600 0,25 

2/1. táblázat folytatása Különböző anyagok mechanikai tulajdonságai és erőállandói [Bal] 

 

A munkadarab anyaga 
A szerszám 

anyaga 

Erőállandók 

kc1.1 
(Mpa) 

xK 

Szerkezeti acél 
Fe 590-
2 

gyorsacél 2038 0,12 
keményfém 1396 0,35 

Szerkezeti acél C35 
gyorsacél 1390 0,28 
keményfém 1575 0,19 

Korrózióálló acél KO 36 
gyorsacél 2260 0,22 
keményfém 1906 0,27 

Öntöttvas Öv 25 
gyorsacél 1412 0,27 
keményfém 1160 0,26 

Alumíniumötvözet 
AlMgSi 
1 

gyorsacél 848 0,14 
keményfém 710 0,13 

Bronz CuSn 8 
gyorsacél 1756 0,17 
ke menyfém 1470 0,17 

Titánötvözet 
TiAl 6 V 
4 

gyorsacél 1620 0,16 
keményfém 1356 0,22 

2/2. táblázat Különböző anyagok mechanikai tulajdonságai és erőállandói [Amb] 

 

Anyagminőség (MSz 
jel) 

Keménység Erőállandók 

HB kc1.1 (Mpa) 1-xK 

öAlSi8Cu3 94 412 0,73 
öAlSi10Mg 95 391 0,73 

öAlMg5 71 451 0,84 
Mg-Al-Zn ötvözet 60 235 0,70 

2/3. táblázat Alumínium anyagminőségek mechanikai tulajdonságai és erőállandói [Pál] 

 

Anyagminőség 
Erőállandók 

kc1.1 (Mpa) xK 

Alakított alumínium ötvözetek, nem edzett  350 0,25 
Alakított alumínium ötvözetek, edzett 600 0,25 
Ötvözött alumínium öntvény <12% Si, nem edzett 600 0,25 

Ötvözött alumínium öntvény <12% Si, edzett 700 0,25 

2/4. táblázat Alumínium anyagminőségek mechanikai tulajdonságai és erőállandói [Wal] 
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3. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI 

A kutatás alapvető célkitűzései az alábbiak: 
a) A kilépési szög közelítő számításánál fellépő hiba meghatározása, a kör és az 

elméletileg pontos cikloisgörbe felhasználásával. 
b) Adott kilépési szöget teljesítő szerszámpályák analitikus felírása tetszőleges 

kontúrhoz. 
c) A síkmarásnál értelmezett elméleti forgácsvastagság számítási módszerének 

továbbfejlesztése. A radiális homlokszög hatásának vizsgálata. A különböző 
módszerek összehasonlítása. 

d) A forgácsvastagság sorjaképződésre gyakorolt hatásának vizsgálata. Állandó kilépési 
szög mellett állandó és változó forgácsvastagság hatásának vizsgálata. 

e) Hatékony módszer kifejlesztése síkmarásnál képződő sorja méretének 
meghatározására. 
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4. KÍSÉRLETEK SORÁN FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS 

MÓDSZEREK 
A kísérletnél használt szerszámgép egy függőleges főorsójú háromtengelyes 

megmunkáló központ, típusa: Kondia B640. A megmunkált anyag egységesen alumínium 
AlSi7Mg (kód: 5083). A forgácsolóerő méréséhez KISTLER 9257BA típusú, 
háromirányú erőmérő cellát használtam valamint KISTLER 5070B típusú erősítőt. Az 
erőmérő adatainak feldolgozásához a mellékelt KISTLER DynoWare szoftvert használtam 
(4/1 ábra).  

 
4/1. ábra Kísérleti eszközök 1) szerszámgép 2) erőmérő 3) jelátalakító 4) jelerősítő 5) 

adatfeldolgozó számítógép 

A forgácsolási kísérletekhez kétfele szerszámot használtam, részletes adatok a 3/1. 
táblázatban láthatók. Az 1. szerszám és lapka képe a 4/2ab, a 2. szerszám és lapka képe 
pedig a 4/3ab ábrákon láthatók. Az adatok a Mitsubishi [Mit] és Kennametal [Knm] 
szerszámkatalógusokból származnak. 
 

 1. szerszám 2. szerszám 
Név Mitsubishi szármaró Kennametal Fix-Perfect szármaró 

Szerszámtest BXD4000-050A04RA 50A03R049A32PBG15S3WHPM 

Átmérő 50,0 mm 50,0 mm 

Befogó DV40BSM22035M DV40BHC32117M 

Lapka típus XDGT227008PDFR-GL04 BGHX15L5PCFRGG1W 

Lapka anyagminőség TF15 KC510M 

Csúcs kialakítás rádiusz, 0,4 mm fazetta, 0,6 mm 

κr 90° 90° 

κ’r 30° 0° 

γp 14°…15° 0° (feltételezett) 

γf 13°…16° 13,9° (mért) 

4/1. táblázat Kísérlethez használt szerszámok adatai 
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 a) b) 

4/2. ábra a) Mitsubishi szerszám képe DC=50; LF=50; DCON=22; CBDP=20; DAH=11; 
DCSFMS=41; KWW=10,4; L8=6,3; DCCB=17 b) a szerszámmal használt lapka képe L=22; 

LE=15,5; S=5; BS=1,65; RE=0,4 

 
 a) b) 

4/3. ábra a) Kennametal szerszám képe D1=50; D=32; L=110; L2=49; AP1MAX=9,5 b) a 
szerszámmal használt lapka képe L10=9,96; S=5; BS=4; L10=6 

A sorja méretének meghatározásához digitális mikroszkópot használtam, típusa: 
DinoLite AM4113TL. A mikroszkóp befogására egyedi eszközt terveztem. A darab 
megvilágításához egy egyedi tervezésű és egy kereskedelmi forgalomban kapható dóm 
világítót használtam. Az ipari dóm világító típusa: 3-087-000, gyártó: Omi-Optika Kft. A 
kísérleti összeállítás a 4/4. ábrán látható. A 2 és 4 számú elem egyedi készítésű, ezek 
műhelyrajza a CD mellékleten megtalálható. 
 

 

4/4. ábra Kísérleti elrendezés sorja méretének meghatározásához; 1: tartó eszköz 2: befogó 
eszköz 3: mikroszkóp 4: világító eszköz 5: főorsó 6: szerszám 7: munkadarab 8: háttér papírból 9: 
tápkábel 
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 a) b) 

4/5. ábra a) Dóm világító (típ. 3-087-000) összeállítási rajza b) Saját tervezésű 
megvilágító rajza 

Az 5. és 6. fejezetben készült felvételeket OLYMPUS sztereo mikroszkóphoz 
csatlakoztatott OLYMPUS C4040Z típusú digitális fényképezővel készítettem. 
A kísérletek során használt főbb módszerek:  

 Differenciálgeometria,  
 Kísérlettervezés,  
 Regressziós analízis,  
 Normalitás vizsgálat,  
 Képfeldolgozás. 

A kísérletek során használt szoftverek:  
 AutoCAD (vektorgrafikus),  
 MS Excel (adatfeldolgozó),  
 Maple 13 és Mathematica (komputer algebrai). 
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5. A SÍKBELI KILÉPÉSI SZÖG KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁSÁNAK 

HIBÁJA 

5.1 A SÍKBELI KILÉPÉSI SZÖG PONTOS ÉS KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁSA  

A kilépési szög számításánál Chern és Hashimura is a szerszámpályát körrel 

helyettesítette [Che3]. A kilépési szög ekkor egyenes kontúr esetén a fogásszélesség 

segítségével a következőképp számítható (5/1a ábra): 

  2t earcsin a r r     (5.1) 

        

   a)      b) 

5/1. ábra a) A kilépési szög közelítő meghatározása síkmarásnál b) A kilépési szög pontos és 

közelítő értéke közötti különbség 

A kilépési szög pontos meghatározásához szükséges a szerszámélen kijelölt pontok 

pályájának ismerete, ami a forgó főmozgás és az előtoló mozgásból adódik. Martellotti 

[Ma1,Ma2] korai kutatása során cikloisgörbéket használt, modelljének helyességét később 

Spiewak [Sp2] is megerősítette.  

A kilépési szög elméletileg pontos értéke síkmarás esetén két görbe közös 

metszéspontjában vett két érintőjével határozható meg. Az egyik görbe a munkadarab 

kontúrja, a másik pedig a marószerszám egyik forgácsoló élén a szerszámsugáron lévő 

pontjának a pályája (5/1b ábra). Kilépés általában ellenirányú marásnál történik. A 

kilépési szög, α értéke 0° és 180° közötti. 

A 5/1b ábrán tv  a két görbe metszéspontjában az elméletileg pontos pályához tartozó 

sebességvektor, ehhez tartozik a pontos kilépési szög, αt. A szerszámél pályája közelíthető 

körrel, ehhez av  sebességvektor és αa kilépési szög tartozik. A két sebességvektor által 

bezárt szög (φ) megegyezik a kilépési szög pontos és közelítő értékének különbségével. A 

szögeltérést a szerszámél szöghelyzete és az aktuális előtolás befolyásolja. 

A közelítés pontossága vizsgálható a φ szögeltérés szélsőértékének megkeresésével 

tetszőleges előtolás esetén. A φ szögeltérés meghatározható a pontos és közelítő görbék 

radiánban vett meredekségének különbségéből.  

5.2 A KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁS HIBÁJA EGYENES ELŐTOLÁS ESETÉN  

Ebben a részben a cikloisgörbe és a kör radiánban vett meredekségét valamint ennek a 

szélsőértékét vizsgálom. Három különböző módszert mutatok be, melyek eltérő 

megközelítésből, de azonos eredményre jutnak. Javasolt a levezetések megértéséhez a 

cikloisgörbék egyenleteit a melléklet 3.1 fejezetében tanulmányozni. 
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5.2.1 Munkadarabhoz rögzített koordináta rendszer 

A szerszám középpontja egyenes előtolás esetén egy általános helyzetű egyenesen 

mozog, melynek t paraméteres egyenlete a következő: 

        3 1 0 12CX ( t ) f t t cos t t sin t      (5.1) 

        3 1 0 12CY ( t ) f t t sin t t cos t      (5.2) 

A konstans paraméterek jelentése, az egyenes és cikloisgörbe egyenletének részletes 

magyarázata a melléklet 3.1 fejezetében olvasható.  

Egyenes mentén történő előtolásnál a szerszámél pontjai cikloisgörbét írnak le. A 

konstansok  3210 ,,, tttt  tetszőleges értékek lehetnek. (A konstansok jelentése röviden: R·t0

az előtolási egyenes és az origó távolsága, t2: a szerszámél szöghelyzete 0t  pillanatban,

t3 az előtolási egyenes elforgatása, R·t1 a szerszámközéppont eltolása az előtolási 

egyenesen.) 

Felírhatók az általános helyzetű cikloisgörbe t paraméteres egyenletei: 

   21cos)( tttrtXtX C  (5.3) 

   21sin)( tttrtYtY C  (5.4) 

Az (5.3) és (5.4) egyenletekben t a szerszám szögelfordulásával egyezik meg, 

növelésekor a szerszám forgásiránya az óramutató járásával megegyező. Az (5.3) és (5.4) 

egyenleteket célszerű dimenziótlanná alakítani, ehhez bevezettem egy új paramétert: 

2k r f r R  , melynek részletes magyarázata a mellékelt 3.1 fejezetében olvasható.

Ahhoz, hogy a görbék meredeksége összehasonlítható, különbsége számítható legyen, 

radiánban határozandó meg. A szögérték az arcus tangens függvény használata miatt 

22   tartományban lesz. Ha szükséges α iránya is, akkor a tartomány

kibővítendő:   , tehát α korrigálandó π-vel ahol   0X t  ; a korrekció előjelét

 Y t  előjele dönti el. A korrekció felírható általánosan:

       1 2corr t sgn X sgn Y      (5.5) 

Az (5.5) összefüggés használatának feltételei:   sgn X t const  ,   sgn Y t const  ,

 0 1sgn    és   0 ttcorr .

A cikloisgörbe radiánban vett meredeksége (5/2. ábra): 

        
   

 tcorr
tttkt

tttkt
tXtYtk 














211

211

1
sincos

cossin
arctanarctan),( (5.6) 

Az (5.6) kifejezés k és t paraméterektől, valamint a konstansok beállított értékétől függ. 

A kör radiánban vett meredeksége  2( t )  egyszerűen meghatározható.

A szögeltérést a radiánban vett meredekségek különbsége adja (5/3ab ábra): 

 
   
   

 

2 1 1 2

1 1 2

1 1 2

( t ,k ) ( t ) ( t ,k ) t t t

sin t k cos t t t
arctan corr t

cos t k sin t t t

        

     
       

(5.7) 

A szögeltérés, vagyis (5.7) kifejezés szélsőértékének meghatározásához adott k esetén 

szükséges annak t szerinti deriváltja. Egyszerűsítések után írható: 

       2

2 2
1 1 2t ,k t k sin t t k sin t t k           (5.8) 
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Az (5.8) kifejezés nem értelmezhető, ha nevezője 0. A nevező kigyűjtve és megoldva t-

re:     2

2 1 2t t arcsin k k   (5.9) 

5/2. ábra Kör és ciklois radiánban vett meredeksége, a konstansok: 

 0 1 2 30 0 2 0t ,t ,t ,t     

a) b) 

5/3. ábra a) Kör és ciklois radiánban vett meredekségének különbsége különböző k értékek 

esetén, a konstansok:  0 1 2 30 0 2 0t ,t ,t ,t      . b) Az (5.7) egyenlet ábrázolása;

szélsőértéket vastag vonal jelöli. 

Az (5.9) összefüggésnek nincs valós megoldása a k1  tartományon, ezért az (5.8) -

kifejezés folytonos kell, hogy legyen, mivel feltételezett, hogy k1 . Ha az (5.8) kifejezés

számlálója egyenlő 0-val, ott várható szélsőérték. A számlálót t-re rendezve megkapjuk a 

szélsőérték helyét k függvényében (5/4a. ábra): 

 ktt 1arcsin2  (3.10a) 

 ktt 1arcsin2   (3.10b) 

a) b) 

5/4. ábra a) Az (5.10ab) kifejezés grafikonja, a konstansok: t0  0,t
1  0,t

2   /2 ,t3  0 , b)

Az (5.11ab) kifejezés grafikonja, a konstansok:  20 1 2 3
t  0,t  0,t  ,t  0
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Az (5.10a) és (5.10b) összefüggést behelyettesítve (5.7) egyenletbe kiszámítható a 

szögeltérés maximális és minimális értéke  ( k ) . Az (5.8) és (5.9) összefüggésekben

szerepel t1, azonban az (5.10) összefüggés független tőle. Trigonometrikus azonosságok 

felhasználásával felírható a szögeltérés szélső értéke. Az (5.11) összefüggéshez a további 

szükséges   korrekció t1 és k ismeretében dönthető el (5/4b. ábra):

 1( k ) arcsin k  (5.11a) 

 1( k ) arcsin k   (5.11b) 

A gyakorlatban jobban használható az )( f  kifejezés, ahol f a fordulatonkénti előtolás. k

kifejezhető a szerszámsugár és a fordulatonkénti előtolással:   frk  2 , amit

behelyettesítve az (5.11a) és (5.11b) egyenletekbe írható (5/5. ábra): 

  2( f ) arcsin f r     (5.12a) 

  2( f ) arcsin f r      (5.12b) 

5/5. ábra Az (5.12ab) és (5.13ab) kifejezés grafikonja, a konstansok: 

 0 1 2 30 0 2 0t ,t ,t ,t     

Az (5.12ab) összefüggés megadja a szögeltérés maximális és minimális értékét az f 

előtolás függvényében. Az (5.12ab) összefüggés nem értelmezhető, ha fr 2 . Az

(5.12ab) kifejezésre igaz, ha rf  , akkor közelítőleg lineáris, a számítás

egyszerűsíthető (5/5. ábra): 

  2)( rff (5.13a) 

 2( f ) f r      (5.13b) 

5.2.2 Szerszámhoz rögzített koordináta rendszer 

Az előző levezetésben 1  és 2  kifejezéseknél a szakadást korrekcióval lehetett

megszüntetni. Azonban a ciklois egyenletét szerszámhoz rögzített koordináta rendszerben 

felírva, 1t  és 2t  paraméterek megfelelő megválasztásával a korrekció figyelmen kívül 

hagyható. A szerszámhoz rögzített koordináta rendszer feltétele: mtt  , a többi konstans

 3210 ,,, tttt tetszőleges lehet. A cikloisgörbe szerszámhoz rögzített koordináta 

rendszerben történő felírásának részletesebb bemutatása a melléklet 3.1 fejezetében 

olvasható. A szerszámközéppont pályája, CX (t )  és CY ( t )  a következő egyenletekkel 

írható fel: 
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        10131 sincoscos)( ttttttttRtX mmC   (5.14) 

        10131 cossinsin)( ttttttttRtY mmC   (5.15) 

Az (5.14) és (5.15) egyenletekben a transzformációk sorrendje: eltolás  mtR  , forgatás 

 mt , eltolás ( 3tR   és 0tR  ), forgatás  0t . Felírhatók a cikoisgörbe egyenletei, X( t )  és 

Y( t )  szerszámhoz rögzített koordináta rendszerben: 

   21cos)( ttttrtXtX mC   (5.16) 

   21sin)( ttttrtYtY mC   (5.17) 

A radiánban vett meredekség korrekció nélkül: 

        
   















211

211

1
sincos

cossin
arctanarctan),(

ttktt

ttktt
tXtYtk  (5.18) 

A kör meredeksége  2( t )  a szerszámhoz rögzített koordináta rendszerben állandó. 

Tehát ),( kt  csak egy konstanssal térhet el az (5.18) összefüggéstől. Ha 0221  tt , 

akkor biztosan igaz: 2),(2   kt . Tehát 1t  vagy 2t  paraméterek közül az egyik 

tetszőlegesen megválasztható úgy, hogy nem szükséges korrekció. A meredekségek 

különbségét deriválva írható: 

     2

2212 )sin(21)sin(1),()(, kttkttkktttkt    (5.19) 

Az (5.19) és (5.8) összefüggés megegyező. A levezetést folytatva ),( kt  összefüggés is 

azonos lesz az (5.12ab) összefüggésekkel.  

5.2.3 Sebességvektorok felírása  

Egy másik megközelítésben vizsgálhatók a sebességvektorok. Ekkor az előtolás iránya, a 

szerszám pozíciója és szöghelyzete tetszőleges.  

A szerszámél egy pontjának sebessége  tv  az előtolási  fv  és a forgásból származó 

kerületi sebesség  rotv  összege: 

t f rotv v v   (5.20) 

A kerületi sebesség állandó S fordulatszámot feltételezve: 

rrSvv rotrot  2  (5.21) 

Az előtolási sebesség: 

 krfSvv ff   (5.22) 

Az előtolási és kerületi sebességek által bezárt szög: 

  22 22   tttt  (5.23) 

Az 5/6. ábra alapján felírható a cosinus tétel: 

 2 2 2 2t rot f rot fv v v v v cos        (5.24) 

 

5/6. ábra A sebességvektorok ábrázolása 



5. FEJEZET A síkbeli kilépési szög közelítő számításának hibája 

Póka György PhD értekezése 36 2021.01.12. 

Az 5/6. ábra alapján a kerületi sebesség és a szerszámél egy pontjának sebessége által 

bezárt szög  kt, . Felírható a cosinus tétel, ami megoldva  kt, -re: 

      rfrrotf vvvvvkt  2arccos, 222  (5.25) 

Behelyettesítve az (5.24) egyenletből vt-t: 

        cos2cosarccos, 22  rotfrotffrot vvvvvvkt  (5.26) 

Behelyettesítve az (5.21), (5.22) és (5.23) egyenleteket: 

       ttkkttkkt  2

2

2 sin21sinarccos,  (5.27) 

Az (5.27) egyenlet deriválása és egyszerűsítések után írható: 

       2

22 sin21sin1, kttkttktkt   (5.28) 

Az (5.28) egyenlet a negatív előjelet választva megegyezik (5.19) egyenlettel, tehát a 

sebesség vektorok felírása is ugyanarra az eredményre vezet. A levezetés egyszerűbb, 

mivel az arcus tangens függvény használata elkerülhető, így korrekció sem szükséges. 

5.3 A KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁS HIBÁJA KÖRÍVŰ ELŐTOLÁS ESETÉN  

A vizsgálat kiterjeszthető arra az esetre is, amikor a szerszámközéppont pályája egy   

sugarú kör. A szerszámpálya sugara felbontható két részre (5/7. ábra): 

RR    (5.29) 

 

5/7. ábra A szerszámpálya sugarának felbontása 

A szerszám mozgása leírható úgy, hogy az R sugarú kör csúszásmentesen legördül a ρ 

sugarú körön. Az (5.29) egyenletben 1  esetén a gördülés a kör külső oldalán, 

1  esetén pedig a kör belső oldalán történik. Körzseb marásánál 1  az 

egyenirányú, 1  az ellenirányú marás esete. Csapmarásnál 1  az ellenirányú, 

1  az egyenirányú marás esete. Ha az R sugarú kör szögsebessége  t , a ρ sugarú 

köré pedig  t , akkor írható: 

   ttR    (5.30) 

A sugarak és szögsebességek arányára bevezethető κ: 

   ttR    (5.31) 

A szerszám középpont pályájának sugara felírható  ,, kr  értékekkel, ha az (5.29) 

egyenletbe helyettesítjük a k r R  és (5.31) egyenleteket: 

     1kr  (5.32) 

A szerszám tényleges szögsebessége  t  felbontható az előtolásból adódó  t  

szögsebesség és a gördülőkör  t  szögsebességének összegére. κ segítségével  t  

kifejezhető külön-külön  t  vagy  t  szögsebességgel. 

     ttt    (5.33a) 

        tt  (5.33b) 

       tt  (5.33c) 
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 t  az (5.33b) és  t  pedig az (5.33c) egyenletből fejezhető ki  t  szögsebességgel: 

       tt  (5.34a) 

       tt  (5.34b) 

A szerszámközéppont sebessége az (5.31), (5.32) és (5.33c) egyenletek felhasználásával: 

               tkrtkrttv f   1  (5.35) 

Mivel  t  a szerszám tényleges szögsebessége, az f fordulatonkénti előtolás: 

   2 krf  (5.36) 

Az (5.3) és (5.4) egyenletek átalakításával felírható a szerszámél r sugáron lévő 

pontjának pályája, az epiciklois  1    vagy hipociklois  1    t paraméteres 

egyenlete: 

       trttX  coscos   (5.37) 

       trttY  sinsin   (5.38) 

A ciklois radiánban vett meredekségét az (5.31) és (5.32) egyenletek behelyettesítésével 

 t függvényében kapjuk: 

   
 

       
        


























ktt

ktt

tX

tY
kt





sinsin

coscos
arctanarctan,,1  (5.39) 

A radiánban vett meredekséget  t  függvényében az (5.33b) egyenletet az (5.39) 

egyenletbe helyettesítve kapjuk: 

   
 

       
        


























ktt

ktt

tX

tY
kt





sinsin

coscos
arctanarctan,,1  (5.40) 

A szögelfordulás t paraméteres függvénye az (5.40) egyenletben  t , az (5.39) 

egyenletben  t . Mindkét egyenletben csak   ,,k  konstansok szerepelnek. Mivel a 

görbe irányított, ezért a radiánban vett meredekség a   1  tartományba kell essen. 

Azonban az arcus tangens függvény használata miatt a meredekség kisebb tartományba 

esik: 22 1   , emiatt korrekció szükséges. A korrekció megállapításához 

szükséges )(tX   és )(tY   komponensek előjele. Az előjel megállapításához célszerű 

)(tX   és )(tY   zérushelyeit megkeresni. Azonban   0 tX  és   0 tY  nem oldható 

meg  t  illetve  t -re. A korrekció,  tcorr  az (5.5) egyenlet szerint írható fel. A kör 

egyenlete és meredeksége egyszerűen felírható  t  és  t  függvényében is. A ),,(  kt  

szögeltérés felírható a kör és ciklois radiánban vett meredekségének különbségével: 

    ,,),,(,,),(),,( 1122 ktcorrktktcorrtkt   (5.41) 

Az (5.41) egyenletben csak   ,,k  konstansok és a szögelfordulás t paraméteres 

függvénye,  t  vagy  t  szerepel. Megjegyzendő, hogy   0,,   kt , tehát a 

szögeltérés nem függhet κ-tól. A szögeltérés maximális vagy minimális értéke az (5.41) 

egyenlet deriválásából kapható meg, mely egyszerűsítések után a következő: 

         2cos21cos1,, ktktktkt    (5.42) 

                2cos21cos1,, ktktktkt

 (5.43) 

Az (5.43) egyenletbe behelyettesítve az (5.34a) kifejezést, csak      konstans 

szorzóval tér el (5.42) egyenlettől. Az (5.42) és (5.43) kifejezések nevezője k1  esetén 

biztosan nagyobb, mint 0, tehát a két egyenlet folytonos. Ha az (5.42) és (5.43) kifejezés 
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számlálója egyenlő 0-val, ott várható szélsőérték. A számláló rendezve megadja a 

szélsőérték helyét: 

    kt   1arccos  (5.44) 

          kt 1arccos  (5.45) 

Behelyettesítve az (5.44), (5.42) illetve (5.45) egyenleteket az (5.43) összefüggésbe, 

egyszerűsítések után, valamint       212cotarctan nxx  és 

   nxx 2tanarctan  , ahol n egész szám, összefüggések felhasználásával írható: 

       kkk   1arcsin1arccos2,  (5.46a) 

       1 2 1 1k , arccos k arcsin k            (5.46b) 

Az (5.46ab) összefüggés szerint bármelyik szögsebesség használatánál a szögeltérés 

maximális vagy minimális értéke megegyező, csak k és σ függvénye, és független az 

előtolás sugarától, tehát κ-tól. Az (5.46ab) összefüggés megegyezik az egyenes előtolás 

esetén kapott (5.11ab) összefüggéssel, ha      nkk 2,,  , ahol n egész szám. 

5.4 1. TÉZIS  

Síkmarásnál az elméletileg pontos ciklois szerszámpályát körrel közelítve, ha 2f r , 

egyenes és kör mentén történő előtolás esetén a kilépési szög tényleges és közelítő értéke 

közötti eltérés egy zárt tartományba esik, a tartomány határai egzaktul kifejezhetők:  

   2 2arcsin f r arcsin f r      (T1.1) 

Az összefüggés a gyakorlatban kielégítő pontosságot nyújt rf   esetén 

 2 2arcsin f r f r   behelyettesítéssel. 

Ahol:  

f fordulatonkénti előtolás 

r szerszámsugár 

  a kilépési szög közelítő és elméleti értéke közötti különbség, (αt - αa )  

αt a kilépési szög elméleti értéke 

αa a kilépési szög közelítő értéke 

5.5 A KILÉPÉSI SZÖG HATÁSÁNAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA  

A kilépési szög hatását síkmarásnál vizsgáltam. A kísérlethez a 4. fejezetben bemutatott 

szerszámgépet, anyagminőséget és a 4/1. táblázat 1. szerszámát használtam. A 

forgácsolási paraméterek az 5/1. táblázatban, a munkadarab geometria pedig az 5/8a ábrán 

láthatók. A munkadarab ferde élére illesztett vizsgálati koordináta rendszer az 5/8b ábrán 

látható. A szerszám P1 pontból P2 pontba haladt egyenes mentén, ellenirányú marással. A 

kilépések helyének, a metszéspontok és a kilépési szög meghatározásához olyan 

koordináta rendszert célszerű felvenni, melynek x tengelye egybeesik a ferde élszakasszal, 

nullpontja pedig a ferde élszakasz és a munkadarab baloldali kontúrjának metszéspontja 

(5/8b ábra).  

 
Előtolási sebesség vf mm/perc 500 Átmérő  ØD mm 50,0 

Fordulatonkénti előtolás f mm/ford 0,25 Fordulatszám n ford./perc 2000 

Fogankénti előtolás fz mm/fog 0,25 
Forgácsoló- 
sebesség 

v m/perc 314,2 

Fogszám z db 1 Fogásmélység ap mm 1,0 

5/1. táblázat Kísérlethez használt forgácsolási paraméterek 
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5/8. ábra a) Kísérleti munkadarab geometria b) A ferde élhez igazított koordináta rendszer és a 

szerszámcsúcs pályája 

A kísérletet először száraz megmunkálással, majd hűtő-kenő folyadék használatával 

végeztem. A száraz megmunkálásról készült képek az 5/9-10abc ábrákon láthatók, a hkf 

megmunkálás képei pedig az 5/11-12abc ábrákon láthatóak. Az egy sorozatban készült 

képek méretaránya megegyező. A felső sarkokba elhelyezett zöld négyzet oldala illetve a 

benne elforgatott rózsaszín négyzet átlója 1 mm-nek felel meg a képen. A ferde él mentén 

változó hosszméretű sorja keletkezett. A sorja hosszméretét szubjektíven értékelem az 5/2. 

táblázatban, mivel a kísérlet elvégzésekor még nem állt rendelkezésemre a 8. fejezetben 

bemutatott mérési módszer. A felvételeket OLYMPUS sztereo mikroszkóphoz 

csatlakoztatott OLYMPUS C4040Z típusú digitális fényképezővel készítettem A képek 6-7 

mm-es tartományt fednek le az x tengely mentén, a táblázatban a középpont becsült 

pozíciója látható.  

A kísérleteket elvégezve a ferde él mentén 80…120 mm tartományban keletkezett a 

legnagyobb, 20 és 150 mm környezetében pedig minimális hosszméretű sorja. A 80…120 

mm tartományokhoz tartozó kilépési szög, α =113…85°, 20 mm-nél α=162,5°, 150 mm-

nél α=60°. A kísérlet alapján tehát sorjaképződés szempontjából kedvező, ha kilépési szög 

értéke 60°és 162,5°. A hűtő-kenő folyadék használatával az 5/11. és 5/12. ábrák alapján a 

sorja mérete kismértékben csökkent.  

   

 a) b) c) 

5/9. ábra A sorjás kontúr képe különböző helyeken száraz megmunkálással a) x=80 b) x=123 c) x=162,5 

   

 a) b) c) 

5/10. ábra A sorjás kontúr képe különböző helyeken száraz megmunkálással a) x=11 b) x=18 c) x=34 
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 a) b) c) 

5/11. ábra A sorjás kontúr képe különböző helyeken hkf használatával a) x=96 b) x=111 c) x=157 

   

 a) b) c) 

5/12. ábra A sorjás kontúr képe különböző helyeken hkf használatával a) x=16 b) x=32 c) x=71 

Á
br

a 

M
eg

m
un

ká
lá

s 
típ

us
a 

B
ec

sü
lt 

po
zí

ci
ó 

(m
m

) 

B
ec

sü
lt 

ki
lé

pé
si

 
sz

ög
 (°

) 

So
rja

 n
ag

ys
ág

a 

Ér
té

ke
lé

s 

Á
br

a 

M
eg

m
un

ká
lá

s 
típ

us
a 

B
ec

sü
lt 

po
zí

ci
ó 

(m
m

) 

B
ec

sü
lt 

ki
lé

pé
si

 
sz

ög
 (°

) 

So
rja

 n
ag

ys
ág

a 

Ér
té

ke
lé

s 

5/9c száraz 162,5 44,8 minimális legjobb 5/11c hkf 157,0 52 minimális legjobb 

5/9b száraz 123,0 83 kicsi elfogadható 5/11b hkf 111,0 92 kicsi elfogadható 

5/9a száraz 80,0 113 nagy rossz 5/11a hkf 96,0 102 közepes rossz 

5/10c száraz 34,0 148 kicsi elfogadható 5/12c hkf 71,0 120 minimális legjobb 

5/10b száraz 18,0 165 kicsi elfogadható 5/12b hkf 32,0 150 kicsi elfogadható 

5/10a száraz 11,0 175 minimális legjobb 5/12a hkf 16,0 167 kicsi elfogadható 

5/2. táblázat A munkadarab élén képződött sorja értékelése 

A kilépési szög elméletileg pontos értékének meghatározásához a ferde élhez igazított 

koordináta rendszerben az Y komponens egyenlet 0-nál vett metszéspontjait kell 

kiszámítani. A megoldandó egyenlet transzcendens, ezért numerikusan oldható meg. A 

metszéspontok meghatározását Maple 13 szoftverben írt egyéni programmal készítettem. 

A metszéspontok száma a beállított paraméterekkel 642 db. 

A metszéspontokban meghatároztam a kilépési szög közelítő (αa) és elméletileg pontos 

értéke (αt), valamint az elméleti forgácsvastagságot. A kilépési szög értéke 0...+π 

tartományban változik. Az 5/13a ábrán a kilépési szög π-hez viszonyítva (α/π), a 

forgácsvastagság pedig a fogankénti előtoláshoz viszonyítva (h/fz) látható a munkadarab 

élhosszának (x) függvényében. Az 5/13b ábrán a kilépési szög közelítő számításának a 

hibája, φ=αt-αa látható a metszéspontokban, a munkadarab élhosszának (x) függvényében. 

Az 1. tézisben bemutatott egyenletnek megfelelően a beállított paramétereknél a 

legnagyobb hiba ±5,5 szögperc, ennek hatása jelentéktelen. A gyakorlatban általánosan 

használt szerszámátmérő és előtolás értékekhez kielégítő pontosságú eredményt biztosít a 

kilépési szög közelítő számítása. 
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Az 5/14. ábrán a szerszám kilépése figyelhető meg részletesen az 5/8. ábrán bemutatott 

munkadarab esetén; a fogankénti előtolás a szemléltetés miatt jelentősen felnagyított. Az 

1/16. ábra jelöléseit használva a fogásban levő élhossz kék színnel jelölt, ha a B pont lép ki 

a munkadarabból, 11BAi ℏ . Ha pedig az A pont lép ki a munkadarabból, zöld színnel 

jelölt, 11BAi ℏ . A kilépés tehát nem egy pontban történik (csak különleges esetben). 

Vékony piros vonal köti össze a szerszám aktuális középpontját az A2 pontokkal. Található 

olyan kilépési szög, ahol az A és B pont gyakorlatilag egyszerre lép ki (J részlet). E 

kilépési szög alatt a szerszám B pontja előbb lép ki, mint az A (I részlet). Ez esetben a főél 

már nem, csak a mellékél forgácsol (κr=90°, κ’r=0° és γn=0° feltételezéssel), 

szabadforgácsolás jön létre. A határérték felett pedig a szerszám A pontja lép ki előbb, 

mint a B pont (K részlet). A határértéket befolyásolja a szerszám munkasíkbeli 

homlokszöge, ahogyan a két pont közötti szögelfordulás és a fogásban levő élhossz 

nagyságát is. 

Bevezethető a fogásban levő élhossznak a kilépésnél vett nagysága, ħki amelyet a 

szerszámél aktuális helyzetén felvett A’i és B’i pont határoz meg. Ha a B pont lép ki 

először a munkadarabból, akkor B’i a szerszámél és a munkadarab kontúr metszéspontja 

lesz és az A2 B1 szakaszon helyezkedik el. A’i pedig a szerszámél aktuális pontja lesz A1 és 

A2 pontok által kijelölt ívszakaszon (5/14. ábra I részlet). Ha az A pont lép ki először a 

munkadarabból, akkor A’i a szerszámél és a munkadarab kontúr metszéspontja lesz és az 

A2 B1 szakaszon helyezkedik el. B’i pedig a szerszámél aktuális pontja lesz B1 és B2 pontok 

által kijelölt ívszakaszon (5/14. ábra K részlet). Kilépés során tehát ħki és hki fokozatosan 

csökken 0-ra. A csökkenés sebességét a szerszám és munkadarab geometria valamint az 

alkalmazott előtolási irány is befolyásolja. Megvizsgálva a kilépés kezdő (ti) és befejező 

(tii) pontja között a szerszám szögelfordulását, az 5/13c diagramon látható, hogy ha γf >0°, 

akkor a kilépéshez a szerszám szögelfordulásának tartománya (  ii it t t   ) nagyobb 

lesz. Ez feltételezésem szerint befolyásolja a sorjaképződést a kilépési sorrend és kilépési 

szög mellett. A jelenség vizsgálata speciális, változtatható munkasíkbeli homlokszögű 

szerszámot igényel, ennek kifejlesztése azonban meghaladta jelen kutatás kereteit. 

A 9. fejezetben az egyszerűbb kezelhetőség miatt a kilépést egy pontnak feltételeztem. A 

forgácsvastagságot egyszerűsítve a kilépés kezdő (hi) és befejező (hii) pillanatában vett 

értékek átlagából számítottam. hi és hii értéke 11BAi ℏ  és 22 BAii ℏ  szakaszok alapján 

határozható meg úgy, mintha a szerszám horonyban dolgozna. Megjegyzendő, hogy ha 

0f    akkor ħ=h. A forgácsvastagság számítási módszere részletesen a 7. fejezetben 

található. A kilépés pontjában a forgácsvastagság 0...fz tartományban változik.  

Az 5/13a ábrán a kilépési szög π-hez viszonyítva (α/π), a forgácsvastagság pedig a 

fogankénti előtoláshoz viszonyítva (h/fz) látható a munkadarab élhosszának (x) 

függvényében. Az így képzett arányszámokkal egy diagramban ábrázolható a kilépési 

szög és a forgácsvastagság. A kilépési szög mellett a forgácsvastagság is változik, így a 

kísérlet rávilágít arra, hogy a kilépési szög hatása nem egyértelmű. Indokoltnak tartottam a 

forgácsvastagság hatását a kilépési szögtől elkülönítve megvizsgálni, további részletes 

elemzés a 9. fejezetben található. 
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 a) b) 

 

c) 

5/13. ábra a) A kilépési szög és a forgácsvastagság a metszéspontokban; b) Az elméleti és 

közelítő kilépési szög közötti különbség, bejelölve a minimumérték c) A szerszám A és B pontja 

közötti szöghelyzet különbsége kilépésnél. 

  

   

5/14. ábra A szerszámélen felvett A és B pontok kilépési sorrendjének vizsgálata (γf =13,9°) 
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6. SZERSZÁMPÁLYÁK GENERÁLÁSA 

6.1 A PÁLYAGENERÁLÁS EGYENLETEI  

Először tetszőleges munkadarab kontúrhoz állandó kilépési szöget biztosító pályák 
felírásával foglalkoztam. Legyen a munkadarab kontúrja síkbeli és leírható két 
paraméteres egyenlettel (X(t) és Y(t)). A kilépési szög egyszerűsített számítását 
alkalmazva legyen a szerszámot jelképező kör és a munkadarab kontúr metszéspontja 
tetszőlegesen felvéve M pontba (6/1. ábra). Ekkor a szerszám középpontja egy körön 
helyezkedhet el, melynek sugara azonosan egyenlő a szerszám sugarával és középpontja 
éppen a metszéspont. A szerszám középpontjának meghatározásához szükséges a kilépési 
szög előírt értéke és a munkadarab kontúr metszéspontbeli érintője. A kontúr adott 
pontbeli meredeksége és radiánban vett meredeksége analitikusan megkapható: 

        t arctan dY t dt dX t dt   (6.1) 

Az érintőnek irányítottnak kell lennie, a szerszám előtolási irányát is figyelembe kell 
venni. Ez azt jelenti, hogy  t  függvény értékkészletének legalább 2π nagyságú 

tartományúnak kell lenni. A (6.1) összefüggés azonban –π/2…π/2 közötti értéket ad, ezért 
többnyire korrigálni kell ±π értékkel. Célszerűbb a (6.2) felírást használni, amelynek  
–π…π az értékkészlete (levezetése a melléklet M6.1 fejezetében található) és nem 
szükséges korrekció. 

             2 2
2t arctan dX t dt dY t dt dX t dt dY t dt         

 (6.2) 

A kilépési szöget a metszéspontbeli érintőre, mint bázisra kell felmérni úgy, hogy 
valóságos kilépés történjen. A szerszám középpontjának a pályája így:  

        2centerX t X t r cos t        (6.3) 

        2centerY t Y t r sin t        (6.4) 

A (6.3) és (6.4) egyenletekben a szögértékek előtti előjel ha negatív, a szerszám az 
óramutató járásával megegyezően forog, és nem lép ki a munkadarabból, ha pozitív, az 
óramutató járásával ellentétesen forog, és kilép a munkadarabból.  

A munkadarabok kontúrja leggyakrabban egyenesekből és körökből áll. Egyenes 
munkadarab kontúr meredeksége konstans, a kontúrtól vett eltolás (K-K’) is konstans. A 
(6.3) és (6.4) egyenletek alapján a szerszámpálya egyenes lesz és hossza megegyezik a 
munkadarab kontúr hosszával (6/1a ábra). 

          
 a) b) 

6/1. ábra a) Szerszámpálya generálása egyenes és b) kör kontúrhoz 

Ha a kontúr kör, akkor annak középpontja K2, a szerszám középpontja K és a kontúr 
adott pontja M egy háromszöget jelöl ki (6/1b ábra). A háromszög egyik oldala, K2-M a 
kontúr kör sugara, R, másik oldala, M-K a szerszám sugarával, r-el egyezik meg, e két 
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oldal hossza nem változik. A két oldal, K2-M és M-K által bezárt szög is állandó, mivel M-
hez tartozó érintő mindig merőleges K2-M-re, és a hozzáadott vagy levont α kilépési szög 
is állandó. Ebből következik, hogy a K-K2 oldal is állandó nagyságú, és a K2 pont körül 
forgatjuk el. Tehát a szerszám középpontjának pályája, K-K’ egy kör. A pálya sugara 
cosinus tétellel vagy a (6.3) és (6.4) egyenletekből számítható.  

Fontos megjegyezni, hogy nem érintőlegesen csatlakozó, töréspontot tartalmazó kontúr 
esetén a (6.3) és (6.4) egyenletek segítségével létrehozott szerszámpálya nem lesz 
folytonos vagy önmetsző lesz. A nem folytonos pálya szerszámsugarú körívvel 
folytonossá tehető, az önmetsző pályák pedig a metszésponton túlnyúló szakasz 
elhagyásával javíthatók. 

A sorjaképződés szempontjából legkedvezőbb kilépési szög értékére érdemes egy 
tartományt megadni. Ezt egyrészt a sorja kisebb-nagyobb méretszóródása indokolja. 
Másrészt az, hogy ebben az esetben a megadott tartományhoz egy zárt terület tartozik. A 
területen belül a szerszám bizonyos feltételek mellett tetszőlegesen mozoghat, ami jól 
kihasználható a töréspontok és önmetsző részek simításánál. 

Egyenes mdb kontúr esetén a területet két egyenes és két szerszámsugarú körív határolja 
(6/2a ábra). Kör munkadarab kontúr esetén a határoló görbék két kör és két 
szerszámsugarú kör. (6/2b ábra). 

         
 a) b) 

6/2. ábra a) Egyenes kontúrhoz és b) kör kontúrhoz tartozó területek 

6.2 GYAKORLATI ALKALMAZÁS  

Megvizsgálhatók a pályagenerálás gyakorlati alkalmazási lehetőségei a 6.1 részben 
leírtak felhasználásával. Ehhez egy a 6/3. ábrán látható egyszerű kísérleti munkadarab 
geometriát hoztunk létre, ami összesen 15 pontból és 15 szakaszból áll, melyek közül 6 
egyenes és 9 kör. A körök sugara a síkmarást végző szerszám sugaránál nagyobb, kisebb, 
kisebb mint a fele, és 0 ami egy sarokpont (él). A csatlakozó elemek minden esetben 
egymásnak érintői, kivétel a jobb alsó sarokpont. 

  

   a)      b) 

6/3. ábra a) Kísérleti munkadarab geometria és b) hagyományos megmunkáláshoz tartozó 
szerszámpálya 
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Megemlítendő, hogy a dolgozatban bemutatott kísérleti geometriák esetén egyenirányú 
marással dolgozva elkerülhető a kilépés. A dolgozatban azonban az ellenirányú marást 
vizsgálom, ahol a szerszámél munkadarabból történő kilépésekor sorja keletkezhet. A 
később bemutatott (6/11. ábra) esettanulmány rávilágít arra, hogy számos esetben nem 
kerülhető el a kilépés, tehát szükséges azok vizsgálata.  

A (6.3) és (6.4) egyenletek segítségével tetszőleges, állandó kilépési szöghöz tartozó 
pálya előállítható (6/4. ábra). Ha a körüljárási irány az óramutató járásával ellentétes, a 0 
fokos kilépési szöghöz tartozó pálya megfelel az NC programozásban használt 
kontúrgenerálás G42 (szerszám a jobb oldalon) esetének, míg a 180°-hoz tartozó pálya 
G41-nek (szerszám a bal oldalon). 

 
6/4. ábra A kísérleti munkadarab ellenirányú marásához tartozó szerszámpályák, a kilépési szög 

0-180° közötti 

A 6/4. ábráról jól látható, hogy a pálya pontjai szerszám sugarú kör mentén mozdulnak 
el, melyek középpontja a munkadarab megfelelő pontja. (Néhány szerszámpálya kiemelve 
a 6/5abcd ábrákon is látható.) A jobb alsó sarokpont miatt szakadás lépne fel, a pálya egy 
szerszámsugarú körívvel tehető folytonossá. Emiatt a szerszámpálya 16 szakaszból áll (+1 
szakasz a munkadarab kontúrhoz képest).  

A kilépési szög hatását síkmarásnál vizsgáltam. A kísérlethez a 4. fejezetben bemutatott 
szerszámgépet, anyagminőséget és a 4/1. táblázat 2. szerszámát használtam. A 
forgácsolási paraméterek az 6/1. táblázatban, a munkadarab geometria pedig az 6/3a ábrán 
láthatók. 

 
Előtoló sebesség vf mm/perc 320 Átmérő  ØD mm 50,0 

Fordulatonkénti előtolás f mm/ford 0,20 Fordulatszám n ford./perc 1600 

Fogankénti előtolás fz mm/fog 0,20 
Forgácsoló- 
sebesség 

v m/perc 251,3 

Fogszám z db 1 Fogásmélység ap mm 1,0 

6/1. táblázat Kísérletnél használt forgácsolási paraméterek 

Az elvégzett kísérletek során a kilépési szög beállított értékei 60, 90 és 165 fok voltak. 
Referenciaként hagyományos síkmarással is végeztünk kísérletet, száraz megmunkálással 
és hűtő-kenő folyadékkal. A szerszám középpontja sorrendben a P1, P2, P3, P4 pontokba 
mozdul el (6/3b ábra). A sorjaképződés szempontjából kedvezőnek feltételezett a 60°, 
165°; kedvezőtlennek pedig 90°. A szerszám a jobb alsó sarokpont környezetéből indult, a 
kontúrt az óramutató járásával ellentétes irányban járta körül, ellenirányú marással. A 
kísérletet száraz megmunkálással és hűtő-kenő folyadékkal is elvégeztem. A forgácsolás 
elvégzése után a kontúrelem minden egyes részletéről fénykép készült, a teljes képsorozat 
a CD mellékleten található. A felvételeket OLYMPUS sztereo mikroszkóphoz 
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csatlakoztatott OLYMPUS C4040Z típusú digitális fényképezővel készítettem Egy 
képsorozaton belül a leképezett területek nagysága állandó, a számítások eredménye a 6/2. 
táblázatban látható. A 6/6-6/8abcd ábrákon egy R30 sugarú kör és egy egyenes (5. és 7.) 
kontúrelem képe látható. 

 
Megmunkálás Kilépési szög (fok) a' (mm) b' (mm) 

száraz 60 6,11 4,58 

hkf 60 6,73 5,05 

száraz 90 7,65 5,74 

hkf 90 6,30 4,73 

száraz 165 7,52 5,64 

hkf 165 6,42 4,82 

száraz hagyományos 6,00 4,50 

hkf. hagyományos 5,67 4,25 

6/2. táblázat A különböző kilépési szöghöz tartozó képek valós mérete 

 

      
a) b) c) d) 

6/5. ábra Megmunkálás hűtő-kenő folyadékkal, R30 sugarú kör kontúrelem képe a) 
hagyományos megmunkálással b) 60° c) 90° d) 165° kilépési szöggel 

      
a) b) c) d) 

6/6. ábra Megmunkálás hűtő-kenő folyadékkal, egyenes kontúrelem képe a) hagyományos 
megmunkálással b) 60° c) 90° d) 165° kilépési szöggel 
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a) b) c) d) 

6/7. ábra Megmunkálás szárazon, R30 sugarú kör kontúrelem képe a) hagyományos 
megmunkálással b) 60° c) 90° d) 165° kilépési szöggel 

     
a) b) c) d) 

6/8. ábra Megmunkálás szárazon, egyenes kontúrelem képe a) hagyományos megmunkálással 
b) 60° c) 90° d) 165° kilépési szöggel 

A sorja hosszméretét szubjektíven értékelem a képsorozatok (részlet: 6/5-8abcd) alapján 
a 6/3. táblázatban, mivel a kísérlet elvégzésekor még nem állt rendelkezésemre a 8. 
fejezetben bemutatott mérési módszer. A kísérletek alapján ha a kilépési szög értéke 60° 
igen kisméretű, 165° mellett minimális volt a sorja mérete. A képek alapján 
megállapítható, hogy a hűtő-kenő folyadék kismértékben csökkenti a sorjaképződést. A 
kísérletek alapján a kilépési szög szabályozása, ellenőrzött értéken tartása hatékony 
megoldás a sorjaképződés csökkentésére. 

 

Ábra 
M. 
típus. 

Kilépési 
szög 

Sorja 
nagysága 

Értékelés Ábra M. típus. 
Kilépési 
szög 

Sorja 
nagysága 

Értékelés 

6/5-
6a 

száraz 
hagyo-
mányos 

kicsi-
közepes 

rossz 6/7-8a hkf 
hagyo-
mányos 

kicsi-közepes rossz 

6/5-
6b 

száraz 60 kicsi elfogadható 6/7-8b hkf 60 igen kicsi jó 

6/5-
6c 

száraz 90 nagy rossz 6/7-8c hkf 90 
közepes-
nagy 

rossz 

6/5-
6d 

száraz 165 minimális legjobb 6/7-8d hkf 165 minimális legjobb 

6/3. táblázat A munkadarab élén képződött sorja értékelése 

A szerszámpályák tovább vizsgálhatók abból a szempontból, hogy szükséges-e további 
megmunkálás, tehát maradnak-e belső szigetek. A bemutatott speciális pályák azonban 
nem minden esetben biztosítják a teljes felület megmunkálását. A belső megmaradó 
területeket a szerszámpálya megfelelő meghosszabbításával lehet eltávolítani. A belső 
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megmaradó sziget alakját célszerű ehhez előre meghatározni, lényegében a 
szerszámpályák egyenközű görbéjét kell ismerni. A 6/9abcd ábrákon a pályán 
végigvezetett szerszám folytonos belső és külső burkolója látható. A burkoló kirajzolása 
bonyolult feladat, mivel a szerszámpálya több töréspontot tartalmaz, görbülete sokszor 
kisebb a szerszámsugárnál, valamint önmagát is többször átmetszheti. 

  
 a) b) 

       
 c) d) 

6/9. ábra A belső megmaradó terület meghatározása a) 60° b) 72° c) 90° és d) 165°-os kilépési 
szögnél; L a pálya hossza 

Megfigyelhető, hogy a szerszámpályák a hagyományos síkmarással összehasonlítva 
mintegy 1,5-szer hosszabbak, azonkívül sok töréspontot tartalmaznak. Összehasonlítva a 
6/9abcd ábrákat, egyedül 165° esetén nincs belső megmaradó terület. Levonható az a 
következtetés, hogy a kilépési szög csökkentésével nő a belső megmaradó terület 
nagysága. A felsorolt tulajdonságok hátrányosak, mert jelentősen megnövelhetik a 
megmunkálási időt. Az állandó kilépési szöget biztosító speciális pályák használatával 
történő megmunkálás csak akkor gazdaságos - feltételezve, hogy minimális sorja képződik 
a munkadarab élein -, ha a hagyományos síkmaráshoz képest mért többlet megmunkálási 
idő legfeljebb a sorja eltávolításának idejével egyenlő. Ha tehát a speciális pályákkal a 
megmunkálás ideje kisebb, mint egy hagyományos megmunkálásnak és a sorja 
eltávolításának ideje, akkor érdemes azt alkalmazni. 

A 6/10ab ábrán vékonyfalú munkadarab geometria látható. A sorjaképződés 
szempontjából kedvező pályák létrehozása itt bonyolultabb, mint a 6/3a ábrán látható 
alakzatnál. Ha a szerszám a vonalkázott területeken belül halad, a kilépési szög 
105°...135° közötti lesz. A feltételezett szerszámsugár 20 mm. A választott 
paramétereknek itt nincs jelentőségük. A vonalkázott területek nem összefüggőek. A 6/10a 
ábrán a jobb alsó sarokpont környezetében egyetlen pontban érnek össze. A 6/10b ábrán a 
jobb alsó sarokpontból egy szerszám sugarú körívet berajzolva tehető zárttá a terület.  
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   a)      b) 

6/10. ábra a) A sraffozott területek 105°...135° közötti kilépési szöget biztosítanak a külső 
kontúrnál és b) a belső kontúrnál 

 
   a)      b) 

6/11. ábra a) Speciális, nem zárt munkadarab geometria. b) A vonalkázott területek 105°...135° 
közötti kilépési szöget biztosítanak; csak részlegesen fedik egymást. 

A 6/10. ábrán látható esetben még teljesíthető a kilépési szögre előírt követelmény, 
mivel vagy a külső vagy a belső élen lép csak ki a szerszám. Azonban bonyolultabb 
esetekben ez már nem biztosítható. A 6/11a ábra a munkadarab határoló görbéje nem zárt, 
vastagsága 10 mm, a lekerekítések sugara 15 mm, továbbá felbontható A-B, C-D és E-F 
szakaszokra. A feltételezett szerszámsugár most is 20 mm. Ha a szerszám a 6/11b ábrán a 
vonalkázott területeken belül halad, a kilépési szög 105°...135° közötti lesz. Ennél az 
alakzatnál akár több helyen is kiléphet egyszerre a szerszám. Ez egy komoly probléma a 
pályatervezésnél, ami csak a szerszámátmérő csökkentésével oldható meg, ami azonban 
jelentősen növelheti a megmunkálási időt. Egy másik, szakirodalomból is ismert 
megoldás, hogy prioritást rendelnek az élekhez aszerint, hogy mennyire fontos a termék 
működése és a sorja eltávolításának bonyolultsága szempontjából.  

Az állandó kilépési szöget biztosító szerszámpályák sorjaképződés szempontjából ugyan 
optimálisnak tekinthetők, azonban sok szempontból igen kedvezőtlenek, de az alább 
felsorolt szempontok alapján továbbfejleszthetők.  

 Úthossz csökkentése. 
 Csatlakozás érintőkkel. 
 Görbületi sugár változása. 
 Belső megmaradó terület minimalizálása. 
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 Szerszámátmérő ajánlás. 
 Kilépés egynél több pontban. 

Ha a kilépési szög egy megadott tartományon belül mozoghat, akkor a szerszámpálya 
könnyebben alakítható át úgy, hogy a fenti szempontoknak jobban megfeleljen.  

6.3 2. TÉZIS  

A szerszámél elméletileg pontos pályáját körrel helyettesítve, ha a munkadarab kontúrja 
síkbeli és leírható két paraméteres egyenlettel (X(t) és Y(t)), ellenirányú marás esetén 
állandó kilépési szöget biztosító szerszámpályák hozhatók létre az alábbi 
összefüggésekkel: 

        1 2centerX t X t r cos t        (T2.1) 

        1 2centerY t Y t r sin t        (T2.2) 

Ahol:  
t a szerszám szögelfordulásához tartozó paraméter 
α kilépési szög  

 t  a kontúr meredeksége radiánban, mely –π…π értékkészlettel a (T2.3) egyenlettel 

írható fel: 

             2 2
2t arctan dX t dt dY t dt dX t dt dY t dt         

 (T2.3) 
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7 A MUNKASÍKBELI HOMLOKSZÖG HATÁSA A 

FORGÁCSVASTAGSÁGRA SÍKMARÁSNÁL 

7.1 FORGÁCSVASTAGSÁG MEGHATÁROZÁSA A SZERSZÁM MUNKASÍKBELI 

HOMLOKSZÖGÉNEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL  

Az 5. fejezetben bemutatott kísérletnél a munkadarab ferde élszakaszán történő kilépés 
mellett változó méretű sorja képződött. A szerszám élének pályája véges számú pontban 
lép ki a munkadarabból, metszi a kontúrt. A metszéspontokban meghatározható a kilépési 
szög és a forgácsvastagság is. Megállapítható, hogy mindkettő értéke folyamatosan 
változik a szerszám haladása során, a változás jellege eltérő. A kilépési szög így nem 
egyértelműen befolyásolja a sorjaképződést. Feltételezésem szerint a forgácsvastagságtól 
is függ a sorja mérete, mert a kilépés pontjában létrejövő deformációt és anyagszakadást 
valamint szakítási felületet nagymértékben befolyásolja a forgácsolt keresztmetszet 
nagysága. A munkasíkbeli homlokszög közvetlen kapcsolatban áll a kilépési sorrenddel, 
ami a szakirodalom alapján befolyásolja a sorja méretét, továbbá a forgácsvastagság 
méretét és a forgácsoló erőt. Ezért ez a fejezet külön foglalkozik a munkasíkbeli 
homlokszög forgácsvastagságra és a forgácsolási erőre gyakorolt hatásával.  
Számos modellt készítettek a forgácsvastagság meghatározására, melyek azonban 

figyelmen kívül hagyják a szerszám munkasíkbeli homlokszögét, azt 0°-nak feltételezik. 
A munkasíkbeli homlokszög hatását nem vizsgálták a szakirodalomban. E fejezetben a 
már létező módszerek továbbfejlesztését mutatom be. A továbbfejlesztett módszerekben a 
munkasíkbeli homlokszög egy változtatható paraméter. A bemutatott módszereket 
pontosságuk és számítási igényük szerint hasonlítom össze, majd kísérleti eredményekkel 
ellenőrzöm. 

7.1.1 Forgácsvastagság definiálása   

Az 7/1a ábrán látható esetet vizsgálva a szerszám egy egyenes hornyot munkál meg 
telibe marással. Az egyszerűbb tárgyalás miatt legyen a szerszám egyenes élű, fő-
élelhelyezési szöge 90r    valamint mellékél elhelyezési szöge 0r'   . A vizsgált él 

szakaszosan forgácsol. Kis előtolás esetén a forgácsolás tartománya közelítőleg 180°, a 
tényleges tartomány azonban valamivel nagyobb. A forgácsvastagság 0-ról fokozatosan 
növekszik majd csökken 0-ig. Ha a szerszám munkasíkbeli homlokszöge 0f    (2/3. 

ábra), az elméleti forgácsvastagság legnagyobb értéke zh f , a forgács keresztmetszet 

pedig pa h a  .  

  

 a) b) 

7/1. ábra a) Horonymarás vázlatos képe b) az elméleti forgácsvastagság síkmarásnál 
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A terhelés szempontjából mértékadó keresztmetszet meghatározásakor figyelembe kell 
venni, hogy a vizsgált él forgáccsal érintkező pontjaiban a sebességvektorok iránya és 
nagysága különböző. A 0f    feltételezést használó modell esetén ez elhanyagolható, 

jelentéktelen hatású, mivel zf r  és a sebességvektorok közelítőleg merőlegesek a 

szerszámélre. Ha azonban 0f    és fz javaslatom szerint a szerszámátmérő 5%-át 

meghaladja, figyelembe kell venni a sebességvektorok hatását, a számítás ekkor 
bonyolultabb.  
A továbbiakban ħ-val a fogásban levő élhosszat jelölöm. ħ geometriailag meghatározható 

a szerszámélen felvett pontok pályájának segítségével. Közelítőleg igaz a következő 

összefüggés:   fh cos  ℏ . Az elméleti forgácsvastagság e fejezetben bemutatott új 

módszerrel meghatározott értéke ĥ . Meghatározásakor ħ nagyságát kell a 

sebességvektorok irányát figyelembe véve korrigálni. ĥ  fizikailag nem mérhető.  
A fogásban levő élhossz, ħ nagyságát a vizsgált él P1 és az előrébb járó él P2 pontjának 

pályája határozza meg (7/1b ábra). 
A forgácsvastagság meghatározásához feltétlenül szükséges a szerszámélen egy adott 

pont, P1 elméletileg pontos pályájának, a cikloisgörbének pontos leírása. A görbe 
egyenlete ismert, tetszőlegesen transzformálható (eltolható és elforgatható) továbbá 
felírható szerszámhoz rögzített koordináta rendszerben. A cikloisgörbe egyenleteinek 
levezetése a melléklet 3.1 részében található. 

7.1.2 Szerszám modell  

A marószerszámok általában rendelkeznek bizonyos nagyságú munkasíkbeli 
homlokszöggel: 0f  . A szerszám forgácsoló éle és a forgási középpont távolsága 

ekkor: 0ed  (7/2. ábra). A szerszámkatalógusokban gyakran nem adják meg f  pontos 

értékét. Koordináta mérőgép segítségével azonban ed lemérhető, és meghatározható a 
munkasíkbeli homlokszög: 

 f arcsin ed r   (7.1) 

    

 a) b) 

7/2. ábra a) Szerszám geometria modellje, b) szerszám modellbe rajzolható háromszög 

A szerszámél lehetséges legnagyobb dolgozó hossza le. A szerszámélen bármely pont 
megadható s paraméterrel. Az P1(s) ponthoz tartozó sugár: 

   22 sleds e   (7.2) 

A (7.2) kifejezés alapján   rs  0  és   edls e  . A szerszámél szöghelyzete 

bármely t pillanatban ismert:  1 2m ft t t t      . A szögérték és s ismeretében egy 

eltolás segítségével felírható a szerszámél tetszőleges pontjának a pályája: 

     1 2E m fX s,t X t s cos t t t t          (7.3) 
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     1 2E m fY s,t Y t s sin t t t t          (7.4) 

Munkadarabhoz rögzített koordináta rendszer esetén 0mt .  

Tekintsük a 7/2a ábrán P1 és P2 pontokat, melyek azonosak az 7/1b ábrán láthatókkal, és 
a továbbiakban a forgácsvastagság meghatározásához szükségesek. P1 pont pályája 

meghatározható s=0-t behelyettesítve (7.3, 7.4) egyenletekbe:    
 




tyP

txP
tP

1

1
1 . P2 pont 

pályája hasonlóan írható fel, a megfelelő konstansok felhasználásával (ld. Melléklet 3.1.): 

   
 




tyP

txP
tP

2

2
2 . 

 

7/3. ábra Sebességvektorok iránya az él mentén 

A szerszámélen kijelölt pontok sebességének nagysága és iránya is különböző. A 
sebességvektorok éllel bezárt szögének (  V s,t ) ismerete szükséges, mert nagy előtolás 

esetén összegezett hatása jelentős (7/3. ábra): 

          1 2V E E m fs,t arctan Y s,t t X s,t t t t t t            (7.5) 

7.1.3 Forgácsvastagság meghatározása  

Az fogásban levő élhossz a szerszámél, valamint  1P t  és  2P t  görbék 

metszéspontjából számítható. A forgácsolás tartományának kezdő- és végpontja  1P t  és 

 2P t  két metszéspontja: Ip1 és Ip2. A paraméterek értékei a metszéspontokban (7/4. 

ábra): 121
1,21,1

Ip
t

P
t

P 





 és 221
2,22,1

Ip
t

P
t

P 





.  

 
7/4. ábra Metszéspontok keletkezése P1 és P2 pontok pályáin 

A vizsgált élhez tartozó  2,11,1 ,  határokon belül az él biztosan forgácsol. A tartományt 

N részre osztva a vizsgálati pillanatok:   Nii 1,12,11,1,1  , ahol i=1…N. Minden 
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egyes 1,i  pillanatban a vizsgált él és az előrébb járó élen P2 pályájának metszéspontja, 

illetve  i,2  keresett.  

A szerszámél egy tetszőleges helyzetében meghatározott 







i

i

i

i yip

xip
ip

t
P

1

1
11

,1
 és 

2

2
2 2

2
i

i
,i i

ip x
P ip

t ip y


  
 metszéspontok távolsága a fogásban levő élhosszal egyezik meg: 

   2 2
1 2 1 2i i i i iip x ip x ip y ip y   ℏ  (7.6) 

Belátható, ha  1P t  és  2P t  egy-egy cikloisgörbe egyenlete, akkor a ħ nem 

határozható meg analitikusan. A metszéspontok kiszámításához numerikus vagy közelítő 
módszereket szükséges használni. Az alábbiakban a már létező módszerek tovább-
fejlesztésének eredményeit mutatom be. 

7.1.4 Numerikus módszer  

Ennél a módszernél a keresett  2,11,1 ,  és 2 ,i  értékek numerikus módszerrel, pl. 

intervallum felezéssel számíthatók. A megoldás menete az y komponens egyenletekből a 
melléklet 3.2. pontjában található. 
A ħi meghatározható az x komponens egyenletek (M7.31) különbségéből is, szerszámhoz 

rögzített koordináta rendszerben, mivel az y értékek egyenlők. 

        2 1 1 2 1i f ,i ,i f ,i ,i f ,ir cos cos R cos                  ℏ  (7.7) 

Nagy előtolás esetén a sebességvektorok nagysága és iránya is jelentősen változik az él 
mentén (7/3. ábra). Az elméleti forgácsvastagság jobban közelíthető a 
sebességvektoroknak csak az élre merőleges komponensét figyelembe véve. A korrigált 

érték, iĥ  az (7.8) egyenlet szerint számítható:  

  1

0

i

i V ,iĥ sin s,t ds  
ℏ

 (7.8) 

Az (7.8) összefüggés nem oldható meg analitikusan. 

7.1.5 Szerszámpálya közelítése körrel  

Ismert közelítés, hogy a szerszámél P1 és P2 pontjának pályája kis előtolás  rf z   
esetén körrel helyettesíthető (7/5. ábra) [Ma1, Ma2]. A módszer jelentősen egyszerűsíti a 
forgácsvastagság számítását. A részletes levezetés a melléklet 3.3 fejezetében található. A 
fogásban levő élhosszra a következő összefüggés adódik: 

   1 1 2 1i f ,i ,i f ,i
f

r cos cos R cos      
  

          
  

ℏ  (7.9) 

Ahol 1,i  tetszőleges érték a forgácsolás tartományában, illetve 2 ,i : 

   2 1 1,i ,i f f ,iarcsin R sin ed r             (7.10) 

Behelyettesítve az (5.10) kifejezésbe az (5.9) egyenletet, zárt alakú összefüggés kapható. 
Ha 0

f
  , akkor a kifejezés tovább egyszerűsíthető. 
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7/5. ábra P1 és P2 pályájának közelítése körrel 

7.1.6 Trigonometrikus függvény közelítése polinommal  

A cikloisgörbe x vagy y komponensének egyenletébe a cosinus vagy sinus függvény 
helyettesíthető azok Taylor sorával. A Taylor sor és a trigonometrikus függvény 
különbsége, tehát a közelítés pontossága néhány esetre az 7/6. ábrán látható összegyűjtve. 
x növelésével a hiba egyértelműen nő. Minél nagyobb a közelítő polinom fokszáma, annál 
jobb a közelítés pontossága. E módszer előnye, hogy t-re analitikus összefüggés kapható, 
melyet az (7.7) kifejezésbe helyettesítve a fogásban levő élhossz is zárt alakban 
kifejezhető. Azonban a közelítés miatt nem biztos, hogy P2 pont rajta van az élen: 
   ii tYtY ,2,1   . Ezért célszerűbb P1 és P2 koordinátáinak kiszámítása után az (7.6) 

összefüggést használni. A ħ-ra kapott összefüggéseket hosszúságuk miatt nem közlöm. A 
következő levezetések részletesen a melléklet 3.4 fejezetében találhatók.  

 
7/6. ábra Taylor sorok pontossága 

A sinus függvény konstanssal közelítése használhatatlan eredményt ad, ezért a levezetést 
nem mutatom be. 
 A sinus függvényt elsőfokú polinommal közelítve, linearizálva használható összefüggés 

kapható. Ezt több kutató [Kum, Li, Ma1, Mon, Sai, Sp1] is bebizonyította 0
f

   esetére. 

Az összefüggés kiterjeszthető 0
f

   esetre is. Felhasználva   xx sin  kifejezést, t 

kifejezhető analitikusan : 

     
 

1 1 1

2

1

,i f ,i f ,i

,i

f ,i

R sin r ed
t

r R sin

     
 

 

        
  

  
 

(7.11) 

Behelyettesítve az (7.6) kifejezésbe az (7.11) egyenletet, zárt alakú, hosszabb 
összefüggés kapható hi-re. 
Egy új megoldás a sinus függvény másodfokú polinommal 

közelítése:       2212cossin 2  xxx . Ezt a lehetőséget megvizsgálva 
azonban nem kapható használható pontosságú összefüggés. Ennek levezetésétől 
eltekintek.  
További érdekes és új megoldás a sinus függvény harmadfokú polinommal közelítése. A 
  6sin 3xxx   kifejezést felhasználva,  t analitikusan meghatározható: 

   33cos2
31

1,2 ast i  
 

(7.12) 
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Behelyettesítve az (7.6) kifejezésbe az (7.12) egyenletet, zárt alakú, igen bonyolult 
összefüggés kapható ħi-re. 

7.1.7 Forgácsvastagság görbéjének közelítése polinommal  

A fogásban levő élhossz numerikus módszerrel kiszámított pontjaira illeszthető egy 
polinom: 

 
0

n
i

i

i

t a t


 ℏ  (7.13) 

A pontok minimális száma 1N n  . Az általam javasolt legegyszerűbb, még 
elfogadható pontosságú közelítés: 4n  , egy negyedfokú polinom. Különböző fz és γf 
értékekhez meghatározhatók ai konstansok, melyekre ismét illeszthető egy polinom: 

1
0 0

k j

i i , j ,k z

j k

a c f
 


 

    (7.14) 

A javasolt legegyszerűbb, elfogadható pontosságú közelítés: 3   és 3  . A 

konstansok száma így összesen:      1 1 1 80n        . A forgácsvastagság zárt alakú 

összefüggéssel megadható t, fz és γf függvényében: 

 
0 0 0

n
k j i

z f i , j ,k f z

i j k

t , f , c f t
 

 
  

   ℏ  (7.15) 

A (7.15) kifejezésből a forgácsolás kezdő és befejező pillanata nem határozható meg 
analitikusan. Az összefüggés azonban adott axiális homlokszög esetén jól használható, 
mivel egyszerűen integrálható az axiális homlokszögből adódó t tartományon. 

7.2 A KÜLÖNBÖZŐ SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA  

7.2.1 A forgácsvastagság változása  

A bemutatott numerikus módszer felhasználásával vizsgáltam a munkasíkbeli 
homlokszög hatását. A szerszám fogszáma 1, sugara r=25, pontok száma: N=128. A 
vizsgált munkasíkbeli homlokszög értékei fokban (számuk összesen L=19):  

 6 4 2 1 0 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 20 24 28 32f , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      .  

A vizsgált fogankénti előtolás értékei (számuk összesen M=22):  
0 05 0 06 0 08 0 1 0 12 0 16 0 2 0 25 0 32 0 4 0 5

0 64 0 8 1 0 1 25 1 6 2 0 2 5 3 2 4 0 5 0 6 4z

, ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ;
f

, ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; ,

 
  
 

.  

A számítások és ábrák MAPLE 13 szoftver segítségével készültek.  
Az első vizsgált tulajdonság a forgácsvastagság maximális értéke. A fogásban levő 

élhossz legnagyobb szakasza és a fogankénti előtolás aránya  max max zfɶℏ ℏ  a 

munkasíkbeli homlokszög növelésével, kis előtolás esetén is jelentős mértékben nő. Az 

előtolás növelésével kismértékben nő max
ɶℏ  aránya. Az 7/7a ábrán a legnagyobb eltérés az 

elméleti, 1max ɶℏ  értéktől 30%. A sebességvektorok irányát is figyelembe véve azonban 

az eltérés csekély, <0.001 (7/7b ábra). Ezek alapján kijelenthető, hogy a fogásban levő 

élhossz korrigált érték maximuma, maxhɶ  nem függ fz és γf paraméterektől. Azonban az 

érintkező felület növekedése befolyásolja a szerszámkopást és a forgácsolóerőt. (M0 és 
M1 jelentése az 7/1. táblázatban látható). 



7. FEJEZET A munkasíkbeli homlokszög hatása a forgácsvastagságra síkmarásnál 

Póka György PhD értekezése 57 2021.01.12. 

  
 a) b) 

7/7. ábra a) max
ɶℏ  értékei a numerikus módszer (M1) esetén b) maxhɶ  értékei a korrigált numerikus 

módszer (M0) esetén (a sebességvektorok irányának figyelembevételével) 

 
7/8. ábra max

~
h  értékéhez tartozó t értékek (sebességvektorok irányának figyelembevételével) 

A következő vizsgált tulajdonság a szerszám szöghelyzete a maximális 

forgácsvastagságú  maxhɶ pontokban. maxhɶ  helye egyértelműen változik fz és γf növelésével. 

A sebességvektorok irányának figyelembe vétele nem befolyásolta jelentősen a 
maximumérték helyét. Az eltolódás legnagyobb értéke az 7/8. ábrán 17°. A 
forgácsvastagság változása tehát aszimmetrikus, a növekedési szakasz hosszabb. Ennek a 
gyakorlati hatásának megállapításához további részletes vizsgálatok lennének szükségesek 
azonban ez jelen kutatás keretein túlmutat.  

7.2.2 Számítási idő  

A bemutatott módszerekkel kiszámítottam a forgácsvastagság értékét e fejezet elején leírt 
paraméterekkel. A különböző módszereket összehasonlítottam számítási idejük alapján. A 
különböző módszerek teljes számítási ideje az összes vizsgált pontra vonatkozóan a 7/1. 
táblázatban látható. Egy konkrét előtolás és munkasíkbeli homlokszögre vonatkozó 
számítási idők aránya eltérő lehet. A számítási időt befolyásolja a felhasznált hardver és 
szoftver. A numerikus módszernél a sebességvektorok figyelembevétele csak 
kismértékben növeli a számítási időt. A közelítő módszerek számítási ideje legalább egy 
nagyságrenddel kisebb a numerikus módszernél. A leggyorsabb módszerrel akár 260-szor 
kevesebb idő alatt lehet a forgácsvastagságot kiszámítani a numerikus módszerhez 
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viszonyítva. Fontos megjegyezni, hogy az M0 módszer az elméleti forgácsvastagságot 
adja eredményül, az M1-M6 pedig a fogásban levő élhosszt. A sebességvektorokkal 
történő korrigálást itt nem végeztem el, mert az összehasonlításhoz nem szükséges. 
 

Index Módszer Eredmény Idő (sec) % 

M0 Numerikus, korrigált (lásd (5.10) egyenlet) h 410,812 100,4 
M1 Numerikus (lásd (5.9) egyenlet) ħ 409,000 100,0 
M2 Sinus fv közelítése linearizálással ħ 6,610 1,6 
M3 Sinus fv közelítése harmadfokú polinommal ħ 27,953 6,8 
M4 Szerszámél pálya közelítése körrel ħ 8,813 2,2 
M5 Közelítés illesztett polinommal ħ 3,484 0,9 
M6 Illesztett polinom konstansainak közelítése polinommal ħ 1,563 0,4 

7/1. táblázat A különböző módszerek számítási idejének összehasonlítása 

7.2.3 A numerikus és közelítő módszerek közötti eltérés átlaga és szórása  

Az elméleti forgácsvastagság a beállított paraméterek és a szerszám szöghelyzetének 
függvényében számos pontban ismert, az eredményeket célszerű egy tömbben 
összegyűjteni: i , j ,k ,lℏ .Az indexek jelentése a következő: i=0..6 a számítási módszer, j=1..N 

a szerszám egy fordulatának felosztása, k=1..M vonatkozik az előtolás értékekre, l=1..L 
pedig a munkasíkbeli homlokszög értékekre. Megjegyzendő, hogy i=0 esetén a tömbben h 
értékek, máskülönben ħ értékek találhatók. Az összehasonlításhoz célszerű az értékeket 

dimenziótlanná tenni: i , j ,k ,l i , j ,k ,l z( k )/ fɶℏ ℏ . Két különböző módszer közötti eltérés 

nagysága: , j ,k ,l , j ,k ,l , j ,k ,l    ɶ ɶℏ ℏ ℏ , ahol μ és ν két eltérő módszer indexe. A közelítő 

módszerek alkalmazhatósági korlátairól a numerikus (M1) módszertől vett különbségek 
átlagértéke és szórása ad tájékoztatást. Két különböző módszer közötti eltérés abszolút 

értékének átlaga:  
1

1
N

,k ,l , j ,k ,l

j

N 


  ℏ , és szórása:    
2

1

1
N

,k ,l , j ,k ,l ,k ,l

j

N   


    ℏ .  

Összehasonlítottam az egyes módszereket a numerikus módszerrel (M1-M0; M1-M2; 
M1-M3; M1-M4; M1-M5; M1-M6). Eredményül azt kaptam, hogy a közelítő módszerek 
pontossága általában a munkasíkbeli homlokszög (γf) és az előtolás (fz) növelésével 
romlik. A részletes eredmények a melléklet 3.5 részében találhatók. 
A teljes vizsgálati előtolás- és munkasíkbeli homlokszög tartományra vonatkozó 

különböző módszerek közötti eltérések  , j ,k ,lℏ  abszolút értékének átlaga és szórása az 

7/2. táblázatban látható. Az értékek alapján a közelítő módszerek a gyakorlatban jól 
használhatónak tekinthetők, azonban az egyes beállításoknál jelentős eltérések vannak. 
 

Módszer M0-M1 M1-M2 M1-M3 M1-M4 M1-M5 M1-M6 

Eltérés átlaga 0,022 0,307 0,003 0,004 0,001 0,001 
-szórása 0,041 1,273 0,016 0,006 0,001 0,001 

7/2. táblázat Az eltérések átlaga és szórása 

7.2.4 Forgácsolás tartományának vizsgálata  

Megvizsgáltam a különböző módszereknél a forgácsolás kezdő- és befejező pillanatát, 
illetve a forgácsolás teljes tartományát. A geometriai viszonyokat figyelembe véve 
belátható, hogy a forgácsolás kezdő-  k,1  és befejező  k,2  pillanatát csak az előtolás 

befolyásolja. A forgácsoláshoz tartozó szögtartomány  kkk ,2,1    igen jó 
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közelítéssel egyenes arányban nő az előtolás növelésével (7/9a ábra). Ha az előtolás 
fz=0.05 mm (legkisebb érték), akkor: 180k  és ha fz=6.0 mm (legnagyobb érték), 

akkor: 193k A kezdő- és befejező szögértékek és a teljes szögtartomány esetén a 

numerikus és közelítő módszerek közötti eltérés igen csekély:  3.0  (7/9b ábra). A 
kezdő- és befejező szögérték meghatározásához tehát bármelyik közelítő módszer 
használható. A szerszámpálya körrel közelítésével (M4) egyszerű analitikus összefüggés 
kapható. A forgácsoláshoz tartozó szögtartomány középpontja nagyon közel esik 0-hoz 
bármely módszer esetén:  3.02,2 kkk   (7/9c ábra), tehát szimmetrikus az 

előtolás egyenesére. 

a)      b)  

7/9. ábra a) A forgácsoláshoz tartozó szögtartomány. b) Szögtartományok közötti eltérés.  

 

c)  

7/9. ábra c) Eltérés az előtolás tengelyétől. 

7.3 ÖSSZEHASONLÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS PRÓBAFORGÁCSOLÁS EREDMÉNYÉVEL  

Az elvégzett kísérletekkel a szimulációs eredmények ellenőrizhetők. A beállított nagy 
fogankénti előtolás értékek azért voltak szükségesek, hogy a munkasíkbeli homlokszög 
hatása, az aszimmetrikus erőlefutás jól vizsgálható legyen. 4 mm-es fogankénti előtolásnál 
nagyobb érték a szerszámgép merevsége, teljesítménye illetve a szerszámgeometria miatt 
nem volt beállítható. A kísérletek során a 4. fejezetben bemutatott szerszámgépet és 
erőmérőt használtam. A kísérleti összeállítással (7/10. ábra) a forgácsolóerő x, y és z 
komponenseit mértem. Forgó erőmérő használata egyszerűsítette volna a mérést, ilyen 
azonban nem állt a rendelkezésemre. A létrejövő nagy erők miatt 3 és 4 mm-es fogankénti 
előtolás esetén a munkadarabot közvetlenül az erőmérőhöz kellett rögzíteni. Az erőmérés 
során a mintavételezési frekvencia 7700 Hz volt (egy fordulatra 256,7 mintavételezés 
jutott). A mért értékek feldolgozása során DCT módszert és 212 Hz-es aluláteresztő szűrőt 
használtam. A szerszám Kennametal szármaró volt, egy dolgozó lapkával (4/1. táblázat és 
4/3. ábra). A kísérleti szerszámon ed (7/2. ábra) értékét koordináta mérőgép segítségével 
határoztam meg. A forgácsolási paraméterek az 7/3 táblázatban láthatók összegyűjtve 
 

Főorsó fordulatszám, n (1/perc) 1800 

Fogankénti előtolás, fz (mm/fog) [1,0; 2,0; 3,0; 4.0] 

Fogásmélység, ap (mm) 1 

Munkadarab anyaga Alumínium 5083 

7/3 táblázat Forgácsolási paraméterek 
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7/10. ábra Kísérleti elrendezés 1) szerszám 2) munkadarab 3) munkadarab rögzítő készülék 4) 

KISTLER erőmérő  

A fő-forgácsolóerőt (érintő irányú) és az előtoló (sugárirányú) erőt a (2.2) és (2.3) 
összefüggéssel határoztam meg Fx és Fy erőkomponensekből. Az M0 módszerrel 
kiszámított forgácsvastagság felhasználásával meghatározhatók a (2.6) erőösszefüggés 
konstansai: xF és kc1.1 . A vizsgált tartomány minden előtolásnál 12 teljes fordulatból állt. 
Az 7/4. táblázatban látható a feldolgozás eredménye. A sorok jelentése: 
 V1: Az összes mért adat kiértékelése 
 V2: Az egyes előtolásokhoz tartozó adatsorok kiértékelésének átlaga 
 V3: Az egyes előtolásokhoz, egy fordulathoz tartozó adatsorok kiértékelésének 

átlaga 
Az eredményeket összehasonlítottam Bali és egy szerszámkatalógus [Bal, Wal] (2/1. és 

2/4. táblázat) alumíniumötvözetre vonatkozó értékeivel. 0,1<h<1 mm tartományban jó 
egyezést mutat xF és kc1.1. h>1 mm tartományban kc1.1 hasonló, azonban xF eltérő. 
Vékonyforgács leválasztásakor, h<0,1 mm esetén xF és kc1.1 jelentős eltérést mutat. 
Az fz=4 értékhez tartozó mérési pontok és regressziós egyenesek az 7/11. ábrán láthatók.  
 

h tartományai,  mm h<=0,1 h<=1,0 h<=10,0 
Pontok száma   199 2451 3691 

kc1.1, MPa 
V1 151,6 641,7 651,4 

V2 223,2 604,2 634,8 

V3 159,3 604,8 634,8 

xF (Fc) 
V1 0,185 0,867 0,992 

V2 0,202 0,791 1,031 

V3 0,163 0,793 1,031 

kf1.1, MPa 
V1 51,8 74,2 90,0 

V2 57,6 85,1 115,4 

V3 41,8 86,1 121,1 

xF (Fp) 
V1 0,109 0,167 -1,070 

V2 0,092 0,246 -1,429 

V3 0,086 0,249 -1,428 

7/4. táblázat Az erőösszefüggés mérés alapján számított konstansai 
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7/11. ábra Az fz=4 értékhez és a fő-forgácsolóerőhöz tartozó mérési pontok és regressziós 

egyenesek 

Az összes mérési pontra meghatározott konstansok (V1) és (2.6) empirikus összefüggés 
segítségével becsülhető a fő-forgácsolóerő (Fc) és az előtoló  erő (Ff). A főforgácsolóerő 
és az előtoló erő ismeretében meghatározhatók az Fx és Fy erőkomponensek: 

     x f cF F cos F sin         (7.16) 

     y f cF F sin F cos         (7.17) 

Az 7/12a-d ábrákon a fő-forgácsolóerő, az előtoló erő illetve Fx és Fy komponensek mért 
és becsült értékei láthatók. A forgácsoló erő becslésénél a forgácsvastagság számításához 
a fent bemutatott M0 és M1 módszereket alkalmaztam, melyeknél a munkasíkbeli 
homlokszög értékét 13,9°-naka illetve 0°-nak vettem. Azért csak az M0 és M1 
módszereket választottam, mivel az M2-M6 módszerek eredményei jól közelítik az M1 
módszer eredményeit. Az M0 és M1 módszerek eredménye közötti eltérés nem jelentős 
ennél a beállításnál, azonban a munkasíkbeli homlokszög vagy az előtolás növelésével 
növekedne (lásd az 3.5 melléklet eredményeit). Ezt nem volt lehetőség további 
kísérletekkel vizsgálni a szerszám és a szerszámgép korlátozott terhelhetősége miatt.  
Az előtoló erőnél (7/12b ábra) a relatív hiba viszonylag nagy, azonban hatása 

jelentéktelen, mivel a többi erőkomponenshez viszonyítva nagysága sokkal kisebb. 

a)  b)  

c) d)  

7/12. ábra a) Fc  b) Ff  c) Fx  d) Fy mért és becsült értéke, fz=4 mm 

Meghatározhatók a fő-erő maximumértékei és az ahhoz tartozó szerszám szöghelyzet, 
φmax. Az 7/5. táblázat alapján látható, hogy a maximális erő eltolódik az előtolás 

tengelyétől (ha 1
0 2

P
t k 

, akkor P1 e vonalon helyezkedik el, lásd 7/4. ábra), a 
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növekedési szakasz lesz hosszabb. Az 7/5. táblázatban a mért és számított értékek közötti 
eltérés okai lehetnek az alkalmazott zajszűrés és a főorsó fordulatszámának kismértékű 
ingadozása. Az erő lefutása - a szerszám szögelfordulása szerint - a forgácsvastagsághoz 
hasonlóan aszimmetrikus lesz. Az előtolás növelésével φmax növekedik. 
 

    Mért Számított 

  fz Átlag Szórás Átlag Szórás 

Fc,max (N) 

1,0 688,0 6,08 641,7 0,00 

2,0 1345,1 10,02 1295,3 0,07 

3,0 2076,0 35,52 1936,3 0,04 

4,0 2580,5 67,77 2575,7 0,13 

φ Fc,max -nál 
(fok) 

1,0 2,20 1,44 0,80 0,42 

2,0 1,56 2,14 2,15 0,31 

3,0 7,62 2,56 3,41 0,32 

4,0 8,70 5,07 4,39 0,44 

7/5. táblázat A fő-forgácsolóerő maximumértékeinek átlaga és a szerszám szöghelyzete (φ) 

a)  

b)   

7/13. ábra Mért és becsült erőértékek összehasonlítása, a relatív hiba a) átlaga és b) szórása 
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A fő-forgácsolóerőnél és az Fx és Fy komponenseknél vizsgálható a becsült és mért 

erőértékek közötti különbség is  c x yF , F , F   . A különbség a forgácsolás kezdő és 

befejező szakaszában jelentősen nagyobb, mint a közbenső szakaszon. Kiszámítottam az 

összes vizsgált előtolás értékhez a relatív hiba  c cF F  átlagát és szórását. Az 7/13. ábra 

alapján látható, hogy az előtolás növelésével a relatív hiba is nő. A munkasíkbeli 
homlokszög figyelembe vételével azonban a relatív hiba nem csökken jelentősen, a 
módszerek közötti különbség a legnagyobb előtolás esetén is csak 1,6 %. A vizsgált 

szerszámgeometria  13 9f ,    tehát a jelentősen megnövelt előtolás mellett sem okoz 

nagy változást, a ħ és h közötti különbség kismértékű. A melléklet 3.5. pontja alapján 
viszont, ha 13 9f ,   , nagyobb eltérést is okozhat. Néhány közelítő módszernél fz=4 mm 

esetén, ha 13 9f ,   , az eredmény nem pontosabb, mint 0f    feltételezéssel. A 

közelítő módszerek tehát a gyakorlatban elfogadható pontosságot nyújtanak 0f    és 

13 9f ,    esetén. Véleményem szerint azonban ha a fogankénti előtolás meghaladja a 4 

mm-t, D=50 mm mellett, az elméleti forgácsvastagság meghatározásakor indokolt 
figyelembe venni a munkasíkbeli homlokszöget.  
Érdemesnek tartom további vizsgálatra a kifejezetten nagy előtolást használó HFM (High 

Feed Milling) megmunkálásokat. Az elméleti forgácsvastagság számításánál itt 
figyelembe kell venni, hogy 90r   , ennek ellenére a forgácskeresztmetszetet és a 

forgácsolóerőt befolyásolja ha 0f   . Ennek kísérleti vizsgálata azonban meghaladta 

jelen kutatómunka kereteit. 

7.4 3. TÉZIS  

Síkmarásnál, egyenes előtolási irány esetén a fogásban levő élhossz új módszerrel 
modellezhető, amellyel a fogankénti előtoláson és szerszámsugáron kívül a munkasíkbeli 
homlokszög is figyelembe vehető. A modell numerikus metszéspontkeresésen alapul, 
szerszámhoz rögzített koordináta rendszer használatával. A fogásban levő élhossz 
nagyságát a sebességvektorok irányával korrigálva a korábbi módszerekhez képest 
pontosabban határozható meg az elméleti forgácsvastagság.  

A forgácsolás – új módszerrel meghatározott - kezdő- és befejező pontjához tartozó, a 
szerszám szögelfordulását leíró paraméter középértéke igen jó közelítéssel független az 
előtolástól. Ha a munkasíkbeli homlokszög nagyobb, mint 0°, akkor az elméleti 
forgácsvastagság és fő-forgácsolóerő legnagyobb értékének helye ettől a középértéktől 
eltérő helyen van, a szögelfordulás szerinti lefutás aszimmetrikus, a növekedő szakasz 
hosszabb. 
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8. SORJA HOSSZMÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

A fejezetben a sorja hosszméretének meghatározásához kifejlesztett módszert 
ismertetem. A sorja hosszméretének megállapítása kísérleteim során különösen fontos, 
mivel nemcsak minőségi, hanem mennyiségi összehasonlítást is lehetővé tesz. Az 1. 
fejezetben bemutatott különféle módszerek közül a lehetőségeket figyelembe véve a 
digitális mikroszkópot választottam, melyhez egyedi képfeldolgozó algoritmust 
fejlesztettem. A módszer alapvetően sík felületek vizsgálatához használható; jellemzői az 
egyszerűség, valamint hogy megmunkálás közben is mérhető az alkatrész. A Keyence és 
más gyártók által kifejlesztett eszközök képesek térbeli alakzatok vizsgálatára is; 
alámetszett daraboknál azonban több irányból kell felvételt készíteni, ami nehezíti és 
lassítja a mérést.  
A digitális mikroszkópot CNC szerszámgép főorsójához rögzítve és XY irányban 

mozgatva a munkadarab tetszőleges hosszú kontúrja lefényképezhető. A képek a készítés 
pozícióját ismerve összefűzhetők. A kísérleti összeállítás képe a 4/4. ábrán, vázlata pedig a 
8/1.ábrán látható. Mivel a sorjás élről készült képen a kilépési felület nem látható, tehát a 
sorja mérete közvetlenül nem határozható meg, ezért két felvételt kell készíteni, az elsőt a 
sorjamentes kontúrról, a másodikat pedig a sorjásról. A két képsorozatnál a megfelelő 
képek azonos pozícióját biztosítani kell. A sorja hosszmérete a két kép alapján 
meghatározott kontúroknak az elméleti görbére normális irányban vett elmetszésével a két 
metszéspont távolságából határozható meg. 
A szerszámgép pozícionálásán kívül a mikroszkóp beállításának van a legnagyobb 

befolyása a pontosságra. A mikroszkóp optikai tengelyét úgy kell beállítani, hogy az 
párhuzamos legyen a szerszámgép Z tengelyével. A kép megfelelő oldalainak pedig 
célszerűen a szerszámgép X illetve Y tengelyével kell párhuzamosnak lennie. A Z 
tengellyel való párhuzamosságot egy előzőleg síkra munkált felületre helyezett síktükörrel 
ellenőriztem. Az X és Y tengellyel való párhuzamosságot pedig megfelelően körbemart 
oldalú munkadarabbal biztosítottam. Precíziósan beállítható mikroszkóp tartó eszköz 
nagymértékben megkönnyítené és meggyorsítaná a beállítást. Ennek megtervezése és 
legyártása azonban túlmutat jelen kutatómunka keretein. 

 
8/1. ábra Kísérleti elrendezés sorja méretének meghatározásához; 1: tartó eszköz 2: befogó 

eszköz 3: mikroszkóp 4: világító eszköz 5: főorsó 6: szerszám 7: munkadarab  

Fontos ellenőrizni a lefényképezett terület valós méretét. Ezt kalibrálókorong 
segítségével végeztem el. Mivel a korong diszkrét vastagságú üveglap, annak vastagsága 
miatti Z irányú eltérést az élesre állításnál figyelembe kell venni.  
A megfelelő megvilágítás kulcsfontosságú, mivel a forgácsolt fémfelület nem diffúzan 

szórja a fényt, hanem diszkrét irányokban visszaveri. A képen emiatt túl nagy kontraszt 
jelentkezhet, ami a feldolgozást megnehezíti vagy akár meg is akadályozhatja. Egyszerűbb 
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esetekben a kontúr alulról megvilágítható, ez a módszer furatoknál kiválóan használható. 
Bonyolultabb alkatrészeknél azonban ez nem oldható meg, ott felső, szórt fényű 
megvilágítást kell használni (dóm világítás).  
A vizsgált felső és alsó felület a magasságkülönbség miatt eltérő élességű. Ez 

felhasználható a kép szegmentálásánál, azonban a kontraszt nem minden esetben elég 
nagy, így az eredmény nem megbízható. Ezen az elven alapuló algoritmust nem sikerült 
kifejlesztenem, ezért más módszert választottam. Az alsó síkot színes matt festékkel 
megfestve színkontraszt hozható létre, ami megfelelő nagyságú és megbízható eredményt 
ad. Gondoskodni kell a festés egyenletességéről valamint az odahulló szennyeződések, 
forgácsdarabok eltávolításáról képkészítés előtt. A festés kiváltható egy a munkadarab 
kontúrjához pontosan illeszkedő színes papírlappal is. Ebben az esetben a lap biztos 
rögzítését kell megoldani.  
A képeket az általam készített egyedi algoritmus dolgozza fel, célszerűen sorozatban. A 

program megtalálja a munkadarab kontúrját, ami egy vagy több összefüggő vonallánccal 
közelíthető; szigetek keletkezése tiltható. Meghatározható a kontúr pontjainak normál 
irányban vett távolsága a megadott elméleti görbétől. A normál irányban vett távolságok 
különbségéből határozható meg a sorja mérete. Az eredmények olyan formátumban 
rögzíthetők, ami lehetővé teszi a további adatfeldolgozást illetve ábrázolást.  

8.1 KÉPFELDOLGOZÓ ALGORITMUS  

A képfeldolgozás alapvető célja a képen a kontúr megtalálása, annak közelítése 
összefüggő vonallánccal. A szoftverfejlesztők (Canny, Irfan, ImageJ…) számos 
különböző algoritmust fejlesztettek ki éldetektáláshoz. Azonban ezek alkalmazásának 
hátránya a sorja méretének becslésénél, hogy nem garantálják a kontúr folytonosságát 
(8/2. ábra), a kontúr vastagsága nem állandó, elágazásokat tartalmazhat, továbbá 
szakadozott lehet, felesleges részeket is tartalmazhat, amelyek kiszűrése bonyolult feladat. 

    

 a) b) c) d) 

8/2. ábra Különböző éldetektálási módszerek: a) Canny edge detector (ImageJ) b) Edge detector 
(Irfan) c) Edge detector (ImageJ) d) Variancia filter (ImageJ). Az eredeti színes kép a 8/3a ábrán 
látható. 

       

 a) b) c) d) 

8/3. ábra a) Eredeti színes kép (160x128 pixel) b) szürkeárnyalatos kép vörös színszűrővel c) 
szürkeárnyalatos kép hisztogramja d) szegmentált kép Otsu módszerrel (küszöb=0,711; μ1=0,547; 
μ2=0,886) 
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Az éldetektáláshoz használható módszer a kép szegmentálása. A szegmentált képen a 
kontúr pontjai könnyen meghatározhatók.  
A szegmentáláshoz jól használható Otsu módszere [Ots], amely a hisztogram adatai 

alapján a határértéket úgy határozza meg, hogy a hisztogram két csoportra osztott adatai 
szórásának súlyozott összege minimális legyen. Az algoritmus iteráción alapul, de 
hatékony és gyors. Hátránya, hogy nem szükségszerűen biztosít két összefüggő területet, 
ami a 8/3. ábrán jól látható. Több különböző méretű sziget jöhet létre, amelyek kiszűrése 
bonyolult feladat.  
A két szórás súlyozott összegének minimuma kereshető más módon is. Legegyszerűbb 

eset a képen egy-egy oszlop vagy sor két részre osztása. Ez a módszer azonban visszahajló 
kontúroknál nem használható. Bonyolultabb kontúr esetén a kép négyzetekre felosztása 
nyújt megoldást. A módszer végeselemes vizsgálatoknál [You] is alkalmasnak bizonyult 
(8/4. ábra). A bemutatott algoritmusban ezt a módszert alkalmaztam, mellyel elkerülhető 
szigetek keletkezése, az utolsó felosztásból kapott négyzetekből pedig meghatározható a 
kontúr. A továbbiakban a képfeldolgozás főbb lépéseit mutatom be. 

 

8/4. ábra Repülőgépszárny vizsgálati felbontása [You] 

A képfeldolgozás folyamatábrája a mellékletben megtalálható. Az algoritmus változóinak 
részletes magyarázata a CD melléklet Képfeldolgozás c. mappájában található,  
1. Kép és paraméterek beolvasása 

1.1. Első lépés a feldolgozás paramétereinek beolvasása, amely a különböző 
beállításokat, a bemeneti fájlok nevét és helyét, valamint a kimeneti fájlok nevét és helyét 
tartalmazza. A feldolgozandó képeknek jpeg formátumúnak kell lenniük. Az oszlopok és 
sorok száma nem lehet tetszőleges, hanem 2 egész hatványával maradék nélkül 
oszthatónak kell lennie (a későbbi felosztás miatt). Ha a kép nem felel meg ennek a 
feltételnek, akkor a szükséges mértékben megnagyobbítandó vagy kisebbítendő.  

 

8/5. ábra Fényképek kiosztása egy kör mentén, a képek mérete 5x4 mm. 

1.2. A képek pozícióját külön fájlból kell beolvasni. A kontúron megfelelő számú 
kiosztott kép és az átfedések minimalizálása gyorsabbá teszi a feldolgozást. Saját 
algoritmust fejlesztettem, mely adott görbéhez adott vizsgálati tartományban tetszőleges 
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méretű képeket helyez el. A képek középpontja mindig a görbén helyezkedik el. Átfedés 
úgy biztosítható, hogy a kép valós mérete nagyobb, mint a kiosztásnál felvett méret. 
Előfordulhat olyan eset, hogy a képek nem fedik le teljesen a görbét (8/5. ábra). Ez 
megszüntethető az átfedések növelésével vagy a kezdőpont megváltoztatásával.  
1.3. Az elméleti görbe egyenletét külön fájlból kell beolvasni. Ez az egyenleteken kívül a 

görbe pontjait is tartalmazza a vizsgálati tartományon, egyrészt a normál irányú távolság 
számításának gyorsítása, másrészt az elméleti görbe képekre rajzolása miatt.  
2. Konvertálás szürkeárnyalatos képpé 
A képfájl megnyitása után azt szürkeárnyalatos képpé kell konvertálni. Ezzel 

csökkenthető a számítási igény, illetve a megfelelő szűrő segíti az éldetektálást. Egy 
lehetséges megoldás színszűrő használata, amely egy-egy pixel (Imgi,j,k) három 
színértékének (RGB alapszínek) súlyozott (wi) átlagaként számítható (8/3b ábra, 8.1 
egyenlet).  

3

1

1

3j ,k i , j ,k i

i

Pic Im g w


   
 
  (8.1) 

Ez a módszer azonban nem egyenlíti ki a munkadarab felületének csillogása miatti nagy 
kontrasztot. Jó eredményt ad két színvektor által bezárt szög cosinusának számítása (8.2 
egyenlet). Az egyik színvektor egy előre definiált érték (Ci), a másik pedig a színes kép 
egy-egy pixeléhez tartozó RGB értékekből adódik (Imgi,j,k).  

 
3 3 3
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    (8.2) 

A (8.1) és (8.2) egyenleteket összehasonlítva látható, hogy az utóbbi módszer nagyobb 
számítási igényű, azonban jobb eredmény érhető el vele, mert az azonos színű, de 
különböző világosságú részeken nagymértékben csökkenti a kontrasztot (8/6. és 8/7. ábra). 
A számítás kismértékben gyorsítható, ha az előre megadott színvektor egyszínű vagy 
fehér. Számos további módszer létezik még, azonban ez utóbbit találtam a 
leghatékonyabbnak.  

    

 a) b) c) d) 

8/6. ábra 8/3a kép konvertálása szürkeárnyalatossá, a megadott színvektor a) piros [1,0,0], b) 
zöld [0,1,0], c) kék [0,0,1] és d) fehér [1,1,1]. 

    

 a) b) c) d) 

8/7. ábra a 8/6 ábra képeihez tartozó hisztogramok 

3. Előzetes keresése, kép négyzetekre felbontása 
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3.1. A szürkeárnyalatos kép előzetesen felosztandó négyzetekre. A legnagyobb négyzet 
oldala 2 egész hatványa kell legyen. A nagyobb kezdőérték gyorsítja a számítást, azonban 
finomabb mintázatú kontúr nem követhető jól vele. A megoldás igen hatékony, a kép 
összes pixeleinek számához képest a felosztásból kapott négyzetek száma (képmérettől és 
mintázattól függően) 2-5 nagyságrenddel kevesebb lehet. 
A program a két terület szórásának súlyozott összegének minimumát keresi. A szórás 

számításánál azonban az Otsu módszerrel meghatározott két fix átlagértékkel (μ1: Egyik 

halmaz átlaga és μ2: Másik halmaz átlaga) számol, amivel a számítási sebesség 
gyorsítható. Az egyes képpontok átlagtól vett eltérésének négyzetei két külön tömbben 
tárolhatók, és egyszer kell csak kiszámítani. A szórás közelítő számítása így egyszerű 
összegzéssel (a négyzetek által kijelölt területen) gyorsan elvégezhető. 
Az összes négyzetről az alábbi adatokat kell egy tömbben (Atmb) tárolni:  
1: X kezdőérték; 2: X befejező érték; 
3: Y kezdőérték; 4: Y befejező érték; 
5: identitás; 6: környezet minősítése; 
7: színkód; 8: terület; 9: elemek összege;  
10: E.h. (Egyik halmaz) átlagtól vett eltérés négyzetének összege;  
11: M.h. (Másik halmaz) átlagtól vett eltérés négyzetének összege;  
12: a 10. és 11. oszlop különbsége 
Atmb tömb sorainak száma Atdb. Fenti jelölésekkel a szórás közelítő számítása a 

következő összefüggéssel írható le: 

10 11 8
1 1 1

i i

Etdb Mtdb Atdb

Etmb , Mtmb , i ,

i i i

Atmb Atmb Atmb
  

   
    
   
    (8.3) 
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3.2. A négyzetek előzetes kiosztásánál (8/9a. ábra) a négyzet identitását az dönti el, hogy 
a két átlagértéktől vett különbség négyzetének összegét (Atmb[i,10] és Atmb[i,11]) 
egymásból kivonva (Atmb[i,12]) (8.3 egyenlet) az kisebb vagy nagyobb-e egy előre 
megadott értéknél.  
A négyzeteket célszerű identitás szerint szétválogatni két tömbbe (Etmb és Mtmb), 

amelyek azonban csak Atmb megfelelő sorára hivatkoznak. Etmb tömb sorainak száma 
Etdb, Mtmb tömb sorainak száma Mtdb. 
A négyzeteket célszerű úgy sorbarendezni, hogy a tömb elejére a tovább vizsgálható 

illetve felosztható négyzetek kerüljenek. Így ezekre könnyen lehet hivatkozni az utolsó 
vizsgálható elem sorszámával (vAtdb). A vizsgálandó négyzetek mérete azonos kell 
legyen.  
4. Pontos keresés, négyzetek további felbontása 

4.1. A négyzeteket meg kell vizsgálni feloszthatóság szempontjából.  
Ha szigetek keletkezése megengedett, akkor az összes négyzet felosztható. 
Ha szigetek keletkezése nem megengedett, akkor a vizsgálandó elemek közül 

eltávolíthatók azok az elemek, melyeknek minden szomszédja a vizsgált elemmel azonos 
identitású. A szomszédos négyzetek száma rendesen 8, de előfordulhat ennél kevesebb is. 
A lehetséges szomszédos négyzetek vizsgálata helyett sokkal egyszerűbb a vizsgált 

négyzet sarokpontjaival és oldallapjaival érintkező pixeleket vizsgálni (8/8. ábra). A 
sarokponttal mindig 4 négyzet érintkezik, az oldallapokkal viszont több is, azonban a 
vizsgált négyzet méreténél nem lehet kisebb egy négyzet sem, ezért elegendő 
oldallaponként egy-egy pixelt vizsgálni. Ehhez az előzetes keresésnél a négyzetek 
identitását folyamatosan követő, az identitás értékével feltöltött tömböt kell létrehozni 
(keppnt). E tömb mérete minden oldala irányában egy pixellel nagyobb az összes négyzet 
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által lefedett területnél azért, hogy a szélein lévő négyzeteknek is legyenek „fantom” 
szomszédjaik. A tömb szélein lévő pixelek identitása a közvetlenül mellettük elhelyezkedő 
négyzetek identitásával egyezik meg. A szomszédos pixelek helye könnyen kijelölhető a 
vizsgált négyzet kezdő és végpontjának koordinátáiból (Atmb[i,1…4]). 
A felosztandó négyzetek száma csökkenthető a szigetek keletkezésének tiltásával, ezáltal 

hatékonyabbá tehető a keresés. A tovább nem osztható négyzeteket célszerű megjelölni: 
Atmb[i,6])=2 (8/9b. ábra). 

                     
8/8. ábra A vizsgált négyzet különféle szomszédjai; a feloszthatóság és cserélhetőség 

szempontjából elegendő a bekeretezett 8 négyzetet vizsgálni 

4.2. A felosztható elemek (Atmb[j,6])<2) felbontása 4 egyforma részre (6/9c. ábra). A 
négyzetek oldala célszerűen 2 egész hatványa kell legyen, az oldalak mérete így mindig 
egész szám. A felosztás a megadott legkisebb négyzetoldal eléréséig történik, ami 
legalább 1. 

 A felosztott elemek tovább vizsgálandók, a vizsgálandó elemek számozása újra 
kezdődik (vAtdb=vAtdb+4). A felosztott elemek a kiindulási tömbben (Atmb) megszűnnek 
és az eredményül kapott négy új négyzet annak legelejére kerül. A segédtömböt (keppnt) a 
cikluson belül itt kell újra feltölteni az identitás értékekkel. 

A tovább vizsgálandó elemek (vAtdb) könnyebben kezelhetők szétválogatva identitás 
szerint, Etmb és Mtmb tömbökbe (darabszámuk Etdb és Mtdb).  

4.3. Felosztás után próbálkozással csökkenthető a szórás a megfelelő négyzetek 
identitásának szisztematikus variálásával (8/9d. ábra). A cserék számát célszerű 
szintenként korlátozni (Csrci[i]). A cserék számát célszerű számolni, így ha nem történne 
csere, akkor a további felesleges próbálkozások elkerülhetők. Tapasztalatok alapján egy-
egy négyzetnél 2 csere elegendő. Az identitások cseréje a megadott ismétlésig folytatható 
vagy előbb befejezhető, ha egy kör alatt a cserélt elemek száma 0. 

Cserélhetőség szempontjából elérendő cél, hogy – csak a vizsgált elem szomszédjait 
tekintve – ne keletkezzen olyan szomszéd, melynek egy azonos identitású szomszédja sem 
lenne és azok lehetőleg szakadás nélkül kövessék egymást.  

Ha sziget keletkezése megengedett, cserélés minden esetben megpróbálható 
(Atmb[i,6]=0). 

Ha sziget keletkezése nem megengedett, identitás cseréje az alábbi esetekben nem 
engedhető meg (Atmb[i,6]=1): 
 ha 6 vagy több összefüggő, a vizsgálttal azonos identitású szomszéd van; a határ 

paraméterként megadható (hvtp1), kisebb méretű négyzetek esetén a paraméter 
csökkentésével a konkáv szakaszok megelőzhetők. 
 ha egy vagy több oldallappal érintkező azonos identitású szomszéd egyedül maradna. 
 ha a vizsgálttal azonos identitású szomszédok nem összefüggők, az oldallapokkal 

érintkező szomszédok száma ≤2 és a sarkokkal érintkező szomszédok száma ≤3; a 

Vizsgált négyzet pixelei 

Szomszéd sarokpontnál, E.h. 

Szomszéd oldallapnál, E.h. 

Szomszéd sarokpontnál, M.h. 

Szomszéd oldallapnál, M.h. 
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sarkokkal érintkező szomszédok száma paraméterként megadható (hvtp2), kisebb 
méretű négyzet esetén érdemes növelni. 

A cserélt elemek identitás szerint uMtmb/uEtmb tömbbe kerülnek. Egy cserélési ciklus 
után a cserélt elemekkel felül kell írni az Mtmb és Etmb tömböket, az uMtmb és uEtmb 
tömböket pedig ki kell üríteni. 

A próbálkozások számát (Csprb) és a cserék számát (Cstdb) a folyamat nyomon-
követhetősége miatt célszerű számolni. Ha egy cserélési cikluson belül egyetlen csere sem 
történik, akkor az befejezhető, függetlenül attól, hány ismétlés maradt még hátra. 

   

 a) b) c) d) 

8/9. ábra 8/6a kép a) előzetes felosztása (négyzetoldal: 16 pixel); b) feloszthatóság vizsgálata (a 
sötét színnel jelölt négyzetek nem oszthatók tovább); c) négyzetek felosztása; d) négyzetek cseréje 
utáni eredmény. 

4.3.1. Mtmb tömb összes vizsgálandó elemének ellenőrzése. 
Ha sziget keletkezése megengedett, akkor az elem identitásának cseréje feltétlenül 

megpróbálható. 
Ha nem keletkezhet sziget, akkor az aktuális elemet és szomszédjait meg kell vizsgálni, 

hogy cserélhető-e. Ha cserélhető az elem, akkor vizsgálható a szórás. A (8.3) összefüggés 
alapján belátható, hogy Atmb[i,10] és Atmb[i,11] összehasonlításával számolás nélkül, 
egyszerűen eldönthető az elem identitása. A szórás csökkenése (javulás) esetén a csere 
konfirmálható. A cserék száma tehát eggyel nő (Cstdb=Cstdb+1), identitást és színkódot át 
kell írni Atmb tömbben, képpontok kiírása a segédtömbbe (keppnt), elem felvétele az 
uEtmb tömb utolsó helyére, elemek száma eggyel nő (uEtdb=uEtdb+1) és elem 
megszüntetése az uMtmb tömbben, elemeinek száma eggyel csökken (uMtdb=uMtdb).  
4.3.2. Most az Etmb tömb összes vizsgálandó elemét ellenőrzi a program. Cserélhetőség 

vizsgálata után, ha az megpróbálható, akkor a cserét végre kell hajtani. Ha a cserével a 
szórás csökkent (javult), akkor a csere konfirmálása következik hasonlóan az előbbihez. A 
cserék száma eggyel nő, identitást és színkódot át kell írni az Atmb tömbben, képpontok 
kiírása a segédtömbben, elem felvétele az uMtmb tömb utolsó helyére, elemek száma 
eggyel nő (uMtdb=uMtdb+1) és elem megszüntetése az uEtmb tömbben, elemeinek száma 
eggyel csökken (uEtdb=uEtdb-1). 
Ezzel egy teljes cserélési ciklus véget ér, a következő a 4.3.1. ponttól folytatható. A 

megadott ismétlési szám (Csrci[i]) elérésekor vagy ha nem történt egyetlen csere sem, a 
keresés befejezése; a duplikált tömbök adatait vissza kell írni az eredeti tömbbe. 
Innentől a keresés a 4.1. pontból folytatható tovább addig, amíg a felosztási négyzet 

oldala eléri a kívánt értéket (1≤), vagy a négyzetek száma meghaladja a megadott 
határértéket. 
4.4. Ha a négyzetek mérete elérte a kívánt nagyságot vagy számuk a korlátot, akkor a 

keresés abbahagyható. A négyzetek adatait érdemes fájlba kiírni, ezzel elkerülhető a 
keresés megismétlése abban az esetben, ha a léptékezés vagy a képek pozíciója hibásan 
lett megadva és újra kell kezdeni a feldolgozást.  
5. Határoló pontok meghatározása és elméleti görbe berajzolása 
5.1. Ezután a kontúrhoz tartozó képpontokat kell kiválogatni. Az a pixel lehet 

határolópont, melynek az összes szomszédja közül legalább egy oldallappal érintkező 
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identitása eltér a vizsgált pixel identitásától. A felesleges sarokpontok kiszűrhetők 
legalább 2 azonos identitású sarokpont előírásával. A képpontok a segédtömb (keppnt) 
segítségével ellenőrizhetők. Az elméleti kontúr feltételezés szerint E.h. és M.h. területét 
határoló pixelek között fekszik. Ez jól közelíthető a két területet határoló képpontokkal, 
tehát a kontúr 2 pixel vastagságú lesz. A négyzetek közül célszerűen csak az utoljára 
felosztott, legkisebb méretűeket kell vizsgálni. Ezzel a vizsgálandó képpontok száma 
jelentősen csökkenthető. Ha a vizsgált négyzetek oldalának nagysága ≤2, akkor az összes 
pixelt ellenőrizni kell. Ha a vizsgált négyzetek oldala >2, akkor elegendő csak a 
körvonaluk mellett elhelyezkedő pixeleket ellenőrizni, 4(n-1) darabot, ahol n a négyzet 
oldalának mérete pixelben. A kontúrhoz tartozó pixelek identitás szerint szétválogatva 
Eltmb és Mltmb tömbökbe kerülnek (pontok száma Elpdb és Mlpdb). A tömbökben nincs 
biztosítva semmilyen kapcsolat a pontok között. Az egymással szomszédos pontok nem 
feltétlenül sorrendben következnek. Erről később külön kell gondoskodni. 
5.2. A feldolgozott képre célszerű az eredményül kapott kontúr mellett az elméleti görbét 

is berajzolni, ez lehetővé teszi a vizuális ellenőrzést. Az elméleti görbe adatait a program a 
feldolgozás elején olvassa be (képsorozat feldolgozása). Egyenkénti feldolgozás esetén a 
beolvasást legkésőbb eddig a pontig kell elvégezni. A fájl tartalmazza a görbe komponens 
egyenleteit, azok deriváltját, az ábrázolási tartomány határait, a pontok számát és a 
görbedarab becsült hosszát. Az egyenleteket célszerű a nagyítási arányszámmal skálázva 
megadni, így megfelelő felosztás esetén a pontok értékét egészre kerekítve közvetlenül 
adódik egy-egy pixel. Továbbá tartalmazza a görbe helyettesítési értékeit decimális és 
egész alakban, a sebességkomponensek értékeit és a paramétert. Több kép esetén a 
feldolgozás ezzel gyorsítható, a görbe pontjait elegendő egyszer kiszámítani. A beolvasott 
pontok a Gtmb tömbbe kerülnek. A beolvasott pontok közül ki kell válogatni az aktuális 
képre berajzolhatókat. A számítás gyorsítható, először célszerűen nagyobb lépésközzel 
vizsgálva a pontokat (a lépésköz változtatható paraméter). Ha mindkét pont a képre esik, 
akkor várhatóan a közöttük levők is oda fognak. Ha csak az egyik pont, akkor az összes 
közbenső megvizsgálandó. Ha egyik pont sem esik a képre, akkor várhatóan a közöttük 
lévők sem fognak. A keresés itt nem hagyható abba, mert a görbe lehet hurkolt, 
visszahajló is. A kép határainak meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kép 
középpontjának a pozíciója ismert. Az aktuális képen megjeleníthető pontokat a Kltmb 
tömb tartalmazza (pontok száma Klpdb). Mivel a képen a bal felső sarokpont az [1,1] 
helyzetű, a görbe pontjait (Y értékeket) megfelelően transzformálni kell az ábrázoláshoz. 
Az eredményt célszerű rögzíteni a Kltmb tömb két új oszlopában. 

   

 a) b) c) 

8/10. ábra 8/6a kép feldolgozásának eredménye: a) négyzetek, határolópontok és elméleti görbe 
ábrázolása; b) eredeti kép megszínezve, a határolópontok és az elméleti görbe berajzolva; c) 
szegmentált kép. 

5.3. A feldolgozás eddigi eredménye, a négyzetek, a határoló pontok és az elméleti görbe 
immár ábrázolható egy képen (8/10a ábra). Az első generált képfájl a kiindulási kép 
szegmentálva (0 és 1 értékek; 8/10c ábra). A két terület határoló pontjai piros/zöld színnel 
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vannak kiemelve. A második képen a szegmentált területek megszínezve láthatók, a 
határoló pontok identitás szerint piros vagy zöld színnel, az elméleti görbe pedig kék 
színnel jelenik meg (8/10b ábra). 
6. Határoló pontok összefűzése vonallánccá és távolságuk meghatározása az elméleti 

kontúrtól  
6.1. A határolópontok vektorgrafikus ábrázolásához azokat vonalláncba kell fűzni (8/11a. 

ábra). A kép koordináta-rendszerben megadott pontok Y értékét emiatt transzformálni kell. 
A határolópontokat identitás szerint külön-külön kell vizsgálni (Eltmb és Mltmb). A 

határolópontokat segédtömbbe kell beírni, mely minden oldalánál egy pixellel nagyobb az 
eredeti kép méreténél. A határolópontok szomszédjainak számát egy újabb segédtömbbe 
kell kigyűjteni. Ezután az első vonallánc kezdőpontját kell megkeresni. Ez a kép 
körvonalán kívülről befelé haladva az első határolópont lesz. A többi vonallánchoz (ha 
szükséges) a keresés folytatható. A kezdőpont szomszédjainak számát 0-ra kell 
csökkenteni a segédtömbben, ezzel biztosítható, hogy a képpont nem használható fel 
többször. A következő pont a vizsgált pont szomszédjai közül a legkevesebb szomszéddal 
rendelkező lesz. A vizsgált elem szomszédjainak számát ezután lehet csökkenteni eggyel, 
így az 1 szomszéddal rendelkező pixelek is figyelembe vehetők. Ha több azonos 
szomszéddal rendelkező szomszédja van a vizsgált képpontnak, akkor az elsőre megtalált 
lesz a csatlakozó pont. A pixelek vizsgálata során a sorrend tehát fontos, célszerű 
előnyben részesíteni (előbb vizsgálni) az oldallappal érintkező pixeleket. A vizsgálatot 
addig kell folytatni, amíg minden határolópont nem csatlakozik egy vonallánchoz.  
A vonalláncok minimális pontszáma paraméterként megadható, az ennél kisebb pontból 

álló vonalláncok figyelmen kívül hagyhatók. Mérethelyes ábrázoláshoz a vonallánc 
pontjait skálázni kell, továbbá figyelembe kell venni a képek pozícióját is. 
A vonalláncba fűzött összes pont az Evlnc és Mvlnc tömbökbe kerül, a vonalláncok 

száma Evldb és Mvldb. A vonalláncok végpontjának sorszáma (indexe az Evlnc/Mvlnc 
tömbökben) az Evpdb és Mvpdb tömbökbe kerül, a kezdőpont az előző vonallánc 
végpontja+1. Ezzel a megoldással a vonallánc pontjai egy tömbben tárolhatók. A 8/11a. 
ábrán   
6.2.1. A vonalláncok pontjai és az elméleti kontúr távolságának meghatározása (8/11ab. 

ábra).  
Egy a síkon tetszőlegesen felvett P pont adott görbétől vett távolsága legtöbbször nem 

határozható meg analitikusan (egyenes esetén létezik ilyen megoldás). A keresést nehezíti, 
ha a pont a görbe konkáv oldalán helyezkedik el, ekkor több megoldás lehetséges. 
Numerikus keresésre különböző megoldások használhatók, megadott keresési 
tartományban: 
1.  Pont és görbén felvett futópont távolságának számítása, minimumkeresés. 
2. Görbén felvett futópontban merőleges állítása és P pont távolságának minimalizálása. 
3. Görbe felosztása pontokra, ezek és P pont távolságának számítása, minimumkeresés. 

A pontosság a felosztás finomságával javítható.  
4. Görbe felosztása pontokra, ezekből húzott érintő és ezen pontokat P-vel összekötő 

szakaszok által bezárt szög cosinusának számítása, metszéspontkeresés 0-ban. A távolság 
előjele a szög sinusából számítható. A felosztás növelésével javítható a pontosság. A 
pontokat és érintőt előre kiszámítva, valamint a pontok közötti lépéseket célszerűen 
megválasztva az algoritmus hatékony és gyors. 
5. Görbén felvett futópontba húzott érintő és a futópontot P-vel összekötő szakasz által 

bezárt szög cosinusának számítása, metszéspontkeresés 0-ban. A számítás előnye, hogy a 
távolság előjele is figyelembe vehető (a szög sinusának előjeléből). A pontosság az 
iterációk számával növelhető. A lépéseket célszerűen megválasztva az algoritmus 
hatékony és gyors.  



8 FEJEZET Sorja hosszméretének meghatározása 

Póka György PhD értekezése 74 2021.01.12. 

A 4. és 5. módszert ítéltem megfelelőnek, kombinációjuk igen gyors számítási eredményt 
biztosított. A számításhoz célszerűen felhasználható az elméleti görbe korábban beolvasott 
pontsorozata. A számítás emiatt léptékezés nélkül történik. A sorja legnagyobb 
megengedett mérete korlátozható, az esetlegesen megmaradt hibás vonalláncok így 
figyelmen kívül hagyhatók.  

  

 a) b) 

8/11. ábra 8/6a kép feldolgozásának eredménye: a) a határolópontok és normál irányú 
távolságok ábrázolása b) A normál irányú távolságok az ívhossz szerint ábrázolva 

Az algoritmus egy-egy pixelből a görbére normál irányban állított egyenes talppontját is 
meghatározza, amik az Ekont/Mkont tömbökbe kerülnek. Az elméleti görbét adó 
vonalláncok száma Ektdb/Mktdb. A vonalláncok végpontja az Ekpdb/Mkpdb tömbökbe 
kerülnek, a megoldás megegyezik a pontok vonalláncba fűzésénél bemutatottal. A 
számítás eredményei az Eihtv/Mihtv tömbökbe kerülnek, ezek az élpont sorszáma, a 
kezdőpont és a talppont közötti ívhossz a görbén, a normális távolság valamint a 
talpponthoz tartozó paraméter értékei. Az ívhossz sokszor nem határozható meg 
analitikusan, megfelelő közelítéssel gyors és kellően pontos megoldás számolható. 
Célszerű az ívhossz és a távolság értékét léptékezve is felvenni.  
6.2.2. Az eredmények kiírása fájlba. 
7. Eredmények ábrázolása, exportálása  
7.1. Az Atmb tömb adatai léptékezhetők mérethelyes vektorgrafikus ábrázoláshoz.  
7.2. Az eredmények ábrázolhatók vektorgrafikusan léptékezve vagy léptékezés nélkül 

AutoCAD parancssorba illeszthető valamint AutoCAD dxf formátumban. A négyzetek, 
kontúr és elméleti görbe vonalláncai valamint a normális távolságok ábrázolhatók 
elkülönített dxf fóliákon. A felsoroltak közül kiválaszthatók a szükségesek, így csak azok 
kerülnek ábrázolásra.  
7.3. A feldolgozás főbb eredményei, időadatok kiírhatók fájlba. 
7.4. Az összes kép feldolgozása után az eredmények együttesen is ábrázolhatók.  
 
A sorja hosszmérete két képsorozat készítésével határozható meg. Az első a sorjátlanított 

élről készül, azért szükséges, mert a beállítási, a munkadarab és egyéb pontatlanságok 
miatt a kontúr eltér az elméletitől. A második pedig a sorjás kontúrról készül. Ezek külön-
külön és együtt is ábrázolhatók diagramban, ahol a vízszintes tengely az elméleti görbén 
vett ívhossz, a függőleges pedig a normál irányú távolság. A diagramban az eredmény 
zajos, egyrészt a képfeldolgozási módszer miatt, másrészt mert a sorja mérete több 
nagyságrenddel kisebb, mint az elméleti görbe ívhossza. A sorja mérete két azonos 
ívhosszhoz tartozó pont különbségéből lenne becsülhető. Ez azonban nem garantálható, 
ezért célszerű a vizsgálati tartományt felosztani és az azokon belül eső pontok átlagát 
venni. Ez egyszerre simítja a görbét, azonkívül lehetővé teszi az értékek közötti 
különbség, a sorja hosszméretének számítását. Az így kapott eredményt célszerű fájlba 
kiírni a későbbi statisztikai elemzéshez. 
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A feldolgozás eredményében lehetnek hibás kontúrdarabok. Ezek oka lehet hibás 
megvilágítás, hibás feldolgozás, valamint az, hogy a képen olyan él is látszódik, amelyet 
nem kívánunk vizsgálni. Ezek figyelmen kívül hagyására több módszer is használható. 
Egyik a sorja lehetséges méretének korlátozása. Egyszerűbb esetekben a vizsgálati ívhossz 
tartomány megadásával a túlnyúló részek figyelmen kívül hagyhatók. Visszahajló kontúr 
esetén ez a módszer nem minden esetben hatékony. A vektorgrafikus ábrázolás lehetővé 
teszi az alapos vizuális értékelést. Az eltávolítandó vonalláncok vagy vonallánc részek 
meghatározott fóliára áthelyezve visszakereshetők és figyelmen kívül hagyhatók. A 
módszerrel csak csökkenthető a pontok száma, újak felvétele vagy a meglévők 
elmozdítása nem lehetséges, mivel a normál irányú távolságot újra ki kellene számítani. 

8.2 MINTAKÉP VIZSGÁLATA  

Az előző pontban bemutatott algoritmust először mesterségesen létrehozott képen 
próbáltam ki. A mintakép segítségével a pozícionálási hiba teljes kiküszöbölésével a 
pixelgrafikus ábrázolás és a zaj hatása vizsgálható. A kép mérete 512*384 pixel, 3 
csatorna (színes). A képpontok értéke véletlenszám generálással és egyéni tónusgörbe 
definiálással határozható meg az alábbi összefüggések szerint : 

    0 001 0 500 0 500x , Rnd .. Rnd ..    (/8.4) 

   2 1 0 5
n

I C C x x ,      (8.5a) 

     1 2 1 0 5
n

I C C x , x       (8.5b) 

ahol Rnd véletlen generált egész számot jelöl a megadott tartományban.  
A tónusgörbék ((6.5a) és (6.5b) egyenletek) képe a 8/12ab ábrákon láthatók.  

 

    

 a) b) 

8/12. ábra Tónusgörbék képe a) n változtatásával, b) C változtatásával 

A mintakép mérete 512x384 pixel, közepén egy 12,8 mm sugarú körön belül és kívül 
lévő területek eltérő tónusgörbe szerint lettek feltöltve. Az elméleti görbe sugara 12 mm. 
A 8/12a képen a legnagyobb, a 8/12c képen pedig legkisebb a zaj mértéke. A a 
határolópontok az ívhossz függvényében és a hisztogramok a melléklet 4. fejezetében 
láthatók. A képek feldolgozásának eredményét a 8/1. táblázat foglalja össze.  
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  a)    b)    c) 

8/13. ábra Mintaképek szürkeárnyalatossá alakítva; pirossal a belső, zölddel a külső terület 
határa látható, illetve kékkel jelölve az elméleti kontúr; a) C=0,6/0,45 és n=2/2 b) C=0,6/0,45 és 
n=4/4 c) C=0,6/0,45 és n=16/16 beállítással 

 

Kép  M8/2a M8/2b M8/2c 
Paraméterek Belső terület sugara, mm 12,8 12,8 12,8 

 Lépték (pixel/mm) 10 10 10 

 Kontúr-pontok száma összesen 1662 1546 1476 

Belső terület Tónusgörbe konstansai: C; n 0,6; 2 0,6; 4 0,6; 16 

 Pontok száma 829 771 736 

 Átlag 0,779 0,765 0,756 

 Szórás 0,1122 0,0747 0,0709 

Külső terület Tónusgörbe konstansai: C; n 0,45; 2 0,45; 4 0,45; 16 

 Pontok száma 833 775 740 

 Átlag 0,875 0,859 0,848 

 Szórás 0,1128 0,0755 0,0713 

8/1. táblázat Mintaképek paraméterei és feldolgozásának eredménye 

Az elméleti görbétől vett legnagyobb eltérés 4 pixel. Ezt a feldolgozás pontatlanságán 
kívül egyrészt a pixelgrafikus ábrázolás, másrészt a mesterséges zaj okozhatja. Más típusú 
görbénél az eredmény kismértékben eltérhet. Normál eloszlást feltételezve a becslés 
pontossága 95% valószínűséggel ±2σ≈±2 pixel, 99% valószínűséggel pedig ±3σ≈±3 pixel 
tartományon belül lesz. Ezek alapján használhatónak tartom a javasolt algoritmust. 

8.3 MINTADARAB VIZSGÁLATA  

A sorja hosszméretének meghatározására kifejlesztett módszer tesztelése egy a 8/14a 
ábrán látható munkadarabbal történt. A geometria két Ø20 csapból áll, közepén Ø11 
furattal, ezek mérete könnyen ellenőrizhető. A kísérletnek az alapvető célja azonban nem a 
sorja hosszméretének megállapítása volt, hanem egy ismert geometria mellett a mérési 
módszer pontosságának megállapítása. 
A mikroszkóp pozíciójának és szöghelyzetének automatikus felismerésére, kalibrálására, 

egyéni módszert dolgoztam ki. Ennek használatával a mérés pontossága és 
megbízhatósága javulna a manuális kalibráláshoz képest. Az ötlet alapja ismert átmérőjű 
és pozíciójú furatok kontúrjának felismerése. A kontúrhoz tartozó pixelekre kört illesztve 
azok átmérőjéből és pozíciójából meghatározható a kép pozíciója, orientációja valamint a 
nagyítás mértéke. A furatmintázat képe a 8/14b ábrán látható.  
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 a) b) 

8/14. ábra a) Kísérleti mintadarab. b) Mikroszkóp pozíciójának vizsgálatához készített 
furatmintázat. 

A kísérletekben alkalmazott nagyítás mellett hozzávetőleg 5,33x4,27 mm terület volt 
fényképezhető, tehát az 5 furatból 4 csak részben kerül a képre. A mikroszkópot úgy kell 
beállítani, hogy a középső furat középre kerüljön a képen, a szélső furatok pedig 
szimmetrikusan látszódjanak, így a szöghelyzet és a pozíció is ellenőrizhető. A kép a már 
bemutatott módszerrel feldolgozható és a furatok kontúrja meghatározható. Egy másik 
programmal a kontúrokra kört lehet illeszteni, a körök pozíciójából és átmérőjéből pedig 
kiszámítható a kép szöghelyzete, pozíció hibája és a leképezés nagysága is. Egy kísérleti 
feldolgozás eredménye látható a 8/15. ábrán és a 8/2. és 8/3. táblázatokban. 
A gyakorlatban ez a módszer nem biztosított megfelelő pontosságot. Egyrészt a furatok 

kontúrját helyenként kitöredezések rontják másrészt a kétélű szerszám nem szabályos kört, 
hanem poligont hoz létre. Többélű, ebben a méretben különlegesnek tekinthető 
szerszámmal jobb eredményt tartok elérhetőnek. A kívánt szerszám azonban a kutatás alatt 
nem állt rendelkezésemre.  

  

  a) b) 

8/15. ábra a) A furatok képe. b) A feldolgozás eredménye. 

Regressziós körök (adatok pixelben!) 
i R kvadr.hiba X center Y center Pontok sz. 
1 222,70 21,8 0,14 46,58 34 

2 223,07 54,7 18,85 1035,45 27 

3 281,01 18,7 1256,30 1092,84 28 

4 219,25 18,9 1239,19 65,68 38 

5 198,20 24,6 636,81 545,92 101 

8/2. táblázat Kalibrációs képen regressziós körök adatai kiértékelésének eredménye 
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Szöghelyzet rad fok Léptékezés pixel/mm 
4 oldal adatai alapján 0,0243 1,394 4 oldal adatai alapján 249,827  

Manuális becslés -0,017 -1 5 furat adatai alapján 305,129  

Pozíció X (pixel) Y (pixel) Manuális becslés 240,0 
4 furat adatai alapján 20,59 8,36   

középső furat adatai alapján -9,90 -18,26   

Manuális becslés -14,8 -41,3   

8/3. táblázat Kalibrációs kép kiértékelésének eredménye 

A módszer megbízhatósága kétélű fúrót használva nem volt jobb a kézi beállításnál. Így a 
mikroszkóp pozíciójának és szöghelyzetének manuálisan becsült értékét kellett a 
feldolgozás során használni. A kísérletnél a 4. fejezetben bemutatott szerszámgépet és 
anyagminőséget illetve digitális mikroszkópot használtam. A forgácsolási paraméterek a 
8/4. táblázatban láthatók. A megmunkálást Kennametal (52A05RS91WP06) szerszámmal és 
trigon lapkával (WPMW06X415ZZERGP; anyag: KC522M) végeztem, ami meglehetősen 
nagy sorját hozott létre. A szerszám középpontja a két csap középpontját összekötő 
egyenesen mozgott. Az alkalmazott nagyítás 90x, a kalibráló koronggal közvetve 
megállapított lefényképezett terület mérete 5,33x4,27 mm. 

 
Előtoló sebesség vf mm/perc 400 Átmérő  ØD mm 52,0 

Fordulatonkénti előtolás f mm/ford 0,50 Fordulatszám n ford./perc 800 

Fogankénti előtolás fz mm/fog 0,10 Forgácsoló sebesség v m/perc 130,7 

Fogszám z db 5 Fogásmélység ap mm 1,0 

8/4. táblázat Forgácsolási paraméterek a kísérlethez 

A sorjátlanított kontúrok feldolgozásának eredményei a 8/16abcd és 8/17abcd ábrákon és 
a 8/5. táblázatban láthatók. A 8/16abcd ábrákon a két terület (piros és zöld) határoló 
pontjainak távolsága az elméleti kontúrtól látható, képenként vonalláncokba fűzve. A 
furatoknál az elméleti kontúr Ø10-nek lett felvéve. A negatív irány a kör közepétől kifelé 
mutat. A szórás legrosszabb esetben 0,05, legjobb esetben pedig 0,03. Normál eloszlást 
feltételezve a becslés 95% valószínűséggel ±2σ tartományon belül lesz, tehát első esetben 
±0,1, második esetben pedig ±0,06. Ezt elfogadhatónak tartottam 0,1 mm-nél nagyobb 
sorja méretének becsléséhez és összehasonlító elemzéshez. A két csap és két furat pontos 
alakjának koordináta mérőgéppel történő ellenőrzésére nem került sor, de feltehetően 
alakhibájuk 0,1…0,2 mm közötti. A mikroszkóp precíziós beállításával és a megvilágítás 
tökéletesítésével véleményem szerint a mérés pontossága javítható lenne.  
A sorjátlanított és sorjás kontúrok együttesen a 8/18abcd ábrákon (a sorjás kontúr kék 

vonallal van jelölve), a sorjás kontúrhoz tartozó hisztogramok  pedig a 8/19abcd ábrákon 
láthatók. A kísérlet során készült teljes fényképsorozat a CD mellékleten található.  

 

 a) b) 

8/16. ábra Sorjátlanított kontúr feldolgozásának eredménye a) Furat 1 b) Furat 2 c) 
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 c) d) 

8/16. ábra Sorjátlanított kontúr feldolgozásának eredménye c) Csap 1 d) Csap 2 

 

    
8/17. ábra Hisztogramok sorjátlanított kontúrhoz  a) Furat 1 b) Furat 2 c) Csap 1 d) Csap 2 

 

  Csap 1 Csap 2 Furat 1 Furat 2 
Sorjátlanított kontúr Mért átmérő 20 20 11,1 11,1 

 Pontok száma 43228 43534 26811 27754 

 Átlag -0,0585 -0,0483 -0,5787 -0,6020 

 Szórás 0,0465 0,0477 0,0297 0,0375 

Sorjás kontúr Pontok száma 49631 49600 32750 26534 

 Átlag -0,4237 -0,4402 -0,1596 -0,3460 

 Szórás 0,3865 0,4591 0,3887 0,3010 

8/5. táblázat A sorjamentes kontúrok feldolgozásának eredménye 

 

 

 a) b) 

8/18. ábra Sorjás kontúr feldolgozásának eredménye a) Furat 1 b) Furat  
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 c) d) 

8/18. ábra Sorjás kontúr feldolgozásának eredménye c) Csap 1 d) Csap 2 

 

    
8/19. ábra Hisztogramok sorjás kontúrhoz  a) Furat 1 b) Furat 2 c) Csap 1 d) Csap 2 

 

8.4 4. TÉZIS  

Síkmarásnál a munkadarab élén, a megmunkálás síkjában keletkező sorja hosszmérete 
meghatározható egy újfajta módszerrel. Az eljárás digitális mikroszkóppal sorozatban 
készült képek feldolgozásán alapul, melynek lépései a következők: 

1. A mikroszkóppal ismert pozícióban képek készítése először a sorjátlanított élről majd 
a sorjás élről.  

2. A képek szegmentálása, a kontúrvonal meghatározása.  
3. A megmunkált kontúr pontjai és az elméleti kontúr pontjai távolságának 

meghatározása.  
4. Sorja hosszméretének meghatározása a normál irányú távolságok különbségéből 
5. Eredmények ábrázolása és mentése. 
A módszer főbb előnyei: 
- a kontúr mentén a sorja hosszmérete folytonosan meghatározható; 
- a sorja mérete a szerszámgépen határozható meg, a munkadarabot nem szükséges 

kivenni; 
- a kiértékelés eredménye gyorsan megkapható.  
A módszer különösen érzékeny a mikroszkóp pozíciójának és szöghelyzetének 

beállítására, a megvilágítás minőségére valamint a munkadarab (vagy mikroszkóp) 
mozgatásának pontosságára. 
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9. A FORGÁCSVASTAGSÁG HATÁSA A SORJAKÉPZŐDÉSRE 

SÍKMARÁSNÁL 

Az eddigi kutatások marás esetén a szerszámél kilépésének körülményeit, a 
szerszámgeometriát és a forgácsolási paraméterek hatását vizsgálták. Az 5.5 fejezetben 
bemutatott kísérlet alapján feltételezésem szerint a kilépés pontjában vett forgácsvastagság 
hatását is figyelembe kell venni. A kilépés pontjában a forgácsvastagságot a kilépési szög 
és az előtolás együttesen befolyásolja. Ebben a fejezetben bemutatott első 
kísérletsorozatban a forgácsvastagság és a kilépési szög állandó volt, a másodikban a 
forgácsvastagság változott állandó kilépési szög mellett. 

9.1 VIZSGÁLAT ÁLLANDÓ KILÉPÉSI SZÖG ÉS ÁLLANDÓ FORGÁCSVASTAGSÁG 

MELLETT  

A sorjaképződés ismeretlen folyamata miatt a forgácsvastagság sorjaképződésre 
gyakorolt hatásának vizsgálatához a lehető legtöbb beállítást tartottam szükségesnek. A 
véges kapacitásokat is szem előtt tartva a kísérleteknél két faktort vizsgáltam, a 
forgácsvastagságot és a kilépési szöget. A kilépési szögnél beállított szintek: 30°; 60°; 
90°; 120°; 150°. A forgácsvastagságnál beállított szintek (hiányos mértani sor, ahol 
q≈2(1/6)): 0,060; 0,075; 0,095; 0,120; 0,140; 0,160; 0,180; 0,200; 0,220; 0,250; 0,280; 
0,320; 0,375; 0,410; 0,450; 0,500; 0,570; 0,650; 0,750 (mm). (30 és 150°-os kilépési 
szögnél és 0,75 mm forgácsvastagságnál biztonsági okok miatt nem történt mérés.) A 
kilépési pontban a forgácsvastagságot a 7. fejezetben bemutatott numerikus módszerrel 
határoztam meg (M0). A kilépésnél vett forgácsvastagsághoz tartozó fogankénti előtolás 
iterációval határozható meg, ezért a felsorolt elméleti értékek nem pontosan egyeznek meg 
a tényleges értékekkel. A forgácsolási sebesség és anyagminőség állandó volt. A 
fogásmélység értéke szintén állandó (1 mm), kivétel a 90 fokos kilépési szög, ahol 3 
szinten történt vizsgálat: 0,5; 1,0; 2,0 mm. (90°-os kilépési szögnél és 0,75 mm 
forgácsvastagságnál és 2 mm fogásmélységnél biztonsági okok miatt nem történt mérés.) 
A kísérlethez a 4. fejezetben bemutatott szerszámgépet, anyagminőséget és a 4/1. táblázat 

2. szerszámát használtam (egy lapka dolgozott). A forgácsolási paraméterek a 9/1. 
táblázatban láthatók. Az előtolás beállított értékei pedig a melléklet 5.1 fejezetében 
található. A munkadarab 60x60 mm keresztmetszetű. A jobb anyagkihasználás miatt a 
szerszám a darab mindkét oldalán, ellenirányban dolgozott. A kilépési szög a két oldalon 
eltérő volt, 30-150°, 60-120° és 90-90°-os párosításban. A kísérletnél készült kép a 4/4. 
ábrán, az elrendezés vázlatai pedig a 9/1abc ábrán látható.  
 

Átmérő  ØD mm 50,0 

Fordulatszám n ford./perc 1800 

Forgácsoló sebesség v m/perc 282,7 

Fogásmélység ap mm 0,5; 1,0; 2,0 

9/1. táblázat Kísérlethez használt szerszámgép, szerszám és paraméterek 

A megfelelő színkontraszt a munkadarabra helyezett színes papírral volt biztosítható. Az 
előgyártmány méret és geometriai pontossága valamint a befogás pontossága lehetővé 
tette, hogy a sorjátlanított kontúrt elegendő volt egyszer lefényképezni a kísérlet elején. A 
mikroszkópos felvételek a forgácsolás körülményeinek állandósulása, 20 mm után 
készültek, összesen 8 db minden beállításnál. A mérések két sorozatban készültek. A 
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sorjátlanított kontúrról készült képek feldolgozásának eredménye a 9/2abcd. ábrákon 
látható, a hisztogramok pedig a melléklet 5.1 fejezetében.  

 

 a) b) 

 

 c) 

9/1. ábra Kísérleti elrendezés a) 30° és 150°-os, b) 60° és 120°-os, c) 90°-os kilépési szöghöz 

 

 a) b) 

 

 c) d) 

9/2. ábra Sorjátlanított kontúrnál kapott eredmény a) 1. mérési sorozat, 30°, 60°, 90°  b) 2. 
mérési sorozat 30°, 60°, 90°  c) 1. mérési sorozat, 90°, 120°, 150°  d) 2. mérési sorozat, 90°, 120°, 
150° 
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A második sorozatnál a manuális beállítás valamivel jobban sikerült, azonban mindkét 
beállítás elfogadhatónak mondható, a mérési pontok 0,12 mm-es sávon belül 
helyezkednek el. A sorjátlanított kontúr kiértékelésének eredményét a 9/2 táblázat foglalja 
össze. A 8. fejezetben bemutatott mintadarabnál kapott eredményekhez képest néhány 
érték jobb. Az eredményt torzítja a munkadarab élének az elméleti kontúrtól (egyenes) 
való eltérése. Manuális beállítással tehát a 8. fejezetben megállapítottnál pontosabb 
eredmény is elérhető, azonban a megismételhetőség nem garantálható, és a pontosabb 
beállítás időigénye akár többszöröse lehet a még elfogadható eredményt adónak.  
 

Sorjátlanított 
kontúr 

1. sorozat, 
30°, 60°, 90° 

2. sorozat, 
30°, 60°, 90° 

1. sorozat,  
90°, 120°, 150° 

2. sorozat,  
90°, 120°, 150° 

Pontok száma 23647 20548 32824 21079 

Átlag -0,1126 -0,1274 -0,1013 -0,0404 

Szórás 0,0185 0,0105 0,0452 0,0392 

9/2. táblázat Sorjátlanított kontúr kiértékelése 

9.1.1 Sorja vizsgálata  

A kísérlet során mikroszkóppal készített és feldolgozott képek – tekintettel a 
mennyiségükre – a CD mellékleten találhatók meg. A kiértékelés során az átlagot és a 
szórást vizsgáltam, a diagramok a 9/3ab ábrán láthatók; az értékek a melléklet 5.1 fejezet 
táblázataiban találhatóak. A sorja hosszméretének meghatározásához az elméleti kontúrt 
az ívhossz mentén 0,1 mm-es tartományokra osztottam fel. A résztartományokba eső, 
sorjás és sorjátlanított kontúr összes pontja átlagának különbsége adja a sorja 
hosszméretét. Az eredményekből az alábbi állítások fogalmazhatók meg: 
 A sorja átlagos hosszmérete 0,1 mm (elfogadható) 0,095…0,28 mm forgácsvastagság 

tartományban, bármely kilépési szög esetén. 
 0,095 mm forgácsvastagság alatt 90 és 150°-os kilépési szögnél nagyobb méretű sorja 

képződött. 
 0,28 mm felett 90…150°-os kilépési szögnél növekszik a sorja átlagos mérete.  
 A legnagyobb hosszméretű átlagos sorja 150°-os kilépési szög és 0,095 valamint 

0,32…0,45 mm forgácsvastagság mellett keletkezett. 
 30 és 60°-os kilépési szögnél a sorja mérete igen alacsony, csaknem állandó.  
 
A sorja hosszmérete és a sorjaképződési folyamat jellemezhető a szórással.  
 A szórás 0,28 mm forgácsvastagság alatt viszonylag alacsony. 
 0,28 mm forgácsvastagságtól kezdve a szórás nagyobb. 
 30 és 60°-os kilépési szögnél legkisebb a szórás értéke és csaknem állandó.  
 
A forgácsvastagság hatása 30 és 60°-os kilépési szög esetén nem jelentős, azonban 

90…150°-os kilépési szög esetén 0,095…0,28 mm tartományon kívül nagyobb a sorja 
átlagos hosszmérete. 
Fentiek alapján és a kísérlethez felhasznált eszközök esetén az alábbi beállításokat tartom 

kedvezőnek minimális sorja elérése szempontjából: 
 30…60°-os kilépési szög és a kilépés pontjában h>0,1 mm vagy  
 a kilépés pontjában 0,095<h<0,28 mm és 30°…150° közötti kilépési szög. A 

fogankénti előtolás ekkor z=1 szerszámnál a következő: α=30° 0,19<fz<0,55; α=60° 
0,11<fz<0,32; α=90° 0,95<fz<0,28; α=120° 0,11<fz<0,32; α=150° 0,19<fz<0,55.  
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 a) b) 

9/3. ábra Sorjás kontúr kiértékelésének eredménye állandó fogásmélység és 5 diszkrét kilépési 
szög mellett: a) átlag és b) szórás (Klsz: kilépési szög [°]). 

Változó fogásmélység és állandó 90°-os kilépési szög kiértékelésének eredménye a 9/4ab 
ábrán látható. 0,37 mm-es forgácsvastagság alatt az átlagos sorja hosszméret és a szórás 
szempontjából kedvező a fogásmélység növelése. 0,45 mm-es forgácsvastagságtól 
azonban az átlagos sorjaméret és a szórás 0,5 és 2 mm-es fogásmélységnél kismértékben 
kedvezőbb. 

   

 a) b) 

9/4. ábra Sorjás kontúr kiértékelésének eredménye 90°-os állandó kilépési szög és 3 diszkrét 
fogásmélység mellett: a) átlag és b) szórás 

A forgácsvastagság hatásáról megalapozott általános kijelentés oly nagyszámú kísérlet 
elvégzését igényelné, melyre e kutatás keretein belül nem vállalkozhattam. Az azonban 
sejthető, hogy 60°-nál nagyobb kilépési szögnél vett forgácsvastagság (>0,3) nagyobb 
sorját eredményez, valamint túl alacsony forgácsvastagság (<0,1) szintén kedvezőtlen. 
A sorja átlagos méretére polinomiális görbét illesztettem MS Excel program segítségével. 

Az illesztés minősége a determinációs együttható, R2 szám segítségével minősíthető; 
minél jobban megközelíti az ideális 1 értéket, annál jobban illeszkedik a polinom a 
pontokra. Az eredményeket a 9/3. táblázat foglalja össze, az egyenletek és diagramok a 
legjobbnak ítélt polinommal pedig a melléklet 5.1 fejezetében találhatók. Az R2 szám 
alapján a pontokra illesztett akár 6-od fokú polinom sem ad minden esetben megfelelő 
eredményt.  
A kísérletnél készült képeket valamint a sorja hosszméretének szórását figyelembe véve a 

sorja viselkedését célszerűbb sztochasztikus jellemzőkkel modellezni. A sorja hosszmérete 
és a kilépési szög valamint a forgácsvastagság között kapcsolatot teremtő függvény 
használatát nem tartom kellően megbízhatónak, az összefüggés csak becslésre lenne jól 
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használható. A továbbiakban ezért statisztikai megközelítésből vizsgálom a problémát. 
Egy, a sorja hosszméretének eloszlását leíró bonyolultabb modellel véleményem szerint 
jól le lehet írni a hosszméret és a kilépési szög valamint a forgácsvastagság közötti 
kapcsolatot. 
 

Kilépési szög  30° 60° 90° 120° 150° 
Polinom  1 0,3811 0,1228 0,1614 0,6511 0,0222 

fokszáma 2 0,3856 0,1479 0,167 0,7322 0,1536 

 3 0,3857 0,2609 0,3241 0,8471 0,3079 

 4 0,3881 0,2883 0,3545 0,8474 0,5268 

 5 0,3898 0,3043 0,3801 0,872 0,5638 

 6 0,444 0,3267 0,3929 0,872 0,6478 

9/3. táblázat Sorja átlagos méretéből kapott pontokra illesztett polinomok R2 értéke 

Elkészítettem egy-egy beállításnál kapott sorja hosszméretének hisztogramját; néhány 
jellegzetes alak látható a 9/5 abc ábrán. A hisztogram szemrevételezése alapján a sorja 
méretének eloszlása legtöbb esetben eltér a normál eloszlástól, a feltételezett 
sűrűségfüggvények alakja eltérő vagy aszimmetrikus. A normalitás vizsgálatára több 
módszer kínálkozik, ezek közül az alábbi módszereket használtam [Sta1,Sta2,Sta3]: 
 Shapiro-Wilk W Test; 
 Skewness, ferdeség, aszimmetria vizsgálata. A negatív érték balra, a pozitív jobbra 

eltolódó görbét jelent. (Az átlagtól vett eltérések 3-ik hatványával számol.) 
 Kurtosis, eloszlás sűrűségfüggvény meredekségének vizsgálata. Ha az érték kisebb, 

mint 3, csúcsosabb, ha nagyobb, mint 3, akkor laposabb az eloszlás sűrűségfüggvénye a 
normál eloszlásénál. (Az átlagtól vett eltérés 4-ik hatványával számol.) 

A skewness és kurtosis számításánál kapott értékek a melléklet 5.1 fejezetében 
találhatóak és a 9/6ab ábrán láthatók. 

   

 a) b) c) 

9/5. ábra Sorja hosszméretének eloszlása, hisztogramok a) 30°, fz=0,43 ap=1; b) 150°, fz=0.4 
ap=1 és c) 150°, fz=0,62 ap=1. 

  

 a) b) 

9/6. ábra Normalitás vizsgálata a) Skewness és b) Kurtosis 
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Fenti jellemzők kiszámítása alapján bizonyossá vált, hogy a sorja hosszmérete nem 
normál eloszlású. Ennek lehetséges okai feltételezésem szerint: 
 a sorja alakja, amely lehet ismétlődő mintázat vagy teljesen szabálytalan; 
 a sorja hosszmérete jellegzetes értékeket vesz fel a vizsgált él mentén vett 

résztartományokban. 
A sorja hosszméretének eloszlása közelíthető nem normál eloszlással illetve kombinált 

eloszlással. Az eloszlások sűrűségfüggvényének alakja (szimmetrikus és aszimmetrikus) 
és az átlagérték változtatható kell legyen. Az alábbi eloszlásokat vizsgáltam, melyek 
előbbi feltételeknek megfelelnek.  
 Normal (önállóan és kombinálva) 
 SkewNormal (önállóan és kombinálva) 
 StudentT (önállóan és kombinálva) 
 Weibull (önállóan és kombinálva) 
A sűrűségfüggvények paramétereinek becslésére a gyakorlatban jól bevált módszer a 

Likelihood függvény maximumértékének keresése [Kem ]. A Likelihood függvény a (9.1) 
egyenlet szerint írható fel: 

       1 2 3 1 2 nL x; , , f x f x ... f x     (9.1) 

Ahol 1 2 nx ,x ,...x  n darab (egymástól független) mérés eredménye 

 1 2 3f x; , ,    sűrűségfüggvény 

 1 2 3, ,    az f sűrűségfüggvény paraméterei 

A  1 2 3, ,    paraméterek becslése az 0iL    egyenletek megoldásából kapható. 

A Likelihood függvény számításigénye igen magas, különösen bonyolult, több 
paraméteres sűrűségfüggvények esetén. A számítási igény jelentősen csökkenthető a 
Likelihood függvénynek a logaritmusát véve, ennek neve Loglikelihood függvény (9.2): 

     1 2 3 i

i

ln L x; , , ln f x     (9.2) 

A sűrűségfüggvények illesztése Mathematica 11 szoftver segítségével és Loglikelihood 
függvény maximumértékének keresésével történt. A keverék eloszlásoknál a paraméterek 
száma sok, ami jelentősen megnehezíti a szélsőérték keresését. A szoftver korlátozott 
számú iterációval néhány helyen nem talált konvergáló megoldást, ez okozhatja azt, hogy 
2 vagy 3 tagból álló eloszlás Loglikelihood értéke rosszabb, mint az egy tagból állóé. A 
Weibull eloszlás paramétereinek kiszámítása meghaladta a Mathematica szoftver 
képességeit, a továbbiakban ezzel nem foglalkoztam. A vizsgált sűrűségfüggvényeket és a 
Loglikelihood függvény átlagértékét a 9/4 táblázat foglalja össze, a diagramok, a 
sűrűségfüggvények és a paraméterek jelentése a melléklet 5.1 fejezetében találhatók, a 
részletes számítási eredmények pedig a CD mellékleten.  
 

Sűrűségfüggvény (PDF) Loglikelihood fv. átlagos értéke és kilépési szög 
jel típus 30° 60° 90° 120° 150° 

PDF_11 Normal 948,4 948,3 611,1 495,7 373,0 

PDF_12 Normal&Normal 998,1 988,3 712,3 695,3 499,3 

PDF_13 Normal&Normal&Normal 1004,5 997,5 725,9 599,8 523,9 

PDF_21 StudentT 980,2 963,2 673,8 666,8 460,2 

PDF_22 StudentT&StudentT 830,7 836,6 582,9 589,8 469,0 

PDF_23 StudentT&StudentT&StudentT 592,1 558,5 384,7 378,3 322,2 

PDF_31 SkewNormal 948,8 948,3 245,0 455,0 309,0 

PDF_32 SkewNormal&Normal 1002,9 994,3 722,5 704,5 466,4 

PDF_33 SkewNormal&SkewNormal 1003,6 994,9 721,6 708,0 508,1 

9/4. táblázat Különböző sűrűségfüggvényekkel kapott átlagos Loglikelihood érték 
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Az adatok és diagramok alapján következtetéseim az alábbiak: 
 90…150°-os kilépési szög mellett a Loglikelihood függvény átlagértéke alacsonyabb. 

Ennek egyik oka lehet, hogy a sorja viselkedése kiszámíthatatlanabb, másik oka pedig a 
túl bonyolult sűrűségfüggvény pontatlan illesztése. 

 Nagyobb forgácsvastagság esetén a Loglikelihood függvény átlagértéke alacsonyabb, a 
sorja viselkedése rosszabbul modellezhető. 

 Normál eloszlás valamint SkewNormal eloszlás között jelentéktelen különbség 
tapasztalható. 

 Normál eloszlás valamint SkewNormal eloszlás esetén a 2 tagból álló összetett 
sűrűségfüggvény jobb közelítést biztosít; 3 tag esetén viszont nem jelentős a 
Loglikelihood függvény átlagértékének növekedése. Néhány helyen csökkenés 
tapasztalható, ennek egyik oka lehet a túl nagy számítási igény és az iterációk 
korlátozott száma.  

 A StudentT eloszlás egy tag esetén megközelíti a 2 és 3 tagból álló Normál és 
SkewNormal eloszlásoknál kapott átlagos Loglikelihood függvény értéket; 2 és 3 tag 
esetén csökken az átlagos Loglikelihood függvény érték. 

A Loglikelihood függvény legmagasabb értéke a 30…60°-os kilépési szög és kisebb 
forgácsvastagság mellett volt. Ekkor a sorja hosszmérete jobban előrejelezhető, valamivel 
kiszámíthatóbb a folyamat, egyszerűbb modell használata esetén is. Véleményem szerint 
ennél a kilépési szög és forgácsvastagság tartománynál jobban kontrollálható, kézben 
tartható a sorjaképződési folyamat. 

9.1.2 Kitöredezés vizsgálata  

Megvizsgáltam a megmunkált élen képződött kitöredezést, amelynek nagysága néhány 
esetben jelentős volt. A kitöredezés méretének meghatározásához a sorja vizsgálatánál 
alkalmazott beállítások legritkább esetben adtak használható eredményt. A kitöredezés 
vizsgálatához a szórt fényű megvilágítás alkalmatlan, azonban megfelelő irányból súroló 
fénnyel történő világítás segítségével elkülöníthető a kitöredezés diffúzan szóró felülete a 
forgácsolt felület tükrözőnek tekinthető felületétől. Ilyen megvilágítást nem tervezetem és 
nem használtam kísérleteim során. Ezért a kitöredezés vizsgálatánál a képek nagy részén a 
szegmentálást manuálisan kellett elvégezni. Tapasztalataim szerint ez időben többszöröse 
a gépi szegmentálás idejének, azonban pontossága jelentéktelen mértékben rosszabb a 
gépi szegmentálásnál. 
A feldolgozott képek a CD mellékleten találhatók meg. A kiértékelés során az átlagot és 

a szórást vizsgáltam, a diagramok a 9/7ab ábrán láthatók; az értékek a melléklet 5.1 fejezet 
táblázataiban találhatóak.  
A kitöredezés hosszméretének meghatározásához az elméleti kontúrt az ívhossz mentén 

0,1 mm-es tartományokra osztottam fel. A résztartományokba eső, sorjás es sorjátlanított 
kontúr összes pontja átlagának különbsége adja a kitöredezés hosszméretet. Az 
eredményekből az alábbi állításokat fogalmaztam meg: 
 A kitöredezés átlagos mérete 30 és 150°-os kilépési szögnél -0,1…0,1 közötti, 

elfogadhatónak mondható 
 60°-os kilépési szögnél a kitöredezés átlagos mérete viszonylag egyenletesen nő. 
 A legnagyobb méretű átlagos kitöredezés 90 és 120°-os kilépési szögnél keletkezett. 
 90° esetén megjelenik néhány kiugróan alacsonyabb érték, 120° esetén a kitöredezés 

átlagos mérete viszonylag egyenletes. 
A kitöredezés mérete és a folyamat tovább jellemezhető a szórással.  
 A szórás növekvő tendenciát mutat bármely kilépési szög esetén. 
 30°-os kilépési szögnél legkisebb a szórás. 
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A forgácsvastagság hatása a kitöredezésre 30°, 120° és 150°-os kilépési szög esetén nem 
jelentős; 60° esetén egyenletes a növekedés; 90° esetén nagyobb mértékű de rendszertelen 
a változás. A szórás forgácsvastagság növekedésével egyértelműen növekvő tendenciája 
azt mutatja, hogy a kitöredezés méretének ellenőrizhetősége romlik.  

   

 a) b) 

9/7. ábra Kitöredezett kontúr kiértékelésének eredménye állandó fogásmélység és 5 kilépési szög 
mellett a) átlag és b) szórás 

Fentiek alapján és a kísérlethez felhasznált eszközök esetén a 30° és 150°-os kilépési 
szög és kisebb méretű forgácsvastagság beállítását tartom kedvezőnek a kitöredezés 
megelőzése szempontjából. A korábban megállapított, sorjaképződés szempontjából 
kedvező értékek kitöredezés szempontjából is kedvezőnek mondhatók. 
Változó fogásmélység és állandó 90°-os kilépési szög kiértékelésének eredménye a 9/8ab 

ábrán látható. A kitöredezés átlagos mérete és szórása is növekvő tendenciát mutat a 
forgácsvastagság növelésekor. A különböző fogásmélységek között csekély az eltérés. A 
fogásmélység hatása tehát ezek alapján és a kísérletnél használt eszközök esetén nem 
jelentős. 

   

 a) b) 

9/8. ábra Kitöredezett kontúr kiértékelésének eredménye, 90°-os állandó kilépési szög és 3 
fogásmélység mellett a) átlag és b) szórás 

A kitöredezés átlagos méretére, hasonlóan a sorja vizsgálatánál, polinomiális görbét 
illesztettem MS Excel program segítségével. Az eredményeket a 9/5 táblázat foglalja 
össze, az egyenletek és diagramok a legjobbnak ítélt polinommal pedig a melléklet 5.1 
fejezetében találhatók. Az R2 számot figyelembe véve a pontokra illesztett akár 6-od fokú 
polinom sem ad minden esetben megfelelő eredményt.  
A kísérletnél készült képeket valamint a kitöredezés méretének szórását figyelembe véve 

a kitöredezés viselkedése - a sorjához hasonlóan - sztochasztikus jellemzőkkel 
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modellezhető jobban. A kitöredezés mérete és a kilépési szög valamint a forgácsvastagság 
között kapcsolatot teremtő függvény használatát nem tartom kellően megbízhatónak, az 
összefüggés csak becslésre lenne jól használható.  
 

Kilépési szög  30° 60° 90° 120° 150° 
Polinom  1 0,0803 0,8324 0,3137 0,5167 0,0444 

fokszáma 2 0,3185 0,845 0,3244 0,5336 0,1515 

 3 0,3425 0,8768 0,62 0,789 0,2644 

 4 0,3656 0,8834 0,6288 0,8475 0,5715 

 5 0,3985 0,8856 0,6369 0,8512 0,6158 

 6 0,5101 0,8874 0,7282 0,863 0,6948 

9/5. táblázat Kitöredezés átlagos méretéből kapott pontokra illesztett polinomok R2 értéke 

A kitöredezés és sorja együttes méretével jellemezhető a képződő él minősége, a 
kiértékelés eredménye a 9/9ab ábrán látható. A sorja és kitöredezés együttes átlagos 
mérete a forgácsvastagság növelésével növekvő tendenciát mutat 30…120°-os kilépési 
szögnél, 150° esetén több jelentősen kiugró érték található és nagyobb forgácsvastagság 
esetén csökkenés kezdődik. A szórás a forgácsvastagság növelésével szintén növekvő 
tendenciát mutat, 150° esetén több jelentősen kiugró érték található. 

    

 a) b) 

9/9. ábra Sorja és kitöredezés együttes mérete állandó fogásmélység és 5 kilépési szög mellett a) 
átlag és b) szórás 

A továbbiakban itt is statisztikai megközelítésből vizsgálom a kitöredezés viselkedését. 
Elkészítettem egy-egy beállításnál kapott kitöredezés méretének hisztogramját, néhány 
jellegzetes alak látható a 9/10abc ábrán. A hisztogram szemrevételezése alapján a 
kitöredezés méretének eloszlása legtöbb esetben a sorjához hasonlóan eltér a normál 
eloszlástól. A normalitás vizsgálata a sorja vizsgálatánál bemutatott módszerekkel történt. 
A skewness és kurtosis számításánál kapott értékek a melléklet 5.1 fejezetében 

találhatóak és a 9/11ab ábrán láthatók. 
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 a) b) c) 

9/10. ábra Sorja méretének eloszlása, hisztogramok a) 30°; fz=0,40; ap=1; b) 60°; fz=0,29; ap=1; 
és c) 150°; fz=0,40 ap=1. 

  

 a) b) 

9/11. ábra Normalitás vizsgálata kitöredezésnél, a) Skewness és b) Kurtosis 

A kitöredezés méretének eloszlása a sorjánál látottak szerint közelíthető nem normál 
eloszlással illetve kombinált eloszlással. A vizsgált sűrűségfüggvényeket és a 
Loglikelihood függvény átlagértékét a 9/6 táblázat foglalja össze, a diagramok, a 
sűrűségfüggvények és a paraméterek jelentése a melléklet 5.1 fejezetében találhatók, a 
részletes számítási eredmények pedig a CD mellékleten.  
 

Sűrűségfüggvény (PDF) Loglikelihood fv. átlagos értéke és kilépési szög 
jel típus 30° 60° 90° 120° 150° 

PDF_11 Normal 694,8 413,4 377,0 374,0 444,7 

PDF_12 Normal&Normal 738,0 455,8 404,9 414,9 482,1 

PDF_13 Normal&Normal&Normal 746,8 458,8 410,5 421,9 489,1 

PDF_21 StudentT 715,4 413,1 386,2 403,6 459,5 

PDF_22 StudentT&StudentT 521,8 257,4 270,0 322,3 307,9 

PDF_23 StudentT&StudentT&StudentT 332,5 174,0 153,8 159,4 189,1 

PDF_31 SkewNormal 655,9 404,0 367,4 247,8 416,8 

PDF_32 SkewNormal&Normal 740,2 456,1 408,5 416,7 484,8 

PDF_33 SkewNormal&SkewNormal 740,9 457,9 409,2 417,6 485,2 

9/6. táblázat Különböző sűrűségfüggvényekkel kapott átlagos Loglikelihood érték 

Az eredmények alapján következtetéseim a sorjánál látottakhoz hasonlóak. A 
Loglikelihood függvény átlagértéke azonban alacsonyabb a sorjánál kapott értékeknél. 
Véleményem szerint a kitöredezés a sorja viselkedésénél nehezebben modellezhető.  
 
A kísérletek tapasztalatai alapján és bemutatott eszközök használata mellett összefoglalva 

kijelenthető, hogy a forgácsvastagság a kilépés pontjában befolyásolja a sorjaképződést és 
a kitöredezést, hatása annak ellenére sem hagyható figyelmen kívül, hogy a kilépési szög 
hatása jelentősebb. 150°-os kilépési szög esetén a forgácsvastagság megváltozására 
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különösen érzékenyen változik a sorja átlagos mérete. A következtetéseim korlátozottan 
érvényesek, mivel a kísérleteknél ugyanazt a szerszámot, forgácsolási sebességet és 
anyagminőséget hasznőáltam. Ezek hatásának részletes vizsgálata a szükséges 
nagymennyiségű kísérlet miatt túlmutat jelen kutatáson. 

9.2 VIZSGÁLAT ÁLLANDÓ KILÉPÉSI SZÖG ÉS VÁLTOZÓ FORGÁCSVASTAGSÁG 

MELLETT  

A 9.1 fejezet alapján látható, hogy a sorjaképződés és kitöredezés folyamata állandó 
kilépési szög, forgácsolási sebesség és fogásmélység mellett is igen bonyolult, mégis 
érdemesnek találtam, hogy megvizsgáljam a forgácsvastagság folyamatos változásának 
hatását.  

9.2.1 Munkadarab geometria   

A forgácsvastagság folyamatos változása sok esetben elérhető az előtolás folyamatos 
változtatásával. Azonban a gyorsulás pontosságát még korszerű CNC vezérlés esetén sem 
találtam kellően megbízhatónak. Ezért olyan kísérleti munkadarab geometriát terveztem, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerszám egyenes mentén, állandó sebességgel haladjon, 
miközben a kilépési szög állandónak vehető és a forgácsvastagság értéke folyamatosan 
változik. Az alábbi levezetésben a szerszámélen egy pont pályája körrel van helyettesítve, 
a kilépési szög, α hibája az 5. fejezetben leírtak szerint ismert. A keresett görbe,  xfy   
és egy egyenes mentén elmozduló kör metszéspontjában az érintők által bezárt szög éppen 
α. Legegyszerűbb esetben 2  , differenciálegyenlettel felírva: 

     22 xyrxydxxdy   (9.3) 

A kezdeti feltételek   ry 0  és    0y  (függőleges érintő). A (9.3) egyenletnek nincs 

explicit megoldása. A görbét  tx  és  ty  alakban keresve a differenciálegyenlet: 

       22 tyrtytxty   (9.4) 

A két komponens,  tx  és  ty  közül az egyik tetszőlegesen megadható. A (9.4) 

egyenletnek   ttx   esetén nincs, viszont   tty   esetén létezik megoldása: 

     Cttrrrtrdtttrtx   222222 12ln  (9.5) 

A (9.4) egyenlet csak 2   esetében igaz, azonban  0 , tehát szükséges másik 
megoldás. A kör felírható a t szögelfordulás és az r sugár segítségével is. A kör metszi a 
keresett görbét, ezért annak y komponens egyenlete: 

   trty sin  (9.6) 
A keresett görbe meredeksége megegyezik a kör radiánban vett meredeksége és a 

kilépési szög összegével: 
         tttxty cot2tan  (9.7) 

A (9.7) egyenletbe behelyettesítve (9.6) egyenletet, az megoldható  tx -re: 
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A (9.8) egyenlet 2  behelyettesítéssel egyszerűsíthető: 
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9/12. ábra A (9.8) és (9.9) kifejezések grafikonja   9/13. ábra Kísérleti munkadarab 2   
   vizsgálatához 

A 9/12. ábrán a különböző kilépési szöghöz tartozó görbék láthatók, a 9/13. ábrán pedig 
egy kísérleti elrendezés látható, ahol  f 2 . 
A geometria nem biztosítja a forgácsvastagság változás sebességének állandóságát. A 

9/14a ábrán az ívhossz látható a paraméter függvényében, a 9/14b ábrán pedig a 
forgácsvastagság az ívhossz függvényében 15°…165°-os kilépési szögek esetén Ø50 mm 
szerszámhoz.  

  
 a) b) 

9/13. ábra a) Ívhossz t paraméter függvényében és b) forgácsvastagság az ívhossz függvényében 

Ha a kilépés szög 90°, akkor forgácsvastagság monoton csökken, minden más esetben 
először növekszik majd 0-ra csökken. A növekedő szakasz nem egyenletes, a 
maximumérték elérése után viszont a csökkenés igen gyors, a teljes ívhossz negyedrésze 
alatt csökken a forgácsvastagság 0-ra. Ez az egyenetlen változás feltehetően befolyásolja a 
sorjaképződést és megnehezíti a forgácsvastagság hatásának vizsgálatát.  

9.2.2 Kísérleti eredmények  

A változó forgácsvastagság hatásának vizsgálatához minél több beállítási lehetőséget 
tartottam szükségesnek. Azonban a kapacitásokat figyelembe véve a kísérleteknél két 
faktort vizsgáltam: a fogankénti előtolást (fz) és a kilépési szöget. A kilépési szögnél 
beállított szintek: 30°; 60°; 90°; 120°; 150°. A fogankénti előtolásnál beállított szintek: 
0,12; 0,18; 0,25; 0,375; 0,50; 0,75. A fogásmélység állandó: 1,0 mm volt 
A kísérlethez a 4. fejezetben bemutatott szerszámgépet, anyagminőséget és a 4/1. táblázat 

2. szerszámát használtam (egy lapka dolgozott). A forgácsolási paraméterek a 9/1. 
táblázatban láthatók. A kísérleti elrendezések vázlatai a 9/15abcde ábrán láthatók; a 
munkadarabok hasznos felülete 60x60 mm volt. 
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 a) b) 

  

 c) d) 

 

 e) 

9/15. ábra Kísérleti elrendezés a) 30°, b) 60°, c) 90°, d) 120°, és e) 150°-os kilépési szöghöz. 

Ennél a kísérletsorozatnál kereskedelmi forgalomban beszerezhető dóm világítást 
használtam (4/5a ábra). Tapasztalataim szerint kismértékben javult a megvilágítás 
egyenletessége az egyedi gyártású világítás egyenletességéhez képest. A megfelelő 
színkontraszt a munkadarab megfestésével volt biztosítható. A sorjátlanított kontúr 
lefényképezése egyszer történt a kísérlet elején. A képsorozat a teljes kontúrt végigköveti, 
a képek száma változó. A sorja mérete az ívhossz mentén 0,5 mm-es tartományokban van 
meghatározva.  
A kontúrról készült képek feldolgozásának eredményei a 9/16. ábrán láthatók, a részletes 

adatok pedig a CD mellékleten. A sorja becsült méretére kapott negatív értéket okozhatja a 
sorjátlanított kontúr hibája, a feldolgozás pontatlansága vagy a mikroszkóp pozíciójának 
hibája. Mivel az eltérés 0,1 mm-en belül van, ezért a mérés eredményét összehasonlító 
elemzésre használhatónak találtam. A kiértékelés során a kontúr bekezdő és befejező 
szakaszán, valamint ahol az előgyártmány kontúrjához közel helyezkedett el a görbe, a 
szoftver hibás kontúrokat is meghatározott. Ezek a vektorgrafikus ábrázolás segítségével 
viszonylag könnyen felismerhetők és eltávolíthatók voltak.  
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 a) b) 

  
 c) d) 

 
 e) 

9/16. ábra Sorja hosszmérete a forgácsvastagság függvényében, állandó fogásmélység mellett 
(ap=1,0 mm), különböző előtolások esetén, a kilépési szög a) 30°, b) 60°, c) 90°, d) 120°, e) 150°. 

Az eredményekből az alábbi állításokat fogalmaztam meg: 
 A sorja hosszmérete 30°-os kilépési szögnél -0,15…0,05 közötti, elfogadhatónak 

mondható bármely előtolásnál. 
 120°-os kilépési szögnél és 0,12; 0,18; 0,50; 0,75 mm-es fogankénti előtolás mellett a 

sorja mérete szintén alacsony, -0,1…0,2 közötti 
 A forgácsvastagság csökkenésekor az esetek felében csökkenő tendenciát mutatott a 

sorja mérete. 
 Ugyanazon forgácsvastagság és kilépési szög esetén eltérő méretű sorja adódott 30°, 

60°, 120° és 150°-os kilépési szögek esetén. Feltételezésem szerint ennek egyik oka lehet a 
megváltozó forgácsvastagság. Egy másik ok lehet a szerszám kontaktszögének 
változása, azonban ennek kisebb jelentőséget tulajdonítok. 

Az alábbi diagramok (9/17-21. ábrák) a forgácsvastagság megváltozásának 
függvényében ábrázolják a sorja méretét. A vízszintes tengely a jobb láthatóság miatt 
logaritmikus léptékezésű. Mivel log(0)=-∞, a vízszintes tengelyen ez nem ábrázolható, 
ezért a pozitív és negatív irányú változás két külön diagramon látható.  
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 a) b) 
9/17. ábra Sorja becsült mérete Δh függvényében, ap=1,0 mm, a kilépési szög 30°, a) negatív b) 

pozitív irány 

  
 a) b) 
9/18. ábra Sorja becsült mérete Δh függvényében, ap=1,0 mm, a kilépési szög 60°, a) negatív b) 

pozitív irány 

  
 a) b) 
9/19. ábra Sorja becsült mérete Δh függvényében, ap=1,0 mm, a kilépési szög 90°, a) negatív b) 

pozitív irány 

  
 a) b) 
9/20. ábra Sorja becsült mérete Δh függvényében, ap=1.0 mm, a kilépési szög 120°, a) negatív b) 

pozitív irány 
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 a) b) 

9/21. ábra Sorja becsült mérete Δh függvényében, ap=1.0 mm, a kilépési szög 150°, a) negatív b) 
pozitív irány 

A diagramokat szemrevételezve nem állapítható meg egyértelmű kapcsolat Δh és a sorja 
hosszmérete között. A változó forgácsvastagság hatása azonban nem hagyható figyelmen kívül, 
kiszámíthatatlanabbá teszi a sorjaképződés folyamatát és jelentősen megnehezíti a 
modellezhetőségét. 

9.3 5. TÉZIS  

Ellenirányú síkmarásnál, a szerszám anyagból történő kilépésénél vett forgácsvastagság 
befolyásolja a sorjaképződést, hatása elkülöníthető a kilépési szögtől és annál kisebb 
mértékű. A kilépésnél állandó értéken tartott forgácsvastagság 30°, 60°, 90° és 120°-os 
kilépési szög esetén kisebb, 150° esetén jelentős mértékben befolyásolja a sorja átlagos 
méretét.  
Sorjaképződés szempontjából kedvező beállítás a 30°és 60° közötti kilépési szög vagy a 

kilépés pontjában vett 0,1 és 0,3 mm közötti forgácsvastagság. A sorja átlagos mérete 
ekkor 0,1 mm vagy kisebb, a szórás pedig 0,1 mm vagy kisebb. Ezek az értékek 
kitöredezés szempontjából is kedvezőnek mondhatók. 
A szerszám munkadarab anyagából történő kilépésénél vett forgácsvastagság folyamatos 

változása befolyásolja a sorjaképződést, a sorja várható méretének bizonytalanságát 
növeli. 
Ellenirányú síkmarásnál a munkadarab élén, a megmunkálás síkjában vett sorja és 

kitöredezés mérete állandó kilépési szög, forgácsolási sebesség és fogásmélység mellett 
nem normál eloszlású. Használható modell kapható 2 vagy 3 eloszlás 
sűrűségfüggvényének kombinálásával. A legjobb eredmény a Loglikelihood függvény 
maximalizálása alapján a sorjánál 2 Normál vagy 2 Skewnormal eloszlás sűrűségfüggvény 
kombinálásával, kitöredezésnél pedig 3 Normál vagy 2 Skewnormal eloszlás 
sűrűségfüggvény kombinálásával adódott. 
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10. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

10.1 ÖSSZEFOGLALÁS  

Doktori kutatásaim során a forgácsvastagság sorjaképződésre gyakorolt hatását 
vizsgáltam síkmarás esetén. Számos kutatás készült a sorjaképződés mechanizmusáról, 
melynek bonyolultsága a forgácsképződéshez hasonlítható. A korábbi kutatások alapján a 
kilépési szög és a kilépési sorrend segítségével hatékonyan befolyásolható a 
sorjaképződés. 
A kilépési szöget az elméletileg pontos cikloisgörbe felhasználásával határoztam meg. 

Egyszerűsíti a számítást a szerszámpálya körrelsíkmarás történő közelítése. A közelítés 
legnagyobb hibája meghatározható az előtolás függvényében, mind egyenes, mind kör 
előtolás esetén. Az összefüggéssel igazoltam, hogy a közelítés a gyakorlatban kielégítő 
pontosságú. 
Legkorábbi kísérleteim során azt vizsgáltam, hogy mely kilépési szög tartományok a 

legkedvezőbbek sorjaképződés szempontjából. Alumínium ötvözetből készült munkadarab 
estén a hegyes és tompaszögnél képződött a legkisebb sorja. A kilépési pontokban a 
forgácsvastagságot meghatározva kiderült, hogy az jelentősen megváltozik és ez a 
változás eltér a kilépési szög alakulásától. A forgácsvastagság hatása vélhetően nem 
elhanyagolható, érdemes azt megvizsgálni. 
A forgácsvastagság meghatározására az irodalomban javasolt módszereket 

továbbfejlesztettem úgy, hogy a szerszám munkasíkbeli homlokszöge is figyelembe 
vehető. A számítások és kísérletek alapján kiderült, hogy a gyakorlatban szokásos előtolás 
és szerszámgeometria esetén nem jelentős a munkasíkbeli homlokszög hatása a forgácsoló 
erőre. 
Új módszert dolgoztam ki a sorja méretének becslésére. A lehetséges kereskedelmi 

forgalomban kapható megoldások túlságosan időigényesek, drágák és nem tették lehetővé 
a szerszámgépen történő közvetlen mérést. A módszernél egyszerű digitális mikroszkópot 
használtam, speciális rögzítést és megvilágítást, továbbá egyéni képfeldolgozó szoftvert 
fejlesztettem, mely részletes elemzést tett lehetővé.  
Új kísérleti tervet dolgoztam ki, ahol állandó kilépési szög mellett a forgácsvastagság 

egyedüli hatása vizsgálható. Problémát jelentett a forgácsvastagság nagymértékű, hirtelen 
változása. A kísérleti eredmények alapján nem állítható fel jelleggörbe, csak az jelenthető 
ki, hogy a folyamat megbízhatóságát rontja a változó forgácsvastagság.  
A kísérleteket elvégeztem állandó forgácsvastagság és kilépési szög mellett is. Ennek 

eredménye alapján a sorja átlagos méretére nem állítható fel megfelelő jelleggörbe. A 
hisztogramok alapján az eloszlás azonban jelentősen eltér a normáltól, azonban kombinált 
eloszlás függvényekkel jól közelíthető. 
Vizsgáltam a kitöredezést is, mely az él minőségét tekintve a sorjánál kisebb jelentőségű. 

A szoftveres feldolgozás más megvilágítást igényelt volna, mint a sorjánál használt, ezért 
a képek kiértékelése manuálisan történt. Ennek pontossága igen kismértékben marad csak 
el a sorjánál kapott eredménytől. Megfelelő jelleggörbét itt sem találtam. A hisztogramok 
alapján az eloszlás – a sorjához hasonlóan - látványosan eltér a normáltól, kombinált 
sűrűség-függvényekkel közelíthető. A sorját és kitöredezést együttesen vizsgálva a 
megmunkált él minősége egyértelműen romlik. 
A doktori kutatásaim során az alábbi területeken értem el tézisértékű eredményt: 

• Levezettem azt az összefüggést, amely megadja a cikloisgörbe körrel történő 
közelítésének a hibáját a kilépési szög meghatározásakor egyenes és kör mentén történő 
előtolás esetén. 
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• Felírtam azt az összefüggést, mely megadja a szerszám középpontjának a pályáját 0-
180°-os kilépési szöghöz tetszőleges (paraméteres egyenletekkel felírható, folytonosan 
differenciálható) munkadarab geometriához. 

• Korábbi módszereket felhasználva továbbfejlesztettem a forgácsvastagság alakulását 
leíró számítási módszereket síkmarás és egyenes előtolás esetére, mely figyelembe veszi 
a szerszám munkasíkbeli homlokszögét. 

• Kidolgoztam egy eljárást, mellyel az ellenirányú síkmarásnál képződő sorja 
hosszmérete meghatározható a szerszámgépen befogott munkadarabon, megmunkálás 
közben végzett mérésekből. 

• Megállapítottam, hogy a sorja méretének eloszlása normálistól eltérő, azonban 
különböző kombinált sűrűség-függvényekkel pontosabban modellezhető.  
 

10.2 SUMMARY  

In my doctoral research, the effect of chip thickness on burr formation was examined in 
the case of face milling. Several research works were carried out about the mechanism of 
burr formation, which is as difficult as the cutting process. These earlier researches 
demonstrated that burr formation could be controlled efficiently with the exit angle and 
exit order sequence. 
The exit angle can be calculated accurately with the theoretical path – a cycloid curve – 

of the tooltip. The calculation can be simplified substituting the cycloid curve with a 
circle. The error of this approximation can be determined in the function of the feed rate in 
the case of linear and circular feed. It can be proofed with the help of a derived expression. 
The precision of this approximation is sufficient in practice. 
In the first attempt, the optimal range of the exit angle was examined. The size of the burr 

was the smallest by acute angle and obtuse angle in the case of workpieces made from 
aluminium. Examining the chip thickness in the exit points, it turned out, that the size of 
the chip thickness was significantly changing. The character of change was different from 
the character of the exit angle. Consequently, the effect of chip thickness should be 
considered, and it could be a topic for further examination. 
For the determination of the undeformed chip thickness, former proposed methods found 

in the literature were further developed. The proposed new model can take into 
consideration the radial rake angle of the tool. Using the new model, a simulation was 
established, and it was validated with face milling experiments. The result showed that the 
effect of the radial rake angle is not significant to the cutting force in the case of usual tool 
geometry and feed rate. 
A new method was developed to estimate the size of the burr. The existing commercial 

methods are time-consuming, and the price of the equipment is high. Furthermore, these 
methods do not support the direct measuring process on a machine tool. The proposed 
method uses a portable digital microscope, special fixturing and a dome light source. 
Customised image processing software was also developed.  
A new experiment was planned and executed. With the help of it, the sole effect of chip 

thickness can be examined. The disadvantages of the specialised workpiece geometry are 
the fast change of chip thickness and the rough characteristic. A compact expression 
cannot be formulated based on the results of the experiment; however, it can be concluded 
that the reliability of the burr formation process is decreased by the changing chip 
thickness.  
An experiment series was also performed with constant chip thickness and constant exit 

angle. The characteristic of the average size of burr was too rough to find a simple 
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expression. However, it can be stated that the distribution was not normal. The distribution 
can be better approximated using mixed distributions.  
Although the edge breakout is less significant than the burr, it was also examined. The 

examination of burr and edge breakout requires different lighting. Unfortunately, the 
proper light source was not purchased; hence the image process software was not useful 
for most of the pictures, so a manual process had to be used. Its result was not 
significantly worse than the automated process. It can also be stated that the distribution 
was not normal. By applying a mixed distribution to the process may provide a better 
estimation.  
By examining the burr and edge breakout together, it can be seen that the increase of chip 

thickness deteriorates the edge quality.  
The discussed new scientific results are summarised as follows: 

• A new expression was deduced; it gives the error of the approximation of cycloid 
curves with circles for determining the exit angle in the case of linear and circular feed. 

• An expression was deduced which gives for any exit angle (within the range of 0-180°) 
and any workpiece contour. The workpiece contour has to be described with a parametric 
equation, and it has to be differentiable on the examined range. 

• A new method was proposed to determine the undeformed chip thickness, which 
considers the tool radial rake angle. The method was developed on the bases of former 
methods. 

• A new burr size estimation method was developed for face milling. The method can be 
used for in-process measurement directly on machine tools. 

• It can be stated that the distribution of burr size differs from normal. The distribution 
can be better estimated with a mixed distribution.  
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1. CD MELLÉKLET TARTALMA 

A mappák tartalmának rövid leírása. 

forgvast eromeres kiserlet 

Az 7.3 fejezetben bemutatott forgácsolási erőmérési kísérletek mérési eredményei és 
kiértékelése. 

forgvast sorja kiserlet 

A 8.2 fejezetben bemutatott mintaképek, a 6.3 fejezetben bemutatott mintadarab és 
furatmintázat vizsgálatának eredménye. 

forgvast sorja A kiserlet 

A 9.2 fejezetben bemutatott mintadarabhoz tartozó kísérletek és a kiértékelés eredménye. 

forgvast sorja B kiserlet 

A 9.1 fejezetben bemutatott mintadarabhoz tartozó kísérletek és a sorja vizsgálatának 
eredménye. 

forgvast kitrd B kiserlet 

A 9.1 fejezetben bemutatott mintadarabnál a kitöredezés vizsgálatának eredménye. 

Kepfeldolgozas 

A 8. fejezetben bemutatott képfeldolgozó algoritmushoz tartozó programkódok. 

kilepesi szog sorja kiserlet 

A 5.5 fejezetben bemutatott mintadarabnál a sorja vizsgálatának eredménye. 

Rajzok 

Az értekezésben felhasznált vektorgrafikus rajzok. 

Mellékletek 

Katalógusok (Dóm világítás, digitális mikroszkóp, lézermikroszkóp) és egyedileg 
tervezett elemek (led világítás, mikroszkóp felfogás) műhelyrajzai; valószínűségi eloszlás 
függvények egyenletei; képfeldolgozó algoritmus folyamatábrája. 

Ábrák 

A értekezésben felhasznált ábrák. 

Értekezés 

Az értekezés és a tézisfüzet digitális formátumban. 
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2. MELLÉKLET A 6. FEJEZETHEZ 

2.1 LEVEZETÉS  

Az X(t) és Y(t) paraméteres egyenletekkel megadott görbe radiánban vett meredeksége az 

      arctan dY t dt / dX t dt szerint határozható meg. Az arcus tangens függvény 

értékkészlete: -π/2... π/2. Néhány esetben – önmetsző, visszahajló görbék – ez az 
értékkészlet nem elegendő, szükséges azt kibővíteni -π ... π nagyságúra. Ez a következők 
szerint oldható meg. A kiindulási összefüggés a következő: 

   2 2/ /
arctan tan

  
 

 
  (M6.1) 

Legyen 2   tehát    2tan / tan  , ezt behelyettesítve M6.1 összefüggésbe: 

  2 2arctan tan /
  

 
 

   (M6.2) 

Az M6.2 összefüggés értékkészlete -π ... π lesz. Az M6.2 összefüggésben szereplő 

 2tan /  kifejezhető más formában az alábbiak szerint: 

       1 1tan cos cos       (M6.3a) 

      1tan cos sin     (M6.3b) 

      1tan sin cos     (M4.3c) 

Mivel az M6.3a összefüggésnél az előjel nem egyértelmű, ezért M6.3b vagy M6.3c 
összefüggést kell használni. Az X(t) és Y(t) komponens függvények deriváltjára írható: 

     sin dY t c Vy t c      (M6.4) 

     cos dX t c Vx t c      (M6.5) 

Az M6.4 és M6.5 valamint    2 2
1sin cos    egyenleteket behelyettesítve M6.3b 

egyenletbe írható: 

          2 2
tan Vx t Vy t c Vx t c Vy t c        

   (M6.6) 

Látható, hogy c konstans szorzó kiesik. A radiánban vett meredekségre tehát írható: 

        2 2
2 arctan Vx t Vy t Vx t Vy t          

 (M6.7) 

2.2 FELHASZNÁLÁSI PÉLDÁK  

A kör egyenletei: 

 X(t ) R cos t   és  Y( t ) R sin t   (M6.8) 

A radiánban vett meredekség a hagyományos és az új módszerrel: 

    1 arctan cos t sin t    (M6.9) 

       2 2

2 arctan sin t cos t sin t cos t          
 (M6.10) 

A radiánban vett meredekség a hagyományos (μ1) és az új módszerrel (μ2) az M6/1 
ábrán látható.  
A körciklois egyenletei: 
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     2 1 2 2 2 2 1 2Xkc( t ) R z / z R ep cos t k R cos t t ep z / z            (M6.11) 

     2 1 2 2 2 2 1 2Ykc( t ) R z / z R ep sin t k R sin t t ep z / z            (M6.12) 

Legyenek a behelyettesítési értékek a következőek: z1=4; z2=1; R2=3; k2=1.8; ep=-1. A 
radiánban vett meredekség a hagyományos (μ1) és az új módszerrel (μ2) az M6/2 ábrán 
látható.  

 
  

M6/1. ábra A kör radiánban vett meredeksége M6/2. ábra A körciklois radiánban vett 
 meredeksége 

Az alábbi egyenletekkel egy szakasz végpontjának a mozgása írható le, melynek 
kezdőpontja a körciklois görbéjén mozog, valamint a szakasz kezdőpontjában vett 
körciklois érintőjével állandó λ szöget zár be; r a szakasz hosszúsága.  

   XkcB(t ) Xkc t r cos       (M6.13) 

   YkcB( t ) Ykc t r sin       (M6.14) 

Ha λ=π/2 vagy λ=-π/2 akkor a görbe irányítottságától függően belső vagy külső 
egyenközű görbe az eredmény. Az M6/3a ábrán az egyenközű görbék láthatóak a 
hagyományos módszerrel, a M6/3b ábrán pedig az új módszerrel számított radiánban vett 
meredekséggel. Az M6/3a ábrán jól megfigyelhető, hogy az egyenközű görbék nem 
folytonosak, a szakadás az α=±π/2 helyeken található. Az M6/3c ábrákon a λ=±π/4 
értékekhez tartozó görbék láthatóak  

 
  a)    b)    c) 

M6/3. ábra a) körciklois radiánban vett meredeksége hagyományos és b) új módszerrel c) görbék 
λ=±π/4 behelyettesítéssel 
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3. MELLÉKLET A 7. FEJEZETHEZ 

3.1 CIKLOISGÖRBE EGYENLETEINEK LEVEZETÉSE  

Síkmarás esetén a marószerszám forgómozgást végez, a mellékmozgás pedig tetszőleges 
síkgörbe lehet, de leggyakrabban egyenes és kör. Egyenes előtolás esetén a forgómozgás 
és az egyenesvonalú előtolás szuperpozíciója alapján a szerszám pontjai cikloisgörbéket 
írnak le. 
A mozgás geometriailag a következőképpen is leírható [Mgy]. Gördítsünk le egy 

tetszőleges alakú 1 görbén, egy szintén tetszőleges alakú 2 görbét. Az első görbe neve 
alap- vagy állógörbe, a másodiké gördülőgörbe. A gördülőgörbéhez tetszőlegesen rögzített 
P pont egy harmadik görbét ír le. Az így előállított görbék a ruletták. Ilyen a ciklois és az 
evolvens. Ha az alapgörbe egyenes, a gördülő görbe pedig kör, akkor közönséges 
körcikloist kapunk. Ha az alapgörbe és a gördülő görbe is kör, akkor a gördülőkört az 
alapkör külső oldalán gördítve epicikloist, belső oldalán gördítve pedig hipocikoloist 
kapunk. Tetszőleges alapgörbén egyenest legördítve az egyenes egy P pontja evolvens 
görbét ír le. Ha pedig az alapgörbe kör volt, úgy körevolvens állítható elő.  
Legyen a marószerszám sugara r, ehhez hozzárendelhető egy koncentrikus kör, melynek 

sugara R. A szerszám egyszerre forog és egyenes mentén halad, tehát mozgása olyan, 
mintha az R sugarú kör gördülne az egyenesen. Ha r=R, akkor csúcsos, r<R esetén 
nyújtott, r>R-nél pedig hurkolt cikloist ír le minden r sugáron lévő pont [Pat] Síkmarás 
szempontjából ez utóbbi a legfontosabb, mivel a fordulatonkénti előtolás lényegesen 
kisebb, mint a szerszámsugár. A gördülőkör sugarából kifejezhető az f fordulatonkénti 
előtolás: 

 2 2f R r k       (M7.23) 

A szerszám K középpontja egyenes előtolás esetén egy általános helyzetű egyenesen 
mozog, melynek t paraméteres egyenlete a Xc(t) és Yc(t): 

      1013 sincos)( tttttRtX C   (M7.24) 

      1013 cossin)( tttttRtYC   (M7.25) 

Az (M7.25, M7.26) egyenletekben két eltolási transzformációt követ egy elforgatási 
transzformáció. Felírhatók az általános helyzetű cikloisgörbe t paraméteres egyenletei, 
X(t) és Y (t): 

   21cos)( tttrtXtX C   (M7.26) 

   21sin)( tttrtYtY C   (M7.27) 

Az (M7.24-M7.27) egyenletekben t paraméter a szerszám szögelfordulását jelenti. A 
szerszám forgásiránya az óramutató járásával megegyező. A konstansok és paraméterek 
jelentése a M7/1. ábra alapján: 
1) 0tR  : a szerszámközéppont pályájának origótól mért távolsága. 

2) t1: állógörbe vagy az előtolás irányának origó körüli elforgatása.  
3) t2: szerszám elfordulása az előtolás irányához képest saját középpontja, 

forgástengelye körül. 
4) 3tR  : szerszámközéppont eltolása az állógörbével párhuzamosan. 

Ha 0R , tehát az előtolás zérus, akkor a (M7.26) és (M7.27) egyenletek egy kört írnak 
le. 
A cikloisgörbe egyenletét dimenziótlanná lehet tennie elosztva a gördülőkör sugarával. A 

két sugár arányából képezett paraméter legyen k: 
k r R  (M7.28) 



Mellékletek 3. Melléklet a 7. fejezethez 

Póka György PhD értekezése 114 2020.11.27. 

A paraméter segítségével egyszerűbben vizsgálható a ciklois meredeksége. k kifejezhető 
a fordulatonkénti előtolás segítségével:   2k r f    és fordítva is:   2f r k   . 

Síkmarás esetén legtöbbször R r  tehát 1 k .  

 
M7/1. ábra Cikloisgörbe paraméterei 

Tételezzük fel, hogy a marószerszámnak egynél több foga van. Vizsgáljuk meg, hogyan 
lehet felírni egy kijelölt foghoz képest a forgásirány szerint vett következő (előrébb járó) 
fog pályáját. Legyenek a vizsgált élhez tartozó konstansok tetszőlegesek: 
 33221100 ,,, ctctctct  . Az előrébb járó él kétféleképp írható le. Egyik lehetőség a 

szerszám elforgatása úgy, hogy középpontjának helye változatlan marad: 

 0 0 1 1 2 2 3 3t c ,t c ,t c ,t c     ; θ a két egymást követő él közötti szög. Ekkor t  

pillanatban mindkét pálya az él valós helyét adja.  
Másik megoldás a középpont eltolása úgy, hogy a szöghelyzet marad változatlan: 
  33221100 ,,, ctctctct . Ekkor a két görbe alakja és helyzete az élre jellemző 

lesz, azonban t  pillanatban csak az egyik él helye lehet helyes. 
A cikloisgörbe felírható szerszámhoz rögzített koordinátarendszerben egy vizsgált t  

pillanatban. Vezessünk be egy új konstanst: mt .  

        10131 sincoscos)( ttttttttRtX mmC   (M7.29) 

        1013 cossin1sin)( ttttttttRtY mmC   (M7.30) 

   21cos)( ttttrtXtX mC   (M7.31) 

   21sin)( ttttrtYtY mC   (M7.32) 

A transzformációk sorrendje a következő: 
1. Eltolás x irányban  mtR   értékkel 

2. Elforgatás origó körül  mt  szöggel 

3. Eltolás y irányban  0tR   értékkel 

4. Eltolás x irányban  3tR   értékkel 

5. Elforgatás origó körül  1t  szöggel 
Az 1. lépéssel a szerszám középpontja visszakerül az origóba, a 2. lépéssel szöghelyzete 

0 lesz. A 3-5. lépésekkel a szerszám középpontja tetszőleges helyre mozdítható. 
Bizonyos esetekben a koordinátarendszert célszerűbb a szerszám korábbi vagy későbbi 

pozíciójához rögzíteni. A szerszám középpontjának távolsága a rögzített ponttól egy új 
konstanssal (t3,1) adható meg. 

        101311,3 sincoscos)( tttttttttRtX mmC   (M7.33) 

        101311,3 cossinsin)( tttttttttRtY mmC   (M7.34) 
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   21cos)( ttttrtXtX mC   (M7.35) 

   21sin)( ttttrtYtY mC   (M7.36) 

A transzformációk sorrendje ekkor: 
1. Eltolás x irányban  mttR  1,3  értékkel 

2. Elforgatás origó körül  mt  szöggel 

3. Eltolás y irányban  0tR   értékkel 

4. Eltolás x irányban  3tR   értékkel 

5. Elforgatás origó körül  1t  szöggel 

Az 1. lépéssel a szerszám középpontja az origótól 1,3tR   távolságra kerül. A 2. lépéssel 

szerszám szöghelyzete 0 lesz és középpontja az origó körül  mt  szöggel elfordul. A 

szerszám középpontja tehát a rögzített pont körül  1,3tR   sugarú körön mozog. A 

szerszám saját középpontja körül nem forog. A 3-5. lépések segítségével a szerszám 
korábbi vagy későbbi középpontja tetszőleges helyre mozdítható.  

3.2 CIKLOISGÖRBE ÉS SZERSZÁMÉL METSZÉSPONT KERESÉSE  

Az 5.1.3 fejezetben bemutatott  1P t  és  2P t  görbéket célszerű szerszámhoz rögzített 

koordináta rendszerben felírni, ekkor a szerszám vizsgált éle egy álló egyenes. A 
szerszámot elforgatva γ1-gyel a vizsgált él párhuzamos lesz az x tengellyel és a számítás 
egyszerűbb. A megoldandó egyenlet tehát:  

  0 edtY  (M7.37) 

A (M7.37) egyenlet keresett megoldása: it ,2 . A vizsgált élhez tartozó konstansok: 

 imttttt ,132110 ,0,0,,0   , az előrébb járó élhez tartozók pedig: 

 imttttt ,132110 ,0,,,0   .  

Az egyenlet csak numerikusan oldható meg, jól használható az intervallum-felező 
algoritmus. A it ,2 -re vonatkozó keresési tartomány: aa iii   ,1,2,1  

ahol: 2a . Kis előtolás  rf z   esetén a tartomány jelentősen szűkíthető  a2 .  
A metszéspontok koordinátái meghatározhatók az (M7.27, M7.28) egyenletekbe 

behelyettesítve 1,i  és 2,i , illetve a konstansok megfelelő értékét: 
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.  

A metszéspontok távolsága az elméleti forgácsvastagsággal  ih  egyezik meg. 

3.3 CIKLOIS KÖZELÍTÉSE KÖRREL  

A kör egyenlete szerszámhoz rögzített koordináta rendszerben: 
   tttrtttRtX mm  113 coscos)(  (M7.38) 
   tttrtttRtY mm  113 sinsin)(  (M7.39) 

A szerszám középpontja tehát a rögzített pont körül zf  sugarú körön mozog. A szerszám 
saját középpontja körül nem forog.  
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A koordináta rendszer a vizsgált élhez rögzített, melynek középpontja az origó. A 
vizsgált élhez tartozó konstansok:  imtttt ,13110 ,0,,0   , az előrébb járó élhez 

pedig:  imtttt ,13110 ,,,0   . Az (M7.37) egyenletbe behelyettesítve az 

(M7.39) egyenletet, a keresett 2 ,i  értéke analitikusan meghatározható: 

   redRt iii  ,111,1,2 sinarcsin 
 (M7.40) 

Az (M7.40) összefüggés megadja a vizsgált él 1,i  pillanatához az előrébb járó él 2,i  

pillanatát, amikor mindkét pont a vizsgált élen helyezkedik el. Az 
1

1
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 metszéspontok távolságával az elméleti forgácsvastagság  ih  becsülhető. 

3.4 SINUS FÜGGVÉNY KÖZELÍTÉSE POLINOMMAL  

A Taylor sorok egyenlete.  
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cos ; n pozitív egész szám: (M7.41) 

Mivel a Taylor sor 0x  környezetében a legpontosabb, célszerű az előrébb járó élt 
3t  konstanssal felírni. Ekkor az (M7.25, M7.26) kifejezések használandók, a 

koordináta rendszer a vizsgált élhez rögzíthető. A vizsgált él középpontja legegyszerűbb 
esetben az origó, a konstansok így:  imtttttt ,11,332110 ,0,0,0,,0   . Az 

előrébb járó élhez tartozó konstansok pedig: 
 imtttttt ,11,332110 ,,0,0,,0   . A megoldandó egyenlet (M7.37), az 

(M7.26) egyenlet és  sin x  megfelelő Taylor sorának behelyettesítésével.  

n=0 helyettesítéssel   xx sin , az egyenlet analitikusan megoldható t-re: 
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,11

,11,11,1
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(M7.42) 

A Taylor sorban n=2 helyettesítéssel   6sin 3xxx  . A harmadfokú egyenlet második 
megoldásához tartozó összefüggést felhasználva az analitikusan kapott megoldás: 

   33cos2
31

1,2 ast i  
 

(M5.43) 

Az M7.43 egyenletben a tagok jelentése: 

 31 3ps 

 

(M7.44) 

   qpqs 91281arctanarg 32
1 

 

(M7.45) 

32abp 

 

(M7.46) 

 3323 acabq 

 

(M7.47) 

 ia ,113  

 

(M7.48) 

     rRb ii ,11
2

,11 sin663  

 

(M7.49) 

           3
,11,11,11,11 6sin6 iiiiRedrc  

 

(M7.50) 
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3.5 KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA  

Meghatároztam a forgácsvastagság két különböző módszerrel számított nagysága közötti 
eltérés abszolút értékének átlagát  ,k ,l  és szórását  ,k ,l . Összehasonlítottam a 

különböző módszereket a numerikus módszerrel  (M1-M0; M1-M2; M1-M3; M1-M4; 
M1-M5; M1-M6). A közelítő módszerek pontossága általában a munkasíkbeli 
homlokszög (γ1) és az előtolás (fz) növelésével romlik. 

 
   a     b 
M7/2. ábra M1 (Numerikus) és M0 (Numerikus, korrigált) módszerek közötti eltérés átlaga (a) 

és szórása (b) 

 
   a     b 

M7/3. ábra M1 (Numerikus) és M2 (Sinus fv közelítése linearizálással) módszerek közötti 
eltérés átlaga (a) és szórása (b) 
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   a     b 

M7/4. ábra M1 (Numerikus) és M3 (Sinus függvény közelítése harmadfokú polinommal) 
módszerek közötti eltérés átlaga (a) és szórása (b) 

 
   a     b 

M7/5. ábra M1 (Numerikus) és M4 (Szerszámél pálya közelítése körrel) módszerek közötti 
eltérés átlaga (a) és szórása (b) 

 
   a     b 

M7/6. ábra M1 (Numerikus) és M5 (Közelítés illesztett polinommal) módszerek közötti 
eltérés átlaga (a) és szórása (b) 
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   a     b 

M7/7. ábra M1 (Numerikus) és M6 (Illesztett polinom konstansainak közelítése 
polinommal ) módszerek közötti eltérés átlaga (a) és szórása (b) 
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4. MELLÉKLET A 8. FEJEZETHEZ 

4.1 MINTAKÉP VIZSGÁLATA  

A mintakép mérete 512x384 pixel. Az elméleti görbe egy 12 mm sugarú kör középen 
elhelyezve. A körön belül és kívül lévő terület átlagértéke különböző. A mintaképek 
négyzetekre felbontásának eredménye az M8/1abc ábrákon látható. Az elméleti kontúrtól 
vett eltérés az M8/2a, M6/3a és M8/4a ábrákon láthatók. Az eredmények hisztogramban 
ábrázolva az M8/2b, M8/3b és M8/4b ábrákon láthatók  

 
 a) b) c) 
M8/1. ábra A 8/13 abc mintaképek négyzetekre bontása. 
 

  
 a) b) 

M8/2. ábra Az M8/2a kép kiértékelésének eredménye a) elméleti kontúr és határolópontok 
távolsága; b) határolópontok ábrázolása hisztogramban 

 

 
 a) b) 
M8/3. ábra Az M8/2b kép kiértékelésének eredménye a) elméleti kontúr és határolópontok 

távolsága; b) határolópontok ábrázolása hisztogramban 
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 a) b) 

M8/4. ábra Az M8/2c kép kiértékelésének eredménye a) elméleti kontúr és határolópontok 
távolsága; b) határolópontok ábrázolása hisztogramban 
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5. MELLÉKLET A 9. FEJEZETHEZ 

5.1.1 Sorja vizsgálata 
Kilépési szög: 30° 
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0,06 0,060 0,120 0,120 0,087 0,0002 0,0151 0,057 0,219 390 2,90 22,31 false 0,0000 0,8478 

0,075 0,075 0,149 0,150 0,06 0,0007 0,0259 0,013 0,157 390 0,78 3,26 false 0,0000 0,9355 

0,095 0,095 0,189 0,190 0,062 0,0002 0,0156 0,034 0,206 390 3,96 33,50 false 0,0000 0,7617 

0,126 0,120 0,239 0,250 0,094 0,0002 0,0127 0,068 0,164 390 1,37 7,19 false 0,0000 0,9255 

0,142 0,140 0,278 0,280 0,074 0,0001 0,0121 0,046 0,133 390 1,07 5,80 false 0,0000 0,9446 

0,161 0,160 0,318 0,320 0,085 0,0004 0,021 0,046 0,342 390 7,48 80,52 false 0,0000 0,5354 

0,189 0,180 0,357 0,375 0,112 0,0003 0,018 0,068 0,24 390 2,18 12,51 false 0,0000 0,8642 

0,201 0,200 0,396 0,400 0,082 0,0002 0,0154 0,035 0,158 390 0,68 5,37 false 0,0005 0,9709 

0,216 0,220 0,435 0,430 0,08 0,0003 0,0181 0,046 0,142 390 0,78 3,33 false 0,0000 0,9372 

0,252 0,250 0,494 0,500 0,121 0,0004 0,0189 0,082 0,269 390 2,52 16,27 false 0,0000 0,8595 

0,277 0,280 0,553 0,550 0,081 0,0003 0,0182 0,036 0,138 390 0,71 2,84 false 0,0000 0,9313 

0,318 0,320 0,630 0,630 0,079 0,0004 0,0208 0,04 0,142 390 0,72 2,79 false 0,0000 0,9255 

0,379 0,375 0,737 0,750 0,148 0,0006 0,0243 0,098 0,272 390 1,00 4,74 false 0,0000 0,9499 

0,405 0,410 0,804 0,800 0,084 0,0007 0,026 0,035 0,183 390 0,87 3,36 false 0,0000 0,9280 

0,446 0,450 0,881 0,880 0,09 0,0008 0,0288 0,038 0,184 390 0,91 3,24 false 0,0000 0,9141 

0,508 0,500 0,977 1,000 0,157 0,0008 0,0286 0,093 0,25 390 0,83 3,55 false 0,0000 0,9426 

0,565 0,570 1,111 1,110 0,105 0,001 0,032 0,045 0,21 390 0,75 3,13 false 0,0000 0,9365 

0,642 0,650 1,262 1,260 0,127 0,0012 0,0349 0,055 0,231 390 0,47 2,72 false 0,0000 0,9576 

0,767 0,750 1,450 1,500            

M9/1. táblázat Állandó forgácsvastagság és állandó kilépési szög melletti sorja mérés 
kiértékelésének eredménye, fogásvétel ap=1,0 mm. 
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Kilépési szög: 60° 
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0,061 0,060 0,069 0,070 0,175 0,0005 0,0216 0,127 0,239 390 0,63 2,79 false 0,0000 0,9465 

0,078 0,075 0,087 0,090 0,112 0,0009 0,0293 0,029 0,238 390 0,08 3,09 true 0,2958 0,9824 

0,095 0,095 0,110 0,110 0,11 0,0006 0,0249 0,059 0,211 390 0,42 2,84 false 0,0001 0,9692 

0,121 0,120 0,139 0,140 0,138 0,0003 0,0164 0,11 0,198 390 1,07 4,21 false 0,0000 0,9180 

0,138 0,140 0,162 0,160 0,081 0,0002 0,0153 0,052 0,146 390 1,20 4,56 false 0,0000 0,9010 

0,16 0,160 0,185 0,185 0,071 0,0002 0,0138 0,043 0,139 390 1,35 5,98 false 0,0000 0,9087 

0,182 0,180 0,208 0,210 0,138 0,0003 0,0168 0,107 0,229 390 1,43 7,30 false 0,0000 0,9150 

0,199 0,200 0,231 0,230 0,076 0,0003 0,0184 0,042 0,214 390 2,70 16,48 false 0,0000 0,8206 

0,216 0,220 0,254 0,250 0,068 0,0002 0,0138 0,03 0,14 390 1,06 5,33 false 0,0000 0,9454 

0,251 0,250 0,289 0,290 0,144 0,0004 0,02 0,092 0,234 390 1,22 5,48 false 0,0000 0,9255 

0,277 0,280 0,323 0,320 0,081 0,0004 0,0193 0,046 0,186 390 1,07 4,92 false 0,0000 0,9336 

0,32 0,320 0,370 0,370 0,074 0,0004 0,0211 0,036 0,169 390 1,18 4,69 false 0,0000 0,9069 

0,372 0,375 0,433 0,430 0,141 0,0004 0,0195 0,089 0,231 390 0,80 4,36 false 0,0000 0,9654 

0,407 0,410 0,474 0,470 0,077 0,0005 0,0212 0,038 0,149 390 0,96 3,66 false 0,0000 0,9184 

0,45 0,450 0,520 0,520 0,07 0,0006 0,0254 0,021 0,237 390 2,08 10,66 false 0,0000 0,8515 

0,502 0,500 0,578 0,580 0,134 0,0006 0,0254 0,091 0,242 390 0,97 4,34 false 0,0000 0,9318 

0,571 0,570 0,659 0,660 0,074 0,0007 0,0265 0,031 0,18 390 1,07 3,81 false 0,0000 0,8983 

0,648 0,650 0,751 0,750 0,075 0,0009 0,0302 0,032 0,209 390 1,58 5,74 false 0,0000 0,8440 

0,752 0,750 0,867 0,870 0,22 0,0026 0,0509 0,12 0,405 390      

Kilépési szög: 90° 

0,060 0,060 0,060 0,060 0,225 0,0011 0,0325 0,152 0,366 390 0,48 3,71 false 0,0473 0,9779 

0,075 0,075 0,075 0,075 0,062 0,0007 0,0262 0,009 0,156 390 0,48 3,20 false 0,0000 0,9632 

0,095 0,095 0,095 0,095 0,024 0,0005 0,0221 -0,003 0,123 384 1,53 5,15 false 0,0000 0,8367 

0,120 0,120 0,120 0,120 -0,015 0,0025 0,0496 -0,177 0,163 384 -1,07 5,27 false 0,0000 0,8899 

0,140 0,140 0,140 0,140 0,085 0,0016 0,0395 0,034 0,35 390 2,92 15,30 false 0,0000 0,7534 

0,160 0,160 0,160 0,160 0,023 0,0004 0,0188 -0,01 0,143 384 1,64 9,48 false 0,0000 0,9100 

0,180 0,180 0,180 0,180 0,198 0,0042 0,0648 0,139 0,541 390 2,82 11,05 false 0,0000 0,6183 

0,200 0,200 0,200 0,200 0,06 0,0005 0,0219 0,016 0,143 390 0,88 3,64 false 0,0000 0,9343 

0,220 0,220 0,220 0,220 0,048 0,0005 0,0222 0,013 0,202 384 3,56 20,77 false 0,0000 0,6914 

0,250 0,250 0,250 0,250 0,021 0,0132 0,115 -0,182 0,773 384 2,58 13,19 false 0,0000 0,7440 

0,280 0,280 0,280 0,280 0,054 0,0008 0,0289 0,006 0,323 390 5,01 40,07 false 0,0000 0,6423 

0,320 0,320 0,320 0,320 0,08 0,0035 0,059 0,022 0,398 384 2,39 9,12 false 0,0000 0,7053 

0,375 0,375 0,375 0,375 0,26 0,0083 0,0912 0,15 0,872 390 1,58 8,33 false 0,0000 0,8810 

0,410 0,410 0,410 0,410 0,145 0,0072 0,085 0,018 0,425 390 0,63 2,66 false 0,0000 0,9177 

0,450 0,450 0,450 0,450 0,133 0,0095 0,0973 0,025 0,704 384 1,50 7,67 false 0,0000 0,8587 

0,500 0,500 0,500 0,500 0,127 0,0143 0,1194 -0,162 0,442 384 -0,03 2,73 false 0,0084 0,9748 

0,570 0,570 0,570 0,570 0,202 0,0062 0,0784 0,06 0,437 390 0,42 2,64 false 0,0000 0,9561 

0,650 0,650 0,650 0,650 0,129 0,0087 0,0935 -0,28 0,391 384 0,31 4,30 false 0,0000 0,9175 

0,750 0,750 0,750 0,750 0,233 0,0056 0,0751 0,129 0,523 390      

M9/1. táblázat folytatása Állandó forgácsvastagság és állandó kilépési szög melletti sorja 
mérés kiértékelésének eredménye, fogásvétel ap=1,0 mm. 
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Kilépési szög: 120° 
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0,061 0,060 0,069 0,070 -0,003 0,0036 0,0596 -0,543 0,072 384 -4,49 36,93 false 0,0000 0,6795 

0,078 0,075 0,086 0,090 -0,017 0,0003 0,0176 -0,041 0,177 384 7,24 77,05 false 0,0000 0,5546 

0,095 0,095 0,110 0,110 -0,004 0,0002 0,0158 -0,028 0,163 384 6,86 68,80 false 0,0000 0,5523 

0,121 0,120 0,138 0,140 0,037 0,0022 0,0469 -0,195 0,114 384 -1,89 7,15 false 0,0000 0,8095 

0,139 0,140 0,161 0,160 0,005 0,0003 0,0177 -0,021 0,133 384 3,32 19,94 false 0,0000 0,7382 

0,161 0,160 0,184 0,185 0,021 0,0003 0,0168 -0,06 0,181 384 4,41 46,69 false 0,0000 0,6862 

0,182 0,180 0,207 0,210 0,053 0,0043 0,0655 -0,602 0,164 384 -5,52 52,04 false 0,0000 0,6407 

0,2 0,200 0,230 0,230 0,039 0,0009 0,0306 -0,203 0,186 384 -1,09 25,05 false 0,0000 0,7353 

0,217 0,220 0,253 0,250 0,039 0,0016 0,0397 -0,422 0,19 384 -7,57 94,40 false 0,0000 0,4762 

0,252 0,250 0,288 0,290 0,068 0,0051 0,0713 -0,648 0,272 384 -5,40 51,61 false 0,0000 0,6521 

0,278 0,280 0,322 0,320 0,046 0,0015 0,039 -0,399 0,152 384 -7,50 88,93 false 0,0000 0,5422 

0,322 0,320 0,368 0,370 0,059 0,0025 0,05 -0,465 0,218 384 -5,79 64,83 false 0,0000 0,6530 

0,375 0,375 0,430 0,430 0,281 0,1167 0,3417 -0,606 1,248 384 1,36 4,19 false 0,0000 0,7887 

0,41 0,410 0,470 0,470 0,191 0,0731 0,2703 -0,401 1,251 384 2,05 6,84 false 0,0000 0,6872 

0,454 0,450 0,516 0,520 0,237 0,0927 0,3045 -0,372 1,228 384 1,79 5,39 false 0,0000 0,7141 

0,506 0,500 0,573 0,580 0,203 0,0442 0,2102 -0,521 1,134 384 1,48 6,65 false 0,0000 0,8333 

0,568 0,570 0,652 0,650 0,207 0,0731 0,2703 -0,505 1,321 384 1,95 6,83 false 0,0000 0,7111 

0,656 0,650 0,743 0,740 0,128 0,0198 0,1407 -0,406 1,075 384 3,85 25,82 false 0,0000 0,6063 

0,763 0,750 0,856 0,870 0,085 0,0079 0,0887 -0,657 0,27 384      

Kilépési szög: 150° 

0,06 0,060 0,119 0,120 0,066 0,0033 0,057 -0,357 0,426 384 -1,04 23,32 false 0,0000 0,8015 

0,075 0,075 0,149 0,150 0,505 0,0099 0,0993 0,163 0,804 384 -1,74 6,00 false 0,0000 0,7397 

0,096 0,095 0,188 0,190 0,051 0,0002 0,0144 0,017 0,108 384 0,46 3,73 false 0,0158 0,9758 

0,116 0,120 0,237 0,230 0,099 0,0061 0,0783 -0,853 0,18 384 -9,44 113,70 false 0,0000 0,4266 

0,142 0,140 0,276 0,280 0,057 0,0005 0,0213 0,016 0,135 384 1,02 4,08 false 0,0000 0,9263 

0,162 0,160 0,315 0,320 0,046 0,0004 0,0201 -0,027 0,12 384 0,20 4,19 true 0,4149 0,9836 

0,183 0,180 0,354 0,360 0,107 0,0057 0,0756 -0,583 0,406 384 -3,74 44,79 false 0,0000 0,6558 

0,204 0,200 0,393 0,400 0,113 0,0117 0,1083 -0,011 0,368 384 1,35 3,10 false 0,0000 0,6865 

0,219 0,220 0,431 0,430 0,11 0,0062 0,0789 -0,058 0,402 384 2,21 7,87 false 0,0000 0,7070 

0,25 0,250 0,489 0,490 0,115 0,007 0,0835 -0,619 0,42 384 -3,25 33,47 false 0,0000 0,7371 

0,282 0,280 0,546 0,550 0,169 0,0115 0,1073 -0,125 0,57 384 0,89 3,83 false 0,0000 0,9252 

0,319 0,320 0,622 0,620 0,591 0,1645 0,4055 -0,037 1,358 384 0,20 1,87 false 0,0000 0,9141 

0,372 0,375 0,726 0,720 0,655 0,1498 0,3871 -0,653 1,341 384 -0,31 2,69 false 0,0000 0,9404 

0,409 0,410 0,791 0,790 0,301 0,0851 0,2917 -0,127 1,25 384 1,42 4,67 false 0,0000 0,8337 

0,452 0,450 0,865 0,870 0,384 0,154 0,3925 -0,174 1,322 384 0,89 2,40 false 0,0000 0,8175 

0,501 0,500 0,957 0,960 0,106 0,0255 0,1596 -0,72 1,035 384 2,26 18,37 false 0,0000 0,6992 

0,577 0,570 1,085 1,100 0,089 0,0039 0,0622 -0,22 0,347 384 0,41 7,73 false 0,0000 0,9273 

0,642 0,650 1,230 1,222 0,105 0,0053 0,0726 -0,285 0,48 384 0,53 11,07 false 0,0000 0,9026 

0,75 0,750 1,408 1,410            

M9/1. táblázat folytatása Állandó forgácsvastagság és állandó kilépési szög melletti sorja 
mérés kiértékelésének eredménye, fogásvétel ap=1,0 mm. 
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Kilépési szög: 900°, ap=0,5 mm 
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0,060 0,060 0,060 0,060 0,33 0,0098 0,0992 0,148 0,64 390 

0,075 0,075 0,075 0,075 0,135 0,0172 0,1313 0,022 0,8 390 

0,095 0,095 0,095 0,095 0,062 0,0066 0,0812 -0,005 0,53 384 

0,120 0,120 0,120 0,120 0,185 0,0093 0,0964 -0,054 0,592 384 

0,140 0,140 0,140 0,140 0,054 0,0002 0,0151 0,019 0,11 390 

0,160 0,160 0,160 0,160 0,046 0,0023 0,0478 0,01 0,406 384 

0,180 0,180 0,180 0,180 0,342 0,0108 0,1041 0,151 0,752 390 

0,200 0,200 0,200 0,200 0,195 0,0098 0,0992 0,028 0,582 390 

0,220 0,220 0,220 0,220 0,146 0,0099 0,0997 0,018 0,48 384 

0,250 0,250 0,250 0,250 0,164 0,016 0,1265 -0,072 0,645 384 

0,280 0,280 0,280 0,280 0,248 0,0192 0,1387 0,059 0,84 390 

0,320 0,320 0,320 0,320 0,176 0,024 0,1549 0,008 0,906 384 

0,375 0,375 0,375 0,375 0,204 0,0062 0,0787 0,135 0,834 390 

0,410 0,410 0,410 0,410 0,134 0,0193 0,1389 0,014 0,836 390 

0,450 0,450 0,450 0,450 0,087 0,0058 0,0761 -0,224 0,668 384 

0,500 0,500 0,500 0,500 0,046 0,0061 0,078 -0,148 0,412 384 

0,570 0,570 0,570 0,570 0,113 0,0026 0,0508 0,025 0,361 390 

0,650 0,650 0,650 0,650 0,055 0,0025 0,0503 -0,429 0,275 384 

0,750 0,750 0,750 0,750 0,181 0,0014 0,0378 0,112 0,328 390 

Kilépési szög: 90°, ap=2,0 mm 
0,060 0,060 0,060 0,060 0,206 0,0014 0,0377 0,135 0,394 390 

0,075 0,075 0,075 0,075 0,086 0,0008 0,0277 0,012 0,17 390 

0,095 0,095 0,095 0,095 0,067 0,0007 0,0269 -0,005 0,131 384 

0,120 0,120 0,120 0,120 0,004 0,002 0,0443 -0,156 0,143 384 

0,140 0,140 0,140 0,140 0,06 0,0005 0,023 0,015 0,159 390 

0,160 0,160 0,160 0,160 0,044 0,0004 0,0188 0,004 0,166 384 

0,180 0,180 0,180 0,180 0,16 0,0005 0,0227 0,122 0,253 390 

0,200 0,200 0,200 0,200 0,074 0,0007 0,0273 0,018 0,183 390 

0,220 0,220 0,220 0,220 0,06 0,0005 0,0223 0,027 0,213 384 

0,250 0,250 0,250 0,250 0,038 0,0032 0,0565 -0,147 0,236 384 

0,280 0,280 0,280 0,280 0,055 0,0008 0,029 0,005 0,192 390 

0,320 0,320 0,320 0,320 0,073 0,0022 0,0467 0,008 0,402 384 

0,375 0,375 0,375 0,375 0,164 0,0008 0,0287 0,124 0,339 390 

0,410 0,410 0,410 0,410 0,061 0,0006 0,0252 0,008 0,16 390 

0,450 0,450 0,450 0,450 0,079 0,0021 0,046 0,04 0,424 384 

0,500 0,500 0,500 0,500 0,023 0,0025 0,0498 -0,139 0,26 384 

0,570 0,570 0,570 0,570 0,035 0,0025 0,05 -0,021 0,419 390 

0,650 0,650 0,650 0,650 0,079 0,0013 0,0359 -0,37 0,167 384 

0,750 0,750 0,750 0,750       

M9/2. táblázat Állandó forgácsvastagság és állandó kilépési szög melletti sorja mérés 
kiértékelésének eredménye, fogásvétel ap=0,5 és 2,0 mm. 
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 a) b) 

   

 c) d) 

M9/1. ábra Sorjátlanított kontúr mérési eredménye, hisztogramok a) 1. mérési sorozat, 30°, 
60°, 90°;  b) 2. mérési sorozat 30°, 60°, 90°;  c) 1. mérési sorozat, 90°, 120°, 150°;  d) 2. mérési 
sorozat, 90°, 120°, 150°. 

   
 a) b) 

   
 c) d) 

M9/2. ábra Sorja átlagos méretére illesztett, legjobbnak ítélt polinomok, a kilépési szög a) 
30°, b) 60°, c) 90°, d) 120° 
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 e) 

M9/2. ábra Sorja átlagos méretére illesztett, legjobbnak ítélt polinomok, a kilépési szög e) 
150°. 

Kilépési szög Egyenlet R2 
30° y = 0,0963x + 0,069 0,3811 

 y = -0,0654x2 + 0,1397x + 0,0638 0,3856 

 y = -0,037x3 - 0,0275x2 + 0,1289x + 0,0646 0,3857 

 y = -2,049x4 + 2,7788x3 - 1,3067x2 + 0,3459x + 0,0537 0,3881 

 y = -11,968x5 + 18,688x4 - 10,344x3 + 2,3883x2 - 0,1006x + 0,0713 0,3898 

 y = 534,51x6 - 1111,6x5 + 894,23x4 - 350,3x3 + 68,947x2 - 6,1831x + 0,268 0,444 

60° y = -0,0682x + 0,1213 0,1228 

 y = 0,1901x2 - 0,1954x + 0,1364 0,1479 

 y = -2,4957x3 + 2,777x2 - 0,9422x + 0,1911 0,2609 

 y = 8,5194x4 - 14,316x3 + 8,2025x2 - 1,8742x + 0,2388 0,2883 

 y = -44,444x5 + 86,062x4 - 63,725x3 + 22,219x2 - 3,5838x + 0,3075 0,3043 

 y = 391,65x6 - 858,73x5 + 741,55x4 - 321,16x3 + 73,227x2 - 8,3063x + 0,4628 0,3267 

150° y = 0,1669x + 0,157 0,0222 

 y = -2,5733x2 + 1,8684x - 0,0434 0,1536 

 y = -18,045x3 + 15,707x2 - 3,2853x + 0,3248 0,3079 

 y = 156,5x4 - 230,06x3 + 110,84x2 - 19,279x + 1,1249 0,5268 

 y = 431,6x5 - 579,33x4 + 228,89x3 - 16,893x2 - 3,9517x + 0,5183 0,5638 

 y = -4590,5x6 + 9854,5x5 - 8081x4 + 3147,2x3 - 590,51x2 + 48,79x - 1,2047 0,6478 

90° y = 0,179x + 0,0531 0,1614 

 y = 0,2034x2 + 0,0431x + 0,0692 0,167 

 y = -6,596x3 + 7,0473x2 - 1,9317x + 0,2129 0,3241 

 y = 20,221x4 - 34,674x3 + 19,922x2 - 4,1345x + 0,3245 0,3545 

 y = -125,82x5 + 239,72x4 - 174,39x3 + 59,458x2 - 8,9318x + 0,5152 0,3801 

 y = 673,31x6 - 1527,2x5 + 1368,3x4 - 617,45x3 + 147,08x2 - 17,007x + 0,7783 0,3929 

120° y = 0,4265x - 0,0319 0,6511 

 y = -0,9168x2 + 1,0435x - 0,1057 0,7322 

 y = -6,5623x3 + 5,9588x2 - 0,9628x + 0,0424 0,8471 

 y = -2,457x4 - 3,1095x3 + 4,3552x2 - 0,6845x + 0,028 0,8474 

 y = 145,24x5 - 258,21x4 + 161,19x3 - 42,58x2 + 5,0726x - 0,2042 0,872 

 y = -1,8737x6 + 149,15x5 - 261,37x4 + 162,43x3 - 42,828x2 + 5,0956x - 0,205 0,872 

M9/3. táblázat Regressziós polinomok adatai 
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Sűrűségfüggvények (PDF) 
Jel: PDF_11  Típus: Normal Egyenlet: 

 

Paraméterek és jelentésük: µ1=átlag;  σ1=szórás  

Jel: PDF_12 Típus: Normal&Normal Egyenlet: 

 
Paraméterek és jelentésük: w1  és w2=súly; µ1 és µ2=átlag; σ1 és σ2 =szórás 

Jel: PDF_13 Típus: Normal&Normal&Normal Egyenlet: 

 
Paraméterek és jelentésük: w1  és w2 és w3=súly; µ1 és µ2 és µ3=átlag; σ1 és σ2 és σ3=szórás 

Jel: PDF_21 Típus: StudentT Egyenlet: 

 
Paraméterek és jelentésük: ν1=szabadságfok  (DOF); µ1=elhelyezkedés paraméter; σ1=skálaparaméter 

Jel: PDF_22 Típus: StudentT&StudentT Egyenlet: 

 
Paraméterek és jelentésük: ν1  és ν2=alakparaméter; µ1 és µ2=elhelyezkedés paraméter; σ1 és σ2 
=skálaparaméter 

Jel: PDF_23 
Típus: 
StudentT&StudentT&StudentT 

Egyenlet: 

 
Paraméterek és jelentésük: ν1  és ν2 és ν 3 =alakparaméter; µ1 és µ2 és µ3=elhelyezkedés paraméter; σ1 és σ2 és σ3 =skálaparaméter 

Jel: PDF_31 Típus: SkewNormal Egyenlet: 

 
Paraméterek és jelentésük: α1=alakparaméter;  µ1=elhelyezkedés paraméter; σ1=skálaparaméter 

M9/4. táblázat Sűrűségfüggvények típusa, egyenletei és paraméterei 
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Jel: PDF_32 Típus: SkewNormal&Normal Egyenlet: 

 
Paraméterek és jelentésük: α1=alakparaméter;  w1 és w2=súly; µ1 és µ2=elhelyezkedés paraméter (átlag); σ1 
és σ2 =skálaparaméter (szórás) 

Jel: PDF_33 Típus: SkewNormal&SkewNormal Egyenlet: 

 
Paraméterek és jelentésük: α1  és α2 =alakparaméter; w1 és w2=súly; µ1 és µ2=elhelyezkedés paraméter; σ1 és σ2 =skálaparaméter 

Jel: PDF_41 Típus: Weibull Egyenlet: 

 
α1=alakparaméter; β1=skálaparaméter; µ1=elhelyezkedés paraméter 

PDF_42 Típus: Weibull&Normal Egyenlet: 

 
Paraméterek és jelentésük: α1=alakparaméter; β1=skálaparaméter; µ1=elhelyezkedés paraméter; µ2=átlag;  σ2=szórás  

Jel: PDF_43 Típus: Weibull&Weibull Egyenlet: 

 
Paraméterek és jelentésük: α1 és α2 =alakparaméter; β1 és β2=skálaparaméter; µ1 és µ2=elhelyezkedés paraméter;  

M9/4. táblázat folytatása Sűrűségfüggvények típusa, egyenletei és paraméterei 
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 a) b) 

 

 c) d) 

 

 e) 

M9/3. ábra Loglikelihood függvény értéke PDF_11, PDF_12 és PDF_13 
sűrűségfüggvényeknél, ap=1 mm, a kilépési szög a) 30°, b) 60°, c) 90°, d) 120° e) 150°. 
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 a) b) 

   

 c) d) 

 

 e) 

M9/4. ábra Loglikelihood függvény értéke PDF_21, PDF_22 és PDF_23 
sűrűségfüggvényeknél, ap=1 mm, a kilépési szög a) 30°, b) 60°, c) 90°, d) 120°, e) 150°. 
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 a) b) 

   

 c) d) 

 

 e) 

M9/5. ábra Loglikelihood függvény értéke PDF_31, PDF_32 és PDF_33 
sűrűségfüggvényeknél, ap=1 mm, a kilépési szög a) 30°, b) 60°, c) 90°, d) 120°, e) 150°. 
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5.1.2 Kitöredezés vizsgálata 
Kilépési szög: 30° 
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0,06 0,060 0,120 0,120 0,092 0,0002 0,0152 0,065 0,227 390 3,0031 22,9192 false 0,0000 0,8377 

0,075 0,075 0,149 0,150 0,007 0,0004 0,0192 -0,057 0,083 390 0,3092 4,3266 false 0,0030 0,9734 

0,095 0,095 0,189 0,190 0,002 0,0004 0,019 -0,143 0,048 390 -1,7427 12,9596 false 0,0000 0,9266 

0,126 0,120 0,239 0,250 0,03 0,0007 0,0258 -0,136 0,092 390 -0,2078 2,9489 false 0,0000 0,9631 

0,142 0,140 0,278 0,280 -0,002 0,0006 0,0247 -0,173 0,054 390 -1,5694 9,5787 false 0,0000 0,9279 

0,161 0,160 0,318 0,320 0,015 0,0005 0,0233 -0,049 0,071 390 -0,4628 2,5806 false 0,0000 0,9551 

0,189 0,180 0,357 0,375 0,033 0,0009 0,03 -0,076 0,097 390 -0,4558 2,7475 false 0,0000 0,9663 

0,201 0,200 0,396 0,400 -0,015 0,0012 0,0347 -0,125 0,058 390 -0,4659 2,6252 false 0,0000 0,9574 

0,216 0,220 0,435 0,430 -0,024 0,0012 0,0343 -0,133 0,056 390 -0,3181 2,3795 false 0,0000 0,9617 

0,252 0,250 0,494 0,500 0,012 0,0017 0,0409 -0,117 0,111 390 -0,5781 3,1113 false 0,0001 0,9685 

0,277 0,280 0,553 0,550 -0,041 0,0018 0,042 -0,169 0,038 390 -0,7198 2,9933 false 0,0000 0,9359 

0,318 0,320 0,630 0,630 -0,058 0,0026 0,0512 -0,327 0,049 390 -1,0343 4,8797 false 0,0000 0,9446 

0,379 0,375 0,737 0,750 0,017 0,0039 0,0627 -0,2 0,13 390 -0,9556 3,8184 false 0,0000 0,9259 

0,405 0,410 0,804 0,800 -0,066 0,0052 0,072 -0,274 0,056 390 -0,9798 3,529 false 0,0000 0,9011 

0,446 0,450 0,881 0,880 -0,051 0,0056 0,0748 -0,372 0,094 390 -1,3103 5,2001 false 0,0000 0,8924 

0,508 0,500 0,977 1,000 0,063 0,0056 0,0748 -0,282 0,207 390 -1,5887 6,37 false 0,0000 0,8636 

0,565 0,570 1,111 1,110 -0,012 0,0085 0,0921 -0,396 0,13 390 -1,8326 6,716 false 0,0000 0,8109 

0,642 0,650 1,262 1,260 0,002 0,0086 0,0927 -0,396 0,139 390 -2,1488 8,4556 false 0,0000 0,7721 

0,767 0,750 1,450 1,500            

M9/5. táblázat Állandó forgácsvastagság és állandó kilépési szög melletti kitöredezés mérés 
kiértékelésének eredménye, fogásvétel ap=1,0 mm. 
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Kilépési szög: 60° 
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0,061 0,060 0,069 0,070 0,1 0,0008 0,0284 0,025 0,178 390 -0,1274 2,4476 false 0,0110 0,9753 

0,078 0,075 0,087 0,090 0,027 0,0011 0,0334 -0,13 0,101 390 -0,5438 3,323 false 0,0014 0,9723 

0,095 0,095 0,110 0,110 0,01 0,0018 0,042 -0,131 0,112 390 -0,5758 2,9209 false 0,0000 0,9538 

0,121 0,120 0,139 0,140 0,024 0,0022 0,0465 -0,089 0,127 390 0,0743 2,2465 false 0,0000 0,9630 

0,138 0,140 0,162 0,160 -0,036 0,0025 0,0502 -0,149 0,081 390 0,0333 2,0877 false 0,0000 0,9567 

0,16 0,160 0,185 0,185 -0,063 0,0029 0,0538 -0,189 0,065 390 0,0971 2,2806 false 0,0000 0,9626 

0,182 0,180 0,208 0,210 -0,021 0,0046 0,0681 -0,196 0,127 390 0,3386 2,3067 false 0,0000 0,9477 

0,199 0,200 0,231 0,230 -0,066 0,0051 0,0711 -0,236 0,057 390 -0,2788 2,0038 false 0,0000 0,9357 

0,216 0,220 0,254 0,250 -0,109 0,0058 0,0761 -0,279 0,059 390 0,1385 2,0471 false 0,0000 0,9500 

0,251 0,250 0,289 0,290 -0,023 0,0109 0,1044 -0,26 0,145 390 -0,2476 1,7744 false 0,0000 0,9128 

0,277 0,280 0,323 0,320 -0,112 0,0087 0,0931 -0,346 0,067 390 0,0459 2,0508 false 0,0000 0,9436 

0,32 0,320 0,370 0,370 -0,109 0,0121 0,1101 -0,377 0,075 390 -0,1238 1,884 false 0,0000 0,9213 

0,372 0,375 0,433 0,430 -0,071 0,0175 0,1321 -0,443 0,141 390 -0,1341 2,1016 false 0,0000 0,9345 

0,407 0,410 0,474 0,470 -0,166 0,0163 0,1276 -0,466 0,068 390 0,0806 2,0106 false 0,0000 0,9368 

0,45 0,450 0,520 0,520 -0,178 0,0184 0,1355 -0,483 0,071 390 0,1317 1,9898 false 0,0000 0,9313 

0,502 0,500 0,578 0,580 -0,123 0,0327 0,181 -0,561 0,142 390 -0,2506 1,9445 false 0,0000 0,9133 

0,571 0,570 0,659 0,660 -0,221 0,0307 0,1752 -0,655 0,094 390 -0,099 2,3739 false 0,0000 0,9402 

0,648 0,650 0,751 0,750 -0,248 0,0325 0,1804 -0,694 0,115 390 -0,0596 2,3233 false 0,0000 0,9582 

0,752 0,750 0,867 0,870 0,217 0,0026 0,0511 0,118 0,405 390      

Kilépési szög: 90° 

0,060 0,060 0,060 0,060 0,154 0,0009 0,0293 0,048 0,259 390 -0,0331 3,5637 true 0,8206 0,9878 

0,075 0,075 0,075 0,075 -0,036 0,0013 0,0358 -0,139 0,071 390 -0,2892 2,789 false 0,0076 0,9747 

0,095 0,095 0,095 0,095 -0,111 0,0023 0,0482 -0,192 0,028 384 0,6604 2,6246 false 0,0000 0,9305 

0,120 0,120 0,120 0,120 -0,254 0,0035 0,059 -0,447 0,006 384 -0,0268 4,3637 true 0,4270 0,9837 

0,140 0,140 0,140 0,140 -0,154 0,0031 0,0557 -0,284 0,137 390 0,9026 5,3495 false 0,0000 0,9622 

0,160 0,160 0,160 0,160 -0,194 0,004 0,0635 -0,318 -0,009 384 0,6571 3,0702 false 0,0000 0,9476 

0,180 0,180 0,180 0,180 -0,021 0,0111 0,1052 -0,18 0,392 390 1,3901 5,2062 false 0,0000 0,8805 

0,200 0,200 0,200 0,200 -0,194 0,0059 0,077 -0,362 0,006 390 0,413 2,6809 false 0,0000 0,9611 

0,220 0,220 0,220 0,220 -0,211 0,0036 0,0597 -0,343 0,114 384 1,3215 7,0997 false 0,0000 0,9320 

0,250 0,250 0,250 0,250 -0,254 0,0242 0,1556 -0,536 0,5 384 1,45 5,9174 false 0,0000 0,8925 

0,280 0,280 0,280 0,280 -0,273 0,008 0,0894 -0,419 0,126 390 1,5249 6,2872 false 0,0000 0,8828 

0,320 0,320 0,320 0,320 -0,235 0,0114 0,1066 -0,417 0,194 384 1,3776 5,2842 false 0,0000 0,8902 

0,375 0,375 0,375 0,375 -0,081 0,0287 0,1693 -0,363 0,359 390 0,3635 2,2748 false 0,0000 0,9427 

0,410 0,410 0,410 0,410 -0,198 0,0324 0,18 -0,536 0,233 390 0,1883 2,0721 false 0,0000 0,9497 

0,450 0,450 0,450 0,450 -0,245 0,0202 0,1422 -0,532 0,246 384 0,5631 3,1172 false 0,0000 0,9608 

0,500 0,500 0,500 0,500 -0,068 0,039 0,1974 -0,704 0,325 384 -0,7726 3,5059 false 0,0000 0,9469 

0,570 0,570 0,570 0,570 -0,297 0,0281 0,1677 -0,608 0,323 390 0,8478 3,9042 false 0,0000 0,9420 

0,650 0,650 0,650 0,650 -0,401 0,0262 0,1619 -0,718 0,304 384 0,9184 4,5978 false 0,0000 0,9469 

0,750 0,750 0,750 0,750 -0,393 0,035 0,1872 -0,731 0,163 390      

M9/5. táblázat folytatása Állandó forgácsvastagság és állandó kilépési szög melletti 
kitöredezés mérés kiértékelésének eredménye, fogásvétel ap=1,0 mm. 
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Kilépési szög: 120° 
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0,061 0,060 0,069 0,070 -0,099 0,0045 0,0668 -0,653 -0,013 384 -3,5528 26,221 false 0,0000 0,7537 

0,078 0,075 0,086 0,090 -0,139 0,0006 0,0244 -0,206 -0,086 384 -0,1433 2,4548 false 0,0004 0,9706 

0,095 0,095 0,110 0,110 -0,148 0,0007 0,0259 -0,228 -0,049 384 -0,0132 3,8886 true 0,5136 0,9845 

0,121 0,120 0,138 0,140 -0,154 0,0042 0,0651 -0,53 -0,03 384 -1,7723 8,8207 false 0,0000 0,8821 

0,139 0,140 0,161 0,160 -0,197 0,0018 0,0423 -0,435 -0,072 384 -0,9946 8,017 false 0,0000 0,9518 

0,161 0,160 0,184 0,185 -0,203 0,004 0,063 -0,673 -0,048 384 -2,6101 18,972 false 0,0000 0,8422 

0,182 0,180 0,207 0,210 -0,17 0,0108 0,1039 -0,881 0,016 384 -2,8917 16,9979 false 0,0000 0,7873 

0,2 0,200 0,230 0,230 -0,187 0,0068 0,0827 -0,686 0,048 384 -1,2635 8,5641 false 0,0000 0,9395 

0,217 0,220 0,253 0,250 -0,205 0,0059 0,0767 -0,569 0,045 384 -0,8505 5,7839 false 0,0000 0,9593 

0,252 0,250 0,288 0,290 -0,215 0,0133 0,1154 -1,012 0,065 384 -2,1698 14,9284 false 0,0000 0,8808 

0,278 0,280 0,322 0,320 -0,156 0,0064 0,0798 -0,645 0,021 384 -2,0678 12,781 false 0,0000 0,8741 

0,322 0,320 0,368 0,370 -0,179 0,0126 0,1122 -0,836 0,048 384 -1,7436 10,2248 false 0,0000 0,8998 

0,375 0,375 0,430 0,430 -0,144 0,0417 0,2043 -1,228 0,349 384 -1,0843 7,4189 false 0,0000 0,9431 

0,41 0,410 0,470 0,470 -0,197 0,0244 0,1563 -0,695 0,176 384 -0,3904 2,8664 false 0,0014 0,9722 

0,454 0,450 0,516 0,520 -0,183 0,0301 0,1736 -0,894 0,233 384 -0,9526 5,3418 false 0,0000 0,9456 

0,506 0,500 0,573 0,580 -0,221 0,0431 0,2075 -1,199 0,171 384 -1,5186 7,5091 false 0,0000 0,8998 

0,568 0,570 0,652 0,650 -0,225 0,0303 0,174 -0,692 0,203 384 -0,0996 2,4678 false 0,0160 0,9758 

0,656 0,650 0,743 0,740 -0,296 0,0325 0,1803 -0,961 0,152 384 -0,396 3,4313 false 0,0023 0,9728 

0,763 0,750 0,856 0,870 -0,363 0,0607 0,2464 -1,367 0,116 384      

Kilépési szög: 150° 

0,06 0,060 0,119 0,120 -0,049 0,0029 0,0542 -0,371 0,064 384 -1,5592 8,7074 false 0,0000 0,9080 

0,075 0,075 0,149 0,150 0,014 0,0004 0,0195 -0,042 0,11 384 0,7215 4,8411 false 0,0004 0,9707 

0,096 0,095 0,188 0,190 -0,038 0,0005 0,0231 -0,151 0,012 384 -1,1783 6,1639 false 0,0000 0,9369 

0,116 0,120 0,237 0,230 -0,022 0,0018 0,0426 -0,309 0,061 384 -1,7649 12,493 false 0,0000 0,9103 

0,142 0,140 0,276 0,280 -0,082 0,0039 0,0621 -0,197 0,063 384 0,3461 2,1007 false 0,0000 0,9403 

0,162 0,160 0,315 0,320 -0,104 0,0037 0,0609 -0,229 0,038 384 0,2964 2,0525 false 0,0000 0,9404 

0,183 0,180 0,354 0,360 -0,093 0,0093 0,0965 -0,404 0,294 384 0,6881 4,7515 false 0,0000 0,9439 

0,204 0,200 0,393 0,400 -0,017 0,0175 0,1323 -0,223 0,293 384 0,9653 2,7829 false 0,0000 0,8505 

0,219 0,220 0,431 0,430 0,002 0,0085 0,0924 -0,18 0,323 384 1,5799 6,0425 false 0,0000 0,8378 

0,25 0,250 0,489 0,490 -0,084 0,0118 0,1084 -0,42 0,226 384 0,4206 2,8535 false 0,0000 0,9611 

0,282 0,280 0,546 0,550 0,015 0,0093 0,0963 -0,225 0,239 384 -0,001 2,4502 false 0,0035 0,9734 

0,319 0,320 0,622 0,620 0,051 0,005 0,0704 -0,281 0,339 384 -0,3851 7,3713 false 0,0000 0,9371 

0,372 0,375 0,726 0,720 0,054 0,0077 0,0878 -0,476 0,316 384 -0,8929 8,9775 false 0,0000 0,9316 

0,409 0,410 0,791 0,790 0,061 0,0131 0,1146 -0,226 0,353 384 -0,1927 2,6093 false 0,0070 0,9745 

0,452 0,450 0,865 0,870 0,003 0,0155 0,1243 -0,407 0,443 384 -0,022 4,9857 false 0,0000 0,9571 

0,501 0,500 0,957 0,960 -0,057 0,0179 0,134 -0,442 0,204 384 -0,5661 2,7555 false 0,0000 0,9512 

0,577 0,570 1,085 1,100 -0,056 0,0116 0,1078 -0,504 0,112 384 -1,2321 4,9919 false 0,0000 0,9052 

0,642 0,650 1,230 1,222 -0,026 0,0131 0,1144 -0,358 0,212 384 -0,4616 2,2744 false 0,0000 0,9359 

0,75 0,750 1,408 1,410            

M9/5. táblázat folytatása Állandó forgácsvastagság és állandó kilépési szög melletti 
kitöredezés mérés kiértékelésének eredménye, fogásvétel ap=1,0 mm. 
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Kilépési szög: 90°, ap=0,5 mm 
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0,060 0,060 0,060 0,060 0,165 0,0028 0,0525 0,03 0,402 390 

0,075 0,075 0,075 0,075 -0,036 0,0018 0,0428 -0,13 0,107 390 

0,095 0,095 0,095 0,095 -0,099 0,0026 0,051 -0,207 0,085 384 

0,120 0,120 0,120 0,120 -0,055 0,0053 0,0727 -0,282 0,142 384 

0,140 0,140 0,140 0,140 -0,155 0,0017 0,0412 -0,264 -0,019 390 

0,160 0,160 0,160 0,160 -0,182 0,0028 0,0533 -0,278 0,076 384 

0,180 0,180 0,180 0,180 0,164 0,0103 0,1014 -0,121 0,574 390 

0,200 0,200 0,200 0,200 -0,062 0,0133 0,1151 -0,32 0,224 390 

0,220 0,220 0,220 0,220 -0,188 0,0065 0,0809 -0,416 0,066 384 

0,250 0,250 0,250 0,250 -0,094 0,0217 0,1474 -0,481 0,498 384 

0,280 0,280 0,280 0,280 -0,033 0,0261 0,1616 -0,426 0,497 390 

0,320 0,320 0,320 0,320 -0,15 0,0148 0,1215 -0,497 0,218 384 

0,375 0,375 0,375 0,375 -0,154 0,0096 0,0982 -0,394 0,143 390 

0,410 0,410 0,410 0,410 -0,223 0,0265 0,1627 -0,575 0,271 390 

0,450 0,450 0,450 0,450 -0,281 0,0105 0,1025 -0,556 0,07 384 

0,500 0,500 0,500 0,500 -0,349 0,0318 0,1783 -0,71 0,129 384 

0,570 0,570 0,570 0,570 -0,383 0,0127 0,1125 -0,637 -0,087 390 

0,650 0,650 0,650 0,650 -0,44 0,0158 0,1255 -0,991 -0,101 384 

0,750 0,750 0,750 0,750 -0,428 0,0279 0,167 -0,703 0,083 390 

Kilépési szög: 90°, ap=2,0 mm 
0,060 0,060 0,060 0,060 0,133 0,001 0,0311 0,014 0,248 390 

0,075 0,075 0,075 0,075 -0,032 0,0023 0,0484 -0,146 0,056 390 

0,095 0,095 0,095 0,095 -0,035 0,0016 0,0395 -0,206 0,041 384 

0,120 0,120 0,120 0,120 -0,226 0,0038 0,062 -0,42 0,055 384 

0,140 0,140 0,140 0,140 -0,175 0,0042 0,065 -0,321 -0,011 390 

0,160 0,160 0,160 0,160 -0,199 0,0044 0,0661 -0,337 0,025 384 

0,180 0,180 0,180 0,180 -0,085 0,0069 0,0834 -0,31 0,154 390 

0,200 0,200 0,200 0,200 -0,207 0,0095 0,0976 -0,479 0,012 390 

0,220 0,220 0,220 0,220 -0,188 0,0065 0,0809 -0,416 0,066 384 

0,250 0,250 0,250 0,250 -0,13 0,0165 0,1284 -0,609 0,128 384 

0,280 0,280 0,280 0,280 -0,287 0,0123 0,111 -0,477 0,13 390 

0,320 0,320 0,320 0,320 -0,28 0,013 0,1141 -0,491 0,22 384 

0,375 0,375 0,375 0,375 -0,171 0,0204 0,1428 -0,472 0,228 390 

0,410 0,410 0,410 0,410 -0,265 0,0373 0,1932 -0,634 0,028 390 

0,450 0,450 0,450 0,450 -0,321 0,0178 0,1335 -0,584 0,364 384 

0,500 0,500 0,500 0,500 -0,272 0,0379 0,1947 -0,867 0,135 384 

0,570 0,570 0,570 0,570 -0,419 0,0277 0,1664 -0,765 0,068 390 

0,650 0,650 0,650 0,650 -0,429 0,0283 0,1682 -0,772 -0,021 384 

0,750 0,750 0,750 0,750       

M9/6. táblázat Állandó forgácsvastagság és állandó kilépési szög melletti kitöredezés mérés 
kiértékelésének eredménye, fogásvétel ap=0,5 és 2,0 mm. 
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 a) b) 

   

 c) d) 

 

 e) 

M9/6. ábra Kitöredezés átlagos méretére illesztett, legjobbnak ítélt polinomok, a kilépési szög 
a) 30°, b) 60°, c) 90°, d) 120°, e) 150°. 
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Kilépési szög Egyenlet R2 
30° y = -0,0659x + 0,0187 0,0803 

 y = 0,7065x2 - 0,5355x + 0,0745 0,3185 

 y = -1,3831x3 + 2,1224x2 - 0,9391x + 0,1037 0,3425 

 y = -9,4827x4 + 11,648x3 - 3,7979x2 + 0,0651x + 0,0533 0,3656 

 y = -78,445x5 + 126,44x4 - 74,366x3 + 20,421x2 - 2,8612x + 0,1689 0,3985 

 y = 1143,3x6 - 2430,4x5 + 1999,1x4 - 801,51x3 + 162,78x2 - 15,871x + 0,5896 0,5101 

60° y = -0,4721x + 0,0555 0,8324 

 y = 0,3588x2 - 0,7121x + 0,084 0,845 

 y = -3,5202x3 + 4,0077x2 - 1,7655x + 0,1611 0,8768 

 y = 11,147x4 - 18,987x3 + 11,107x2 - 2,9851x + 0,2235 0,8834 

 y = -43,749x5 + 87,477x4 - 67,623x3 + 24,903x2 - 4,6678x + 0,2911 0,8856 

 y = 289,64x6 - 645,94x5 + 572,23x4 - 258x3 + 62,626x2 - 8,1603x + 0,406 0,8874 

150° y = 0,0615x - 0,041 0,0444 

 y = -0,6056x2 + 0,4619x - 0,0882 0,1515 

 y = -4,0215x3 + 3,4685x2 - 0,6866x - 0,0061 0,2644 

 y = 48,313x4 - 69,472x3 + 32,835x2 - 5,6239x + 0,2408 0,5715 

 y = 123,15x5 - 161,65x4 + 61,488x3 - 3,6118x2 - 1,2503x + 0,0678 0,6158 

 y = -1160,2x6 + 2504,7x5 - 2057,6x4 + 799,07x3 - 148,59x2 + 12,08x - 0,3677 0,6948 

90° y = -0,403x - 0,0576 0,3137 

 y = 0,455x2 - 0,7069x - 0,0215 0,3244 

 y = -14,614x3 + 15,619x2 - 5,0824x + 0,2968 0,62 

 y = 17,53x4 - 38,956x3 + 26,78x2 - 6,992x + 0,3936 0,6288 

 y = -115x5 + 218,15x4 - 166,66x3 + 62,916x2 - 11,377x + 0,5678 0,6369 

 y = 2904,8x6 - 6160,7x5 + 5087,1x4 - 2078,1x3 + 440,93x2 - 46,214x + 1,7028 0,7282 

120° y = -0,1749x - 0,135 0,5167 

 y = -0,1923x2 - 0,0455x - 0,1505 0,5336 

 y = -4,5042x3 + 4,527x2 - 1,4226x - 0,0489 0,789 

 y = 14,823x4 - 25,335x3 + 14,201x2 - 3,1011x + 0,0377 0,8475 

 y = -26,042x5 + 60,679x4 - 54,794x3 + 22,617x2 - 4,1334x + 0,0793 0,8512 

 y = -352,05x6 + 709,3x5 - 533,56x4 + 179,35x3 - 23,903x2 + 0,1832x - 0,0629 0,863 

M9/7. táblázat Regressziós polinomok adatai 
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 a) b) 

   

 c) d) 

 

 e) 

M9/7. ábra Loglikelihood függvény értéke PDF_11, PDF_12 és PDF_13 
sűrűségfüggvényeknél, ap=1 mm, a kilépési szög a) 30°, b) 60°, c) 90°, d) 120°, e) 150°.  
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 a) b) 

   

 c) d) 

 
 e) 

M9/8. ábra Loglikelihood függvény. értéke PDF_21, PDF_22 és PDF_23 
sűrűségfüggvényeknél, ap=1 mm, a kilépési szög a) 30°. b) 60°. c) 90°. d) 120°. e) 150°.  
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 a) b) 

   

 c) d) 

 
 e) 

M9/9. ábra Loglikelihood függvény értéke PDF_31, PDF_32 és PDF_33 
sűrűségfüggvényeknél, ap=1 mm, a kilépési szög a) 30° b) 60° c) 90°. d) 120°. e) 150°.  
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