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Aláírás

ÖSSZEFOGLALÓ
A harmadik évezred kezdetén az ipar szinte valamennyi területén általános igény, és ebből
következő törekvés mutatkozik alkatrészek és rendszerek miniatürizálása iránt. Sőt ez a kereslet
– valamennyi piackutató cég elemzése szerint – a következő években erőteljesen bővülni fog
majd. Mikroméretű alkatrészeket különböző mikromegmunkálási technológiákkal lehet gyártani.
Keményfém szármaróval gazdaságosan és gyorsan állíthatók elő kisméretű, tetszőleges
3D-s geometriájú alkatrészek mikroméretű szármarás útján. A keményfém szerszám előnye az,
hogy a megmunkálandó anyagok széles köre, így az ipar számára kitüntetett jelentőségű acélok
is forgácsolhatók vele.
Kutatási munkám során, a célkitűzéseimnek megfelelően sokkristályos ötvözetek kétélű,
keményfém, 1 mm alatti átmérőjű mikroszármaróval történő, a mikronos, vagyis az 1–999 µm
mérettartományba eső strukturálásának a törvényszerűségeit vizsg áltam. Tudományos vizsgálódásom alapvetően technológiai szemléletű, de nem nélkülözi az összefüggések elméleti modellekkel történő megalapozását és bizonyítását sem.
A
vonatkozó
szakirodalom
segítségével
összefoglaltam
a
legfontosabb
mikromegmunkálási eljárásokat, valamint tanulmányoztam az ultraprecíziós megmunkálásokkal
kapcsolatos kutatásokat is. A mikroméretű, keményfém szármaróval végzett forgácsleválasztás
legalapvetőbb összefüggéseinek elemzésére és értékelésére, valamint a célszerűen választandó
forgácsolási paramétertartományok szisztematikus meghatározására eddig még nem, vagy csak
részben került sor. A mikroméretű tartományok világa részben más, illetve módosult forgácsolási
körülmények uralkodnak, mint amelyeket már korábban, a hagyományos méretű megmunkálásokkal kapcsolatban megismertünk.
A mikromarási kísérleteket az Universität Karlsruhe WBK (Werkzeugmaschinen und
Betriebstechnik) tanszékének 3 tengelyes, 160.000 1/min-es fordulatszámú orsóval felszerelt
mikromarógépén végeztem. A kísérletek során több, a forgácsolás szempontjából eltérően viselkedő anyagot munkáltam meg: sárgarezet (CuZn39Pb3), gyengén ötvözött nemesíthető acélt
(42CrMo4) és ötvözetlen nemesíthető szénacélt (Ck45). A vizsgálatok során ∅150 µm,
∅300 µm és ∅600 µm átmérőjű, sarkos végű mikromarók álltak rendelkezésemre.
A kísérletek kiértékeléséhez vizuális szemrevételezést, fény- és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatot, keménységmérést, valamint nem utolsó sorban lézeres érdességmérést alkalmaztam. Vizsgáltam többek között a szerszámkopást, a leválasztott forgácsot és a forgácsolási
erő alakulását is.
Analitikus és végeselemes analízis keretében vizsgáltam a mikroméretű szármarók dinamikai viselkedését, illetve ennek a megmunkálási minőségre gyakorolt hatását.
Munkám eredményeit 8 tézisben foglaltam össze. A kutatás egyik legfontosabb következtetése az, hogy a kétélű, mikroméretű szármaróval végzett forgácsoláskor a ténylegesen leválasztott anyagréteg vastagsága a legtöbb esetben eltér a beállított fogankénti előtolás értékétől. A
ténylegesen leválasztott anyagréteg vastagságának az általam bevezetett valóságos fogankénti
előtolás (fzval) felel meg. Ennek pillanatnyi nagysága a minimális forgácsvastagságnak, a szerszám relatíve nagy mértékű ütésének, valamint a beállított fogankénti előtolásnak az egymáshoz
való viszonyától függ.
Kutatási munkám további eredményei a méretcsökkenés által megváltozott forgácsolási
körülmények elemzésével, a meghatározó forgácsolási paramétereknek és az anyagszerkezetnek
a mikromart hornyok felületi minőségére és a sorjaképződésre vonatkozó hatásaival, a szerszám
tönkremenetelével és nem utolsó sorban a szerszám dinamikai viselkedésével kapcsolatosak.
Az elvégzett munka többek között hozzájárul ahhoz, hogy a mikromegmunkálási technológiák körében kijelöljük a keményfém szerszámmal végzett mikroméretű szármarás helyét. Nevezetesen, pontosabban meg tudjuk határozni azokat a feladatokat, amelyeket célszerű az adott
eljárásra tervezni.

ABSTRACT
Micro Cutting of Polycrystalline Alloys Using Carbide End Mill
In my research work chip removal process performed by a two-flute, carbide micro end
mill of diameter less than 1 mm was experimentally and theoretically analyzed in detail. I
studied the literature of ultra precision and micro machining. Experiments were carried out with
3 axis micro milling machine equipped with a high-speed spindle of 160.000 1/min.
As a result of my work 8 scientific theses were formulated related to the chip removal
process at micro end milling, the surface quality, the effect of microstructure of material being
machined, the burr occurrence, the dynamical behavior of micro end mill, the failure of the tool,
the shape distortion through tool deflection and the proper choice of machining parameters. I
defined the actual feed rate per tooth (fz), which is influenced by the correlation among the
minimal chip thickness, the relative large tool run-out and the set value of feed rate per tooth.
The performed scientific work assists to position the micro end milling process using carbide tool among the micro manufacturing technologies. In particular, it enables to determine the
activities, which can be advantageously designed to be performed by the investigated process.
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A [m2]
ap [mm/min]
D [µm]
E [N/mm2]
F [N]
Ff [N]
Ffn [N]
Fp [N]
Fv [N]
Fvn [N]
f0 [Hz]
fz [µm]
fzval [µm]
h [µm]
hmin [µm]
Iy [mm4]
kc1.1 [N/mm2]
l [mm]
mc
n [1/min]
Relm [µm]
Rkin [µm]
r [mm]
rß [µm]
rε [µm]
vc [m/min]
vf [mm/min]
z
α [°]
γ [°]
κr [°]
ρ [kg/m2]
φ [°]
ω [Hz]

felület
fogásmélység
szerszámátmérő
rugalmassági modulus
eredő forgácsolási erő
előtolóerő (előtolás irányú erő)
előtoló-normálerő
passzíverő
forgácsolóerő
normálerő
sajátfrekvencia
fogankénti előtolás
valóságos fogankénti előtolás
pillanatnyi forgácsvastagság
minimális forgácsvastagság
másodrendű nyomaték
fajlagos forgácsolási erő
szerszám hossza
forgácsvastagság kitevője
fordulatszám
elméleti érdesség
kinematikai éredesség
szerszámsugár
éllekerekedési sugár (élsugár)
csúcssugár
forgácsolási sebesség
előtolási sebesség
fogszám
hátszög
homlokszög
főél-elhelyezési szög
sűrűség
élhelyzetszög
körfrekvencia
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1. BEVEZETŐ
A harmadik évezred kezdetén az ipar szinte valamennyi területén – az orvostudománytól kezdve a
gépkocsigyártáson keresztül az űrhajózás-technikáig –
általános igény, és ebből következő törekvés mutatkozik alkatrészek és rendszerek miniatürizálása iránt
(1. ábra). Ma már elképzelhetetlenek az olyan elektronikai eszközök – videokamerák, telefonok –, melyek
működtetéséhez nem is olyan rég még táskaméretű
berendezések kellettek. Az orvostudomány fejlődésének egyik alapja az egyre kisebb méretű katéterek,
csövek, illetve sebészeti eszközök használata. Már
nem állunk messze attól, hogy a véráramba juttatott
„intelligens”, az emberi hajszál vastagságával vetekedő méretű mikroszerkezetek közvetlenül a gyulladás
1. ábra: LIGA eljárással készített
helyére juttassák az ellenszert, illetve ott végezzenek
mikroméretű fogaskerék egy hangya
beavatkozást. A gépjárművek légzsákjainak, illetve
társaságában
más egyéb, a biztonságot és kényelmet szolgáló beForrás: [WWW-1]
rendezéseknek a megfelelő működéséért olyan érzékelők a felelősek, melyek mérete szabad szemmel alig
látható. Számítógépeink és nyomtatóink esetében is a növekvő gyorsaság és pontosság alapvető
feltétele az egyre kisebb méretű alkatrészek fejlesztése és alkalmazása. A miniatür alkatrészeket
különböző mikromegmunkálási technológiákkal lehet előállítani.
A mikromegmunkálásra a szakirodalomban nincs egységesen elfogadott definíció. Sokszor
kapcsolódik össze egymással az átlagosnál jobb megmunkálási minőségnek és a méretcsökkentésnek a fogalma, de a legtöbb ember számára a mikromegmunkálás kifejezése talán mégis az
előállított struktúra rendkívül kicsi fizikai méretére utal. Általánosan megközelítve a kérdést,
technológiai szempontból a mikromegmunkálás körébe célszerű sorolni minden olyan eljárást,
amellyel a hagyományos méretű gyártástechnológiában elfogadott megmunkálási módszereknél
kisebb struktúraméretek állíthatók elő [VASILE 1996]. Ha számszerűsíteni akarjuk a fogalmat,
akkor azt vesszük alapul, hogy a mikromegmunkálási eljárásokkal kialakított struktúraméret a
mikronos, vagyis az 1–999 µm-es mérettartományba esik [MASUZAWA 1997]. Lényeges, hogy
struktúraméretről beszélünk és nem a munkadarab méretéről, hiszen a struktúrát tartalmazó alkatrész maga lehet a megadott mérettartománynál akár nagyobb kiterjedésű is. A
mikromegmunkálás jelen esetben tehát alapvetően az előállítási méretre utal, és nem pedig pontossági besorolásra.
Mikrorendszereken mechanikus, elektronikus, optikai és egyéb alkatrészek olyan funkcionális integrációját értjük, amihez akár a gyártás, akár az összeszerelés során speciális
mikroméretű megmunkálás, illetve technológia szükséges [WECHSUNG 1998]. A mikrorendszereken belül az ún. MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) eszközök alkotják az
egyik legfontosabb kategóriát. Ez elektronikai alkatrészek szilícium lapkára történő integrálását
jelenti mikrogyártási és mikromegmunkálási eljárások útján [SWAMI 2005].
A mikroszerkezetek előállítására – főként a mikroelektronika területén – már korábban is
léteztek szélesebb körben elterjedt technológiák, melyek azonban csak nagy darabszám mellett
gazdaságosak, illetve az általuk megmunkálható geometria is behatárolt. Hamar bebizonyosodott
azonban a miniatürizálás mikroelektronikán kívüli létjogosultsága. Valamennyi piackutatással
foglalkozó cég előrejelzése már a 90-es években is a mikrorendszerek piaci részesedésének
rendkívül erőteljes előretörését jósolta a következő évekre vonatkozóan [BRYZEK 1995, SEMI
1997, SPC 1994, SPC 1998, WECHSUNG 1998]. A Nexus piacelemzése az egyik legelfogadot-
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között
Forrás: NEXUS [WICHT 2005]

tabb forrás világszerte a mikrorendszerekkel kapcsolatban. 2005-ben jelent meg a legfrissebb,
összességében már a harmadik előrejelzése a 2005-2009-es időszakra vonatkozóan [WICHT
2005]. A tanulmány évi 11%-os, a 2005. évi $33 Mrd-ról $57 Mrd-ra történő általános piaci növekedést jósol 2009-ig (2. ábra). Ezen belül, a közvetlenül a fogyasztók által is felhasználható
mikroelektronikai és mikromechanikai alkatrészek (pl. nyomtatófejek, nyomtató patronok) részesedése – évi 16%-os növekedést prognosztizálva – a jelenlegi $11 Mrd-ról $24 Mrd-ra bővül.
Az ipar által támasztott, rohamosan növekvő méretcsökkentési igényekre a cégeknek –
versenyképességük megőrzése végett – megfelelő választ kell adniuk, amelynek alapja a
mikromegmunkálásra alkalmas technikák és technológiák alkalmazása. A gépgyártástechnológia
mai világában a miniatürizálás iránti igény az egyik legfontosabb mozgatóerő. Miniatűr alkatrészek és rendszerek előállítása egyrészt új eljárások bevezetésével, másrészt pedig a meglévő,
hagyományos méretű megmunkálásoknak a néhány nagyságrenddel kisebb tartományba történő
átültetésével lehetséges. A mikroméretű tartományok világában azonban más, illetve módosult
törvények uralkodnak, mint amelyeket már korábban, a hagyományos méretű megmunkálásokkal kapcsolatban megismertünk. A méretcsökkenésből adódóan számos, eddig figyelmen kívül
hagyott körülmény szerepe értékelődik fel, de vannak olyan tényezők is, melyek hatása pontosan
a kisebb méretek miatt lesz elhanyagolható. A speciális, egyedi sajátosságoknak a feltérképezése
jelenti az első lépést a piaci elvárások megfelelő kielégítése felé.
Az egyedi és kissorozatú gyártásban a hagyományos forgácsleválasztási módszereknek a
mikromegmunkálások körébe történő adaptálása olyan alternatívát kínál, amely által gazdaságosan és gyorsan állíthatók elő kisméretű alkatrészek tetszőleges 3D-s geometriával. A forgácsolási
technológiák közül a legváltozatosabb megmunkálási lehetőséget a marás nyújtja. Szármarásnál
szerszámként akár a gyémánt is szóba jöhet, de a megmunkálható anyagok területén változatosabb lehetőségeket kínál a keményfém szerszám alkalmazása, amellyel az ipar számára kitüntetett jelentőségű acélok is forgácsolhatók.
A mikromarás, azon belül is a mikroméretű szármarás egyik legfontosabb célterülete a
kisméretű fröccsszerszámok megfelelő pontosságú és gazdaságos előállítása. A mikrofröccs
szerszámbetétek gyártásához – a hagyományos méretű forgácsleválasztáshoz hasonlóan – az
adott funkciónak megfelelő, sokkristályos anyag megmunkálása szükséges. A fröccsszerszámok
mikroméretű strukturálása által a mikromarás – a többi mikromegmunkálási eljárással együtt –
közvetett módon alkalmassá válik olyan, néhány tíz mikrométer nagyságú, illetve néhány ezred
gramm tömegű alkatrészek nagysorozatú előállítására is, amelyek kicsiny méretük ellenére nem
kis szerepet kapnak egyre gyorsuló világunk életminőségének javításában.
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2. MIKROMEGMUNKÁLÁS
Mikromegmunkálás célja az 1 mm alatti struktúrák kialakítása. Az erre alkalmas eljárásokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Az eljárások egy részét kifejezetten a
mikroméretű struktúrák kialakítása céljából fejlesztették ki (pl. LIGA-eljárás). Más technológiákat a hagyományos méretű megmunkálások köréből ültettek át néhány nagyságrenddel kisebb
tartományba. Természetesen ez utóbbi esetben a technológiai környezetet hozzá kell igazítani a
méretcsökkenés nyomán megváltozott megmunkálási körülményekhez.
Csoportosíthatjuk a mikromegmunkálásokat maszkhoz kötött és szerszámhoz kötött eljárásokra is. Az előbbi eljárások a mikroelektronikából származtathatók, ahol is a struktúra kialakítása a munkadarabra felvitt fényérzékeny anyag segítségével történik egy ún. maszk átvilágítása,
majd pedig maratási eljárás útján. A kialakítható struktúra, valamint a megmunkálható anyagok
köre behatárolt, mindenekelőtt szilícium strukturálására alkalmas, ahol a maródás csak kitűntetett kristálytani irányok mentén történik. A szerszámhoz kötött megmunkálások során a kívánt
struktúra kialakítására egy szerszám és a munkadarab mechanikus kölcsönhatása nyomán kerül
sor. Ide sorolhatjuk többek között a forgácsolási technológiákat, a szikraforgácsolást és – amenynyiben a lézersugarat „szerszámként” fogjuk fel, akkor – a lézersugaras megmunkálást.
[MASUZAWA 1997]. A szerszámhoz kötött eljárásoknál a megmunkálás pontossága általában
kisebb, mint a maszkolási módszereknél, ezzel szemben tetszőleges geometria alakítható ki, valamint a megmunkálható anyagok köre is lényegesen szélesebb.
A különböző mikromegmunkálási eljárások sok esetben egymást kiegészítve töltik be feladatukat. A mikrofröccsöntés szerszáma pl. mikromarás vagy mikroméretű szikraforgácsolás
útján is készülhet. Ehhez hasonlóan a mikroméretű tömbelektródát is kialakíthatják ugyanazon a
gépen mikroméretű huzalos szikraforgácsolással.
Ma már számos mikromegmunkálási eljárás ismert, amelyek közül mindegyiknek meg van
a maga létjogosultsága egy adott részterületen. A mikroméretű szármarás vizsgálata során nem
az a cél, hogy egy olyan eljárást találjunk, amely bizonyíthatóan jobb a többinél, hanem hogy
egy olyat, amelyik más megmunkálásokkal együtt, illetve azok mellett gazdaságosan ki tudja
elégíteni az ipar által támasztott miniatürizálási igények egy adott részét.
A továbbiakban betekintést nyújtok a mikrométerek világába, abba a környezetbe, ahol a
mikroméretű szármarási folyamat is lejátszódik. Néhány egyszerű példán keresztül szeretném
szemléltetni azokat az alapvető változásokat, amelyek a méretcsökkenésből adódnak. A fejezet
többi részében, az irodalomkutatás alapján bemutatom a legfontosabb mikromegmunkálási eljárásokat, előnyeiket és hátrányaikat, fejlődésüket, valamint a tudomány mai állását velük kapcsolatban. A mikroforgácsolással való összevethetőség céljából foglalkozom az ultraprecíziós (UP)
megmunkálással is.

2.1. Bevezetés a mikrométerek világába
Ahogy az ipar minden más területén, így a mikromegmunkálással kapcsolatban is az egységesen elfogadott nemzetközi (SI) mértékegység-rendszert használjuk, aminek alapegysége a
méter. A mikrorendszerek előállításánál a hagyományos megmunkálási módokhoz képest egy,
vagy akár több nagyságrenddel is kisebb mérettartományban kell gondolkoznunk. Az itt alkalmazott leggyakoribb mértékegységek a milliméter (10-3 m), a mikrométer (10-6 m), és a nanométer (10-9 m). A mindennapi életünkben nem is biztos, hogy el tudjuk képzelni, milyen kis méretek
állnak ezek mögött a számok mögött. A milliméter alatti világ nem csak egyszerűen méreteiben
különbözik a hagyományostól, hanem a méretcsökkenésből eredően számos működésbeli és mechanikai eltérés is adódik, melyek értelmezése újszerű megközelítést igényel. Rohamosan fejlődő világunk meghatározó tényezői közé tartozik a mikrotechnológia, illetve a nanotechnológia.
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Elefánt
2m

Kéz, madár
10 cm

Atom
0,1- 0,4 nm

IC chip
1 cm

DNS lánc
2 nm
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Homokszem
Ø1 mm

Hajszál
Hajszál
Ø100 µm

Sejt
Ø10 µm Porszem
Ø1- 5 µm

Elektronikai struktúra
20 nm
Betűk atomokból
6,5 nm

3. ábra: Mikroforgácsolás nagyságrendjének behatárolása
Forrás: Karlsruhe, Forschungsinstitut

Szeretném felhívni a figyelmet azonban arra, hogy ez a két kifejezés nem rokon értelmű fogalom, a kettő között szintén több nagyságrendnyi különbség van. Ha nem is jelölhető ki éles határvonal a két tématerület között, mégis jól definiálhatók a különbségek közöttük. A megmunkálás és a vizsgálódás területén mindenképpen az alkalmazott szerszámok méretét, és a kialakított
struktúraméretet kell alapul vennünk. A mindennapi életből és a műszaki világból vett néhány
alkalmazás segítségével a 3. ábra szemléletesen mutatja a jellegzetes mérettartományok elkülönülését, emellett kijelöli a mikroméretű forgácsleválasztás nagyságrendjét is.
Ennek megfelelően mikromegmunkáláson, illetve azon belül mikroforgácsoláson az 1–
999 µm közötti méretekkel jellemezhető struktúrák kialakítását értjük. Ez a mérettartomány értelemszerűen az alkalmazni kívánt megmunkáló szerszám dolgozó élének a jellegzetes méretét is
kijelöli. A mikromegmunkálás útján kialakított struktúra nem csak egy önálló alkatrész lehet,
hanem egy nagyobb alkatrész funkcionális részeleme is.
A mikromegmunkálásokkal kapcsolatban különös figyelmet kell fordítanunk azokra a
szerkezeti és működésbeli változásokra, jellegzetességekre, melyek a méretcsökkenésből adódnak. A néhány nagyságrenddel kisebb mérettartományba nem lehet egyenesen arányosan adaptálni azokat az ismereteket, melyek a hagyományos méretű megmunkálásoknál már széles körben elterjedtek. A mikromegmunkálások, azon belül is a mikroforgácsolási eljárások egyik igen
lényeges kérdése az, hogy az egymással kölcsönhatásba kerülő szerszám és munkadarab kisebb
merevsége mennyiben befolyásolja a forgácsleválasztás folyamatát akár a paraméterek szükségszerű behatárolása, akár a kialakított minőség befolyásolása révén.
Vizsgáljuk meg, hogyan változik egy kör keresztmetszetű, egyik végén mereven befogott
rúd merevsége akkor, ha a rúd méreteit arányosan csökkentjük! Elsőként vegyük azt az esetet,
amikor a rúd szabad végét egy hosszirányú erő terheli. Ekkor a rúd Euler-féle kihajlással számított kritikus terhelése:
π 2 ⋅ EI y
Fk =
,
(1)
l2
ahol E a rugalmassági modulus, Iy a rúd másodrendű nyomatéka, l pedig a rúd hossza. A rúd
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geometriáját meghatározó lineáris méreteket helyettesíthetjük egy jellemző „A” mennyiséggel,
az állandókat pedig összegezhetjük egy „C” mennyiségben. Ezeket figyelembe véve a kritikus
terhelőerő, valamint a rúd méreteinek viszonyára a következő összefüggést kapjuk:
Fk = C ⋅ A 2 .

(2)

Ha tehát a rúd méretét a korábbinak arányosan például tized részére csökkentjük, akkor a rúd
stabilitásának határát kijelölő kritikus terhelés már csak század akkora lehet, mint az a rúd eredeti méreténél volt.
Nézzük, hogyan viselkedik az előzőekben vizsgált rúd az oldalirányú terhelésekkel szemben, ha a méretét csökkentjük! Az F terhelőerő hatására fellépő hajlítónyomaték a rúd befogásánál az alábbi feszültséget idézi elő:
σ( x , z ) =

M y( x )
I y( x )

z=

12 Fl b
⋅ .
r4 2

(3)

Ha a képletben szereplő lineáris geometriai méreteket az előzőekhez hasonlóan helyettesítjük
egy jellemző „A” mennyiséggel, akkor a következő kifejezést kapjuk:
σ=6

F
A2

.

(4)

Ennek alapján látható, hogy a rúdban ébredő feszültség a rúd jellemző méretének négyzetével
arányosan változik. Vagyis ha a rúd szilárdságára jellemző kritikus feszültséget állandónak tekintjük, és a rúd méretét a korábbinak arányosan az egy tizedére csökkentjük, akkor a rúd tönkremenetelének elkerüléséhez a terhelőerő már csak század akkora lehet, mint az a rúd eredeti
méreténél volt.
Ezek az egyszerű példák felfoghatók egy szármaró szerszám terhelési viszonyainak is,
így jól mutatják azokat a legalapvetőbb változásokat, melyek a méretcsökkenésből adódnak.
Mint az majd látható lesz, a méretcsökkenés nem csak az alkatrész és a szerszám mechanikai
tulajdonságait befolyásolja jelentős mértékben, hanem a megmunkálás körülményeit is.

2.2. Mikroforgácsolás
Mikroforgácsoláson a mikromegmunkálási technológiákon belül egy kisméretű – 1 mm
alatti átmérőjű – szerszámmal, mechanikus úton végzett forgácsleválasztási eljárást értem. A
mikroforgácsolt struktúra nagyságrendje értelemszerűen a megmunkálást végző szerszám dolgozó élének jellegzetes méretét is kijelöli. Mikroforgácsolási eljárásként főként a kis mérettartományba átültetett, hagyományos méretű megmunkálások jönnek szóba. Ennek megfelelően beszélhetünk mikroesztergálásról, mikrofúrásról, és nem utolsó sorban mikromarásról.
Mint arra a bevezetőben már utaltam, a témával foglalkozó szakirodalom sok esetben
nem tesz egyértelmű megkülönböztetést, hogy a mikromegmunkálás fogalma a pontosságra,
vagy pedig a struktúraméretre vonatkozik. A „mikromegmunkálás” kezdetben azt az eljárást
jelentette, amit egy mikrométeres, vagy az alatti pontosságú szerszámgéppel végeznek. Sok esetben még ma is ebben az értelemben használják ezt a fogalmat. Ugyanezt a terminológiát követi
sokszor a „nanomegmunkálás” fogalma is, amely ebben az értelemben nem nanonméretű
strukturák kialakítását, hanem a nanométeres tartományba eső felületi minőségű és alakhűségű
alkatrészek gyártását jelenti. Ha a felületi érdességet a munkadarab felületi struktúrájaként tekintjük, akkor mindkét értelmezés szerint mondhatjuk azt, hogy a tükrös felületek gyártása is
nanomegmunkálás. Az utóbbi évtizedek talán legtöbbször átértelmezett, leginkább kibővült, és
egyben leginkább kérdéses fogalma a „nanotechnológia”. A „nanotechnológia” kifejezést
Taniguchi vezette be és használta először 1974-ben, mint azoknak a gyártási technológiáknak az
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összefoglalását, amelyekkel „extra nagy pontosságok és ultrafinom méretek” érhetők el
[TANIGUCHI 1974].
Félreértésre adhat lehetőséget az, hogy a mikroforgácsolási eljárásokat sokszor az
ultraprecíziós megmunkálások körébe sorolják be. Célszerűnek látom azonban megkülönböztetni
egymástól az ultraprecíziós megmunkálást és a mikromegmunkálást, annak ellenére, hogy a két
eljárásnak számos speciális, közös jellemzője is van. Az alkatrész mérete és a rajta kialakítható
felületi minőség között nincs szükségszerű kapcsolat, a méretcsökkentés nem jár feltétlenül
együtt a felületi minőség átlagon felüli javításával. Egy hagyományos méretű precíziós alkatrész
adott esetben lényegesen jobb felületi minőségű és nagyobb geometriai pontosságú, mint amire
egy miniatürizált alkatrésznek a működése szempontjából szüksége van. A
mikromegmunkálásoknál sok esetben – magából a technológiából adódóan – nincs is lehetőség
az ultraprecíziós megmunkálást jellemző, rendkívül jó felületi minőség kialakítására. A kísérleteim is azt bizonyítják, hogy a mikroméretű szármarás során alkalmazott kisméretű, keményfém
szerszám sem teszi lehetővé tükrös felületek létrehozását. Ennek oka az, hogy a szerszám
éllekerekedési sugara ugyanabba a nagyságrendbe esik, mint egy hagyományos méretű marószerszámé (néhány mikrométer), így az messze elmarad egy ultraprecíziós forgácsolásnál használt gyémánt szerszámétól (néhány tíz nanométer).
Fordítva is igaz a helyzet, vagyis az ultraprecíziós megmunkálás esetében az átlagosnál
sokkal jobb felületi minőségen és helyzetpontosságon túl nem feltétlenül cél az alkatrészek miniatürizálása. Egészen nagyméretű eszközök is készülnek optikai felületi minőséggel, melyek jellemző mérete akár 50-60 cm is lehet [BRINKSMEIER 1994]. Az ultraprecíziós megmunkálás az
egyedülállóan jó felületi minőség mellett (pl. fémtükrök) a funkcionalitás által megkövetelt kiváló helyzetpontosságra is törekszik (pl. idomszerek). Ezek eléréséhez elengedhetetlen a szerszám
élének roppant kicsi éllekerekedési sugara, valamint a szerszámgép átlagon felüli pontossága.
A határozott élgeometriájú szerszámmal végzett ultraprecíziós forgácsleválasztási eljárások (pl. ultraprecíziós esztergálás) mellett meg kell említenünk a határozatlan élgeometriájú szerszámmal végzett nagypontosságú, szintén a „hagyományos” méretű megmunkálások körébe tartozó módszereket is. Ez utóbbiak sorába tartozik pl. a leppelés, vagy akár a hónolás [SZABÓ
2001B, SZABÓ 2004B, SZABÓ_O 2004C, SZABÓ 2004D], mely eljárásoknál ugyancsak a minél
jobb felületi minőség kialakítására törekednek, az alkatrész jellemző struktúráinak mérete viszont nem feltétlenül esik a mikrométeres mérettartományba.
Az ultraprecíziós és egyéb nagypontosságú eljárásokkal szemben mikroforgácsoláskor
(pl. mikromarás esetén) az egy milliméter alatti struktúrák kialakítása a fő cél, amihez – a kicsiny
méretek miatt – szintén nagypontosságú megmunkálógép ajánlott. Természetesen a pontosság
növelése a mérethatásból következően fokozott módon teremthet optimális forgácsolási körülményeket a mikrométeres tartományon belül. Mirkroméretű szármarásnál a felületi minőség folyamatos javításának az egyik legfontosabb előfeltétele az egyre kisebb éllekerekedési sugarú
szerszámok előállítása.
Disszertációmban a „mikromegmunkálás”, a „mikroforgácsolás”, illetve a „mikromarás”
fogalmainál minden esetben a kialakítandó struktúra méretét értem.
A vékonyforgács-leválasztás a mai forgácsolástechnológia egyik központi kérdése. Elsődleges szerepet kap az ultraprecíziós, a nagysebességű és a mikroméretű forgácsolásban is. A vékonyforgács-leválasztás során néhány mikron, adott esetben 1 µm-nél kisebb anyagvastagságot
választanak le.
Tulajdonképpen a vékonyforgács leválasztásának a ténye kapcsolja össze egymással közvetlenül az ultraprecíziós és a mikroméretű forgácsolást. De míg az első esetben az optikai minőségű felületek kialakítása céljából, addig az utóbbiban a szerszám csekély terhelhetősége miatt
választunk vékonyforgácsot eredményező megmunkálási paramétereket. Az 1. táblázat néhány
jellegzetes méretet közöl összehasonlításul a hagyományos-, az UP-, illetve a mikroméretű forgácsolással kapcsolatban. A vékonyforgács-leválasztás tényén kívül a szerszámgép fokozott pontossága is összekapcsolja egymással az ultraprecíziós- és a mikromegmunkálásokat. Mikro-
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Hagyományos forgácsolás
mérettűrés hagyományos megmunkáló gép esetén
mérettűrés nagypontosságú CNC megmunkáló gép esetén
felületi minőség leppelés esetén
marószerszám éllekerekedési sugara
UP-forgácsolás
gyémánt szerszám éllekerekedési sugara
forgácsolt felület minősége
Mikroforgácsolás
mikrofúró átmérője
mikromaró átmérője
mikromaró éllekerekedési sugara
mikromart felület minősége

7
Jellegzetes mérettartomány
10-100 µm
1-10 µm
Ra ~ 50-100 nm
rß ~ 1-10 µm
< 50 nm
Ra ~ 5 nm
> 25 µm
D=Ø100-1000 µm
rß ~ 1-5 µm
Ra ~ 100 nm

1. táblázat: A különböző forgácsolási eljárások jellemző méretbeli adatai
Forrás: [WWW-2] alapján

méretű forgácsoláskor azért célszerű precíziós szerszámgépet alkalmaznunk, mert az optimálisan
beállítható megmunkálási paraméterek adott esetben csak néhány mikrométeresek, ezért az optimális technológia és a rendkívül karcsú szerszám megóvása csak így biztosított.
Részben már Hüntrup is bemutatta az ultraprecíziós technológiával és a különböző anyagok mikroforgácsolásával kapcsolatos kutatások fejlődését és állapotát [HÜNTRUP 2000].
Ultraprecíziós megmunkáláson olyan optikai, elektrotechnikai és mechanikai alkatrészek forgácsolás útján történő megmunkálását értjük, melyek geometriai pontossága a mikrométeres, illetve az alatti tartományba esik, a darabokon elért felületi érdesség pedig nem rosszabb néhány 10
nanométernél [IKAWA 1991]. A katonai és polgári igények megnövekedésének hatására Európában és az USA-ban párhuzamosan, az 1940-es években kezdtek el foglalkozni a gyémánt szerszámmal történő ultraprecíziós megmunkálás fejlesztésével [SANGER 1983, EVANS 1989,
WESTORT 1989]. Ez főként fémtükrök egykristályos gyémánt késsel történő megmunkálását,
illetve nagyobb pontosságú szerszámgépek fejlesztését jelentette. Az első igazán jelentős eredmények J.B. Bryan nevéhez fűződnek az 1960-as évekből [TANIGUCHI 1983]. Ma már Magyarországon is széleskörű, nemzetközileg is elismert kutatás folyik az ultraprecíziós forgácsolási
technológia feltérképezése és minél sokrétűbb továbbfejlesztése céljából. Ezen belül is élen jár a
BME Gépgyártástechnológia Tanszéke Mészáros Imre és Horváth Mátyás munkásságával
[HORVÁTH 2000, MÉSZÁROS 2006], valamint a
Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológia
Tanszéke [SZABÓ_O 1999, SZABÓ_O 2001C,
SZABÓ_O 2002]. Az ultraprecíziós megmunkálások lényeges adottsága az, hogy optikai minőségű felületek szinte kizárólag nemvas fémeken állíthatók elő gyémánt szerszámmal.
Forgácsolás útján végzett mikroméretű
strukturálásra az 1980-as évek végén került
először sor, amikor is alumínium fóliába gyémánt szerszámmal munkáltak kisméretű hornyokat. A fóliákat 90°-al elforgatva rétegesen
4. ábra: Ultraprecíziós szerszámgépen profiegymásra helyezték, így egy keresztáramú
los gyémánt szerszámmal készített mikromémikrohőcserélőt nyertek. A hornyok keresztretű prizmastruktúra
Forrás: [WWW-3]
metszeti mérete 85 µm x 70 µm, egymástól

2. MIKROMEGMUNKÁLÁS

8

való távolságuk pedig 30 µm [SCHUBERT 1989A,
SCHUBERT 1989B]. Kisméretű profilos gyémánt szerszámok segítségével változatosabb geometriájú mikrostruktúrák (pl. 150 µm x 150 µm x 550 µm méretű oszlopstruktúrák, illetve 100 µm x 100 µm osztású, 250 µm magas piramis struktúra) is készíthetők egy UPesztergagépen ütőkéses marás útján, amelyek aztán
fröccsöntő szerszámként szolgálhatnak műanyag alkatrészek előállításához (4. ábra) [BRINKSMEIER 1994]. 1 mmnél kisebb átmérőjű gyémánt szármaró szerszámokat is
készítettek már köszörülés útján mind sarkos, mind pedig
rádiuszos kivitelben, melyek valódi 3D-s felületek kiala5. ábra: Sárgaréz anyagba gyékítását teszik lehetővé nemvasfémek esetében [WECK
mánt szerszámmal mikromart
1997]. A gyémánt szerszámmal végzett marásra példa a
Noh-maszk
Japánban, egy 5-tengelyes szerszámgépen készített, ún.
Forrás: [MADOU 2005]
„Noh-maszk”, mely réz munkadarabból gyémánt szerszámmal kimunkált arckép (5. ábra) [MADOU 2005].
A nemvasfémek ultraprecíziós megmunkálásának egyik speciális, egyben legjobb felületi
minőséget (Ra~2 nm) és sorjamentességet eredményező alkalmazása az amorf nikkel forgácsolás
útján történő megmunkálása [HÜNTRUP 2000, BRINKSMEIER 1994]. Az amorf nikkel megfelelő
keménységű akár fröccsöntő szerszámként történő alkalmazáshoz is (52 HRC), azonban hátránya
a korlátozott struktúramélység. A kialakítható amorf nikkel réteg maximális vastagsága ~100 µm
[WECK 1997].
Kerámiák mikromegmunkálása elsősorban lézersugaras megmunkálás útján történik
[OXFORDLASER 2005, PERRIE 2005, KNOWLES 2005], de fontos szerephez jut pl. a mikroméretű
porfröccsöntés (Micro PIM – Powder Injection Molding) is [WWW-25]. Az utóbbi években több
ígéretes kísérletet is tettek kerámiák szabályos élű szerszámmal történő mikromegmunkálására.
Példaként említhetjük kerámia fogkoronák szinterelés előtti, gyémánt szerszámmal végzett forgácsolását [RITZHAUPT 2002]. A 6. ábrán egy egyedi korona gyémánt szerszámmal végzett
mikromarása látható a kerámia „green”-ből, amit
ezt követően szinterelnek. Jelentősen csökkenthetők a költségek, ha a szinterelés előtti kimunkálást
keményfém szerszámmal végzik, amire példát
Gietzelt adott [GIETZELT 2005], azonban forgácsolási paramétereket nem közölt.
Már a 90-es években felismerték, hogy az
acélok ultraprecíziós megmunkálása mellett azok
mikroforgácsolása is egyre jelentősebb szerepet
kap majd a következő évtizedekben [IKAWA 1991,
MORIWAKI 1991]. Fő alkalmazási területként a
kopásálló fröccsöntő szerszámok gyártását jelölték
meg. A rendkívül nagy keménysége, élszilárdsága,
valamint éltartóssága miatt kezdetben acél esetében is a gyémánt került előtérbe szerszámanyagként.
Köztudott, hogy a gyémánt szerszám az acél
megmunkálásakor erőteljesen kopik. A jelenséggel
foglalkozó szakirodalom egyetért abban, hogy
6. ábra: Gyémánt szerszámmal mikroennek közvetlen okai a megmunkálásból eredő
mart ZrSiO4-alapú kerámia fogkorona
nagy hőmérséklet által kiváltott folyamatok: diffúszinterelés előtt és után
Forrás:
[RITZHAUPT 2002]
zió, oldódás, grafitosodás [THORNTON 1978,
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EVANS 1991]. A gyémánt szerszám kopását okozó kémiai és mechanikai folyamatok együtt jelentkeznek. Mindaddig, ameddig az acél ferrites állapotban marad, a C atomoknak az acél anyagába való átlépése a ferrit C-oldó képességének korlátozott volta miatt nem jelentős. Alapvetően
megváltozik a helyzet, ha az acél anyaga részben ausztenitesedik (A1 hőmérséklet fölött), hiszen
az ausztenit C-oldó képessége 2 nagyságrenddel nagyobb, mint a ferrité. Ebben a hőmérséklettartományban tehát a szerszám erőteljes diffúziós kopásával kell számolni. A kialakult nagy hőmérséklet rendkívül erőteljes mechanikai kopást is eredményez. Ennek oka az, hogy a gyémánt
szerszám felülete az adott hőmérsékleti és nyomásviszonyok mellett allotróp átalakulás eredményeként grafitosodik. A kialakult felületi grafitréteg lényegesen kedvezőtlenebb mechanikai tulajdonságai miatt erőteljesen elhasználódik. A megmunkáláskor jelenlévő vas katalitikus hatásának eredményeképpen a grafitosodás már alacsonyabb hőmérsékleten is lejátszódik (pl. 900 K)
[THORNTON 1978]. Forgácsoláskor a szerszám és munkadarab érintkezési pontjában szinte állandóan biztosított ez a hőmérséklet, így hagyományos körülmények között a vas „megeszi” a gyémánt szerszámot.
Megoldást jelenthet acél gyémánt szerszámmal végzett megmunkálásakor az, ha megfelelő hűtéssel (pl. folyékony nitrogén) a kontaktzóna hőmérsékletét a grafitosodásra jellemző tartomány alatt tartjuk [BRINKSMEIER 1998]. Ugyancsak a kontakzóna hőmérsékletének csökkentését
célozták meg kisebb vágósebességek beállításával, azonban ez nem hozott lényeges javulást az
éltartamban [EVANS 1991, THORNTON 1978].
A gyémánt szerszám kémiai reakcióra való hajlama erősen függ a környezeti változóktól
is, többek között attól, hogy a megmunkálást milyen atmoszférában végzik [TANAKA 1981,
THONTON 1978, Hitchiner 1984]. Kísérleteket folyatattak metán, CO2, hidrogén, valamint nitrogén közegben [HITCHINER 1984]. Többek között azt várták, hogy a szabadon rendelkezésre álló
C atomok a gyémánt C atomjai és az acél Fe atomjai közötti reakciót lelassítják, vagy akár meg
is szűntetik. A várakozások nem teljesültek. Sőt hidrogén, illetve metán közegben a gyémántszerszám kopása még erőteljesebb is volt. Ennek oka az, hogy a szerszám élén szénhidrogének
keletkeztek, melyeknek a felületről való eltávozása szerszámfogyást okozott [HITCHINER 1984].
A gyémánttal végzett forgácsolás körülményei mechanikus úton is javíthatók. Ehhez a
szerszámot a vágás irányában kell nagy frekvenciával rezgetni [KUMABE 1979, MORIWAKI
1991]. Ennek során a gyémánt szerszámot szakaszosan elemeljük az acél munkadarabtól, így
lecsökken az érintkezés ideje, és ezzel együtt a szén diffúziójának a lehetősége. Moriwakinak
sikerült pl. rezgetett forgácsolással X10CrNiS189 minőségű anyagon optikai felületet előállítania
[MORIWAKI 1991]. További lehetőséget jelent a gyémánt szerszámmal nehezen forgácsolható
anyagok esetén az, ha a vágás irányára
merőlegesen is rezgetjük a szerszámot
[MORIWAKI 1995B, SHAMOTO 1994].
Ezt az eljárást a 7. ábra személteti. Látható, hogy a megmunkálás tulajdonképpen egy elliptikus pálya mentén történik,
amelynél az „a” és „b” főtengelyek aránya nagymértékben befolyásolja a kialakított felületi minőséget. Ezzel az eljárással Ck45-ös anyagon, b/a=0,1 beállítás mellett sikerült Ra=180 nm-es
érdességű
felületet
kialakítani
[BRINKSMEIER 1999].
Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a mai gyakorlati életben már
7. ábra: Acél elliptikus pálya mentén rezgetett
számos helyen alkalmazzák a forgácsogyémánt szerszámmal történő esztergálása
lás útján történő mikrostrukturálást, de
Forrás: [MORIWAKI 1995B]
szinte kizárólag nemvasfémek esetében.
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Ezen belül is hiányoznak a szisztematikus kísérleti eredményekkel alátámasztott optimális technológiai paraméterajánlások, illetve célszerű megmunkálási stratégiák. Ugyancsak hiányzik még
a különböző forgácsolási paraméterek kialakított felületi minőségre és alakhűségre gyakorolt
hatásának az elemzése. Több ígéretes lehetőség adódik acél gyémánt szerszámmal történő megmunkálására, de főként az ultraprecíziós technológiával kapcsolatban. Tetszőleges 3D-s felületek
acél munkadarabokon történő gazdaságos kialakítása az előzőekben bemutatott forgácsolási
technológiákkal nem lehetséges.
A keményfémek előállítása területén rohamos fejlődés tapasztalható, különös tekintettel az
egyre kisebb méretű porok megjelenésére. A szemcseméret állandó csökkenése miatt kerülhetett
ezen anyagtípus mindinkább a figyelem központjába a mikromaró szerszámok gyártása területén
is. Bár az optimális forgácsolási paraméterek és a technológiai ismeretek még hiányoznak, kisméretű, kétélű, keményfém szármaró szerszámok már több gyártó cég kínálatából is beszerezhetők. A keményfém mikromaróval viszonylag gyorsan és jó minőségben alakíthatók ki tetszőleges
3D-s struktúrák a legtöbb anyagtípus esetében, így többek között az ipar számára rendkívül fontos acélon is.

2.3. Mikroforgácsolás keményfém maróval
A keményfém szerszámmal végzett mikroméretű szármarással foglalkozó, ma még viszonylag kisszámú publikáció is általában inkább csak konkrét mikromart struktúrákat mutat be,
esetleg egyedi jelenségekre hívja fel a figyelmet, de hiányzik azok részletes vizsgálata és lehetséges magyarázata. Sokszor a bemutatott struktúrák forgácsolási paraméterei is hiányoznak, illetve csak hozzávetőleges tartományokat közölnek [pl. URIARTE 2006, GIETZELT 2005,
KEPPELER 2003]. Mindez nehézzé teszi az eredmények értelmezését és esetleges továbbhasznosítását.
A marás a legváltozatosabb forgácsleválasztási eljárás, amellyel tetszőleges 3D-s struktúrák alakíthatók ki szinte bármilyen anyagban. A mikromarási eljárás kinematikája teljesen megegyezik a hagyományos méretű forgácsleválasztáséval. Ennek ellenére a méretcsökkenésből
adódóan itt is megváltoznak a szerszám mechanikai viselkedésének viszonyai és a forgácsleválasztás körülményei, többek között eddig elhanyagolható egyedi sajátosságok jutnak lényeges
szerephez.
A marás szabályos – általában – többélű szerszám kör alakú forgácsoló mozgásával, a
szerszám tengelyére rendszerint merőleges előtolással végzett, változó keresztmetszetű forgács
szakaszos leválasztása útján megvalósuló forgácsolás, tetszés szerinti 3D-s struktúra, de többnyin
Az adott fordulatban leválasztandó
anyagréteg
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8. ábra: Egyen- és ellenirányú marás kinematikája
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re síkok, hornyok, körhenger, hasábfelületek előállítására [HORVÁTH 1995]. A forgó főmozgást
mindig a szerszám, az előtoló mellékmozgást vagy a szerszám, vagy a munkadarab végzi [WWW4 2000]. Ennek a két mozgásnak az eredőjeként a marószerszám élei a munkadarabhoz kötött
koordinátarendszerben hurkolt cikloist írnak le. Két egymás utáni cikloisszakasz határolja a szerszám egy éle által leválasztott anyagmennyiséget. A gyakorlatban az előtolás és a forgácsolási
sebesség aránya következtében a ciklois hurkoltsága olyan erős, hogy azt sok esetben (pl. számításoknál) a maró átmérőjének megfelelő körívvel közelítik [BALI 1988]. Ezekből következik a
marási folyamat egyik leglényegesebb jellemzője, vagyis az állandóan változó forgácskeresztmetszet. Marás esetén a megmunkálási változatok száma igen sokféle lehet. A szerszám éleinek,
valamint a munkadarabnak az egymáshoz való viszonya alapján két alapesetet különböztethetünk meg. Palástmarás esetén a megmunkált felület kialakítását a szerszám palástfelületén elhelyezkedő fogak főforgácsoló élei végzik. Homlokmarás esetén a forgácsleválasztást szintén a
főforgácsolóélek végzik, de a megmunkált felület kialakításában részt vesz a homloksíkban elhelyezkedő mellékforgácsolóél is. A megmunkálási stratégia szempontjából megkülönböztethetünk
ellenirányú- és egyenirányú marást, melyeket a 8. ábra szemléltet. Az előbbi esetben az előtolás
iránya és a vágósebesség vektorának az iránya ellentétes. A szerszám éle a forgácsleválasztás
szempontjából szóba jöhető félfordulaton belül a 0–90°-ig tartó szögtartományban van fogásban.
Emellett a bekezdés h=0 anyagvastagság mellett történik és folyamatosan növekedve éri el az
adott fordulatra jellemző hmax értéket, mely elméletileg megegyezik a beállított fogankénti előtolás nagyságával. A késre vonatkozó legnagyobb terhelés így az egyes fogak forgácsleválasztási
folyamatának a végére esik. Egyenirányú maráskor éppen fordított a helyzet, vagyis az előtolás
és a vágósebesség iránya jellemzően egybeesik, a szerszám éle pedig a 90–180° közötti szögtartományon belül végez forgácsleválasztást. A bekezdés h=hmax-nál történik, vagyis a forgácsvastagság az anyagleválasztás során folyamatosan csökken. Természetesen a szerszám fogásban
töltött útja sokszor tartalmazhat ellenirányú és egyenirányú szakaszt is. Ez a helyzet telibemart
hornyok esetén is, amikor a szerszám teljes átmérője vesz részt a horony kialakításában. A forgácsleválasztási folyamatot lényegesen befolyásolja, hogy az melyik kinematikai változat szerint
valósul meg. Mikromarás esetén a kis méretek, valamint a minimális forgácsvastagság elmélete
miatt különösen fontos szerepet kap a megmunkálási
stratégia.
Mikroméretű marás területén két megmunkálási
technológia szerepe jelentős, az ütőkéses mikromarásé
és a mikroméretű szármarásé. Az előbbivel kapcsolatemberi hajszál
ban részletes elméleti és kísérleti kutatást végzett
Hüntrup [HÜNTRUP 2000], az utóbbi vizsgálata képezi
disszertációm témáját. Bár ezek rokon megmunkálási
eljárások, mégis lényeges különbségek adódnak a szerszám kialakításából és a folyamat kinematikájából következően. Az ütőkés jellemzően 200 µm, illetve 300
µm széles élét hagyományos méretű diagonál lapkából
munkálják ki egyedileg. Ennek megfelelően a szerszám
átmérője lényegesen nagyobb, mint a mikroméretű
szármaróé, így a megmunkálás kisebb fordulatszámú és
9. ábra: Mikromart oszlopstruktúra
nagyobb merevségű főorsót igényel, mint amire
egy emberi hajszállal (50 µm-es
mikroméretű szármaráskor szükségünk van. Ezzel a
oszlopszélesség)
technológiával kizárólag raszteresen elhelyezkedő,
„oszlopokból” álló struktúrák alakíthatók ki (9. ábra).
Már hangsúlyoztam, hogy a méretcsökkenésből adódóan nemcsak a mechanikai viselkedési viszonyok változnak meg, hanem a forgácsleválasztás folyamatában is olyan tényezők kapnak
szerepet, melyek a hagyományos méretű megmunkálások esetén elhanyagolhatóak. A szármaró
szerszám méretével hatványosan arányos annak merevsége, amit a forgácsolási paraméterek

2. MIKROMEGMUNKÁLÁS

12

fz < 3 µm

megválasztásakor is figyelembe kell venγ
nünk. A hagyományos méretű megmunkáláshoz hasonlóan mikroforgácso-láskor
is általában sokkristályos anyagot munkáf
γv
lunk meg. Ebből az következik, hogy a
mikroméretű szármaráskor beállítható
fogankénti előtolásból, valamint fogásrß=1-5µm
(éllekerekedési
mélységből adódó forgácstő méretei a
sugár)
megmunkálandó anyag átlagos szemcseméretének (pl. sárgaréz: 20–40 µm, acél:
5–15 µm) a nagyságrendjébe esnek. Ennek megfelelően a forgácsleválasztást és a
Elasztikus viszszarugózás
kialakított felületi minőséget az anyag
anizotrópiája, vagyis az egyes szemcsék
szemcsehatár diszlokációk szemcseorientáció
és fázisok eltérő, irányfüggő mechanikai
10. ábra: Vékonyforgács leválasztásának modellje tulajdonságai (rugalmassági modulus,
mikroforgácsolás esetén
folyáshatár, aktív csúszási mechanizmus),
Forrás: [MORIWAKI 1995A] alapján
valamint a szemcse- és fázishatárok is
befolyásolják (10. ábra).
A keményfém szerszámokon kialakítható éllekerekedési sugár nagysága független a szerszám méretétől, azt főként a karbidszemcsék átlagos mérete korlátozza. Ebből következik, hogy
a mikromarószerszámok éllekerekedési sugara összeegyeztethető méretű a megmunkálandó
anyag szemcseméretével és a leválasztandó anyagréteg vastagságával. A 10. ábra alapján is jól
látszik, hogy mikroméretű szármaráskor a leválasztandó anyagréteg szinte teljes vastagsága a
relatíve nagy éllekerekedési sugár tartományába esik. Ennek az a következménye, hogy a szerszám geometriájából adódó pozitív hátszög helyett (γ) valójában egy – a 10. ábrán pirossal jelölt
vonal mentén – pontról-pontra változó, negatív hátszög érvényesül (γv). A jellemzően negatív
hátszögű forgácsleválasztás az egyik olyan egyedi sajátossága a mikroméretű szármarási
folymatnak, ami módosult megmunkálási környezetet teremt a hagyományos méretű forgácsleválasztáshoz képest, és természetesen jelentős hatással bír a forgácsleválasztási folyamatra is.
A többi mikromegmunkálási eljáráshoz hasonlóan a szerszámgép precizitásával kapcsolatos célszerűen elvárt követelmények (pontosság, vezérlési felbontás, rezgésmentesség)
mikroméretű szármaráskor is szigorúbbak az átlagosnál. Ennek oka az, hogy a legkisebb zavarásból származó erőterhelési többlet is a rendkívül karcsú szármaró szerszám törését okozhatja.
A mikroméretű szármarás egyik előfeltétele az alkalmazott főorsó megfelelően nagy fordulatszáma (n=30.000–200.000 1/min), ugyanis csak így biztosítható a jól kézbentartott anyagleválasztáshoz szükséges vágósebesség nagysága (anyagtól függően néhány 10, illetve néhány
100 m/min) az 1 mm alatti átmérőjű szerszámok esetében.

2.4. Egyéb mikromegmunkálási eljárások
Az előző két fejezetben röviden bemutattam a mechanikus úton végzett forgácsleválasztás,
azon belül is a marás mikroméretű tartományba történő átültetésének létjogosultságát és lehetőségeit. A keményfém szerszámmal végzett mikroméretű szármarás a többi forgácsleválasztási
eljárással együtt a miniatürizálás iránti igényeknek csak egy részét hivatott kielégíteni. A
mikromarás mellett mindenekelőtt a különböző maratási technológiák, a lézersugaras
mikromegmunkálás, valamint a mikroméretű szikraforgácsolás alkalmas az 1–999 µm-es mérettartományba eső struktúrák előállítására. Ebben a fejezetben röviden bemutatom ezeket a
mikromegmunkálási eljárásokat is az alkalmazhatóságuk megismerése, valamint a mikroméretű
szármarással történő összevethetőségük céljából.
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2.4.1. Maratási technológiák
A kezdetben a mikroelektronikában használt, majd továbbfejlesztett eljárások közül a
LIGA-eljárás, a Si-mikromegmunkálás és nem utolsó sorban az ún. ASE-eljárás alkalmasak általános felhasználású mikroalkatrészek előállítására.
A LIGA-eljárás (LItographie, Galvanik, Abformung) kombinált technológia
mikroméretű struktúrák kialakítására, mely a litográfia, a galvanikus eljárás és a formázás folyamatokat foglalja magában (11. ábra). A forma kialakítása egy ún. maszk segítségével történik
sugárzásérzékeny polimer anyagban. A sugárzás lehet fény-, elektron-, illetve röntgensugár. A
kialakított struktúra mérete mikronos, emellett a struktúramagasság – az ún. mélylitográfiai eljárásnál - akár 1 mm is lehet. A sugárzás nyomán leképzett formát ezután galvanikus úton lehet
fémmel kitölteni. A polimerforma kioldásával olyan fém öntőformát nyerünk, mely már gazdaságosan alkalmazható mikroméretű alkatrészek nagy sorozatban történő előállításához
mikrofröccsöntés útján. A LIGA eljárás főként 2,5 D-s struktúrák kialakítására alkalmas, azonban speciális eljárásokkal – többszöri megvilágítás, ferde irányú megvilágítás, egymást átfedő
maszkok alkalmazása, a maszk pontos eltolása két megvilágítás között, valamint a részben leképzett forma szabályozott elforgatása nyomán – korlátozott mértékben kiterjeszthetők a lehetőségek valódi 3D-s formák kialakítására is. LIGA-eljárással elérhető pontosság kb. 0,2 µm, a kialakítható szélesség/magasság arány pedig 400 [WWW-6, WWW-5].
A Si-mikromegmunkálás a LIGA-eljáráshoz nagyon hasonló, ugyancsak maszkolási
technológia. Ennél a módszernél a megmunkálandó anyagok köre a szilíciumra, a
galliumarzenidre, valamint a zafírra korlátozódik. A struktúra kialakítása nem sugárzás, hanem
különféle maratási eljárások útján történik, ami lehet száraz- (gáz közegben történő), illetve nedves (erős lúggal történő) maratás is. Az előbbivel 50-es, az utóbbival 500-as szélesség/magasság
arány érhető el. A maródás csak kitüntetett kristálytani irányokban lehetséges, ami jelentősen
behatárolja a kialakítható geometriát, illetve előkészítése különösen időigényes [KOVACS 1998,
WWW-7].
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anyag
Alaplap

Leképezett
struktúra

Fém
Leképezett
struktúra
Elektromosan
vezető alaplap

Műanyag
(formázó
massza)

11. ábra: A LIGA-eljárás folyamata
Forrás: [WWW-5]

Üreges öntőforma

Kész műanyag
struktúra
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Az előbb említett két maratási eljárás közös hátránya a kialakított geometria bizonyos behatároltsága, a megmunkálható anyagok szűkebb köre, illetve az egyedi maszk magas előállítási
költségei miatt a csak nagyobb sorozat melletti gazdaságosság. A LIGA-eljárás fejlesztési lehetőségei nagyobbak, így mikroméretű alkatrészek gyártásához történő felhasználása a jövőben
bővülhet.
Az ASE (Advanced Silicon Etching) egy olyan speciális plazmamaratási eljárás, ami segítségével a kristálytani orientációtól függetlenül alakítható ki szilíciumban több száz mikronos
mélységű struktúra, függőleges falakkal (12 és 13. ábrák). Az izotróp – vagyis kitüntetett irányok
nélküli – maratás adott esetben igen jól kombinálható más eljárásokkal is. Az ASEtechnológiával előállított munkadarabot árnyékoló maszkként alkalmazva nagyobb sorozatú alkatrészek készíthetők fotólakkból, SiO2-ból, illetve akár fémből is fotólitográval. A rétegenként
előállított szilícium struktúra fröccsöntő szerszámként is szolgálhat kisméretű műanyag alkatrészek előállításához. Az eljáráshoz fluor-plazmát használnak, amelynél viszonylag nagy anyagleválasztási sebesség érhető el szilícium esetén. A megmunkálás bizonyos szakaszaiban a plazmasugárba szabályozottan monomereket juttatnak, így a már megmunkált oldalfalakon egy teflonszerű, védő polimerréteg alakul ki, meggátolva azt, hogy ezeken a helyeken további vékonyodás, illetve alávágás alakuljon ki a struktúrán. A maratási és védőréteg felrakási folyamatok
ciklikusan váltakoznak, ezzel együtt jelentős anyagleválasztási sebesség tartható fent (több
µm/min) [WWW-8, RICHTER 2003, HUBER 2003].

12. ábra: ASE-technológiával előállított
Si-mikroszelep rubin golyóval. Alkalmazás: miniatürizált pneumatikus és hidraulikus rendszereknél

13. ábra: ASE-technológiával előállított,
mikroméretű Si-vágószerszám. Alkalmazás: kisméretű, precíziós sebészet
Forrás: [WWW-8]

Forrás: [WWW-8]

2.4.2. Lézersugaras mikromegmunkálás
A lézersugár koherens, monokromatikus, nagy energiájú és jól fókuszálható fénysugár
[REICHARD 1994]. A lézersugárral végzett megmunkálást egyre szélesebb körben használják a
hagyományos méretű alkatrészgyártás területén is, mivel gyors, rugalmas, széles a megmunkálható anyagok köre, emellett nincs hagyományos értelemben vett szerszámkopás és erőbehatás.
Ezzel szemben az eljárás beruházási és üzemeltetési költségei igen magasak [POPRAWE 2001].
A lézersugarat az 1970-es évek elejétől kezdve használják szélesebb körben fémek megmunkálására, kerámiák, műanyagok és szilícium munkadarabokhoz csak jóval később alkalmazták [AMER 2002]. A lézersugár energiájának egy része elnyelődik az anyagban, ami által az felmelegszik, megolvad, elég vagy elpárolog. Ezek a műveletek megfelelő adaptációval a
mikroméretű struktúrák előállítása terén is alkalmazhatók. A mikroméretű strukturáláshoz a mi-
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nél rövidebb impulzusok használata, a minél kisebb hullámhosszúságú lézer és a minél jobban
fókuszált sugárnyaláb alkalmazása szükséges [PERRIE 2004, GOWER 2000B]. Az említett tulajdonságok biztosítják azt az energiabecsatolást, amely rendkívül pontos és koncentrált anyagleválasztást, valamint elhanyagolható méretű hőhatásövezetet eredményez a megmunkálandó anyag
esetében [POPRAWE 2001]. Az anyagok a különböző hullámhosszú sugarakat eltérő mértékben
nyelik el, vagyis az adott munkadarab megmunkálhatósága nagymértékben függ a megmunkáló
lézer típusától. A hullámhossz csökkenésével az adott lézersugár elnyelt hányada a legtöbb
anyag esetében nő, ezért az UV tartományba eső lézerek jobban alkalmasak
mikromegmunkálásra [GOWER 2001]. Az egy impulzus alatt leválasztott anyagmennyiség csökkentése érdekében ma már számos esetben alkalmaznak ultrarövid – femtoszekundumos – impulzusokat [ABBOTT 2002].
Sok tanulmány foglalkozik a lézersugaras mikromegmunkálás vizsgálatával az eljárás különböző nézőpontjából megközelítve [AMER 2005, ZHANG 2002, GOWER 2000A, RIZVI 2000].
Behatóan tanulmányozták a különböző anyagok megmunkálását, az egyes paraméterek hatását
[PERRIE 2004], emellett részletesen vizsgálták a lézersugár és a megmunkálandó anyag kölcsönhatását [RIZVI 1999, GOWER 2001], valamint a lézersugár hatására az anyagban ébredő feszültségeket és anyagszerkezeti módosulásokat is [AMER 2002, AMER 2005].
Az 1980-as évek elején a mikroelektronikában végeztek először kísérleteket Nd:YAG és
CO2 lézerekkel mikrofuratok kialakításával kapcsolatban [GOWER 1998], melyet nem sokkal
később követett az excimer lézer hasonló célú alkalmazása is [POPRAWE 2001]. 1982-ben került
sor először műanyag excimer lézersugaras mikromegmunkálására.
Napjainkban mikrostruktúrák előállításához a leggyakrabban CO2-, szilárdtest- (Nd:YAG,
Ti:zafír), dióda- és excimer lézereket használnak [GOWER 2000A, GOWER 2000B]. Az Nd:YAG
lézer széleskörűen alkalmazható az ipar szinte valamennyi területén mikrostruktúrák előállítására
fúrás, vágás, 3D-s strukturálás útján (pl. dízel motorok fúvókái, napelemes cellák 40 µm mély és
20 µm széles elektródahelyei) [BOOTH 2004]. Ezzel a lézertípusssal műanyag alkatrészek nagypontosságú pont- és folyamatos mikrohegesztése is lehetséges (pl. mikropumpák) [WWW-9].
Az anyagleválasztáson alapuló lézersugaras mikromegmunkálás két fő típusa a direkt
strukturálás, és a mikrofröccsöntő szerszámok készítése [BOOTH 2004, GOWER 2000A]. Direkt
strukturálás esetén a megmunkált darab közvetlenül felhasználásra kerül mikrorendszerek alkatrészeként. A másik eljárás egy mesterdarab elkészítésén alapszik, amely segítségével nagy darabszámban gazdaságosan állíthatók elő alkatrészek fröccsöntéssel. Ez történhet egyrészt a
mikrofröccsöntő szerszám közvetlen kimunkálásával, másrészt lézeres LIGA eljárással. Az előbbinél különösen ügyelni kell a szerszámok készítése során a megfelelő anyagminőségre, a finom

14. ábra: Lézeres LIGA eljárással (KrF-lézer) készített 470 µm átmérőjű és 130 µm magas
nikkel turbinakerék
Forrás: [GOWER 2001]
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struktúra felületi és geometriai pontosságára, valamint a sorjamentességre. A lézersugaras LIGA
eljárás ígéretes és gyorsan fejlődő technológia napjainkban (14. ábra), ahol a kívánt 3D-s struktúrát lézersugárral munkálják ki műanyagból. Ennek galvanoplasztika segítségével készített fém
lenyomata szolgál aztán fröccsöntő szerszámként [GOWER 2001]. A röntgensugaras litográfián
alapuló galvanoplasztikával szemben a lézeres eljárásnál nincs szükség szinkroton forrásra, maga
az eljárás gyorsabb és olcsóbb, valamint a megmunkálható anyagok köre is szélesebb [JACKSON
2003, AMER 2002]. A lézeres megmunkálás tehát egyaránt alkalmas egyedi és gyors prototípus
jellegű mikroalkatrészek előállítására, valamint nagysorozatú alkatrészek gyártására is [BOOTH
2004, GOWER 2001, JACKSON 2003].

Nyalábformálás
Homogenizálás
Gyűjtőlencse
Energiaeloszlás a
sugárnyalábban
Tárgylencse

Mikrostruktúra

Maszk

Vetítőlencse

Munkadarab
15. ábra: Direkt megmunkálás excimer lézeres árnyékmaszkolási technikával
Forrás: [GOWER 2000A]

Az excimer lézernyaláb kevésbé koherens, mint az Nd:YAG lézer, ezért direkt megmunkálásra csak az árnyékmaszkolási eljárás útján alkalmas (15. ábra). Az alkalmazott excimergázkereveréktől függően ma már rendkívül kis hullámhosszú lézertípusok érhetők el (pl. fluorid
lézer: 157 nm), melyek a legtöbb anyag esetében
magas elnyelési tényezőt eredményeznek
[GOWER 2000A]. A maszkolás során a kívánt
struktúrát a megmunkálandó anyag felületére
többnyire vékony fémlemez, vagy krómmal bevont kvarcüveg maszk segítségével képezik le. A
lézernyaláb egy speciális optika segítségével világítja át a maszkot. Mivel fókuszált sugárról van
szó, ezért a maszk mintázata nagyobb, mint a
munkadarabon leképezni kívánt struktúra, a kicsinyítési tényező általában 1:5 és 1:40 között
van [RIZVI 2000, RIZVI 1999].
Az excimer lézersugaras árnyékmaszkolási
16. ábra: SIS-eljárással készített fúvóeljáráson belül több egyedi, alkatrész-specifikus
kák széles nyomtatófej esetén
technológia ismert. Ezek közül a legfontosabbak
Forrás: [BOOTH 2004]
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a SIS- (Synchronized Image Scanning – 16. ábra) és a BTS-eljárások (Bow Tie Scanning), melyek segítségével nagy felületen elhelyezkedő, sűrűn ismétlődő 3D-s struktúrák hatékony, nagy
pontosságú előállítása lehetséges (pl. széles nyomtatófejek fúvókái, plazma képernyő panelek –
PDP, mikrooptikai elemek) [ABBOTT 2002, GOWER 2000C, BOOTH 2004].
Az excimer lézert előnyösen használják az orvostudományban is kisméretű segédeszközök
készítésénél. Példaként említhetjük az artériás vérgázok vizsgálatára alkalmas szenzorokat (ABG
szenzorok), melyek PVC katéter falába történő nagypontosságú mikrofúrás segítségével készülnek. Ugyancsak lézeres mikromegmunkálás szükséges a biochippek gyártásához, melyek feladata az étel és italellátás, gyógyszeradagolás, DNA vizsgálat, vérfelügyelet, stb. [GOWER 2000B].
A megmunkálási idő csökkentése céljából a lézersugaras eljárás jól kombinálható a mikromarással.

2.4.3. Mikroméretű szikraforgácsolás
A szigraforgácsolás útján történő megmunkálás (EDM – Electro Discharge Machining) a
dielektromos folyadékban lévő munkadarab és a szerszámként funkcionáló elektróda között kialakuló termoelektromos energia kihasználásán alapszik. Ennek során impulzusszerű kisülések
távolítanak el a munkadarab felületéről kicsiny anyagmennyiségeket. A CNC-vezérlésű gépek
egyre nagyobb pontossága és a szikragenerátorok fejlesztése tette alkalmassá ezt az eljárást miniatűr alkatrészek és fröccsöntő szerszámok nagypontosságú, gazdaságos előállítására [PHAM
2004] (17. ábra). Mind a huzalos, mind pedig a tömbös szikraforgácsolás adaptálható a miniatür
alkatrészek megmunkálásának területére. Az utóbbi eljáráson belül számos specializált módszerről is beszélhetünk, mint pl. szikraforgácsolás útján végzett mikrofúrásról vagy mikromarásról.
A nagyon kicsi erőbehatások és a kiváló ismételhetőség nyomán ez az eljárás különösen alkalmas nagy szélesség/magasság viszonyú struktúrák kialakítására is.
Mikro-EDM kutatásával viszonylag sokan foglalkoznak, ennek ellenére az említett eljárások széleskörű elterjedését ma még számos probléma nehezíti. Ilyen problémát jelent a technológia és az optimális megmunkálási paraméterek pontos ismeretének a hiánya, a kicsiny méretekből adódó sajátos problémák, valamint az a tény, hogy sok esetben a hagyományos méretű szikraforgácsoló gépeket próbálják mikroméretű megmunkáláshoz adaptálni, amelyek azonban felépítésük és jellemző pontosságuk miatt erre a feladatra alapvetően nem alkalmasak.
A méretcsökkenésből adódó fokozott pontossági követelmények miatt elengedhetetlen a
megmunkálás állandó felügyelete, ezen belül a kicsi és stabil szikraköz fenntartása, valamint a
kialakított felületi minőségből az elektróda állapotára történő visszacsatolás.
Az elektródakopásnak főként a tömbös
szikraforgácsolásnál van jelentősége,
ahol az jelentős geometriai pontatlanságokat okozhat, különösen kisméretű
zsákfuratok, valamint bonyolultabb 3D-s
struktúrák előállításakor.
Hagyományos EDM-nél számos
elméleti modell született a szerszámkopás pontos előrejelzésére [YU 2003,
MOHRI 1995]. Többek között mélyrehatóan foglalkoztak a szikra állapotának
állandóságával és annak megmunkálás
közbeni folyamatos monitorozásával,
ami alapján egy matematikai modell
17. ábra: Mikroméretű tömbelektródával szikrasegítségével előre jelezhető a szerszámforgácsolt belső fogazású kerék
Forrás: [WWW-10]
fogyás [DAUW 1986, BLEYS 2002]. Bár a

2. MIKROMEGMUNKÁLÁS

18

szükséges nagy pontosság miatt a mikro-szikraforgácsolás terén a hasonló jellegű fejlesztések,
illetve a hagyományos méretű EDM-nél már bevált modellek ellenőrzése még csak a kezdeti
stádiumban vannak [PHAM 2004], azért már születtek biztató eredmények az elektródakopás
megfelelő figyelembevételével [NARASIMHAN 2004], illetve kompenzálásával kapcsolatban.
Ezek egyike az ún. UWM-eljárás (Uniform Wear Method), amelynek során minden egyes leválasztott réteg után – bár kisebb méretben, de – visszanyerik az eredeti elektródaformát [YU
1998A, YU 1998B]. Az ezt eredményező elektródafogyást speciális szerszámpálya generálásával
érik el. Huzalos szikraforgácsoláskor az elektródakopás csak a huzal szakadása szempontjából
fontos, az alakhűségre nincs akkora hatással.
Tömbös szikraforgácsolás esetén a befogásból eredő pontatlanságot úgy lehet elkerülni,
hogy az elektródát a szerszámgépen, már befogott állapotban állítják elő egy ellenelektróda segítségével. Az ellenelektróda lehet rögzített-, forgó tömbös-, illetve megvezetett huzalos elektróda. A finomhuzalos szikraforgácsolásnál általában W és Mo huzalokat használnak, melyek
minimális átmérője 30 µm. A huzal átmérőjének csökkentése nagy mértékben lassítja a forgácsleválasztást, emellett a vékony huzal megmunkálás közben gyakran el is szakad.
A különböző mikromegmunkálási eljárások egymást kiegészítő jelentőségét bizonyítja az a
kutatás is, amelynek során huzalos szikraforgácsolással állítottak elő Ø100 µm átmérőjű, egyszerűsített élkiképzésű mikroméretű szármaró szerszámot keményfémből [FLEISCHER 2004].
Léteznek már kimondottan mikromegmunkáláshoz készített szikraforgácsoló berendezések
is. A 18. ábrán egy olyan mikroméretű szikraforgácsoló látható, amelynek teljes mérete néhány
tíz cm, munkatere 8x8x8 mm-es, vezérlésének felbontása pedig 5 nm. A gép párhuzamos kinematikájú, az elmozdulásokat rugalmas deformációjú csatlakozási pontok biztosítják. Ez a megoldás teljesen kizárja a súrlódásból, kopásból, illetve holtjátékból adódó megmunkálási pontatlanságokat [BELTRAMI 2004].

18. ábra: Delta típusú mikroméretű szikraforgácsoló berendezés
Forrás: [BELTRAMI 2004]
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3. CÉLKITŰZÉSEK
Kutatási munkám fő célja az 1 mm alatti átmérőjű, kétélű, sarkos végű, bevonat nélküli,
keményfém marószerszámmal végzett forgácsleválasztás alapvető forgácsolástechnológiai öszszefüggéseinek elméleti és gyakorlati feltárása. Kísérleti anyagként acél és sárgaréz szolgált.
A mikroméretű szármarás a folyamat rugalmasságából, gyorsaságából és gazdaságosságából adódóan ígéretes alternatíváját jelenti más, a 2. fejezetben már bemutatott
mikromegmunkálási eljárásoknak. A várakozások szerint mikromarással olyan kisméretű strukturálás valósítható meg, amely jól illeszkedik az ipar oldaláról támasztott, a miniatürizálás irányába mutató általános igényhez. Mivel korszerű felfogásunk szerint technológián a reprodukálható minőség biztosítottságát értjük, ezért elengedhetetlen ennek a megmunkálásnak is a széleskörű elméleti és kísérleti elemzése, az elemzés útján pedig a technológiai sajátosságok és korlátok, vagyis általánosabb értelemben az ún. technológiai ablak biztos ismeretének a megszerzése.
A mikroméretű szármarási folyamat vizsgálatával kapcsolatban az alábbi célkitűzéseket, illetve feladatokat fogalmaztam meg:
• A

mikroméretű szármarás létjogosultságának vizsgálata, emellett más mikromegmunkálási eljárásokhoz való viszonyának feltárása és tisztázása.

• A méretcsökkenés hatásainak, valamint a mikroforgácsolás nagyságrendjében érvényes

mechanikai és forgácsolástechnológiai jellemzők szerepének elemzése, a mikroméretű
szármarási folyamat egyedi sajátosságainak és korlátainak feltérképezése.
• A forgácsolószerszám, a megmunkálandó anyag és a fogácsolási paraméterek egymáshoz

való viszonyának vizsgálata a hagyományos méretű maráshoz képest nagyságrendekkel
kisebb mérettartományban történő megmunkáláskor.
• A keményfém szerszám geometriai és szilárdsági jellemzőinek megismerése, előnyeinek

és korlátainak bemutatása, valamint alkalmazhatósági tartományának kijelölése. A szerszám megmunkálás közbeni dinamikus viselkedésének analízise, valamint a mikroméretű
szármarási folyamatra kifejtett hatásának megismerése.
• A mikroméretű szármaró szerszám és a meghatározó forgácsolási paraméterek felületi

minőségre és alakhűségre gyakorolt hatásának részletes kísérleti és elméleti elemzése.
• A megmunkálási stratégia hatásának vizsgálata, az ellenirányú és az egyenirányú meg-

munkálás alapvető technológiai és minőségi összehasonlítása.
• Olyan paramétertartományok kijelölése, amelyek a mérethatás nyomán megváltozott for-

gácsolási körülmények közepette biztosítanak optimális forgácsleválasztást a
mikroméretű szármarási folyamat során. Célom ezáltal is az eljárás gyakorlati életben történő alkalmazásának és minél szélesebb körű elterjedésének a támogatása.
A mikroméretű szármarás az ismert mikromegmunkálási eljárások egyik jellegzetes képviselője. A „Concurrent Engineering” elvének megfelelően az előzőekben megfogalmazott célok
és kutatási feladatok megvalósításával mindenekelőtt arra az alapvető kérdésre adok választ,
hogy az általam vizsgált eljárás hol jut meghatározó szerephez a mikroméretű strukturálás feladatkörén belül.
A mikroméretű szármarás vizsgálatának másik alapvető kérdée az, hogy a szerszám és a
forgácsolási paraméterek csökkenéséből adódóan hogyan változnak meg a makroforgácsolásban
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már részletesen feltárt körülmények és folyamatok, ezen belül mennyiben adaptálhatók a korábbi
ismeretek, valamint melyek azok az egyedi sajátosságok, amelyek mikroforgácsoláskor előtérbe
kerülnek, illetve esetleg elhanyagolhatóvá válnak a hagyományos méretű megmunkálással szemben. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához részletesen meg kell vizsgálnunk a
mikroforgácsolás nagyságrendjében érvényes mechanikai és forgácsolástechnológiai jellemzők
szerepét.
A mikroméretű szármarás méretcsökkenésből származó egyedi körülményeinek a bemutatásán túl célom a különböző forgácsolási paraméterek felületi minőségre és alakhűségre gyakorolt hatásainak az elemzése is. A célkitűzéseimnek megfelelően olyan paramétertartományok
kijelölésére törekszem, melyek a mérethatás nyomán megváltozott forgácsolási körülmények
közepette optimális forgácsleválasztást biztosítanak mikroméretű szármarás esetén, így segítve
az eljárás gyakorlati életben történő alkalmazását és minél szélesebb körű elterjedését. Ehhez
kapcsolódóan elemzem a megmunkálási stratégia hatását, többek között törekszem az ellenirányú- és az egyenirányú mikroméretű szármarás alapvető technológiai és minőségi összehasonlításának elvégzésére a kialakított felületi érdességgel és a sorjaképződéssel kapcsolatban. Munkám fontos részét képezi a kétélű, mikroméretű szármaró felületi minőségre és alakhűségre gyakorolt hatásának részletes kísérleti és elméleti feltárása is.
Mikroméretű szármarással történő megmunkálás fő célterülete a kisméretű alkatrészek,
valamint mikroméretű fröccsszerszámok egyedi és kissorozatban végzett, gyors és gazdaságos
előállítása. Ehhez a hagyományos méretű forgácsleválasztáshoz hasonlóan az adott funkciónak
megfelelő, sokkristályos anyag megmunkálása szükséges. A méretcsökkenésből adódóan válik
fontossá a sokkristályos anyagok anyagszerkezeti vonatkozásainak a vizsgálata is. Ezen belül
feltehetően kitüntetett szerepe van az anizotrópia hatásának.
Többek között választ adok arra is, hogy a gyémánt szerszámmal ellentétben a keményfém
mikromaró mennyire és milyen formában alkalmas az ipar számára nélkülözhetetlen acél
mikroméretű strukturálására.
Kutatási munkám alapvetően gyakorlati szemléletű, de nem nélkülözi az összefüggések
elméleti modellekkel történő megalapozását és bizonyítását sem. A forgácsolási folyamat bemenő paraméterei a szerszámgéphez, a szerszámhoz, a forgácsleválasztási folyamathoz és nem utolsó sorban a munkadarab anyagához köthetők. Ezeknek a paramétereknek a hatását a szerszám
teljes átmérőjének megfelelő szélességű hornyok kísérleti mikromarása által kívánom vizsgálni.
A kimunkált hornyok egyszerre adnak lehetőséget a mikroméretű szármarási folyamat több
szempontból történő értékelésére, melynek fő mutatói a felületi érdesség és az alakhűség. A
mikromarási kísérletek kiértékeléséhez vizuális szemrevételezés, fény- és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat, keménységmérés, valamint lézeres érdességmérés szolgálnak. A megmunkálással kapcsolatban vizsgálható a szerszámkopás, a leválasztott forgács, valamint a forgácsolási erő alakulása, mely tényezők rendkívül hasznos információkkal szolgálnak magáról a forgácsleválasztási folyamatról, illetve annak stabilitásáról. A mikroméretű szármarási folyamathoz kapcsolódó elméleti feltételezéseket és következtetéseket, valamint a kísérletek eredményeit analitikus és végeselemes modellek alkalmazásával kívánom igazolni és megerősíteni.
A bemutatott céloknak a tervezett módszerekkel történő elérése lehetőséget biztosít arra,
hogy a kétélű, keményfém szármaróval történő mikroforgácsolás hozzájáruljon a mai kor folytonosan növekvő miniatürizálási igényének az egyre gazdaságosabb kielégítéséhez.
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4. KÍSÉRLETI HÁTTÉR
Egyetemi tanulmányaim során németnyelvű képzésben vettem részt. Ennek keretében a
diplomamunkámat a németországi Universität Karlsruhe WBK (Institut für Werkzeugmaschinen
und Betriebstechnik) tanszékén készítettem. Doktoranduszi tanulmányaim során ösztöndíjasként
újabb tíz hónapot, illetve vendégkutatóként még egy hónapot töltöttem ugyanezen a tanszéken.
Ez alatt az idő alatt végeztem el a disszertációmban bemutatott mikroméretű szármarási kísérleteket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiértékelések egy részét.
Tudományos vizsgálódásomban kísérleti geometriaként a szerszám teljes átmérőjének
megfelelő szélességű hornyok, ún. telibemart hornyok szolgáltak. Általában egymással párhuzamosan futó hornyokat mikromartam, de sor került összetettebb struktúrák kialakítására is. A
tézisekhez kapcsolódó kísérletek összefoglaló táblázata az adott paraméterkombinációkkal
együtt a doktori értekezés végén található függelékként. A korlátozott lehetőségek ellenére törekedtem arra, hogy az adott paraméterkombinációjú horonymarásokat – főként a kritikus esetekben – többször is megismételjem.
Ebben a fejezetben a mikroméretű szármarási kísérletekhez használt megmunkáló gépeket,
szerszámokat, a kísérletek során megmunkált anyagokat, valamint az alkalmazott hűtés-kenési
módszert mutatom be. Emellett röviden ismertetem a kísérletekhez kapcsolódó mérések és kiértékelések eszközeit is.

4.1. Szerszámgép
A mikroméretű szármarási kísérleteim döntő
többségét az Universität Karlsruhe WBK tanszékének a mikromarógépén végeztem (19. ábra). Ezt a
szerszámgépet a tanszék kifejezetten mikromarási
műveletek elvégzése céljából fejlesztette. A berendezés a főorsó cserélhetősége nyomán alkalmas
mind ütőkéses mikromarási, mind pedig
mikroméretű szármarási megmunkálásra. A gép
adottságait a mikromarás előzetesen megállapított
követelményei szerint alakították ki.
A 3-tengelyes marógép függőleges főorsójú,
ágy felépítésű, keresztasztalos kivitelű, a programozható előtolásegység minden irányban 0,1 µm.
A munkadarab X- és Y-irányú előtoló mozgása
tehát az asztal, a Z-irányú forgásvétel pedig a főorsó mozgása révén valósul meg. Az ütőkéses
mikromaráshoz egy n=6.000 1/min maximális fordulatszámú, sugárirányban 220 N/µm, tengely19. ábra: A WBK tanszék által fejleszirányban pedig 270 N/µm merevségű főorsó áll
tett 3-tengelyes mikromarógép
rendelkezésre. Mikroméretű szármarás esetén kisebb forgácsolási erők adódnak, viszont a szerszám
1 mm alatti átmérője miatt a technológiai szempontból megfelelő vágósebesség eléréséhez rendkívül nagy fordulatszámra van szükség. Ezeket az igényeket egy n=160.000 1/min maximális
fordulatszámú, kerámia csapágyazású, sugárirányban 25 N/µm, tengelyirányban pedig 17 N/µm
merevségű főorsó elégíti ki. A szerszámot egy, szintén a nagysebességű orsó gyártójától származó becsavarható, rugalmas központosító elem segítségével fogjuk be. A fordulatszám n=30.000–
160.000 1/min-es tartományon belül változtatható frekvenciaszabályozás útján.
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A mikromarógép mellett – kutatási munkám kezdetén – egy hagyományos méretű, BOKÖ
VH3/12 típusú, Bohner & Köhle gyártmányú, öttengelyes marógépen is végeztem mikromarási
kísérleteket két különböző típusú, a szerszámgépre integrált nagysebességű főorsóval. Az egyik
egy IBAG gyártmányú, n=35.800 1/min-es maximális fordulatszámú főorsó volt, a másik pedig
egy Boca Raton gyártmányú, Air Turbine típusú, n=60.000 1/min-es maximális fordulatszámú
főorsó. A megmunkálógép ismétlési pontossága a gyártó specifikációja alapján 1 µm-es, amely
már lehetővé teszi a mikroméretű szármarás alapvető törvényszerűségeinek vizsgálatát.

4.2. Szerszámok specifikációja
A mikroméretű szármarási folyamat vizsgálatához kétélű, bevonat nélküli, sarkos végű,
keményfém szerszámok álltak rendelkezésemre, melyek Ø600 µm, Ø300 µm és Ø150 µm átmérőjűek voltak. Ezek a kereskedelmi forgalomban kapható, porkohászati úton előállított szerszámok WC-Co alapanyagúak, ultrafinom szemcsések és a K15-ös forgácsolási csoportba sorolhatók.
Mivel a méretcsökkenésből adódóan a mikroméretű szármaró szerszám szerepe a felületi
minőség és az alakhűség kialakítása szempontjából rendkívül fontos, ezért az összetételével,
gyártásával, adottságaival, geometriájával, forgácsolás közbeni dinamikai viselkedésével, valamint nem utolsó sorban a megmunkálási minőségre gyakorolt hatásával külön fejezetekben foglalkozom részletesen.

4.3. Megmunkálandó anyagok
A mikroméretű forgácsolás a hagyományos méretű megmunkáláshoz hasonlóan főként
sokkristályos anyagok strukturálását célozza meg. Amint azt már a 2.2. fejezetben részletesen
bemutattam, a keményfém mikromaró egyik legnagyobb előnye az, hogy a gyémánt szerszámmal ellentétben alkalmas az ipar számára elengedhetetlenül fontos acél megmunkálására is. Ennek megfelelően, és a mikroméretű szármarási folyamat minél szélesebb körű megismerése céljából a kísérletek során több, a forgácsolás szempontjából eltérően viselkedő anyagot munkáltam
meg: sárgarezet (CuZn39Pb3), gyengén ötvözött nemesíthető acélt (42CrMo4) és ötvözetlen
nemesíthető szénacélt (Ck45).
A választott összetételű sárgaréz (CuZn39Pb3) a jól forgácsolható anyagok közé sorolható,
átlagos szemcsemérete 20–40 µm. Kémiai összetételét a 2. táblázat tartalmazza. Kisebb keménysége révén nagyobb forgácsolási paraméterek mellett is megmunkálható, így alkalmas a
mikroméretű szármarási folyamat jellemző körülményeinek és sajátosságainak felnagyított módon történő megfigyelésére is. A próbatesteken mért keménység 161 HV0,2 volt.
A legfeljebb mintegy 38% cinket tartalmazó sárgaréz egyensúlyi állapotban homogén αszövetű. Az α-fázisú réz-cink-ötvözetek minden állapotukban a szilárd oldatok jellemző szövetképét mutatják. A teljesen lehült, 38–45% cinktartalmú ötvözetek α+ß’-szövetűek, tehát heterogének (ß’-vel a rendezett rácsú ß-fázist jelöljük). A ß’-fázis ridegsége miatt forgácsolhatók jól az
ilyen összetételű sárgarezek. Ezt a kedvező tulajdonságot tovább fokozza az ólomtartalom, mely

Jelölés
CuZn39Pb3

Kémiai összetétel [%]
Ötvözőelemek
Max. szennyeződéstartalom
Cu
Pb
Zn
Fe
egyéb
összesen
0,35
0,65
1,0
57,5 − 59,0 2,5 − 3,3 maradék

2. táblázat: A mikromarási kísérletek során használt sárgaréz próbatestek kémiai összetétele
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a belső kenés céljából van jelen [VERŐ_J 1970].
A közepes karbontartalmú Ck45-ös acélt (SAE 1045) az ipar számos területén használják
alkatrészek, gépek és szerkezetek anyagaként, akár nagyobb mechanikai igénybevételek esetén
is. Ez az egyik legáltalánosabb acéltípus, mely nagy szilárdságú és keménységű, a forgácsolási
eljárásokkal jól megmunkálható. Edzés és megeresztés nyomán 620–850 MPa szakítószilárdság
érhető el rajta. A Ck45-ös acél kémiai összetételét a 3. táblázat mutatja [ACÉLOK 1990].
A különböző anyagok forgácsolhatóságán kívül a szövetszerkezet hatását is vizsgáltam.
Ehhez a Ck45-ös anyag különböző hőkezeltségi állapotú próbatestein is mikroméretű szármarási
kísérleteket végeztem. A hőkezelés során a próbatesteket különböző hőmérsékleten két óráig
eresztették meg. Az így hőkezelt, eltérő anyagszerkezetű acélokat a 4. táblázat foglalja össze, a
próbatestek szövetszerkezetét pedig a 20. ábra mutatja. Látható, hogy a hőkezelés nyomán különböző szilárdságú és eltérő méretű karbidokat tartalmazó anyagállapotokhoz jutottunk. Ezeknek a próbatesteknek a megmunkálásával információkat kaptunk a különböző anyagállapotoknak
a megmunkálásra és a kialakított felület minőségére vonatkozóan is.
A kísérletek során használt 42CrMo4 jelű anyag a gyengén ötvözött nemesíthető acélok
csoportjába tartozik. Kémiai összetétele a 5. táblázatból olvasható ki [ACÉLOK 1990]. A Cr és a
Mo az acél szilárdságát és szívósságát növeli, ami nem kedvez a forgácsolhatóságnak. Emiatt,
valamint a vele kapcsolatos tapasztalatok alapján ez az acéltípus a közepesen jól forgácsolható
acélok csoportjába sorolható. A kísérleti próbatestek keménysége a méréseink alapján
260 HV0,5 volt.
Jelölés
Ck45

C
0,49

Si
0,26

Mn
0,7

Kémiai összetétel [%]
P
S
Cu
Cr
0,02 0,03 0,17 0,19

Ni
0,25

Mo
Fe
0,03 maradék

3. táblázat: A mikromarási kísérletek során használt szénacél próbatestek kémiai összetétele

Jelölés

Megeresztési
hőmérséklet

Ck45 edzett

–

Ck45 M180

180 °C

Ck45 M300

300 °C

Ck45 M450

450 °C

Ck45 M600
Ck45
normalizált

600 °C

martenzites
cementites-ferrites, finomszemcsés,
egyenletes eloszlású karbidok
cementites-ferrites, finomszemcsés,
egyenletes eloszlású karbidok
cementites-ferrites, finomszemcsés,
egyenletes eloszlású karbidok
cementites-ferrites, finomszemcsés

–

ferrites-pelites, durvaszemcsés

Szövetszerkezet

Keménység
[HV 10]
743

[HRC]
61,9

664

58,5

534

51,3

387

39,5

268

25,2

176

–

4. táblázat: A mikromarási kísérletek során alkalmazott, különböző hőkezeltségi állapotú Ck45ös próbatestek tulajdonságai
Forrás: [Hüntrup 2000] alapján

Kémiai összetétel [%]
max.
C
Mn
P
S
Cr
Mo
i 0,60−0,90 max.0,035 max.0,035 0,90−1,20 0,15−0,30
42CrMo4 0,38−0,45 0,40
Jelölés

5. táblázat: A mikromarási kísérletek során használt nemesíthető acél próbatestek kémiai
összetétele
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Ck45
10 µm
normalizált

Ck45 M600 10 µm

Ck45 M450 10 µm

Ck45 M300 10 µm

Ck45 M180 10 µm

Ck45 edzett 10 µm

20. ábra: A mikromarási kísérletek során vizsgált, különböző hőkezeltségi állapotú
Ck45-ös anyagok szövetszerkezeti képe
Forrás: [Hüntrup 2000]

4.4. Hűtő-kenőfolyadék
A mikroméretű szármarási kísérletek során a kenési és hűtési feladatok ellátásához
minimálkenést használtam. Ennél a módszernél az alkalmazott hűtő-kenőfolyadék mennyiségét
egy adagolórendszer segítségével olyan mértékben korlátozzák, hogy az a megmunkálás szempontjából ténylegesen szükségesnél ne legyen több. Az olyan technológia sorolható a minimális
olajködkenés kategóriájába, ahol az óránként felhasznált hűtő-kenőfolyadék mennyisége nem
nagyobb, mint 50 ml [WWW-11]. Ez lényeges különbség a hagyományos kenési eljáráshoz képest, ahol óránként 3000 l is lehet az átfolyt mennyiség [WWW-12]. A kis mennyiségű kenőanyagot sűrített levegővel diszpergálva juttatják közvetlenül a szerszám és a munkadarab kölcsönhatásának a helyére. A nagy nyomású olajköd részt vesz a forgácsok eltávolításában, és finom réteget képez a szerszám élén. A hűtés közvetlenül a sűrített levegő hőelvonása és a kenőanyag elpárolgása, közvetve pedig a kenőanyag súrlódáscsökkentése nyomán valósul meg [WWW-13 2001].
Az odavezetés történhet kívülről egy vagy több fúvókán keresztül, illetve lehetséges a szerszám
belsején keresztül is. A külső odavezetésű minimálkenéses rendszer alkalmazása egyszerűbb,
olcsóbb, és a hagyományos szerszámgépek akár utólag is kiegészíthetők vele. A másik módszert
azoknál a megmunkálásoknál célszerű alkalmazni, ahol nehezen hozzáférhető helyek is vannak
(pl. mélyfúrás).
A minimálkenés legfontosabb előnyei a hagyományos hűtés-kenési eljáráshoz képest a
költséghatékonyság, a lényegesen kisebb egészségkárosító hatás, valamint a környezet nagyobb
mértékű kímélése. A minimálkenés során nincs szükség az alkalmazott hűtő-kenő folyadék viszszavezetésére, mivel a sűrített levegőben diszpergált kenőanyag szinte teljes mértékben elpárolog
a forgácsoláskor. Ennek köszönhetően a forgácsok szennyeződése is elhanyagolható, így azok
akár közvetlenül is újrafeldolgozható fémhulladékot képeznek [WWW-14, KODÁCSY 2003,
STÄBLER 2003, SOMFAI 2000].
Mikroméretű szármarási kísérleteim során a minimálkenéshez külső odavezetésű, egyfúvókás rendszert használtam. Ez a kis szerszámátmérő, illetve fogásmélység mellett rendkívül
hatékony megoldásnak bizonyult.
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4.5. Méréstechnika
A mikroméretű szármarás folyamatának és körülményeinek minél jobb megismerése céljából a kísérletek közben mértem az erőlefutást, a kísérletek után pedig a mikromart hornyok felületi érdességét. A kiértékelést vizuális szemrevételezés, valamint fény- és elektronmikroszkópia
segítette. A szerszám és a megmunkálandó anyagok keménysége a Bay Zoltán Anyagtudományi
és Technológiai Intézet (BAYATI) Vickers típusú mikrokeménységmérőjével kerültek meghatározásra, minden esetben 3 mérés átlagaként. A többi mérési módszert, valamint mérési eszközt a
következőkben mutatom be röviden.

4.5.1. Fény- és elektronmikroszkópia
A mikromart felületek minőségének, a kialakított geometria pontosságának, a mikromaró
szerszámok kopási állapotának, valamint a leválasztott mikroforgácsoknak a vizsgálatát fény
mikroszkóp és pásztázó elektronmikroszkóp segítségével végeztem. A metallográfiai és fénymikroszkópos vizsgálatokra a BAYATI-ban, a pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok elvégzésére részben a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékén, részben pedig az
Universität Karlsruhe WBK tanszékén került sor. A fénymikroszkóppal 20x–1880x-os, a pásztázó elektronmikroszkópokkal pedig 20x–5000x-es nagyítású felvételek készültek, az utóbbi esetében 10–30 kV gyorsítófeszültség mellett.

4.5.2. Érdességmérés
A DIN 4768 elektromos, érintőtűs eljárást ír elő a felületi érdesség meghatározására. A
mikromart hornyok kis mérete azonban nem tette lehetővé ennek az eljárásnak az alkalmazását,
ezért a felületi topográfia és az érdesség kvantitatív meghatározásához az Universität Karlsruhe
WBK tanszékének érintésmentes elven működő, optikai mérőberendezését használtam (21. ábra).
Az alkalmazott érdességmérő berendezés
alapja egy, a mérendő felületre irányított, 1 µm-es
fókuszfoltú lézersugárnyaláb. A sugár visszaverődik
a felületről, melyet egy differenciál-dioda érzékel.
A kiértékelő egység a háromszögelés elve alapján
határozza meg a felületi profilt. A műszer függőleges irányban ±500µm méréstartományú és nanométeres felbontású.
A kísérletek során főként telibemart hornyokat mikromartam. Ezek felületi minőségét a marás
irányában egségesen egy 3 mm-es szakaszon, keresztirányban pedig a horony szélességéből adódó
hosszon határoztam meg. A mérési eredmények
hitelessége, illetve a véletlen behatások elkerülése
miatt egy adott hely felületi érdességi értéke minden
esetben 4–8 mérés átlagolásából került ki.
A mikroforgácsolt felület minőségének számszerű értékelésére az egyenetlenség magasság (Rz)
mérőszámot használtam. Ez az észlelt profil öt legnagyobb kiemelkedés magassága és öt legnagyobb
bemélyedésének magasságából képzett átlag [GSZI
21. ábra: A WBK tanszék UBM gyárt2005, REICHARD 1994]. A felületi érdesség értékelémányú, lézeres érdesség- és profilmérő
sének másik elterjedt mérőszáma az átlagos felületi
berendezése
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érdesség (Ra), mely az érdességprofil összes ordinátaértékének az aritmetikai átlaga a mérési szakasz
teljes hossza mentén. A két mérőszám között összefüggés:

Ra≈(1/3–1/7)·Rz

(5)

4.5.3. Erőmérés
A kísérletek közben az előtolásirányú, valamint az arra merőleges erőkomponenseket a 22.
ábrán bemutatott erőmérő rendszer segítségével mértem. A próbatest egy Kistler gyártmányú,
9259 típusú, 3 komponensű erőmérő cellára volt felerősítve, melynek érzékenysége 0,01 N. A
cella merevsége minden irányban 1000 N/µm, így nem befolyásolja a forgácsolási folyamatot. A
mérőcella egy Kistler 5006 típusú töltéserősítőre van kötve, ami egy 180 kHz sarokfrekvenciájú
aluláteresztő szűrőt tartalmaz. A jel valódi sávkorlátozását az erőmérő cella aluláteresztési karakterisztikája határozza meg, ami a gyártó adatai szerint esetünkben 40 kHz. A számítógépes
adatgyüjtéshez és jelfeldolgozáshoz egy DT 2821 típusú számítógépes kártya, valamint a
DASYLab nevű szoftvere állt rendelkezésemre. A kártya maximum 150 kHz frekvenciájú mintavételezést tesz lehetővé. A DASYLab program a mért adatok széleskörű értékelésére, feldolgozására és grafikus megjelenítésére alkalmas.
A mikroméretű szármarási kísérletek közben regisztrált erőmérési jelfolyam nemcsak a
kétélű marószerszám forgása nyomán kialakuló terhelés állandó változását írja le, hanem tartalmaz más, egyéb behatásokból származó periódikus és véletlenszerű jeleket is. A mért jel frekvenciaspektrumának a meghatározására az egyik leghatékonyabb eszköz az ún. gyors Fouriertranszformáció módszere (FFT: Fast Fourier Transformation). Köztudott, hogy minden harmonikus rezgés megadható olyan szinuszos rezgések végtelen összegeként, melyek rezgésszámai az
alaprezgés egészszámú többszörösei. Ezek Fourier sort képeznek [GYIMESI 1999]. A Fouriertranszformáció általánosan elterjedt eszköz a jelek vizsgálatában, mérési eredmények értékelésében. Számítása legtöbbször numerikus módszerekkel történik (lépcsős közelítés). A kalkuláció
során a spektrum megfelelő sűrűségű mintáit kapjuk. Egy analóg jel digitalizálásából eredő
számsor véges intervallumú, ennek Fourier transzformációjához az ún. Diszkrét Fourier transzformációnak nevezett módszert (DFT) alkalmazzuk [BAGOLY 2001]. A DFT kiszámításának
egyik kevésbé számításigényes változata a gyors Fourier-transzformáció, ahol a szimmetriák és
redundanciák kihasználásával jelentősen csökken a szükséges számításmennyiség [WWW-15,
WWW-16]. Digitalizált jelek esetén általánosan igaz az, hogy a mintavételi sűrűségnek nagyobb-

Erőmérő cella
KISTLER 9259

Töltéserősítő
KISTLER 5006

Adapterdoboz
BEDO SAK 44

A/D koverter
DT 2821

22. ábra: A mikroméretű szármarási kísérletek során alkalmazott erőmérési rendszer felépítése
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nak kell lennie, mint a jelfolyamban vizsgálandó legnagyobb frekvencia nagysága, méghozzá
legalább kétszer akkorának (Nyquist-Shannon mintavételezési tétel [WWW-17]). A gyakorlat
szerint azonban célszerű ezt a pusztán elméleti határt messze felülmúlni. Az ökölszabály szerint
ajánlatos 5–10-szeres mintavételezési sűrűséggel dolgoznunk, mely a kísérletek során meg is
valósult. A gyors Fourier-transzformáció során a jelet szakaszonként dolgozzuk fel. Az adott
jelszakasz T hossza felel meg az alapfrekvenciának. Amennyiben az időtartomány olyan frekvenciakomponenseket is tartalmaz, amelyek nem egész számú többszörösei ennek az alapfrekvenciának, úgy azok a spektrumon nem éles csúcsokként, hanem egymás melletti frekvenciasorként jelentkeznek. Ez néhol nyomon is követhető a regisztrált erődiagramokon. A Dasylab program FFT moduljának algoritmusa lehetővé teszi ezeknek a frekvenciáknak a meghatározását és
vizsgálatát.
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5. FÉMES ANYAGOK MIKROMÉRETŰ SZÁRMARÁSA
Disszertációmnak ebben a fejezetében részletesen ismertetem a mikroméretű szármarási
folyamat törvényszerűségeinek feltárása céljából végzett kísérleteimet és elméleti analíziseimet,
ezek eredményeit, valamint a belőlük levonható következtetéseimet. A mikroméretű szármarás
sajátosságainak feltárása, a jelenségek magyarázata, és nem utolsó sorban a célszerűen választandó paramétertartományok behatárolása alapot szolgáltathat a vizsgált eljárás tudatos és ismételhető, minél szélesebb körben történő alkalmazásához.
A fejezet elején részletesen foglalkozom a mikroméretű szármarási kísérletek során alkalmazott szerszámokkal, ezen belül is geometriájukkal, anyagukkal, valamint használatuk előnyeivel és korlátaival. Ezután feltárom a sokkristályos anyagok mikromarásának anyagszerkezeti
vonatkozásait, mindenekelőtt a megmunkálandó anyag anizotrópiájának szerepét és hatását, ami
a méretcsökkenés következtében kap kitüntetett szerepet mikroméretű szármaráskor [TAKACS
1999A, TAKÁCS 1999B, TAKÁCS 2000A, TAKÁCS 2000B, TAKÁCS 2000C, TAKÁCS 2000D, TAKÁCS
2001A, TAKÁCS 2001B, VERŐ_B 2002, TAKÁCS 2003B, TAKÁCS 2003C]. Miután összefoglaltam a
minimális forgácsvastagság elméletével kapcsolatos ismereteket, ismertetem az általam bevezetett valóságos fogankénti előtolás (fzval) fogalmát, valamint annak függését a minimális forgácsvastagságtól, a szerszám ütésétől és a beállított fogankénti előtolástól [TAKACS 1999A, TAKÁCS
1999B, TAKÁCS 2000A, TAKÁCS 2000B, TAKÁCS 2000D, TAKÁCS 2001B, VERŐ_B 2002, TAKÁCS
2003B, MÉSZÁROS 2005, TAKÁCS 2006]. Értékelem a mikromarási kísérleteim közben regisztrált
erődiagramokat, valamint feltárom a köztük, valamint a mikroméretű szármarással kapcsolatban
tapasztalható sajátosságok, illetve a szerszám tönkremenetele között lévő kapcsolatokat [TAKÁCS
2000D]. Külön alfejezetben vázolom fel a szerszám egy körülfordulása alatti anyagleválasztásának valószínűsíthető folyamatát. Bemutatom a mikroméretű szármarási kísérleteim és azok kiértékelése alapján megállapított összefüggéseket a meghatározó forgácsolási paraméterek, a megmunkálási stratégia, illetve a megmunkált anyagminőség, valamint a mikromart horony aljának
felületi minősége között [TAKACS 1999A, TAKÁCS 1999B, TAKÁCS 2000A, TAKÁCS 2000B,
TAKÁCS 2000D, TAKÁCS 2001A, TAKÁCS 2001B, VERŐ_B 2002, TAKÁCS 2003B]. Ugyancsak
részletesen foglalkozom a sorjaképződésnek, valamint az előbb ismertetett tényezőknek az
egymásrahatásával [TAKÁCS 1999B, TAKÁCS 2000A, TAKÁCS 2000D, TAKÁCS 2001B, TAKÁCS
2003B]. A fejezet végén összegzem a mikroméretű szármaró szerszám analitikus és végeselemes
modellek segítségével részletesen elemzett dinamikai viselkedését. Bemutatom, hogy ennek milyen hatása van a mikromart struktúra minőségére és alakhűségére vonatkozóan [TAKACS 1999A,
TAKÁCS 1999B, TAKÁCS 2000A, TAKÁCS 2000B, TAKÁCS 2000D, TAKÁCS 2001A, TAKÁCS 2002,
VERŐ_B 2002, TAKÁCS 2003A, TAKÁCS 2003C], illetve milyen gyakorlati következtetések vonhatók le a számított adatok alapján [TAKACS 1999A, TAKÁCS 1999B, TAKÁCS 2001A, TAKÁCS
2002, VERŐ_B 2002, TAKÁCS 2003B]. Mindezeken kívül a fejezetből az is kiderül, hogy melyek
azok a tényezők, amelyek a méretcsökkenésből adódóan megváltozott forgácsolási körülmények
közepette szerepet játszanak a mikroméretű szármaráskor célszerűen választandó forgácsolási
paraméterek behatárolásában [TAKÁCS 2000A, TAKÁCS 2000B, TAKÁCS 2000D, TAKÁCS 2001A,
TAKÁCS 2003B, TAKÁCS 2005, TAKÁCS 2006].

5.1. A mikroméretű szármarás szerszáma
Az elmúlt néhány évtizedben rohamos fejlődés volt tapasztalható a keményfémek előállítása terén. A karbid szemcsék méretének állandó csökkenésével kerülhetett ez az anyagtípus egyre
inkább a figyelem központjába a mikromaró szerszámok előállításakor is. Így keményfém
mikromarók ma már egyre több gyártótól szerezhetők be a kereskedelmi forgalomban, akár
Ø100 µm alatti méretben is.
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23. ábra: Ø150 µm átmérőjű, kétélű, keményfém mikromaró szerszám makroszkópikus és pásztázó elektronmikroszkópos felvétele
A mikroméretű szármarási kísérleteimhez kétélű, sarkos végű, bevonat nélküli keményfém
szerszámok álltak rendelkezésemre (23. ábra). Ezek geometriája minden szempontból megegyezik a hagyományos méretű marószerszámokéval.
A keményfém szerszámok alapanyaga kötőanyagból és karbidokból áll. A karbid részecskék megfelelő finomságúra való őrlése, majd a kötőanyaggal történő homogén elegyítése után a
kapott keverékport egy formában tömörítik, majd adott hőmérsékleten szinterelik [WWW-18
2005, WWW-19]. Az így nyert kiinduló tömbből gyémánt szerszámmal végzett köszörüléssel
alakítják ki a mikromaró jellegzetes geometriáját.
A szerszámok rádiuszos, illetve sarkos véggel készülhetnek (24. ábra). A mikromarási folyamat szisztematikus vizsgálata során a kísérleteimhez az utóbbi kialakítású szerszámokat használtam. A bevonat nélküli mikromarók mellett felmerült a bevonatolt szerszámok alkalmazásának a lehetősége is. Ennek jobb ugyan az éltartama, de drágább, emellett nagyobb az
éllekerekedési sugara, és ennek következtében kedvezőtlenebbek a mikroméretű forgácsleválasztás körülményei. Az éllekerekedési sugár nagysága ugyanis alapvető fontosságú a mikromarás
esetén, mivel elsősorban ez határozza meg a minimális forgácsvastagságot, amitől – mint azt
majd a későbbi fejezetekben kifejtem – számtalan, a forgácsleválasztási folyamatot befolyásoló
tényező függ. Valamennyi – de legfőképpen a gazdaságossági – szempontot figyelembe véve a
kísérleteknél a bevonat nélküli szerszámok használata mellett döntöttünk.
A megfelelő típus kiválasztása végett a kutatási kísérletek kezdeti fázisában 4 különböző
gyártó szerszámait hasonlítottam össze. Az előkísérletek során kiderült, hogy a fenti követelményeknek való megfelelés, az elérhetőség, az ár, a teljesítmény és a kialakított felület minősége
alapján melyik cég szerszámait érdemes alkalmazni a további kísérletekhez. A kiválasztott cégnek az 1 mm alatti tartományban elérhető, sarkos kialakítású szerszámai: Ø600 µm, Ø300 µm,
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Ø150 µm, Ø100 µm.
Mivel a gyártók általában semmilyen
közelebbi adatot nem közölnek a szerszámra vonatkozóan, így annak tulajdonságait részletesen vizsgáltuk. Az elvégzett
energiadiszperzív analízis alapján a szerszám anyaga 94% WC-ot és 6 % Co kötőanyagot tartalmaz, mely megfelel a keményfém szerszámok egyik leggyakrabban használt összetételének [WWW-20]. A
szerszámon végzett keménységi vizsgálatok eredménye: 1750 HV30.
Az
alkalmazott
keményfém
mikromarószerszámok jó kopásállóságúak,
mely a rendkívül kemény WC szemcséknek köszönhető. A szerszám alapvető fizikai tulajdonságait lényegében két tényező
határozza meg: a Co-tartalom, valamint a
karbid részecskék átlagos mérete [WWW21]. A szerszám keménysége, valamint
hajlító- és szakítószilárdsága ennek a két
24. ábra: Mikroméretű marószerszám sarkos és
tényezőnek a nagyságától függ. A kerádiuszos kivitelben
ményfémen belül a Co kötőanyag mennyisége általában 2–25% között lehet, ebbe
ágyazódnak bele a WC szemcsék. A kötőanyagnak köszönhető a szerszám szívóssága és rugalmassága. A kísérletekhez használt szerszámnak megfelelő összetételű keményfém tulajdonságait
a 6. táblázat foglalja össze. A táblázat azt is bemutatja, hogy a keményfém kötőanyagaként szolgáló Co mennyiségének növelésével hogyan módosulnak az adott összetételre megadott értékek.
Látható, hogy a mikromaró szempontjából leglényegesebb két fizikai jellemző – a keménység és
a hajlítószilárdság – egymással ellentétes módon változik. A nagyobb Co-tartalmú szerszámnak
az ütésszerű igénybevétel szempontjából fontos hajlítószilárdsága ugyan nő, de ezzel együtt a
keménysége csökken. Így az alkalmazott 6%-os Co-tartalom a mikroméretű marószerszám
szempontjából optimálisnak mondható értékű. A táblázatban megadott adatok finomszemcsés
(WC-szemcsék átlagos mérete: 0,8–1,3 µm) keményfémre vonatkoznak, a kísérletekhez használt
mikromarók ennél kisebb átlagos szemcseméretűek, ennek megfelelően módosulnak a tulajdonFizikai jellemző
WC-6Co esetén Co-tartalom növelése esetén
3
Sűrűség [g/cm ]
14,9
csökken
Keménység [HV30]
1580
csökken
2
Hajlítószilárdság [N/mm ]
2000
nő
1/2
Törési szívósság [MPa m ]
9,6
nő
2
Nyomószilárdság [kN/mm ]
5,4
csökken
2
Rugalmassági modulus [kN/mm ]
630
csökken
Fajlagos villamos ellenállás [µΩ cm]
19
csökken
Hővezetés 20°C-on [W/mK]
94
csökken
-6
Hőtágulási együttható [10 /K]
5,6
nő
6. táblázat: 94% WC és 6% Co összetételű, finomszemcsés keményfém fizikai tulajdonságai, valamint azok változása a Co-tartalom nővekedésével
Forrás: [WWW-22]
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ságai is.
A WC szemcsék átlagos méretének csökkenésével párhuzamosan nő a szerszám keménysége. Sokáig úgy tartották, hogy ezzel szemben a hajlítószilárdság a szemcsmérettel párhuzamosan viszont csökken, mivel a szívósságért felelős Co-rétegek a szemcsék felületének növekedéséből adódóan vékonyabbak lesznek. Az 1 µm alatti (ún. „ultrafinom”) mérettartomány elérésével azonban azt tapasztalták, hogy megfordul a viszony, és a hajlítószilárdság erőteljesen növekszik [WWW-20]. Ez különösen előnyös tulajdonság a marószerszámok esetében, mivel a szerszám a marás kinematikájából adódóan folyamatos ütésszerű igénybevételnek van kitéve. Általános a törekvés tehát, hogy a szerszámok anyagát adó keményfémek szemcsemérete egyre kisebb legyen. A nemzetközi szakirodalom a keményfém szemcséket az átlagos szemcseméretük
alapján sorolta be [WWW-22], melyet a hozzátartozó elnevezésekkel együtt a 7. táblázat tartalmaz. Míg 10–15 éve a keményfém szerszámok előállításához használt porok mérete az 1,0–
10 µm tartományba esett, vagyis legjobb esetben finomszemcsés keményfém szerszámok készülhettek, addig a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ez az elmúlt néhány évben kitolódott először a szubmikronos-, majd az ultrafinom szemcsés (0,2–0,5 µm) tartományba. Az egyre
növekvő igényeknek megfelelően a szerszámgyárak kutatói ma már a nanoszemcsés (100–200
nm) keményfémek tulajdonságait vizsgálják és hasonlítják össze a nagyobb szemcseméretű szerszámok jellemzőivel [WWW-23].
Szemcsenagyság
[µm]
< 0,2
0,2–0,5
0,5–0,8
0,8–1,3
1,3–2,5
2,5–6,0
> 6,0

Megnevezés
nano
ultrafinom
szubmikronos
finom
közepes
durva
extradurva

Keménység
[HV30]
>1950
1670–1950
1500–1670
1300–1500
1180–1300
1060–1180
< 1060

Hajlítószilárdság
[N/mm2]
3940
3370
2620
2810
3000

7. táblázat: Keményfémek szemcsenagyság szerinti besorolása, valamint a hozzá tartozó mechanikai tulajdonságok
Forrás: [WWW-22]

Az egyre finomabb porok megjelenése tette lehetővé a keményfém mikromaró szerszámok
előállítását is. A szemcseméret csökkenéséből adódó kedvezőbb mechanikai tulajdonságok tulajdonképpen előfeltételét is jelentik a rendkívül karcsú szerszámok használatának.
A mikromaró szerszámok anyagául szolgáló keményfém karbidjainak mérete nemcsak a
fizikai-, hanem az alaki jellemzők szempontjából is lényeges tényező, hiszen pl. egy 100 µm
átmérőjű szerszám elvékonyodó részeit adott esetben csak néhány karbidszemcse építi fel. A WC
szemcsék nagysága befolyásolja az adott mikromarószerszámon kialakítható éllekerekedési sugarat is, ami többek között meghatározza a leválasztható legkisebb anyagréteg vastagságát, ezen
keresztül pedig a megmunkált felület minőségét.
A kísérletekhez használt mikromaró szerszámok szemcséinek mérete a ~0,2–0,8 µm-es tartományba esik. Ez aránylag pontosan meghatározható a pásztázó elektronmikroszkópos felvételek alapján (25. ábra). A keménységmérési eredményeket is figyelembe véve (1750 HV 30) a
szerszám ultrafinom szemcsésnek tekinthető (lásd 7. táblázat adatai). Gyártáskor, a telibeköszörülés során a keményfém szemcsék egészben is eltávozhatnak a szerszámok anyagából, a
fogásba még nem került vágóél kitöredezettségét okozva. Ez látható a 23. ábrán is, amely egy
150 µm átmérőjű, még teljesen új mikromaró elektronmikroszkópos képét mutatja. Az
élkitöredezés nemcsak a mikroméretű szármarás esetén jelent problémát a kis méretek és a nem

5. FÉMES ANYAGOK MIKROMÉRET SZÁRMARÁSA

32

25. ábra: A mikroméretű szármarási kísérletek során alkalmazott keményfém mikromaró
szerszám szemcseszerkezete
megfelelő élezési technológi következtében, hanem az anyag sajátosságból adódóan a
szuperkemény szerszámanyaggal végzett megmunkáláskor is [SZABÓ 2004A].
Vizsgálataim alapján a szerszámok éllekerekedése kb. 1–5 µm. A pontos rádiusz – műszeres mérés útján történő – meghatározására nem volt lehetőségem, viszont a mikroszkópos felvételek alapján ez viszonylag jól becsülhető. A mikromarószerszám esetében észlelt éllekerekedési
értékek megfelelnek a hagyományos méretű marószerszámokon mérhetőknek, annak ellenére,
hogy lényegesen kisebb átmérőjű szerszámról van szó, és a mikroméretű forgácsleválasztás is
sokkal jobb éllekerekedési sugarat igényelne. A jobb élezhetőségnek egyértelműen a szemcseméret szab határt. A 23. ábra felvételein jól megfigyelhetők a szerszámot élező korong szemcsekarcolatai is, melyek a szerszám méretéhez viszonyítva túl nagyok. Mindezek alapján elmondható, hogy a mikromarási folyamat széles körben történő, megfelelően kontrollált alkalmazásához
elengedhetetlen a mikromarószerszámok gyártástechnológiájának a folyamatos fejlesztése is. Ez
magában foglalja egyrészt a porkohászaton belül az egyre finomabb karbid szemcsék előállítását
és felhasználását, másrészt pedig a szerszámok alakját és élkiképzését biztosító köszörülési technológia egyre nagyobb fokú precizitását. Az utóbbi a szerszám minél kisebb ütése szempontjából
is lényeges tényező. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a nanoszemcsék esetleges alkalmazása ma még jelentős költségnövekedést eredményezne.
A mikromarási kísérletek alapján megállapítható, hogy a mikromarószerszámok éltartama
egyben élettartamot is jelent. A speciális forgácsolási körülményekből és a kis méretekből következően nincs lehetőség a hagyományos méretű szerszámokhoz hasonló újraélezésre. A következő fejezetben mutatom be, hogy a forgácsoló erő folyamatos növekedése a szerszám elhasználódása során méréssel pontosan nyomon követhető. Ez lehetővé teszi a mikromarási folyamat
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monitorozását, és a szerszám pillanatnyi kopottsági állapotára történő következtetést. Ennek ellenére az újraélezés a legtöbb esetben nem kivitelezhető, illetve ha technikailag meg is oldható,
az semmi esetre sem gazdaságos. A mikromarószerszámról készített elektronmikroszkópos felvételek bizonyítják, hogy a forgácsolás nyomán bekövetkező elhasználódásnak (kopás és kitöredezés) a nagysága (10–20 µm) már összemérhető magának a szerszámnak a méretével (∅150
µm). Emellett a kopás már a forgácsolási úthossz első felében is viszonylag jelentős hatású. Az
elhasználódás során főként a szerszám sarkai gömbölyödnek le számottevően, vagyis a kiinduló
alak a szerszám eredeti méretében már nem állítható vissza. Ha figyelmen kívül is hagyhatjuk a
méretváltozás hatását – pl. azáltal, hogy a szerszám homlokfelületének irányából történő visszaköszörüléssel eltüntetjük a legömbölyödött sarkokat – a szerszám egyedi, mindenképpen mikroszkópot igénylő újraélezése a kis méretek miatt továbbra is bizonytalan, hosszadalmas és túlzott
fokú precizitást igényel a szakembertől. A fentieket összefoglalva tehát elmondható, hogy a
mikromarószerszám kopásának erőmérés útján történő felügyelete könnyen megoldható, ez alapján a kopott szerszám újraélezése sok esetben technikailag elképzelhető, de egyáltalán nem gazdaságos.
A szerszámél kopása és kitöredezése nyomán megnövekedett forgácsoló erő előbb vagy
utóbb a szerszám törését eredményezi. Tapasztalataim alapján a forgácsolási paramétereket figyelembe véve az élettartam nagyságrendileg prognosztizálható, azonban számolnunk kell a
szerszámok most még kevésbé egységes gyártási minőségével is. Mindezek alapján a
mikromegmunkálások felügyeleti rendszereivel kapcsolatos kutatásokra és fejlesztésekre is nagy
szükség van. Ezek nyomán megvalósítható lenne a már elhasználódott szerszám időben és megfelelő technológiai lépésben való cseréje.
A nagyon kicsi méretek, valamint a köszörülési technológia hiányosságai miatt a gyártási
pontatlanságok ugyanabba a nagyságrendbe esnek, mint a hagyományos méretű szerszám előállításánál tapasztalható hibák mérete. Ebből az következik, hogy a mikroméretű szármaró szerszám
átmérőjéhez viszonyítva lényegesen nagyobb mértékű hibákkal kell számolnunk. Az esetleg előforduló eltérések valójában nem nagyobbak néhány mikronnál, 1 mm alatti átmérőt figyelembe
véve ezek mégis akár 5 %-os relatív hibát jelenthetnek.
Mikroméretű szármarás esetén a szerszám ütésének szerepe és hatása a forgácsleválasztás
folyamatára és eredményére vonatkozóan nagyobb, mint hagyományos méretű megmunkáláskor.Az ütés tulajdonképpen az egy helyben forgó szerszám két csúcsa által leírt körök sugarai
közötti különbség. A szerszám ütése elsősorban a gyártás pontatlanságának a következménye, de
szerepe lehet benne a befogásnak és a főorsó nem középpontos futásának is. Az utóbbi két tényező elvileg nem változik egy szerszámbefogás alatti megmunkáláskor, ugyanez nem mondható
el a szerszám geometriai állapotára. A forgácsolási kísérletek bebizonyították, hogy a
mikromarási folyamat során a szerszám jelentős, az él jellemző méretével összemérhető nagyságú tönkremenetelt szenved. Az éleken rendkívül intenzív kopási folyamatok játszódnak le, erőteljes a kitöredezés is. Ennek megfelelően a két él egymáshoz való viszonya, így a szerszám ütése folyamatosan és jelentős mértékben változhat egy megmunkálási folyamaton belül is.
Amint már említettem, a gyártási hibák abszolút értékben nézve ugyan nem nagyok, de a
mikromarószerszám méretéhez és a beállítható forgácsolási paraméterekhez képest mégis számottevőek. Ennek megfelelően a mikromarószerszámok ütésének nagysága is abszolút értékben
nézve nagyjából akkora, mint a hagyományos méretű maróké. Míg egy nagyobb átmérőjű szerszámnál az ütés főként a megmunkálás egyenletessége és rezgésmentessége szempontjából lényeges, addig mikromarásnál számolnunk kell azzal, hogy az adott ütésnek a mértéke sokszor
meg is haladhatja az alkalmazott fogankénti előtolás értékét. Ez pedig azt jelenti, hogy az egyik
él sosem kerül fogásba, a másik pedig egyszerre választja le az egy teljes fordulatra eső
előtolásmennyiséget. Hagyományos méretű marásnál elképzelhetetlen, hogy az ütés miatt egy
több centiméter átmérőjű marónak csak az egyik éle kerüljön fogásba. A méretbeli különbségek
szemléltetésére vegyünk egy Ø0,3 mm méretű mikromarót, melyet a gyártó saját adatai szerint
±0,01 mm átmérőbeli pontossággal állít elő. Egy 30 mm átmérőjű marónál ez elfogadható mér-
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tékű eltérés lenne, de jelen esetben ez a gyártási pontatlanság 3,33%-os relatív hibát jelent. Öszszehasonlításképpen ugyanez az arány egy 30 mm-es szerszám esetében 1 mm-es gyártási pontatlanságnak felelne meg, ami elfogadhatatlanul nagy érték.

5.2. Sokkristályos anyag anizotrópiájának a hatása mikroforgács
leválasztásakor
Mikroméretű szármarásnál igen lényeges tényező a megmunkálandó anyag szerkezete is.
Az anyagszerkezettel kapcsolatban két dolgot érdemes vizsgálnunk, egyrészt a különböző anyagtípusokat, illetve egy adott anyagtípus különböző szövetszerkezeti összetételét, másrészt pedig a
szövetszerkezet mikrostruktúráját.
A mikroforgácsolásnál használt szerszám nagysága, illetve az általa kialakított struktúra
mérete az 1–999 µm-es tartományba esik. Ez átlagosan két nagyságrenddel kisebb, mint a hagyományos forgácsleválasztás mérettartománya. Főként ezzel magyarázható, hogy a
mikroforgács leválasztásának a folyamata és körülménye jelentősen eltér a makroforgács leválasztásétól. Így azok modelljei erre a mérettartományra biztosan nem adaptálhatók teljes mértékben.
A mechanikus úton történő forgácsleválasztás tárgyalásakor legalább 3 alapesetet kell
megkülönböztetnünk:
1. amorf szerkezetű anyag forgácsolása,
2. sokkristályos anyag forgácsolása, valamint
3. egykristály forgácsolása.
Az első eset a legegyszerűbb, mivel ennél nincsenek csúszási síkok, így az alakváltozás a feszültségi állapotnak megfelelően megy végbe. A végeselemes modellek is a legtöbb esetben ezt
az állapotot veszik alapul a forgácsleválasztással kapcsolatban. A második eset a hagyományos
méretű forgácsleválasztás alapesete, vagyis amikor a megmunkált sokkristályos anyag szemcséinek és a megmunkáló szerszámnak, illetve kialakítandó struktúrának a mérete nem összemérhető. A különböző szemcsék önálló hatása elhanyagolható a folyamat, valamint a kialakított minőség szempontjából. A harmadik esetet kell figyelembe venni azoknál a megmunkálási technológiáknál, ahol a munkadarab sokkristályos anyagának szemcsemérete és a leválasztott forgács
nagysága egy mérettartományba esnek. Ide tartozik mindenekelőtt az ultraprecíziós forgácsolás
és a mikroméretű forgácsleválasztás is.
Mikroforgácsoláskor általában sokkristályos anyagokat munkálunk meg. Mind a fogankénti előtolás, mind pedig a fogásmélység nagysága, és ebből kifolyólag a leválasztott forgács
mérete legfeljebb néhány mikrométeres. Figyelembe véve az anyagok átlagos szemcseméretét
(sárgaréz: 20–40 µm, nemesíthető szénacél: 5–15 µm) és a forgácstő nagyságát megállapíthatjuk,
hogy mikromaráskor az egyes szemcséken belüli anyagleválasztás a domináns folyamat. Ennek
következtében az anyagleválasztáskor nem lehet figyelmen kívül hagyni az anyag kristályszerkezetét. A szemcsék átvágásakor az anyagleválasztás a terhelés hatására aktiválódott csúszási
síkok mentén történik. A csúszási síkok irányát és helyzetét az anyag kristályszerkezeti jellemzői
határozzák meg.
Mikroméretű forgácsleválasztásnál a felületi minőséget a makroforgácsolástól eltérően a
szemcsék különböző mértékű visszarugózása, a szemcsehatár menti felkeményedés és a működő
csúszási rendszerek is meghatározzák. Emiatt különösen fontos szerepet kap a megmunkálandó
anyag mikroszkópikus anizotrópiája. Ezt meg kell különböztetnünk a megmunkálandó anyag
textúráltságától. Az egyes szemcsék az anyagleválasztás irányára vonatkozóan változó mechanikai tulajdonságuk (rugalmassági modulus, folyási feszültség) miatt eltérően viselkednek, illetve
térnek ki a szerszám elől, így utána különböző mértékben rugóznak vissza.
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Egy kristályon belül a csúszási síkok és a csúszási irányok együttesét hívjuk csúszási rendszernek [SCHATT 1996]. Külső erő hatására képlékenyen deformálódó kristálynál a csúszási folyamatokban nem mindegyik csúszási sík vesz részt egyszerre. Csak azok aktiválódnak, amelyeknél a terhelés a mindenkori kritikus nyírási feszültséget eléri [SPENRATH 1991]. Ez az a feszültség, amelynél az anyag a nyírási terhelést már nem tudja rugalmas deformációval elviselni,
hanem képlékenyen deformálódik. Ezt a helyzetet az ún. Schmid-tényező (m) jellemzi. Azon a
csúszási síkon indul meg először a képlékeny alakváltozás, amelyre nézve az m-tényező a legnagyobb.
Bár mikroméretű szármaráskor az anyagleválasztást az egyes szemcséken belül lejátszódó
csúszási folyamatok szintjén kell tárgyalnunk, foglalkoznunk kell a szomszédos szemcsék egymásra hatásával is. A több szemcsét magában foglaló képlékeny alakváltozáshoz ugyanis az kell,
hogy legalább öt, egymástól független csúszási rendszer legyen aktív egyszerre. Ezáltal illeszkedik egymáshoz a szomszédos szemcsék alakváltozása és így marad biztosított a szemcsehatárok
mentén a folytonossági feltétel [PROHÁSZKA 2001]. Ez sokkristályos anyagokban csak többszörös csúszással lehetséges. Ez a képlékeny alakváltozáshoz szükséges terhelőfeszültség folyamatos növekedését igényli [SCHATT 1996].
A diszlokációk jelenléte jelentős mértékben befolyásolja az anyag képlékeny alakváltozását. A diszlokációforrások működésének eredményeképpen a csúszási folyamatok nyomán újabb
diszlokációk keletkeznek. Ez a diszlokációsűrűség növekedés az anyag felkeményedését okozza.
Minél több csúszási rendszer volt aktív, annál nagyobb mértékű alakítási keményedés várható és
annál előbb merül ki helyileg az anyag alakváltozó képessége. Ha a terhelés iránya egybe esik az
alacsony indexű irányok valamelyikével (pl. <100>-iránnyal) akkor fksz-rácsú fémek esetén 8,
míg tksz-rácsú fémek esetén 12 csúszási sík aktivizálódhat. Ha a szerszám élére vonatkoztatott
orientáció ilyen jellegű, akkor az adott szemcsében a felkeményedés mértéke értelemszerűen
nagyobb, mint az általános helyzetű krisztallitokban.
A szemcsehatárok megváltozott forgácsolási körülményeket jelentenek a mikroméretű
szármaró szerszám éle számára. Ha egy adott orientációjú szemcsén belül a nyírófeszültség eléri
a diszlokációforrások működésbe lépéséhez szükséges értéket, akkor a diszlokációk a csúszási
síkok mentén először a szemcsehatárokig mozoghatnak, ahol feltorlódnak. A diszlokációk csak
egy adott mértékű, a szemcse nagyságától függő felhalmozódás után tudják
legyőzni a szemcsehatár ellenállását. A
diszlokációk szemcsehatáron történő
átlépésének leírására több modell is született (Hall és Petch-egyenlet, Cottrell
modellje, Conrad diszlokációs modellje,
Bäro, Gleiter és Hornbogen modellje,
stb.) [SCHATT 1996].
A mikroforgácsolási eljárásokon
belül mikromarásnál tovább bonyolítja a
helyzetet az, hogy a kis méretű szerszám
forog, így a szerszámél sebességvektorának irányára vonatkoztatott kristályEredeti nagyítás: 1000x
orientáció egy szemcsén belül is pontról
26. ábra: Az egyes szemcsék eltérő viselkedése
pontra változik, így pontról pontra válsárgaréz anyagba mikromart horony esetén
toznak a szemcse éppen érvényesülő
(CuZn39Pb3, Ø300 µm, vc=61 m/min, fz=1 µm,
mechanikai tulajdonságai is, amelyekkel
ap=300 µm)
számolnunk kell a szerszám és a szemcse kölcsönhatásánál (26. ábra).
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5.3. Minimális forgácsvastagság
A rendkívül karcsú marószerszám megóvása érdekében célszerűnek látszik a minél kisebb
forgácsolási paraméterek alkalmazása. Ha azonban ezeket túl kicsire választjuk, a szerszám éle
már nem képes anyagot leválasztani az adott körülfordulás folyamán, csupán rugalmasan és képlékenyen deformálja azt. Azt a legkisebb anyagi rétegvastagságot, amit a szerszám adott körülmények között még éppen le tud választani, minimális forgácsvastagságnak (hmin) hívjuk [IKAWA
1992]. Marásnál az állandóan változó forgácskeresztmetszet miatt az ellenirányú oldalon történő
bekezdéskor a pillanatnyi forgácsvastagság nulla, a valójában leválasztható anyagréteg vastagság
eléréséig a szerszám csak csúszik a munkadarab felületén, rugalmas és képlékeny
anyagdeformációt okoz az erőbehatás nyomán, valamint saját maga is rugalmasan deformálódik,
ami a kis merevségű mikromarószerszám esetén jelentős mértékű.
A megmunkált felület érdességét alapesetben a forgácsolási folyamat – esetünkben a marás
– kinematikája határozza meg. Ez a kinematikai érdesség a szerszám és a munkadarab egymáshoz viszonyított relatív mozgásából vezethető le. A szakirodalomban az alábbi, kizárólag a geometriai viszonyokat figyelembe vevő, egyszerűsített képlet terjedt el [BRAMMERTZ 1961]:
f2
Rkin = z
(6)
8r
Ez az összefüggés érvényes az esztergálásra, ütőkéses mikromarásra, valamint mikroméretű
szármarás esetén a mikromart horony oldalfalának kinematikai felületi érdességére. Hagyományos méretű forgácsleválasztáskor a megadott képlet viszonylag jó közelítést ad a valóságos felületi érdességre [WALTER 1998], vékonyforgács leválasztásakor azonban a valóságos érdességi
értékek akár hatszorosai is a számítottnak [PEKELHARING 1960]. Ennek az eltérésnek az oka
számos elméleti és kísérleti kutatás tárgya, melyek az anyagkiszorítás, az élrátétképződés, a szerszám és a munkadarab közötti rezgési folyamatok, és nem utolsó sorban a minimális forgácsvastagság témaköreire terjedtek ki. A szerszámgép keltette rezgések felületi érdességre gyakorolt
hatásának pontos és kvantitatív leírása – néhány speciális esetet leszámítva – még nem történt
meg [HÜNTRUP 2000]. Forgácsleválasztáskor az anyagkiszorítási megközelítést esztergálás esetén az „oldalirányú anyagfolyási modell” [MOLL 1939, PEKELHARING 1971], marás esetén pedig
a „gyalulási modell” („ploughing model”) [ALBRECHT 1960, XU 1996] képviseli. Ezek közül
egyik modell sem írja le teljes egészében a valóságos felületi érdesség kialakulásának okát és
folyamatát. Kisméretű forgács leválasztásakor – mikroméretű szármarási kísérleteim alapján is
azt tapasztaltam, hogy – a minimális forgácsvastagság elmélete jelenti az elsődleges meghatározó tényezőt a kialakított felületi minőség szempontjából.
A minimális forgácsvastagsággal kapcsolatos első kutatások Sokolowski [SOKOLOWSKI
1955], Pahlitzsch és Semmler [PAHLITZSCH 1960], Dornhöfer [DORNHÖFER 1960], valamint
Brammertz [BRAMMERTZ 1961] nevéhez fűződnek. Többek között ők állapították meg elsőként
azt, hogy a minimális forgácsvastagságnak kicsiny fogásmélységek esetén jelentős hatása van a
kialakított felületi minőségre is. Az elméleti érdesség minimális forgácsvastagságtól való függését Brammertz [BRAMMERTZ 1961] vezette le:
⎡
⎤
2 ⎞2
⎛ f z2 + 2rhmin − hmin
⎢
⎟ ⎥
Relm = r ⎢1 − 1 − ⎜
(7)
⎜
⎟ ⎥
2
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z
⎝
⎠ ⎥
⎢
⎣
⎦

Ebben a kifejezésben a (hmin)2 tag elhanyagolható, a gyökvonás alatti kifejezés pedig
sorbafejthető, így elméleti érdességként a már korábban ismertetett kinematikai érdesség minimális forgácsvastagságot képviselő taggal kiegészült értékét kapjuk:
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A tisztán kinematikai viszonyokat figyelembe vevő egyenletben a fogankénti előtolás csökkentése (fz→0), illetve a szerszámátmérő növelése (r→∞) esetén a forgácsolt felület elméletileg akár
tökéletesen sima is lehetne. Ezt azonban sem a hagyományos, sem pedig a mikroforgácsolási
kísérleteim nem támasztják alá, ami mindenekelőtt a minimális forgácsvastagság elméletéből
adódik. Az előbb bemutatott elméleti érdességi képletben is a vázolt szélsőséges eseteknél a minimális forgácsvastagságot képviselő tag lesz a domináns a nullához tartó kinematikai érdességi
tag mellett.
A minimális forgácsvastagság nagysága egy adott esetben elsősorban a szerszám
éllekerekedési sugarától (rε) [SOKOLOWSKI 1955, DORNHÖFER 1960, BRAMMERTZ 1961,
STOCKINGER 1968], másodsorban a megmunkált anyagtól [MORIWAKI 1995] függ. Magától értetődik, hogy minél élesebb egy szerszám, annál kisebb lesz a minimális forgácsvastagság értéke.
A témával kapcsolatos szakirodalom beszámol a minimális forgácsvastagság vágósebességtől
való függéséről is [STOCKINGER 1968, SOKOLOWSKI 1955], ez azonban feltehetőleg megint csak
a kis vágósebesség-tartományokban fellépő élrátétképődés által megnövekedett éllekerekedési
sugárra vezethető vissza [HÜNTRUP 2000].
Mivel a minimális forgácsvastagság elsődleges szerepet játszik a forgácsolási paraméterek
megválaszthatóságában, valamint a felületi érdesség kialakításában, ezért fontos annak számítás
útján történő meghatározhatósága. Első megközelítésben többen is úgy gondolták, hogy a minimális forgácsvastagság közelítőleg megegyezik a megmunkáló szerszám éllekerekedési sugarával [pl. DEGNER 1981], számtalan forgácsolási kísérlet bizonyította azonban, hogy ennél lényegesen kisebb is lehet a leválasztott anyagréteg vastagsága [Ikawa 1991]. Ezt erősítették meg saját
mikroméretű szármarási kísérleteim is. Ezek alapján pl. egy olyan mikromarószerszámmal,
melynek éllekerekedési sugara a mikroszkópos mérések alapján rβ=3–4 µm, a mikromart horony
aljáról készített fénymikroszkópos felvételek szerint kb. h=1 µm vastagságú anyagréteg távolítható el. A minimális forgácsvastagság számításos úton történő egyik legkorábbi, és talán legtöbbet idézett megközelítése L’Vov nevéhez fűződik [L’VOV 1968], aki a forgácsolási folyamatot
acél hengerléséhez hasonlítja (27. ábra).
Megközelítésének alapja a forgácsolás közben a vágóélnél fellépő érintőirányú-, valamint
az arra merőleges normálerő figyelembevétele. Elmélete szerint akkor távozhat forgácsként az
anyag, ha a szerszám nyomásából származó eredő erő a megmunkálás irányába esik, vagyis a

27. ábra: Minimális forgácsvastagság elméleti meghatározása L’Vov nyomán
Forrás: [L’VOV 1968]
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tangenciális erőkomponens a szerszám homlokfelületének irányába mutat. Ellenkező esetben az
eredő erő a megmunkálás irányára merőlegesen, a megmunkálandó anyag belsejébe mutat, és így
az anyag és a szerszám rugalmasan deformálódik, valamint az anyag a szerszám hátfelületének,
vagy hossztengelyének az irányába folyik meg. Ez utóbbi lehet az egyik oka a mikromaráskor
tapasztalható erős sorjaképződésnek is. L’Vov által bemutatott két eset közti átmenet a szerszám
csúcsának egy adott geometriai pontjánál jelentkezik (θ=π/4-nél), ez adja meg a minimálisan
leválasztható anyagréteg vastagságát is:

hmin = rβ ( 1 − cos θ ) = 0 ,293rβ

(9)

Ez az egyenlet tulajdonképpen sok esetben visszaadja a saját mikromarási kísérletemnél tapasztalt minimális forgácsvastagsági értékeket. Ez azonban lehet akár véletlen is, hiszen a pusztán
geometriai megközelítés mellett az anyagi tulajdonságok is szerepet kell, hogy kapjanak, mindenekelőtt az anyag alakíthatósága, valamint a munkadarab és a szerszám közötti súrlódási tényező, és ezáltal a szerszám felületének az állapota. Az anyag alakíthatóságának szerepét már
Brammertz is hangsúlyozta [BRAMMERTZ 1961]. Hüntrup szerint a megmunkálandó anyag kisebb alakíthatósága kisebb minimális forgácsvastagságot eredményez [HÜNTRUP 2000]. Ez
mikroméretű szármarás esetén nem teljes mértékben igaz, mivel a mikromarószerszám merevsége lényegesen kisebb, mint akár az ultraprecíziós megmunkálás, akár a Hüntrup által vizsgált
ütőkéses megmunkálás szerszámának a merevsége. Bár kisebb alakíthatóság esetén a megmunkálandó anyag kevésbé tud kitérni a szerszám elől, maga a szerszám deformálódik rugalmasan
előtolásmaradványt eredményezve a további szerszámfordulatok számára.
A L’Vov által bemutatott tisztán geometriai megközelítés pontosításának szükségességére
hívja fel a figyelmet az is, hogy a szakirodalom kísérletekkel igazolt hmin=0,1⋅rβ-nél kisebb minimális forgácsvastagságról is beszámol [MORIWAKI 1995].
Son és társai a minimális forgácsvastagság éllekerekedési sugártól, valamint a munkadarab
és a szerszám közötti súrlódási tényezőtől való függését vizsgálták ultraprecíziós forgácsolási
modell segítségével [SON 2005]. Eredményeik alapján megállapították, hogy a kisebb
éllekerekedési sugár, valamint a nagyobb súrlódási tényező vékonyabb anyagréteg leválasztását
teszi lehetővé.
A minimális forgácsvastagság meghatározására szisztematikus kísérletsorozat keretében
még nem került sor. A szakirodalomban csak néhány anyag esetében érhetők el kísérleti adatok a
minimálisan leválasztható anyagréteggel kapcsolatban, amelyek 1–4,5 µm között változnak
[HÜNTRUP 2000].

5.4. Valóságos fogankénti előtolás
Érdekes jelenséget figyelhettem meg a mikroméretű szármarási kísérleteimmel kapcsolatban, melyre a beállított fogankénti előtolás nagyságának, valamint a mikromart hornyok aljáról
készített fénymikroszkópos felvételeknek az összevetése hívta fel a figyelmemet (28. ábra).
A fogankénti előtolás tulajdonképp az a távolság, amelyet a szerszám egy éle a szerszám
egy körülfordulása alatt a megmunkálás irányában előrefelé megtesz. A marási folyamat kinematikájából egyértelműen következik, hogy, ez a távolság egyben megfelel az adott fordulatban
leválasztandó anyagréteg maximális vastagságának is. Hagyományos méretű marás esetén ez a
kijelentés a legtöbb esetben megállja a helyét, de mikroméretű szármaráskor viszont csak a legritkább esetben igaz.
A fénymikroszkópos felvételeken jól látszanak azok a barázdák, amelyeket a szerszám éle
egy-egy anyagréteg leválasztásakor a horony alján kirajzol. Ezeknek a távolságoknak elvileg
meg kell egyezniük a beállított fogankénti előtolás nagyságával. A bemutatott felvételek két különböző fogankénti előtolás (fz=0,1 µm, illetve fz=0,5 µm) esetét vizsgálják. Látható, hogy a barázdák távolsága mindkét esetben kb. 1 µm, vagyis az fz=0,5 µm-es fogankénti előtolásnál kb.

5. FÉMES ANYAGOK MIKROMÉRET SZÁRMARÁSA

15 µm

E.n.: 1880x

15 µm

39

E.n.: 1880x

Ck 45 M450, Ø150 µm, n = 60.000 1/min, fz = 0,1 µm, Ck 45 M450, Ø300 µm, n = 60.000 1/min, fz = 0,5 µm,
ap = 20 µm
ap = 20 µm

28. ábra: Mikromart horony alja a szerszám forgácsleválasztási lenyomataival két különböző
fogankénti előtolás esetén

Leválasztott anyagréteg tényleges vastagsága, fzval [µm]

kétszeres, az fz=0,1 µm-es fogankénti előtolásnál viszont már kb. tízszeres az eltérés a ténylegesen leválasztott és a beállított paraméterekből adódó anyagréteg vastagsága között. A kísérletek
azt bizonyítják, hogy nem csak az 1 µm alatti tartományban, hanem a mikroméretű szármarás
vizsgálatának teljes fogankénti előtolási mezőjében (fz=0,1–8 µm) is tapasztalható eltérés, vagyis
a minimális forgácsvastagság értéke feletti tartományban. A 29. ábra a beállított fogankénti előtolás függvényében tájékoztató jelleggel mutatja a tényleges leválasztott anyagrétegeknek a
mikromart hornyok alján kirajzolódó barázdák egymástól való távolsága alapján megállapított
vastagságát. Anyagvastagság alatt az adott fordulatban leválasztandó anyagréteg maximális vastagságát értem, a telibemart horony középvonala mentén mérve. A diagram nem pontos számadatokat hivatott közölni, hanem a mikroméretű szármarás bizonyos jellegzetességeinek feltárását alapozza meg. A kék színű, szaggatott vonallal berajzolt egyenes az elméletileg leválasztandó
– a folyamat kinematikájából adódó – anyagvastagságokat ábrázolja. A vizsgálatok egyértelművé tették, hogy a barázdatávolság, így a ténylegesen leválasztott anyagvastagság változik egy
adott paraméterkombinációval mikromart horony hossza mentén is. Ennek megfelelően a 29.
ábra diagramján nem egy konkrét érték, hanem egy értéktartomány tartozik minden egyes beállí-

Beállított fogankénti előtolás, fz [µm]
29. ábra: Valóságos fogankénti előtolási értéktartományok különböző beállított fogankénti előtolások esetén

5. FÉMES ANYAGOK MIKROMÉRET SZÁRMARÁSA

40

tott fogankénti előtoláshoz. Többek között látható, hogy a beállított értékektől függetlenül egy
adott anyagréteg vastagságnál kisebbet ezekkel a keményfém mikromarószerszámokkal nem
lehet leválasztani. Ugyancsak megfigyelhető, hogy a nagyobb fogankénti előtolási értékek esetén
a mikromart hornyok mentén, különböző helyeken tapasztalt barázdatávolságok szórása is egyre
nagyobb lesz.
Az előző bekezdésben elmondottak alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy
mikroméretű szármaráskor az esetek nagy részében lényeges az eltérés a beállított fogankénti
előtolás és a ténylegesen leválasztott anyagréteg vastagsága között. Ebből következően szükségesnek láttam bevezetni a valóságos fogankénti előtolás (fzval) fogalmát, mely tulajdonképpen
megfelel az adott él által leválasztott anyagréteg tényleges vastagságának. Az előzőek alapján az
is nyilvánvaló, hogy a pillanatnyi, valóságos fogankénti előtolási érték kialakításában több tényezőnek is szerepet kell kapnia.
A 30. ábra néhány jellegzetes forgácsképet mutat be sárgaréz mikroméretű szármarási kísérleteiből származóan, különböző beállított fogankénti előtolások esetén. Látható, hogy a forgácsvastagság a beállított paraméterektől függően változik, de nem minden esetben (lásd
fz=0,23 µm) felel meg az adott fogankénti előtolásnak, még ha a forgácsalakváltozási tényezővel
számolunk is. Az fz=0,23 µm fogankénti előtolásnál tapasztalt, a képen is bemutatott forgácsalakon látszik, hogy annak vastagsága a leválaszthatóság határának közelében van, de ennek leválasztását is több olyan szerszámfordulat előzhette meg, melyek során az előtolásmennyiségek
csak halmozódtak. Minél kisebb a beállított fogankénti előtolás, annál nagyobb az esély arra,
hogy a valójában leválasztott anyagréteg méretével a legjobban megközelíthetjük a minimális
forgácsvastagságot, mivel az előtolásmennyiségek halmozódása kis lépésekben történik. Természetesen ebben az esetben egyre nagyobb lesz egy-egy rész többszörös forgácsolása, amely nagyobb anyagdeformációt, így nagyobb felkeményedést is okoz, lokálisan megváltoztatva ezáltal
a forgácsolási viszonyokat. Az anyagleválasztá nélküli fordulatok során a szerszám egyenetlen
igénybevételnek és fokozott kopásnak van kitéve.

fz=0,23 µm

fz=1 µm

fz=1,75 µm
30. ábra: Mikroméretű szármarásból származó forgácsok különböző fogankénti előtolások
esetén (CuZn39Pb3, Ø300 µm, n=65.000 1/min, vc=61 m/min, ap=300 µm)
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Mint az az 5.3. fejezetben látható volt, a minimális forgácsvastagság elmélete rendkívül
fontos szerepet játszik a vékonyforgács leválasztással járó megmunkálásoknál, vagyis ott, ahol a
beállított forgácsolási paraméterek alapján eltávolítandó anyagréteg vastagsága az adott körülmények között még fizikailag leválasztható vastagság nagyságrendjébe esik. Ide tartozik az
ultraprecíziós fogácsolás, valamint a mikroméretű szármarás is. Nagyon lényeges kiemelnem,
hogy míg a forgácsméret csökkentése az első esetben az átlagosnál jobb felületi minőség elérése
miatt szükséges, addig az utóbbi esetben a kis struktúraméret kialakításához elengedhetetlen követelmény.
Ebben a mérettartományban a forgácsleválasztás minőségének szempontjából a minimális
forgácsvastagság mellett a mikromarószerszám méret- és alakpontossága is fontos tényező. Mint
azt már a korábbi fejezetekben bemutattam, a kétélű szerszám legkisebb ütése is jelentős különbséget eredményez a két él forgácsolási viszonyában. Kisebb fogankénti előtolások és nagyobb
szerszámütések azt eredményezik, hogy az egyik élre eső leválasztandó anyagréteg a minimális
forgácsvastagság alá csökken, így a másik él választja le a teljes fordulatra eső előtolásmennyiségnyi anyagot. Ebben az esetben mindkét él palástfelülete érintkezik ugyan a megmunkálandó anyaggal, de az első csak súrlódik rajta, és így rugalmasan, majd képlékenyen deformálja azt. Ennek következtében egyrészt az anyag egy része a számára szabad irányban megfolyva
sorjaként marad vissza a horony szélén, másrészt pedig a deformált felületi réteg tulajdonságai is
megváltoznak, mely a következő él számára módosult forgácsolási körülményeket okoz. A szerszám elhasználódásával kapcsolatban fontos tényező az, hogy ez az él az anyagon való súrlódás
következtében intenzívebb kopást szenved, mint amit az optimális anyagleválasztás okoz. A másik él a beállított fogankénti előtolás kétszeresét választja le, ami a szerszámra és az élre nézve a
tervezettnél nagyobb mechanikai igénybevételt jelent, így nagyobb lesz a kitöredezés veszélye.
Mind a kopás, mind a kitöredezés a szerszám éleinek méretbeli csökkenését eredményezi, ezáltal
módosítva, illetve kompenzálva a szerszám addigi ütését. Előfordulhat, hogy ezáltal a másik él is
fogásba kerül, illetve a folyamat megfordulása által átveszi az egyedüli forgácsoló szerepet. Az
ütés mértéke és a beállított fogankénti előtolás viszonya gyakran olyan is lehet, hogy a szerszám
egyik élének a palástfelülete egyáltalán nem érinti az anyagot. Nagyobb fogankénti előtolások és
kisebb szerszámütés esetén mindkét él leválaszt anyagot, de ezek vastagsága eltérő lesz. Ebben
az esetben az egyik él a beállított fogankénti előtolásnál kisebb, a másik pedig nagyobb vastagságú anyagot választ le, az egy fordulatra eső összes előtolásmennyiség viszont megfelel a beállítottnak. Legbonyolultabb a helyzet akkor, ha a beállított fogankénti előtolás lényegesen kisebb
a minimális forgácsvastagságnál, így a szerszám ütésétől függetlenül egyik él sem képes anyagot
leválasztani egymás után következő több fordulat során sem. A szerszám előtolásával párhuzamosan az egymás utáni fordulatok során le nem választott anyagrétegek ennek következtében
halmozódnak, míg a karcsú szerszám rugalmasan elhajlik, illetve az anyag rugalmasan és képlékenyen deformálódik. Konkrét anyagleválasztás adott számú fordulat – a minimális forgácsvastagság elérése vagy túllépése – után történik csak. Ebben az esetben a felhalmozódott előtolások
összege felel meg a valóságos fogankénti előtolásnak (fzval). Kérdés, hogy melyik él választja le
azt. Mindezekből az következik, hogy mikroméretű szármaráskor a ténylegesen leválasztott
anyagréteg vastagságának szempontjából állandóan módosulnak a forgácsleválasztás körülményei, nevezetesen a megmunkálásban részt vevő élek száma, illetve azok forgácsolásban való
részvételének az aránya.
A valóságos fogankénti előtolás értékét tehát a beállított fogankénti előtolás, a minimális
forgácsvastagság és a szerszám ütése határozza meg. Nagyon lényeges a szerszám pillanatnyi
kopottsági állapota, mivel az közvetve a második és a harmadik tényezőt is befolyásolja. Mivel a
szerszám állapota a megmunkálás során folyamatosan változik, így ezzel párhuzamosan ez a két
tényező, és ennek nyomán maga a valóságos fogankénti előtolás is állandóan módosul egy
mikromart horony hossza mentén. Mint azt az 5.2. fejezetben láttuk, az éllekerekedési sugár mellett az anyag tulajdonságai jelentik a másik lényeges tényezőt, ami a minimális forgácsvastagság
nagyságát meghatározza. Mikroméretű szármarásnál ezeket sem tekinthetjük feltétlenül állandó-
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nak. A konkrét anyagleválasztás nélküli fordulatoknál a szerszám éle ugyanis egy adott pont
fölött többször is áthalad, így az anyagot többszörösen rugalmasan és képlékenyen deformálja.
Így a lokális felkeményedés mértéke is nagyobb lesz, ami a minimális forgácsvastagság értékére
is kihatással lehet.
Értelmeztem és meghatároztam az előbb említett befolyásoló tényezők közötti kapcsolatokat. Ez alapján egy olyan blokkdiagramot szerkesztettem, amelynek segítségével az egy fogra
eső valóságos előtolás értéke tetszőleges körülmények esetére kiszámítható (31. ábra). A rendszer bemenő adatai a szerszám átmérője, ütése, a beállított fogankénti előtolás, valamint a minimális forgácsvastagság. A blokkdiagram ezek figyelembevételével szolgáltatja a kétélű
mikromarószerszám éleinek valóságos fogankénti előtolásait (32. ábra).

31. ábra: A valóságos fogankénti előtolás meghatározásának menete

A blokkdiagram három speciális függvénye az „INT”, mely egy valós számot lefelé kerekít
a legközelebbi egészre, az „ISEVEN”, mely azt dönti el, hogy egy szám páros-e, valamint a
„ROUNDUP”, mely egy valós számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít. A valóságos fogankénti előtolásokat a kiinduló feltételek figyelembevételével többféleképpen határozhatjuk meg.
A bemenő adatok közötti viszonyokat a 32. ábra sárga színű háttérrel jelölt elágazási pontok mutatják. A bemenő adatoknak megfelelően a szerszám két élének valóságos fogankénti előtolásai
lehetnek egyformák, eltérőek, valamint előfordulhat az is, hogy ez az érték az egyik él esetében
nulla, és mindig csak a másik él választ le anyagot. A blokkdiagram által szolgáltatott értékek
mindig csak egy adott szakaszra, illetve pillanatra érvényesek, tehát amíg a valóságos fogankénti
előtolás szempontjából meghatározó forgácsolási körülmények állandóak. Amint változik a minimális forgácsvastagság nagysága – akár a szerszám éllekerekedési sugarának, akár az anyag
lokális felkeményedésének következtében – vagy a szerszám ütése, úgy megváltoznak a bemenő
feltételek is, és ennek megfelelően esetleg már a blokkdiagram egyik másik ága szolgáltatja a
kimenő értékeket. A szerszám éleinek számozása egy adott forgácsolási folyamat során nem állandó, tehát a blokkdiagram mindig csak megkülönbözteti a két élt, hiszen a mikromarási forgácsleválasztás megértése szempontjából számunkra ez a lényeges. A megadott számszerinti
jelölés egyik pillanatról a másikra akár meg is fordulhat. Ennek oka lehet pl. az, hogy az éppen
fogásban lévő, az adott pillanatban nagyobb forgási sugarú élből a terhelés és fáradásos folyamatok hatására egy viszonylag jelentős darab kitörik, aminek következtében megváltozik a szerszám ütése, így a következő fordulatban már a másik él anyagleválasztása lesz domináns.
A blokkdiagramon belül bal oldalt felül található az első feltétel, vagyis annak eldöntése,
hogy a szerszámnak van-e ütése. A z1 és z2 paraméterek a kétélű mikromarószerszám éleinek
hosszát jelölik a szerszám forgási tengelyétől mérve. Amennyiben ezek megegyeznek, úgy a
szerszámnak nincs ütése, amelynek valószínűsége a korábban elmondottak alapján szinte elhanyagolható. Ennek ellenére a teljesség igénye miatt az általam szerkesztett blokkdiagram ezt a
lehetőséget sem zárja ki. Elvileg nemcsak a gyártáskor készülhet ütésmentes szerszám, hanem a
forgácsolás közben, a kopási és elhasználódási folyamatoknak köszönhetően is bármikor előállhat ez az állapot. Ebben az esetben mindkét él azonos mértékben halad előre, így azonos nagyságú anyagréteget választ le. Ennek ellenére két esetet különböztethetünk meg a megmunkáláshoz
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32. ábra: A valóságos fogankénti előtolás meghatározásának blokkdiagramja

beállított fogankénti előtolás nagyságától függően. Amennyiben ez nagyobb a minimálisan leválasztható forgácsvastagságnál, úgy az egy fogra eső valóságos előtolás nagysága megegyezik a
gépen beállított fogankénti előtolással, és természetesen mindkét él leválaszt anyagot. Ezzel ellentétben, ha a ténylegesen leválasztható anyagréteg vastagságánál kisebb értéket állítunk be,
úgy a szerszám nem képes minden fordulatban forgácsleválasztásra. Az egyes anyagrétegek – a
beállított előtolásnak megfelelően – fordulatonként halmozódnak, míg el nem érik a kritikus vastagságot. Ebben az esetben tehát az egész számú oszthatóság határozza meg az egyes anyagleválasztásokhoz szükséges fordulatok számát. Amennyiben ennek értéke páratlan, úgy mindig csak
az egyik él fogásba kerülésekor érjük el a minimálisan leválasztható anyagréteg vastagságát az
előtolásmennyiségek halmozódása során. Ha ez az érték páros, úgy erre felváltva kerül sor
mindkét él esetében.
Mint azt már leírtam, lényegesen bonyolultabb a helyzet akkor, ha a szerszám futása nem
központos, vagyis a két él különböző mértében halad előre az előtolással párhuzamosan. Ennek
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megfelelően különböző mértékben vesznek részt a forgácsleválasztásban, szélső esetben pedig
csak az egyik él dolgozik. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a szerszám ütésének mértéke hogyan viszonyul a minimális forgácsvastagsághoz.
Ha a szerszámnak ütése van, akkor először el kell dönteni, hogy a beállított fogankénti
előtolás kisebb-e az ütésnél. Ha igen, akkor csak az egyik – a nagyobb forgási sugárú – él fog
anyagot leválasztani. Ha a teljes fordulatra eső előtolásmennyiség, vagyis a beállított fogankénti
előtolás kétszerese nagyobb a minimális forgácsvastagságnál, akkor a valóságos fogankénti előtolásnak ez az érték felel meg. Ellenkező esetben a szerszám több teljes fordulatára van szükség
a tényleges anyagleválasztásig, így a valóságos fogankénti előtolás a teljes fordulatra eső
előtolásmennyiség egész számú többszöröse lesz.
A blokkdiagram következő feltételében az kerül eldöntésre, hogy a kisebbik forgási sugárú
él beállított fogankénti előtolása kisebb-e a minimális forgácsvastagságnál. Amennyiben igen,
úgy az előző elágazási ponttal ellentétben itt még mind a két él választhat le anyagot. Ez attól
függ, hogy a teljes fordulatra eső előtolásmennyiség hogyan viszonyul a minimális forgácsvastagsághoz. Ha nagyobb nála, akkor minden fordulatban történik anyagleválasztás, de a két él
közül mindig ugyanaz választja le a teljes fordulatra eső mennyiséget, a másik él csak súrlódik
az anyagon. Ha kisebb nála, akkor meg kell vizsgálni, hogy a kisebbik forgási sugárú élre eső
előtolásmennyiség kisebb-e, vagy pedig nagyobb annak az anyagrétegnek a vastagságánál,
amennyivel a minimális forgácsvastagság a teljes fordulatra eső előtolásmennyiség adott egészszámú többszörösénél nagyobb. Ha ez az előtolásmennyiség nagyobb, akkor az élek felváltva
választanak le eltérő vastagságú anyagréteget. A kettő közötti különbség megegyezik a szerszám
ütésének a nagyságával. Ellenkező esetben viszont mindig csak az egyik él kerül olyan helyzetbe, hogy az előtolásmennyiségek halmozódása után anyagot tud leválasztani. Ennek vastagsága a
teljes fordulatra eső előtolásmennyiség – a minimális forgácsvastagságot elérő vagy meghaladó –
egészszámú többszöröse lesz. Ha a bekezdés elején tárgyalt feltétel szerint a kisebbik él
előtoláshányada nagyobb, mint a minimális forgácsvastagság, úgy mindkét él mindegyik fordulatban választ le anyagréteget, melyeknek vastagsága a szerszám ütésének mértékével tér el
egymástól. Az összegük természetesen megegyezik az egy fordulatra eső előtolásmennyiséggel.
A bemutatott blokkdiagram feltételrendszerével a mikromarás egyedi körülményei pontosan nyomon követhetők. Egyik-másik feltételt az egyszerűsített algoritmizálás céljából akár öszsze is vonhatnánk, de az összevonás által a valóságos fogankénti előtolás szempontjából meghatározó tényezők közötti kapcsolatok logikus, fokozatos egymásra épülése lenne kevésbé áttekinthető.

33. ábra: Adott forgácsolási körülmények esetén számított valóságos fogankénti előtolások
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Ha a valóságos fogankénti előtolást adott bemenő feltételek mellett egy folytonos fogankénti előtolástartományon vizsgáljuk, akkor egy folytonos, jellegzetes lefutású, egyenes szakaszokból álló függvényt kapunk. Példaként vegyünk egy Ø300 µm átmérőjű, kétélű
mikromarószerszámot, melynek relatív ütése 1%. Ez azt jelenti, hogy a két él forgási sugarának
hányadosa 1,01, a kettő közötti méretbeli különbség pedig 1,5 µm. Tételezzük fel, hogy egy
adott pillanatban a szerszám éllekerekedési sugarától, valamint az anyagállapottól függően a
minimális forgácsvastagság 3 µm. Ezek mellet a feltételek mellett határozzuk meg a szerszám
valóságos fogankénti előtolási értékeit az fz=0–8 µm fogankénti előtolás tartományban. A blokkdiagram alapján végzett számítás eredményét a 33. ábra mutatja, külön színnel jelölve a két élre
vonatkozó értékeket. Látható, hogy a számítások szerint a minimális forgácsvastagságnál kisebb
anyagréteg nem kerül leválasztásra. A kisebbik élre eső – a szerszám ütéséből származó –
előtoláshányadnak és a minimális forgácsvastagságnak az összegétől kezdve (fz=3,75 µm) mindkét él választ le anyagot, méghozzá mindegyik fordulatban. A két él által leválasztott anyagréteg
vastagsága a szerszám ütésének mértékével tér el egymástól.
A 34. ábra két másik alapvető helyzet számítási eredményeit mutatja. A diagrammokon
az előzőekhez hasonlóan – különböző színekkel ábrázolva – a két él valóságos fogankénti előtolási értékei láthatóak a beállított fogankénti előtolás függvényében. Az ábra bal oldali diagramja
egy Ø150 µm átmérőjű, kétélű, 3% relatív ütésű mikromaró szerszám éleinek elméleti megmunkálási viszonyait mutatja, ahol a minimális forgácsvastagság feltételezett nagysága 2 µm. A számítás során alapul vett ütés 2,28 µm-es méretbeli eltérést jelent a két él sugarának nagyságában.
A folyamatábra alapján végzett számítások eredményeképpen megfigyelhető, hogy a
szerszámélek forgácsolási viszonyainak eltérő jellege hasonlóképpen alakul, mint az első példánál. Látható, hogy a minimális forgácsvastagságnál, vagyis 2 µm-nél kisebb méretű anyagréteget
egyik él sem választ le. Ahhoz, hogy egy fordulaton belül mindkét él anyagot válasszon le, a
számítások alapján 3,108 µm-nél nagyobb fogankétni előtolást kell beállítani, mely a minimális
forgácsvastagságnak és a kisebbik élre eső – a szerszám ütéséből származó – előtoláshányadnak
az összege.
A 34. ábra jobb oldali esetében szintén 2 µm-es minimális forgácsvastagságot feltételeztem
egy Ø150 µm átmérőjű szerszámmal történő mikroméretű szármarás vizsgálatánál. Ez a példa
azt a tanulságos esetet feltételezi, amikor a szerszám teljesen központosan fut, vagyis nincs eltérés a két él sugárirányú nagyságában, így kinematikai mozgáspályájában sem. Ez alapján azt
várhatnánk, hogy mindkét él azonos mértékben vesz részt a forgácsleválasztásban. A minimális
forgácsvastagságnál kisebb fogankénti előtolási értékek esetén azonban gyakori, hogy csak az
egyik él választ le az adott fordulatban anyagot. Emellett az alsóbb fogankénti előtolások tarto-

34. ábra: Számítási példák a valóságos fogankénti előtolások értékeire különböző forgácsolási
körülmények esetén
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mányában szembesülünk azzal a kísérletek során már tapasztalt ténnyel, miszerint csak több,
tényleges anyagleválasztás nélküli fordulat után történik meg a felhalmozódott anyagrétegek
leválasztása. A minimális forgácsvastagságnál nagyobb fogankénti előtolások beállítása esetén a
mikroméretű szármaró szerszám mindkét éle egyforma mértékben vesz részt az anyagleválasztási folyamatban.
Mikroméretű szármaráskor a ténylegesen leválasztott anyagréteg vastagsága – vagyis az
egy fogra eső valóságos előtolás – a mikromart hornyok alján kirajzolódó barázdák távolságából
határozható meg. A felállított modell akár visszafelé is alkalmazható, vagyis a karcolatok topográfiájából visszakövetkeztethetünk az adott helyhez tartozó pillanatnyi forgácsolási viszonyokra.
Megállapíthatjuk a szerszám pillanatnyi ütésének nagyságát, illetve következtethetünk az adott
viszonyokhoz tartozó minimálisan leválasztható forgács nagyságára is.

5.5. Forgácsolási erők alakulása mikroméretű szármaráskor
Mikromaráskor rendkívül fontos a forgácsoló
erő nyomon követése, mivel az a pillanatnyi erőadan
tok szolgáltatásán kívül számos jelenség előrejelzéséül és magyarázatául is szolgál. Mint azt majd látni
fogjuk, az erő folyamatos változásából következtetni
lehet a forgácsolási viszonyokra, az anyagleválasztásFf
ra, valamint a szerszám pillanatnyi állapotára. A
mikromaráskor fellépő forgácsolási erő vizsgálata,
ezáltal nagyságának és sajátosságainak megismerése
Fp
lehetővé teszi többek között a folyamat tervezését, a
vf
szerszámkopás csökkentését, valamint a későbbiek
F
folyamán a szerszámdeformáció kompenzálását.
Forgácsolási erőn a munkadarab szerszámra
Fv
kifejtett hatását értjük [BALI 1988]. Ez az eredő erő a
szerszámnak és a munkadarabnak az előtolásból adódó egymásra hatása nyomán ébred. A forgácsoló erővel ellentétes reakcióerő, amely a munkadarabra hat,
az ún. élnyomás (E) [WWW-4 2000]. Ez az erő szük35. ábra: Forgácsolási erőkomposéges a megmunkálandó anyag rugalmas és képlénensek értelmezése esztergálás esekeny alakváltozásához, az anyag forgácsként történő
tén (vf: előtolási sebesség, Fv: forgáleválasztásához. Az eredő forgácsolási erőt a térben
csolóerő, Ff: előtolóerő, Fp: passzív
három, egymásra merőleges vektoriális összetevőre
erő, F: eredő forgácsolási erő)
lehet felbontani. Ezt mutatja a 35. ábra a legáltalánoForrás: [WWW-4 2000]
sabb forgácsleválasztási eljárás, esztergálás esetében.
Magának az eredő forgácsoló erőnek a közvetlen meghatározására ritkán van szükség és lehetőség. Az erő-meghatározási módszerek (számítás, mérés) mindig a mozgásirányú komponensek meghatározására vonatkoznak, ezek ismerete
teszi lehetővé az eredő erő megadását is. Az eltérő kinematikai viszonyok miatt az eredő forgácsoló erő, valamint az egyes komponensek nagyságának és irányának változását eltérő módon
kell értelmezni a különböző forgácsleválasztási eljárások esetében.
Maráskor egyidejűleg több fog is fogásban lehet, így az egész szerszámra ható erőkomponenseket az egyes fogakra ható erőösszetevők vektoriális összegzésével lehet meghatározni, például:
z

Fv = ∑ Fvi ,
i =1

(10)
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ahol „i” a kapcsolási szám, vagyis az egyidejűleg forgácsoló fogak száma. Hagyományos méretű
marás esetén általában számolnunk kell ezzel a számmal. Figyelembe kell vennünk az erők számításakor és a marási folyamat dinamikai vizsgálatánál, hogy egyszerre több fog is választ le
anyagot. Mikroméretű szármarás esetén is hasonló az alaphelyzet, de mivel jelen pillanatban a
piacon elérhető mikromarószerszámok legnagyobb része kétélű, így egyen-, illetve ellenirányú
marásnál, valamint telibemarás esetén is egyszerre mindig csak egy fog van fogásban. Ennek
megfelelően az egy fogra ható forgácsolási erő pillanatnyi értéke megegyezik a szerszámra ható
forgácsolási erővel. Ebből következik, hogy a disszertációmban vizsgált kétélű
mikromarószerszámok esetében külön is elemeznünk kell az egy fogra eső forgácsolási erőt,
amelynek nagysága – a változó forgácskeresztmetszetnek megfelelően – időben folyamatosan
változik 0–Fmax között [HORVÁTH 1995]. Bár marásnál dinamikus igénybevételről van szó, a
szerszám terhelhetősége és a forgácsolási folyamat szempontjából az állandóan változó erő maximális értékének kitüntetett jelentősége van. Ez az érték mindenek előtt a beállított forgácsolási
paraméterektől, a munkadarab anyagától, valamint a szerszám geometriájától, anyagától, illetve
kopottsági állapotától függ.
A marási folyamatra jellemző eredő forgácsolási erőt két koordinátarendszerben célszerű
egymásra merőleges komponensekre felbontani és összetevőit értelmezni: a munkadarabhoz,
valamint a szerszámhoz kötött koordinátarendszerekben. A marószerszámmal együtt forgó koordinátarendszerben az Fv (forgácsoló erő), Fvn (normálerő) és Fp (passzíverő) összetevőket, a
megmunkálandó darabhoz kötött (álló) koordinátarendszerben pedig az Ff (előtolóerő), Ffn (előtoló-normálerő) és Fp (passzív erő) összetevőket értelmezzük. A szerszámhoz kötött koordinátarendszer komponenseinek vektoriális eredője az F (eredő forgácsolási erő). Nagyságában megegyezik és pontosan az ellentétes irányba mutat a munkadarabhoz kötött rendszerben értelmezett
erőösszetevők vektoriális eredője. Ez tulajdonképpen az élnyomás, a szerszám által a munkadarabra kifejtett erő. A forgácsoló erő (Fv) a szerszám munkadarabbal vett érintkezési pontját tekintve mindig a szerszám érintőjével, a normálerő (Fn) pedig rá merőlegesen, a szerszám sugarával esik egy irányba. Míg ezeknek az erőkomponenseknek az iránya időben állandóan változik,
addig a munkadarabhoz kötött koordinátarendszerben értelmezett erőösszetevők iránya időben
állandó, illetve legfeljebb előjelet vált. A passzíverő mindkét rendszerben a szerszám hossztengelyével párhuzamos, irányuk időben állandó, nagyságának abszolút értéke pedig megegyezik. A
két különböző koordináta rendszerben értelmezett erőkomponenseket lehet a szerszámra és a
munkadarabra vonatkozóan is tekinteni, ebben az esetben ezek iránya pont ellentétes egymással.
Ebből következik, hogy mind az élnyomást, mind pedig az eredő forgácsolási erőt származtatni
lehet mozgó, illetve álló koordinátarendszerben értelmezett komponensekből is.
Az erők ismerete mindenekelőtt a rendszer elemeinek a terhelése szempontjából lényeges.
Ennek megfelelően mikroméretű szármarásnál három körülmény jelentőségét emelem ki:
1. a mikroméretű marószerszám kritikus terhelhetőségét,
2. a megmunkált munkadarab rendkívül kis struktúráinak szilárdsági határát, valamint
3. a precíziós, nagyfordulatszámú főorsó terhelhetőségét.
A mikromarószerszám rendkívül kis inerciájú. Dinamikai viselkedésének, élettartamának
és megmunkálási pontosságának szempontjából lényeges a szerszámot terhelő erők ismerete és
vizsgálata. Mikromaráskor az esetek nagy részében a minél finomabb struktúrák kialakítása a
feladat. Mivel a szerszám is erőt fejt ki a munkadarabra, így a forgácsolási paraméterek és a
megmunkálási stratégia megválasztásánál a mikromart struktúra véges szilárdságát is figyelembe
kell vennünk. A mikroméretű szármarási műveletekhez lég-, illetve kerámia csapágyazású főorsókat alkalmaznak. Ezek teljesítménye és mechanikai merevsége erősen korlátozott, kizárólag az
ésszerűen megválasztott forgácsolási körülmények között biztosítják a megfelelő pontosságot és
élettartamot.
Mikroméretű szármaráskor a forgácsolási erőkomponenseket az előbb ismertetett három
tényező közül elsősorban a kísérletekhez alkalmazott – 150 µm, 300 µm és 600 µm átmérőjű –
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szerszámok korlátozott merevsége és szilárdsága szempontjából célszerű elemezni és értelmezni.
A kísérletek közben regisztrált erőterhelési diagram azonban nem csak ezeknek az erőkomponenseknek – a szerszám terhelése szempontjából lényeges – pillanatnyi nagyságát szolgáltatja,
hanem annak alapján a mikromarás folyamatára és eredményére nézve is számos lényeges következtetés vonható le.
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36. ábra: Mikromarási folyamat erőösszetevőinek értelmezése

A mikromarószerszám terhelésének és terhelhetőségének a vizsgálatakor elegendő a szerszám hossztengelyére merőleges síkban értelmezett erőkomponenseket számításba venni, a paszszív erő szerepe elhanyagolható. Ezeknek az erőkomponenseknek, valamint az eredő erőknek a
helyzetét a 36. ábra mutatja. Az ábrán a szerszámra ható erőkomponenseket folytonos vonallal, a
munkadarabra hatókat pedig szaggatott vonallal jelöltem. Mivel a munkadarabhoz kötött koordinátarendszerben értelmezett Ff és Ffn erőkomponensek iránya az időben állandó, így azok viszonylag könnyen mérhetők mikroméretű szármaráskor is megfelelő erőmérők segítségével. A
forgó szerszámhoz kötött koordinátarendszerben értelmezett Fv és Fvn erőkomponensek közvetlen mérése azonban a kicsiny méretek miatt ennél lényegesen nehezebb. Mikromarási kísérleteim közben én is az álló koordinátarendszerben értelmezett előtolás irányú, valamint az arra merőleges erőkomponenseket mértem. Ezek ismeretében a szerszámhoz kötött, mozgó koordinátarendszerben értelmezett erőösszetevők is meghatározhatók az ismert koordináta-transzformációs
eljárás segítségével [BALI 1988]. A feladathoz minden esetben síkbeli átalakításra van szükség,
mivel a szerszám tengelyével párhuzamos erőösszetevők abszolút értéküket tekintve azonosak:

Fv = F f ⋅ cosϕ + F fn ⋅ sinϕ

(11)

Fvn = F f ⋅ sinϕ − F fn ⋅ cosϕ

(12)

⎡ Ff ⎤
⎡ Fv ⎤
M
=
⎢F ⎥
⎢F ⎥
⎣ vn ⎦
⎣ fn ⎦

(13)

Ugyanezt mátrix alakban felírva:

⎡cosϕ
M =⎢
⎣ sinϕ

sinϕ ⎤
− cosϕ ⎥⎦

(14)

Az erőmérések során rögzített adatsor tulajdonképpen egy periodikus jelfolyam, mely a
kétélű szerszám forgása nyomán kialakuló terhelés állandó változását írja le. A szerszám éleinek

5. FÉMES ANYAGOK MIKROMÉRET SZÁRMARÁSA

49

periodikus fogásba kerülése jelenti a jel fő frekvenciakomponensét. Erre az alapjelre további,
egyéb behatásokból származó jelek szuperponálódnak, melyek lehetnek periodikusak és véletlenszerűek. Ezek egyrészt a szerszám és a munkadarab kölcsönhatásából származnak (pl. szilárd
oldatos ötvözetek esetén a különböző orientációjú és eltérő mértékben felkeményedett szemcsék
átvágása, heterogén ötvözetek esetén az eltérő tulajdonságú fázisok közötti áthaladás, stb), másrészt a rendszer egyéb zavaró jeleinek az eredménye (pl. rezgés, hálózati frekvencia, stb.).
A 37. ábra bal oldali diagramjain a mikromarási kísérleteim során regisztrált egyik jellegzetes erőlefutás látható. A korábbiaknak megfelelően az előtoláserőt (Ff), valamint az arra merőleges erőkomponenst (Ffn) rögzítettem. Az adott kísérletet egy ∅300 µm átmérőjű szerszámmal,
fz=3 µm, ap=15 µm és n=30.000 1/min beállított paraméterekkel végeztem Ck45 M450 jelű
anyagon. Az ábra első képének erő–idő diagramja a bekapcsolt rendszer alapállapotának a jelét
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37. ábra: Mikromarási folyamat szűrés előtti és szűrés utáni erődiagramjai a gép bekapcsolt állapotában (1. szakasz), mozgó asztal mellett (2. szakasz) és megmunkálás közben (3. szakasz)
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38. ábra: Az előtolás irányú, valamint az arra merőleges irányú erőszignál FFT diagramja jelszűrés előtt. 1. szakasz: egyhelyben forgó szerszám; 2. szakasz: előtoló mozgás;
3. szakasz: szerszám fogásban. Forgácsolási paraméterek: Ck45 M450, ∅300 µm, fz=3 µm,
ap=15 µm, n=30.000 1/min, vc=28 m/min

mutatja (1. szakasz), a második kép ugyanannak a jelnek az asztalmozgatás bekapcsolása utáni
módosulását jellemzi (2. szakasz). A harmadik, legalsó képen pedig a már fogásban lévő szerszám esetén mért erőlefutás diagramja látható (3. szakasz). A 38. ábra ezeknek az Ffn és Ff erőkomponenseknek a gyors Fourier-transzformációval készített frekvenciaspektrumait mutatja
mindhárom állapotra vonatkozóan. A diagram tanulmányozása alapján megállapítható, hogy
mindkét erőösszetevő 500 Hz-nél, illetve 1000 Hz-nél jelentkező csúcsai a kétélű marószerszám
n=30.000 1/min-es fordulatszám melletti megmunkálásából adódnak, és a várakozásnak megfelelően ezek jelentik a frekvenciaspektrumok domináns frekvenciáit. Ezen kívül azonban két másik jellegzetes frekvenciájú rezgés is jellemzi a megmunkálást: egyrészt 50 Hz-nél, másrészt pedig a 80-100 Hz-es tartományban. Az első egyértelműen az elektromos hálózat frekvenciája,
melyet a már bekapcsolt, de még előtolómozgás nélküli állapot is mutat. A 80–100 Hz-es tartományon belül tulajdonképpen nem egyetlen csúcs jelentkezik, hanem egymás mellett több is.
Ezek a mikroméretű szármarásra, illetve annak körülményeire vezethetők vissza. A 38. ábra
FFT-diagramjai alapján látható, hogy a kérdéses rezgések frekvenciacsúcsai az ábrán bejelölt 2.
szakaszban jelennek meg, így azok feltehetőleg az előtolásból, pontosabban a mozgó asztal rezgéseiből erednek. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy ezek a frekvenciacsúcsok az előtolás irányában nagyobb amplitúdójúak. A bemutatott alsó tartományú rezgések jól láthatók közvetlenül
az erődiagramon is, annak hullámzását okozva. Ezek a zavaró rezgések megváltoztatják a konkrét anyagleválasztásból származó jelfolyamot, így megnehezítik a lejátszódó folyamatok értelmezését. Mindezek nyomán a 250 Hz alatti frekvenciákat kiszűrtem a regisztrált jelből. Ehhez a
DasyLab programon belül egy 250 Hz-es aluláteresztő szűrő modult iktattam be a jelfeldolgozás
folyamatába. A 37. ábra jobb oldali diagramjai mutatják a már jelszűrésen átesett, különböző
esetekre vonatkozó erőmérési adatokat. Mind a szűrt erőmérési szignálok, mind pedig a hozzájuk
tartozó FFT diagramok (39. ábra) alapján egyértelmű, hogy az alsó tartománybeli zavaró rezgé-
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39. ábra: Az előtolás irányú, valamint az arra merőleges irányú erőszignál FFT diagramja jelszűrés után. 1. szakasz: egyhelyben forgó szerszám; 2. szakasz: előtoló mozgás;
3. szakasz: szerszám fogásban. Forgácsolási paraméterek: Ck45 M450, ∅300 µm, fz=3 µm,
ap=15 µm, n=30.000 1/min, vc=28 m/min

sek kiszűrésével a jelfolyam kisimult, de továbbra is tartalmazza azokat a magasabb frekvenciájú
rezgéseket, melyek az anyagleválasztási folyamatból származtathatóak.
A 40. ábra az előzőekben vizsgált, már szűrt erőlefutás egyik találomra kiválasztott részletét mutatja. Az ábra alapján megállapítható, hogy jól elkülönülnek egymástól a kétélű szerszám
felváltva történő fogásba kerülései, illetve az erőlefutás megfelel a marás kinematikájából következően pillanatról-pillanatra változó forgácskeresztmetszetnek. Az erőmérési szignál csúcsai
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40. ábra: Mikromarás erődiagramja (Ck45 M450, ∅300 µm, fz=3 µm,
ap=15 µm, n=30.000 1/min, vc=28 m/min)
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0,001 s-onként követik egymást, vagyis egy fog fogásban töltött ideje megfelel a beállított fordulatszámból (n=30.000 1/min) számolhatóval. Ez a megállapítás valamennyi erődiagram estében
igaz az adott fordulatszámra vonatkozóan. Az egyes ciklusokhoz tartozó időskála egyenesen
arányosan írható át szögelfordulásra. A szerszám teljes körülfordulásán belül a 0–180°-ig tartó
szakasz az egyik él, a 180–360°-ig tartó szakasz pedig a vele átellenesen elhelyezkedő másik él
fogásban eltöltött idejét jelenti. A következő fordulatban aztán megint az első él kezd be. A vizsgált esetben tehát az előző ábrán bejelölt t=0,001 s hosszúságú szakaszt lehet 0–180°-ig, a rákövetkezőt pedig 180–360°-ig felosztani.
A hagyományos forgácsolási eljárásoknál gyakran alkalmazott, a forgácsolási keresztmetszetet, valamint a forgácsolási körülményeket alapul vevő erőszámítási képlet alakja [KIENZLE
1952, VICTOR 1956]:
F = a ⋅ h1−mc ⋅ k c1.1 ⋅ K

(15)

Általánosságban megállapítható, hogy a képlettel számolt forgácsolási erő nagyságrendileg megegyezik a mikromarási kísérleteknél mért adatokkal, azonban minden esetben nagyobb annál. Az
eltérés nagysága 25–50%, mely minden valószínűség szerint a táblázatokból vett [REICHARD
1994], a hagyományos méretű forgácskeresztmetszetekre vonatkozó fajlagos forgácsoló erő
(kc1.1) következménye. Az előzőekből világosan következik, hogy a mikromarási kísérletek erőméréséből származó szignál a nagyságrendjét és alakját tekintve a valósággal teljes mértékben
összeegyeztethető. A mért erődiagramok részletes elemzése olyan egyedi jelenségekre is felhívja
a figyelmet, amelyek a hagyományos méretű megmunkáláskor nem, vagy csak alíg tapasztalhatók.
A marási folyamat során a szerszám élei ciklois hurkok mentén haladnak előre az előtolás
irányában. Már korábban megállapítottuk, hogy ennek következtében a leválasztandó anyagréteg
vastagsága, és így a szerszámra ható erő is pontról-pontra változik. A maráskor érvényes erőviszonyok elméleti tárgyalása során általában a szerszám érintőjének irányába mutató forgácsolási
erő (Fc) lefutását ábrázolják, egy közel szinuszos görbével közelítve [HORVÁTH 1995]. Ez a hagyományos méretű forgácsleválasztáskor helyesen közelíti meg a valóságot. Mikroméretű szármarási kísérleteim alapján azonban megállapítható, hogy az erőlefutás nem teljes mértékben felel
meg annak, ami a forgácskeresztmetszet változásából várható lenne. Ennek okai is a mérettartománybeli különbségekben keresendők. Szerephez jut ebben többek között a minimális forgácsvastagság elmélete, a karcsú marószerszám rezgései, valamint a szerszám ütése.
A vizsgált mérettartományban lényeges különbségek figyelhetőek meg a szerszám két élének forgácsolási viszonyaiban. A szerszám ütése, illetve eltérő mértékű kopása azt eredményezi,
hogy az egyik él intenzívebben vesz részt a forgácsolásban, mint a másik, sőt adott esetben az
egyik él választja le egy körülfordulás alatt a két élre eső előtolási mennyiséget. Mivel a forgácsolási erő adott anyag és szerszámállapot esetén elsősorban a forgácskeresztmetszet nagyságától
függ, ezért ezt az élet, és rajta keresztül az egész szerszámot lényegesen nagyobb erőterhelés éri,
mint az a beállított fogankénti előtolásból következne. A fogak eltérő mértékű fogásba kerülése
jól nyomon követhető az erőmérési diagramokon, amit már az 5.4. fejezetben, a valóságos fogankénti előtolás tárgyalásával kapcsolatban részletesen elemeztem. A megmunkálási paraméterek, a szerszám ütése, a minimális forgácsvastagság és a ténylegesen leválasztott anyagréteg között megállapított összefüggések érvényességét az erőmérési diagramok vizsgálatai is alátámasztják.
Mint az a fejezet elején látható volt, az eredő forgácsolási erő mind a munkadarabhoz,
mind pedig a szerszámhoz kötött koordinátarendszerben felbontható egymásra merőleges komponensekre, a kettő közötti átszámítás koordináta-transzformáció segítségével lehetséges. A 41.
ábrán látható a mikromarási kísérletek közben regisztrált, a munkadarabhoz kötött koordinátarendszerben értelmezett előtolás irányú (Ff), valamint az arra merőleges erőkomponens (Ffn) lefutásának egyik jellegzetes részlete, illetve az ezekből átszámított, a forgó
mikromarószerszámhoz kötött rendszerben értelmezett forgácsoló erő (Fv) és normálerő (Fvn) is.
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41. ábra: Az eredő forgácsolási erőnek, valamint a két koordinátarendszerben felbontott erőkomponenseinek mért lefutása mikroméretű szármarás esetén (Ck45 M450, ∅300 µm, fz=3 µm,
ap=15 µm, n=30.000 1/min, vc=28 m/min)

Az erőkomponensek vektoriális összegzése mindkét esetben ugyanazt az eredő forgácsolási erőlefutást (F) szolgáltatja. A 41. ábra bal felső diagramja alapján megfigyelhető, hogy a forgácsoló
erő (Fv) végig pozitív annak az élnek az esetében, amelyik a teljes fordulatra eső
előtolásmennyiséget leválasztja (0–180°), ezzel szemben a másik élnél inkább egy, a nulla érték
körüli erőingadozásról beszélhetünk, vagyis negatív irányú kitérés is tapasztalható. A szerszám
ütése miatt ez az él főként csak anyagdeformációt okoz a munkadarabon, illetve maga a szerszám is rugalmasan kitér, mivel a rá eső előtolásmennyiség nem éri el a minimálisan leválasztható anyagréteg vastagságot. Főként a rugalmas deformáció, valamint a rezgés okozhatja a negatív
irányú erőkitéréseket.
A 42. ábra az előzőekben bemutatott (lásd 40. ábra), véletlenszerűen kiválasztott, de általánosnak mondható erőmérési görbe alapján ábrázolt, az előtolás irányú, valamint az arra merőleges erőkomponensek vektoriális összegzése nyomán kapott, a szerszám egy körülfordulása során
érvényes nagyság és irány szerinti erőlefutás látható. A diagram a mikromarószerszám élének
pillanatnyi pozíciójában mutatja a szerszám és a munkadarab egymásra hatása nyomán ébredő
eredő forgácsolási erőt a munkadarabra vonatkozóan. Az eredő erő nagyságának és irányának
minden egyes pontban a vázolt koordinátarendszer origójából az adott pontba mutató vektor felel
meg. A szerszámél pozíciójának pontos hozzárendelése a regisztrált erőmérési diagramok egyes
pontjaihoz nehézségeket okozhat. A szerszám egy körülfordulásának kezdeti (0°) pillanataként
célszerűen azt a pontot választottam, ahol a szerszám és a munkadarab érintőpontjából a szerszám középpontjába húzott sugár merőleges a horony falára. Ez a szerszám adott élének fogásba
kerülési kezdőpontja, ahol a forgácsvastagság pillanatnyi értéke nulla. Az ennek a pontnak megfelelő erőmérési értéket kell megtalálni a regisztrált jelfolyamban. Ehhez mindenekelőtt a marási
folyamat kinematikáját kell alapul venni, megvizsgálni azokat a jellegzetes tényezőket, amelyek
valamilyen módon összeegyeztethetők az erőfolyam alakulásával, valamint összetéveszthetetlenül egyedi momentumokat kijelölni. A szerszám forgásából következően az előtolás irányú erőkomponens a szerszám 90°-os pozíciójánál elméletileg irányt vált. Mivel a forgácsolási erő a
forgácsvastagsággal egyenesen arányosan változik, így annak a szerszám éle által befutott ciklois
szerinti alakulását is alapul vehetjük. Eszerint az előtolás irányú komponens rövid erőnövekedés
után egészen nulláig csökken, majd az egyenirányú oldalon az előzővel ellentétes irányban növekszik, míg végül a forgácsvastagság változásának megfelelően visszaugrik nullára. Az előtolásra merőleges komponens a szerszám bekezdése után elméletileg folyamatosan növekszik, a
szerszám 90°-os pozíciójánál éri el maximumát, ahonnan kezdve folyamatosan csökken nulláig.

5. FÉMES ANYAGOK MIKROMÉRET SZÁRMARÁSA

54

0° 90° 180° 270° 360°
Ffn [N]

Ff [N]
Ff [N]

1. él

0°
180°

270°
90°

2. él

Ffn [N]
42. ábra: A munkadarabra ható eredő forgácsolási erő mikroméretű szármaráskor a szerszám
egy körülfordulása során (Ck45 M450, ∅300 µm, fz=3 µm, ap=15 µm, n=30.000 1/min,
vc=28 m/min)

Természetesen a mikromarás körülményei erőteljesen befolyásolják ezeket az elméleti lefutásokat, de ennek ellenére viszonylag pontosan beazonosíthatók a szerszám különböző szögelfordulási helyei a regisztrált erődiagramon. Az előzőek figyelembe vételével néhány kitüntetett pozíciót be is jelöltem a 42. ábrán. Mivel a helyek beazonosítása némi bizonytalansággal párosul,
ezért megjelöltem azokat a tartományokat is, amelyeken belül a megadott pozíciók esetleg változhatnak.
A 42. ábra diagramjából is jól látszik, hogy a forgácsoló erő nagysága sok tekintetben eltér
attól az elméleti lefutástól, amelyet a leválasztandó anyagréteg változó vastagságából adódóan
várnánk. Ennél az ábrázolásnál is egyértelműen elkülönül egymástól a két él forgácsolásából
eredő erőterhelés. A két koncentrikus erőlefutási forma között egy viszonylag rövid idő alatt
lejátszódó erőváltozási átmenet biztosít folyamatos kapcsolatot. A mikromarószerszám tehát az
ütés miatt az előre eltervezettnél lényegesen nagyobb dinamikus igénybevételnek van kitéve.
Az erőmérések arra is rávilágítanak, hogy a forgácsolóerő egy adott szerszámmal való
megmunkálás előrehaladtával fokozatosan nő. Ez a hagyományos méretű forgácsleválasztáshoz
hasonlóan egyértelműen a szerszám kopásának és folyamatos tönkremenetelének a következménye. Ennek szemléltetésére egy külön kísérletsorozatot végeztem, amelynek keretén belül a forgácsolásban eltöltött bizonyos időközönként elektronmikroszkóppal vizsgáltam a
mikromarószerszám pillanatnyi kopottsági állapotát. A kísérletnél egy Ø300 µm átmérőjű
mikromarószerszámmal, valamint vc=28 m/min, fz=3 µm, ap=20 µm paraméterekkel munkáltam
meg Ck45 M450-as anyagot. A kísérlet során egymással párhuzamos hornyokat mikromartam.
Így módom volt annak vizsgálatára is, hogy az anyagba történő egymásutáni bekezdések milyen
hatással vannak a forgácsolóerő változására. A 43. ábra a szerszám elhasználódottsági fokának,
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43. ábra: A mikromart horony felületi érdességének, a forgácsolási erőnek és a szerszám
kopottsági állapotának változása a mikromarási folyamat során
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vagyis az éltartam százalékos mértékének a függvényében mutatja a megmunkált felület minőségének változását, a szerszám kopottsági állapotát, valamint az adott értékelési ponthoz tartozó
forgácsolási erőkomponensek (Ff és Ffn) nagyságát.
Érdemes közelebbről is megvizsgálni az erőnövekedés jellegét. Ehhez a regisztrált erőkomponensek vektoriális összegzéséből adódó eredő forgácsolási erőjelet felosztottam 0,1 s-os
időtartományokra, majd ezek helyi maximális értékeit ábrázoltam a szerszám éltartamának függvényében (44. ábra). Ez az ábra is az erő folyamatos növekedését igazolja, amelyen belül kétféle
változás figyelhető meg. Egyrészt tapasztalhatunk egy, a szerszám egy fogásán belüli erőváltozást, másrészt pedig a különböző fogások közötti erőnövekedést. A mikroméretű szármarási kísérleteim azt mutatják, hogy a szerszám egy-egy fogásvételi szakaszán belüli erőváltozás csak
kis mértékű növekedést, vagy esetleg stagnálást mutat. Tapasztalataim szerint ez a fajta erőnövekedés a legelső fogásvétel során általában nagyobb, mint a későbbi fogásvételi szakaszok alatt. A
szerszám teljes forgácsolási útját tekintve lényegesen nagyobb a változás egy-egy új bekezdés
esetén, amikor is akár 10–50%-os mértékű erőnövekedéssel is számolnunk kell. Az erőmérési
diagramok alapján megállapítható, hogy egy-egy bekezdésen belül az első néhány fordulat a legkritikusabb, mivel itt az eredő forgácsolási erő értéke minden esetben – a környezetéhez képest –
kiugró csúcsot mutat. Ennek többek között az lehet az oka, hogy a mikromarószerszámnak az
anyagba történő behatoláskor egy módosult tulajdonságú felületi réteget is át kell vágnia. Mindezek alapján mikroméretű szármaráskor a szerszám megóvása érdekében rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő bekezdési stratégia alkalmazására és a megmunkálandó felület
megfelelő előkészítésére.
Valamennyi kísérletemnél azt tapasztaltam, hogy a vizsgált szerszámok éltartama az adott
paraméterek mellett egységes képet mutat, korai szerszámtörés egyetlen esetben sem fordult elő.
A mikromarási kísérletek alapján optimálisnak ítélt forgácsolási paraméterek beállításakor a teljesen ép szerszámra ható forgácsoló erő a szerszám éltartama folyamán, jellemzően mindig 100–
200% közötti mértékben nő a törés bekövetkeztéig. Ez azt jelenti, hogy a a kezdeti forgácsoló
erő a mikromarószerszám teljes forgácsolási útja alatt végbemenő kopása nyomán legalább megduplázódik, mielőtt a törés bekövetkezne, de a kezdetinél háromszor nagyobb terhelést a szerszám általában már nem visel el. Természetesen szélsőséges paraméterek választása a rendkívül
karcsú szerszám azonnali tönkremenetelét okozza. A szerszám törése minden esetben a szerszámcsúcs tövében, a kúpos átmenet végénél történik, amit általában egy jól látható erőterhelési
csúcs kísér.
A mért forgácsolási erők, valamint a tapasztalt erőnövekedés – adott anyag és szerszám
esetében – alapul szolgálhat a megfelelő forgácsolási paraméterek megválasztásához, illetve
megmunkálás közbeni on-line erőmérés útján azok megfelelő mértékű korrigálásához is. Mivel a
szerszámtörés
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44. ábra: A szerszámra ható forgácsoló erő növekedése a szerszám
éltartamának függvényében (Ck45 M450, ∅300 µm, fz=3 µm, ap=20 µm,
n=30.000 1/min, vc=28 m/min)
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szerszámok kopása nyomán bekövetkező erőnövekedés egységes és karakterisztikus, ezért folyamatos erőmérés segítségével következtetni lehet a szerszám pillanatnyi állapotára, a megmunkálási minőségre, valamint a törés bekövetkezésére. Így az erőjel, illetve annak megfelelő
módon történő feldolgozása a hagyományos méretű megmunkáláshoz hasonlóan alkalmas a folyamat nyomon követésére. Szalay Tibor a hagyományos méretű marással kapcsolatban részletesen foglalkozott a törés- és kopásfelügyeletei stratégiákkal [SZALAY 2001]. Olyan stratégiát ismertet, amely a folyamat változásait követve a döntési táblát és a szabályokat dinamikusan változtatja. A későbbiekben célszerűnek látom annak vizsgálatát, hogy a hagyományos méretű forgácsleválasztásban bevezetett felügyeleti és szabályozási rendszerek mennyiben alkalmazhatók a
mikroméretű szármarás esetére.

5.6. Az anyagleválasztás folyamata mikroméretű szármaráskor
A gépgyártástechnológia területén az elmúlt több, mint száz évben számtalan forgácsoláselméleti modell született az anyagleválasztás megfelelő leírása céljából [SPATH 1996]. A modellek egy része már a vékony-forgácsleválasztás folyamatának leírására vonatkozik, melyek többek
között a végeselemes és az ún. molekuladinamikai eljárást vették alapul [MORIWAKI 1993,
SZABÓ_O 2000A, SZABÓ_O 2000B]. Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a vékonyforgácsolás mérettartománya is több nagyságrendet foglal magába. Míg mikroméretű szármaráskor 1
mikrométer körüli leválasztandó anyagréteg vastagsággal kell számolnunk, addig a gyémánt
szerszámmal rézen végzett ultraprecíziós forgácsleválasztásnál akár több nagyságrenddel is kisebbel. Az elméleti vizsgálódások nagy része is főként az ultraprecíziós, gyémánt szerszámmal
végzett forgácsleválasztásra vonatkozik.
Ennek a fejezetnek a célja a mikroméretű szármaráskor történő anyagleválasztásnak és
sajátosságainak gyakorlati szemszögből történő vizsgálata, elsősorban a mért erőlefutás alapján.
Mint azt már a korábbi fejezetekben láttuk, a mikromarási folyamat teljes megértéséhez a méretcsökkenésből származtatható sajátosságok miatt elengedhetetlen az egymás utáni szerszámfordulatok együttes vizsgálata. A minimális forgácsvastagság elmélete, valamint a
mikromarószerszám relatíve jelentős mértékű ütése következtében a ténylegesen leválasztott
anyagréteg vastagsága eltér a beállított fogankénti előtolástól, az egyes élek eltérő mértékben
vesznek részt a forgácsleválasztásban és anyagleválasztás nélküli fordulatok is követhetik egymást. Emellett azonban lényeges azoknak a fordulatoknak a részletes elemzése is, amelyekben a
konkrét anyagleválasztás megtörténik, függetlenül attól, hogy ez a beállított optimális paramétereknek köszönhetően minden fordulat esetén kétszer lejátszódik, vagy pedig az
előtolásmennyiségek halmozódásával csak a minimális forgácsvastagság elérése, vagy meghaladása után. A továbbiakban tehát a kétélű mikromarószerszám egy fél fordulatát vizsgálom, vagyis egy él forgácsleválasztási viszonyait.
Az erőmérés csatornánkénti 50.000 Hz-es mintavételezési frekvenciája lehetővé teszi a
szerszám egy körülfordulásának részletes vizsgálatát is. A megfelelően finom felbontás nemcsak
a forgácsolási erő mikromarásra jellemző lefutását szolgáltatja, hanem ezen belül rámutat a kisebb, esetleges erőeltérésekre is, melyek a helyi instabilitások következményei. Ilyen instabilitást
okozhat pl. a szerszám kopásából adódó véletlenszerű eltérés, a megmunkált anyag rugalmas és
képlékeny deformációja, a szerszám rugalmas deformációjából adódó erőlökések, valamint az
anyagszerkezet hatása. Az utóbbin a megmunkált anyag szövetszerkezeti inhomogenitása és anizotrópiája értendő. Állandó változást jelent a sokkristályos anyag különböző orientációjú szemcséinek egymás utáni megmunkálása, valamint a szemcsehatár, heterogén szövetszerkezet esetén
pedig a fázishatár átvágása.
Mindezek előrebocsátásával vizsgáljuk meg a szerszám egy fél fordulatát, vagyis az egyik
él anyagleválasztási folyamatának ciklusát részletesen is! Egy ilyen fél fordulathoz tartozó átlagos erőmérési ciklus látható a 45. ábrán a 0–180°-ig futó szögelfordulás függvényében. Az adott
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45. ábra: A mikromarószerszám egyik éle által végzett forgácsleválasztás erőlefutása a szögelfordulás függvényében (Ck45 M450, ∅300 µm, fz=3 µm, ap=15 µm, n=30.000 1/min,
vc=28 m/min)

diagram Ck45 M450 jelű anyag vc=28 m/min, fz=3 µm és ap=15 µm paraméterekkel végzett
mikroméretű szármarására vonatkozik. A szögelfordulást az 5.5. fejezetben részletezett meggondolások alapján rendeltem hozzá az erőjelhez. A 0°-nak – értelemszerűen – a megmunkálandó
horony ellenirányú oldalának hosszanti érintőpontját választottam.
A mikroméretű szármarással kapcsolatos eddigi tapasztalataim, a mikromart hornyokról
készített mikroszkópos felvételek, valamint nem utolsó sorban az erőmérési diagramok alapján
szerkesztettem meg a 46. ábrát. Az ábra a mikromarószerszám egyik élének anyagleválasztási
folyamatát mutatja kitüntetett pozíciókban, a 45. ábra fél fordulathoz tartozó erőmérési diagramja alapján. A kitüntetett helyzeteket a 45. ábrán is bejelöltem.
A mikroméretű marószerszám körülfordulásának 0° és 90° közötti szakaszában ellenirányú
marási feltételek érvényesülnek. A szerszám éle a bekezdés pillanatában még nem képes anyagot
leválasztani, ennek ellenére a szerszám rugalmas, valamint a munkadarab rugalmas és képlékeny
deformációja miatt kétirányú erőterhelés jelentkezik (1. pozíció). A relatíve nagy éllekerekedésű
szerszám az anyagot kitérítésre kényszeríti, mely a számára szabad irányban – hátrafelé és felfelé
– rugalmasan deformálódik, illetve megfolyik. A bekezdés pillanatában az egymásra merőleges
erőkomponensek közel azonos nagyságúak. A geometriai és kinematikai viszonyokból adódóan
az előtolás irányú erőkomponens a szerszám élének előrehaladtával folyamatosan nő, míg a rá
merőleges irányú komponens folyamatosan csökken (2. pozíció). A 0° és 90° közötti tartományban lesz egy olyan pont, ahol az addigi kizárólagos anyagdeformáció mellett a minimálisan leválasztható anyagréteg vastagságának elérése után megindul az anyagleválasztás is (3. pozíció). Ez
a pillanat az előtolásra merőleges irányú erőkomponens irányváltását is jelenti egyben, vagyis
ekkor a forgácsolóerőt kizárólag az előtolás irányú erőkomponens szolgáltatja. Ennek oka az,
hogy megindul a leválasztott anyagnak a szerszám homlokfelülete irányába történő távozása,
amin keresztül a forgó szerszám az eddigiekkel ellentétes irányú normál erőt ébreszt a rendszerben. A két ellentétes irányú erő pillanatnyi egyensúlya után a leválasztott anyagréteg vastagságának folyamatos növekedésével egyre inkább az anyagleválasztás kerül túlsúlyba, meghatározva
ezzel a normál erő továbbiakban érvényes irányát és folyamatos növekedését (4. pozíció). 90°nál éri el a szerszám a beállított fogankénti előtolást, illetve halmozott forgácsleválasztás esetén
az adott viszonyokra jellemző valóságos fogankénti előtolást. Ebben a pillanatban a
forgácsolóerő megegyezik az előtolásra merőleges irányú erőkomponens maximumával, mivel
az előtolás irányú komponens ekkor vált irányt (5. pozíció). A szerszám továbbfordulásával a
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vizsgált élen az egyenirányú marás feltételei teljesülnek, a leválasztandó anyagvastagság folyamatosan csökken. Ennek ellenére a forgácsleválasztás nem fejeződik be a minimálisan leválasztható anyagréteg elérésével, hanem folyamatos a szerszám kilépéséig. Ennek megfelelően 90° és
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46. ábra: A mikroméretű szármarás erőmérésből származtatott forgácsleválasztásának folyamata
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180° között az előtolás irányú erő egy ideig még tovább növekszik, majd egy maximum elérése
után folyamatosan csökken az adott él által végzett forgácsleválasztás befejezéséig. Ennek a
komponensnek a maximális nagyságához tartozó jellegzetes viszonyokat a szerszám 6. pozíciója
mutatja. Ugyanebben a forgácsolási szakaszban a normál irányú erő a 90°-hoz tartozó maximuma után folyamatosan csökken, sőt – az előtolás irányú erőkomponens maximumának elérése
utáni szakaszban – irányt is vált. Ez többek között a szerszám viszonylag nagy hátszögével magyarázható, mely a forgácstörő horony jelenlétének a következménye. A vizsgált él kilépésekor
érvényes viszonyokat a 7. pozíció szemlélteti. Ezzel egy időben a másik él kerül fogásba, melynek jellegzetes erőlefutása nagyjából megegyezik az előzőekben ismertetettel, kitérése viszont –
a szerszám ütése miatt – jól érzékelhetően eltérő lesz az első élnél tapasztaltaktól.
A szerszám a megmunkálás folyamán folyamatosan kopik, a megnövekedett éllekerekedési
sugár következtében egyre inkább eltolódik az a pont az ellenirányú szakaszon, ahol megindul a
tényleges anyagleválasztás. Emellett egyre nagyobb lesz a fogankénti előtolások halmozódása is
az egy fogra eső valóságos előtolás eléréséig.

5.7. A forgácsolási paraméterek hatása mikroméretű szármaráskor
A mikroméretű szármarási folyamat sajátosságainak tudományos alapokon nyugvó megismerésén túl a gyakorlatban történő bevezetés céljából ki kell dolgoznunk az eljárás alkalmazásának a feltételrendszerét. Ezért összehasonlító, valamint szisztematikus kísérletsorozatok segítségével részletesen vizsgáltam a megmunkálandó anyag, a különböző szerszámtípusok, a megmunkálási stratégia és a forgácsolási paraméterek hatását a forgácsolási folyamatra és a kialakított struktúra minőségére nézve. Mikroméretű szármarási kísérleteimben több, a forgácsolás
szempontjából eltérően viselkedő anyagot munkáltam meg: sárgarezet (CuZn39Pb3), gyengén
ötvözött nemesíthető acélt (42CrMo4) és ötvözetlen nemesíthető acélt (Ck45). A szövetszerkezet
hatásának vizsgálata céljából az utóbbi anyag különböző hőkezeltségi állapotú próbatestjein is
végeztem mikroméretű szármarási kísérleteket. Ezeknek az anyagállapotoknak a jelölései a megeresztési hőmérsékletet is magukban foglalják: Ck45 M600 (30HRC), Ck45 M450 (40HRC),
Ck45 M300 (51HRC), Ck45 M180 (59HRC), illetve Ck45 edz. (62HRC). Az elvégzett kísérletek alapot szolgáltatnak más anyagok esetében történő strukturálás minőségének a megítéléséhez
is. A hagyományos méretű megmunkálásban elterjedt elméleti és gyakorlati paraméterajánlások
csak fenntartásokkal kezelhetők a mikroméretű szármarásra vonatkozóan, mivel a szerszám merevsége nincs egyenes arányban az átmérő csökkenésével. A mikroméretű tartományban történő
megmunkálással kapcsolatban még nem találhatók általánosan elfogadott, biztonsággal használható forgácsolási paraméterek a szakirodalomban.

5.7.1. Kísérleti paramétertartomány
A különböző megmunkálási paraméter-kombinációk értékelése, a minőség szempontjából
optimális kiválasztása, valamint az egyen- és ellenirányú mikromarás összevetése céljából egyenes, 30 mm hosszú szakaszokból álló, telibemart hornyokat munkáltam meg. A szármarási kísérletek változó paraméterei:
- fogásmélység (ap),
- fogankénti előtolás (fz),
- forgácsolási sebesség (vc).
Mikroméretű szármarás a gyakorlati szempontból megfelelő vágósebesség biztosítása miatt
csak megfelelően nagy fordulatszámú (>30.000 1/min) főorsóval szerelt szerszámgépen lehetséges. A kísérleteim elvégzéséhez egy 160.000 1/min-es fordulatszámú főorsó állt rendelkezésemre, mely fordulatszám már elég nagy ahhoz, hogy egy Ø100 µm átmérőjű szerszámmal is megfe-

Forg. sebesség, vc [m/min]
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47. ábra: Forgácsolási sebességek alakulása nagysebességű főorsó alkalmazása esetén mikroméretű szármaráskor

lelő vágósebesség mellett tudjunk forgácsot leválasztani. Ebben az esetben vc=50 m/min forgácsolási sebesség adódik. A 47. ábra a különböző átmérőjű szerszámok vágósebesség értékeit
mutatja a mikroméretű szármarási kísérletekhez használt főorsó fordulatszám-tartományának a
függvényében. Bár az orsó maximális fordulatszáma n=160.000 1/min, az instabilitási és rezgési
pontatlanságok elkerülése miatt a legfelső tartomány használata a tapasztalatok alapján kerülendő. Az ábrán az n=120.000 1/min értéket jelöltem be, mint meggondolandó felső határt. A kifejezetten precíziós és mikroméretű forgácsleválasztásra szerkesztett nagysebességű főorsók használata, fordulatszámának és futáspontosságának további növelése elengedhetetlen az egyre kisebb átmérőjű mikromarószerszámokkal történő megmunkáláshoz.
A fogankénti előtolás (fz) a mikroméretű szármarás legfontosabb paramétere. Hatását a
forgácsleválasztással és a valóságos fogankénti előtolással kapcsolatban már a korábbi fejezetekben bemutattam. Mind a kinematikai, mind pedig a – minimális forgácsvastagság elméletét
figyelembe vevő – elméleti érdesség kialakulásában lényeges szerepet játszik. A termelékenység
szempontjából természetesen a minél nagyobb fogankénti előtolási értékek választása a célszerű,
figyelembe kell azonban vennünk a mikromarószerszám stabilitási és szilárdsági jellemzőit is. A
valóságos fogankénti előtolás elméleténél láthattuk, hogy a minimális forgácsvastagság közeli,
illetve az alatti paraméterek tényleges anyagleválasztás nélküli fordulatokat eredményeznek.
Ebben az esetben többszörös forgácsolás történik, vagyis a szerszám éle többször is áthalad a
megmunkálandó anyag egy adott pontján, rugalmasan és képlékenyen deformálva azt. Ez nem
csak a sorjaképződés lehetőségét fokozza, hanem befolyásolja a mikromart horony felületi minőségét is.
Az alkalmazható fogásmélységnek, vagyis a kialakítandó horony mélységének a megmunkálandó anyag tulajdonságai és a szerszám terhelhetősége szabnak határt. Amíg egy ∅1000 µmes szerszámmal réz esetében nyugodtan dolgozhatunk akár 1 mm-es fogásmélységgel is, addig a
rendkívül karcsú ∅100 µm-es mikromaró gazdaságos alkalmazása csak néhány mikronos fogásmélységgel lehetséges. Nem célszerű azonban minden határon túlra sem csökkenteni a beállíMegmunkálási paraméterek
Szerszámátmérő (D)
Fogásmélység (ap)
Fogankénti előtolás (fz)
Fordulatszám (n)
Forgácsolási sebesség (vc)

Vizsgált értékek
∅300 µm, ∅600 µm
5-300 µm
0,1-8 µm
30.000-160.000 1/min
28-150 m/min

8. táblázat: A forgácsolási paraméterek megmunkálási minőségre gyakorolt hatásainak átfogó vizsgálata során figyelembe vett beállítási értékek és tartományok
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tott forgácsolási paramétereket, mert a szerszám élei nem lesznek képesek minden fordulaton
belül anyagleválasztásra. Az anyagleválasztás nélküli fordulatok többek között egyenetlen
igénybevételt, fokozott kopási mechanizmusokat, valamint erőteljes sorjaképződést eredményeznek.
A mikromarási kísérleteknél beállított forgácsolási paraméterek értékeit és tartományát a
8. táblázat foglalja össze. A hűtés-kenést külső odavezetésű minimálkenési rendszer szolgáltatta.

5.7.2. Forgácsolási paraméterek hatása a felületi minőségre
A megmunkált felület minőségére a kis struktúraméretek miatt is nagy figyelmet kell fordítanunk mikroméretű szármaráskor. Bár ennek nem kell elérnie az UP-megmunkálások minőségét, de a minél kisebb felületi érdesség egyfajta visszajelzés is a folyamat stabilitását és jóságát
illetően. Természetesen a mikroméretű szármarás területén is vannak olyan feladatok, amelyeknél az átlagosnál lényegesen jobb felületi minőség alapvető követelmény. Példaként a
mikroméretű fröccsszerszámok megmunkálást említem.
Szisztematikus kísérletsorozatokat végeztem, melyek elemzése és kiértékelése nyomán feltártam az anyagleválasztási paramétereknek, a megmunkálási stratégiának és a megmunkált
anyagminőségnek a mikromart felület minőségére gyakorolt hatását. A felületi minőség számszerű értékelésére az egyenetlenség magasságot (Rz) használtam.
5.7.2.1. Az anyagleválasztási paraméterek hatása

Mikroméretű szármaráskor a kialakított felület érdessége a vizsgált forgácsolási paraméterek közül elsősorban a fogankénti előtolástól függ. A mikromart felület topográfiájának a kialakításában azonban – a méretcsökkenésből következően – lényeges szerepet kap a szerszám deformációja, a minimális forgácsvastagság elmélete, a szerszám geometriai viszonyai, valamint a
szerszám csúcsa és az általa hagyott karclenyomatok is. A kis inerciájú szerszám az anyagba
történő behatoláskor fellépő forgácsolási erő hatására relatíve nagy mértékben elhajlik. Emiatt
tulajdonképpen a görbült szerszám csúcsa alakítja a horony aljának felületi érdességét. Ezeknek
a tényezőknek a figyelembe vételével elkészítettem egy mikroméretű szármaró szerszám forgácsleválasztásának elvi vázlatát a kialakított felületi topográfiára vonatkozóan (48. ábra). Az
ábrázolt elrendezés a mikromart horony hosszanti metszetét mutatja a középvonal mentén, az itt
érvényes kinematikai érdességet szaggatott vonallal jelöltem be. Az ábrán bemutatott forgácsolási viszonyok egy fz=3µm fogankénti előtolású, ap=5 µm fogásmélységű és rε=4 µm csúcssugarú
mikromarószerszámmal történő megmunkálásra vonatkoznak, ahol is a szerszám a rá ható

Rz
mikromarószerszám

Rkin

munkadarab

49. ábra: Felületi érdességi modell mikroméretű szármarás esetén
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forgácsolóerő következtében 2°-al elhajlik, vagyis a szerszám homlokfelülete szöget zár be a
megmunkálandó darab sík felületével. Az elhajlás nagyságát a „τ” szög mutatja. A mozgásviszonyokat figyelembe véve ez az elrendezés a vizsgált síkban teljesen megfelel egy ε=90° csúcsszögű esztergakéssel történő forgácsleválasztásnak. Esztergáláskor a szerszám csúcssugarától (rε), a
mellékél-elhelyezési szögtől (κ’r) és az előtolás (f) nagyságától függően a megmunkált felület
profilját vagy a szerszám csúcssugara által határolt élszakasz alakítja ki egyedül, vagy pedig abban részt vesz a mellékél egy szakasza is. Az előbb említett tényezőknek az egymáshoz való
viszonyától függően a profil alakjára és annak kinematikai felületi érdességét leíró képletre különböző analitikus kifejezések adódnak [BALI 1988], melyeket az 49. ábra szemléltet. A 48. és az
49. ábrák alapján látható tehát, hogy a terhelés hatására elhajlott mikromarószerszám, illetve
annak csúcsa által alakított horonyfenék kinematikai érdessége az esztergálásnál már ismert profil és kifejezés segítségével adható meg. Mikromarásnál a κr főél-elhelyezési szög a szerszámelhajlás τ szögének, az f előtolás pedig az fz fogankénti előtolásnak felel meg. Azt kell még eldöntenünk, hogy a 3 eset közül melyiket alkalmazzunk a kisméretű marószerszámoknál. Ha a csúcssugár (rε) értékét kiindulásként 4 µm-re választjuk, az elhajlás szögét pedig 2°-ra, akkor a
2rε·sinτ=0,279 µm, ami egy nagyságrenddel kisebb, mint a kísérleteknél ehhez az elhajláshoz
rendelhető fogankénti előtolás nagysága (fz~3 µm). Ha csökkentjük a fogankénti előtolást, akkor
csökken a leválasztott forgács keresztmetszete, vagyis kisebb lesz a szerszámterhelés. Ennek
egyenes következménye a kisebb mértékű szerszámelhajlás, és mivel τ kisebb lesz, így a 2rε·sinτ
tag is csökkeni fog. Ebből az következik, hogy a mikroméretű szármarás körülményei között a
2rε·sinτ tag szinte mindig kisebb lesz, mint a beállított fogankénti előtolás, vagyis a kialakított
felület topográfiája az 49. ábra „b” esete szerint alakul. Ennek megfelelően tehát a kinematikai
érdesség értékét az alábbi egyenlet szolgáltatja:
Rkin = rε ( 1 − cos τ ) + f z sin τ cos τ − sin τ

f z sin τ ( 2rε − f z sin τ )

(16)

A 48. ábra elvi vázlatán bemutatott geometriai viszonyokból, valamint a 8. képletből egyaránt
következik, hogy a fogankénti előtolás, valamint a csúcssugár csökkenésével a felület kinematikai érdessége javul.
Az eddig elmondottakból többek között az is következik, hogy mikroméretű szármaráskor
a horony aljának kinematikai érdességét más körülmények alakítják, mint ütőkéses
mikromaráskor. Az utóbbi esetben ugyanis a kinematikai érdesség az 49. ábra „c” esete szerinti.
Az eltérés oka a forgácsolási paraméterek nagyságában és az egymástól különböző geometriai
viszonyokban keresendő. Ütőkéses mikromaráskor a szerszám csúcssugara lényegesen nagyobb,
mint mikroméretű szármaráskor, mivel az a kinematikai viszonyokból következően megegyezik
a szerszám sugarával: rε = r = 11,8 mm [HÜNTRUP 2000].
Az rε kezdeti értéke a mikroméretű szármarási folyamat során állandóan változik, a kopási

a

rrε = 0, Rkin =

f
ctgκ + ctgτ

b

f ≥ 2 rε ⋅sinτ,
Rkin = rε ( 1 − cos τ ) + f sin τ cos τ − sin τ f sin τ( 2rε − f sin τ )

c

⎛ f ⎞
f ≤ 2 rε ⋅sinτ, R kin = rε − rε2 − ⎜ ⎟
⎝2⎠

2

49. ábra: A forgácsolási paraméterek viszonyától függően adódó elméleti érdességi profil
Forrás: [BALI 1988] alapján
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és tönkremeneteli folyamatok következtében nő. Ebben az esetben a szerszám éllekerekedési
sugara (rβ) is nagyobb lesz, amely által a szerszám terhelése, így elhajlása is megnő. Ebből adódóan rendkívül intenzív szerszámelhasználódáskor (rε>25 µm) szélső esetben az is előfordulhat,
hogy fz<2rεsinτ viszony érvényesül. Ebben az esetben a kinematikai érdesség az 49 ábra „c” esete szerint alakul:
⎛f⎞
Rkin = rε − rε2 − ⎜ ⎟
⎝2⎠

2

(17)
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Az 50. ábra bal oldali diagramján a mikroméretű szármarási folyamatra jellemző, a 8. képlettel számított kinematikai érdesség változása látható a beállított fogankénti előtolás függvényében. Összehasonlításul a diagram a mikromart horony mért felületi érdességi értékeit is bemutatja. Az adott kísérletnél alkalmazott, valamint a számítás alapjául vett forgácsolási és geometriai
paraméterek: Ck45 M450, D=300 µm, vc=60 m/min, ap=20 µm, rε=4 µm, τ=2°. Az ábra jobb
oldali diagramján a számított kinematikai érdesség lefutása látható kinagyítva. Ez világossá teszi,
hogy a fogankénti előtolás csökkenésével a felület érdessége elvileg szigorúan monoton csökken.
Megállapíthatjuk, hogy a ténylegesen mért érdességi értékek változásának a jellege a vizsgált
fogankénti előtolástartomány nagy részében megfelel a számított görbének, azonban az egyes
értékek nagyságrendekkel nagyobbak a folyamat kinematikája által meghatározott értékeknél.
Ugyancsak eltérés figyelhető meg a számított és a mért értékek között kis fogankénti előtolási
értékeknél, ahol is a mikromart horony tényleges felületi érdessége a fogankénti előtolás csökkenésével jelentős mértékben romlik. Ehhez hasonlóan a mikroméretű szármarási kísérletek valamennyi, a beállított fogankénti előtolás függvényében ábrázolt felületi érdességi görbéje tartalmaz egy optimális értéket. Az előzőekben vizsgált paraméterek esetén ez az fz=0,5 µm-es fogankénti előtoláshoz tartozik.
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50. ábra: A kinematikai- és a ténylegesen mért felületi érdesség alakulása mikroméretű szármarás esetén

A bemutatott jelenségekre a magyarázatot az 5.3. fejezetben már részletesen ismertetett
minimális forgácsvastagság elméletében találjuk meg. Ennek alapján a tényleges anyagleválasztásra csak egy kritikus forgácsvastagság elérése után kerül sor, mely mikroméretű szármarás esetén két dolgot jelent. Egyrészt, ha túl kicsi fogankénti előtolási értéket állítunk be, akkor a szerszám az adott fordulatban nem tud anyagot leválasztani. Tényleges anyagleválasztás az
előtoláshányadok halmozódásával csak a minimális forgácsvastagság elérése után történik. Másrészt, egy tényleges anyagleválasztással járó fordulaton belül is nem kerül leválasztásra az az
anyaghányad, melynek vastagsága nem éri el a minimálisan leválasztható forgácsvastagságot.
Vizsgáljuk meg ezt a második esetet részletesebben is! A szerszám aktív élhossza (a szerszám
azon élszakasza, mely a beállított forgácsolási paraméterek alapján anyagot kell, hogy leválaszszon a munkadarabról) által leválasztandó anyagréteg vastagsága mind a megmunkált felülettel
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párhuzamos, mind pedig az arra merőleges, hosszirányú metszetben nézve h=0-fz között változik. Az előbbi a marás kinematikájából adódó változó forgácskeresztmetszetnek, az utóbbi pedig
a szerszám geometriájának, azon belül is a valós nagyságú csúcssugárnak a következménye. A
változó vastagságú, a szerszámmal érintkező anyagrétegen belül mindkét esetben létezik egy
olyan pont, ahol már biztosítottak az anyagleválasztás feltételei, vagyis a szerszám éle már nemcsak rugalmasan és képlékenyen deformálja ezt az anyagrészt, hanem az igénybevétel hatására
megindul a forgácsképződés. Az adott pont előtti anyagrész leválasztatlanul marad vissza a
munkadarab felületén, melyet a szerszám élei a következő fordulatok során – a beállított fogankénti előtolás nagyságától függően – még többszörösen tovább alakítanak rugalmasan és képlékenyen. Mivel a megmunkált felülettel párhuzamos síkban a marási folyamat kinematikája magyarázza a változó forgácsvastagságot, ezért az anyagdeformáció és az anyagleválasztás folyamatai időben elkülönülnek egymástól. A forgácsképződés megindulásának kritikus pontja a szerszám élének pályáján található. Ebben az esetben a minimális forgácsvastagság elmélete miatt
visszamaradó anyagrészek, valamint azok többszörös forgácsolása a mikromart horony oldalfalának a felületi érdességét módosítják.
A mikromart horony aljának a felületi érdességét elsősorban a megmunkált felületre merőleges, hosszirányú síkban leválasztatlanul visszamaradó anyagrészek, valamint azok többszörös
forgácsolása alakítja. Ebben az esetben a változó forgácsvastagság a csúcssugár következménye,
vagyis az anyagdeformáció és a ténylegesen anyagleválasztás folyamatai időben egybeesnek. A
forgácsképződés megindulásának kritikus pontja a szerszám aktív élhosszán található, helyzete
mindenekelőtt a szerszám pillanatnyi éllekerekedési sugarától, valamint a munkadarab anyagától
függ. Mindezek jól nyomon követhetők a 48. ábra elvi vázlatán is, amely a kinematikai érdességi
profil mellett bemutatja a mikromart horony aljának – a minimális forgácsvastagságot is figyelembe vevő – elméleti felületi topográfiáját. Látható, hogy a felületi érdességet döntően meghatározó, a horony alján az anyagleválasztással járó fordulatokból leválasztatlanul visszamaradó
anyagrészek mérete lényegesen nagyobb, mint a folyamat kinematikájából adódó felületi profilé.
Az ábra így jól tükrözi azt a tényt, amit már az 50. ábra diagramja is bemutatott, miszerint az
adott forgácsolási paramétertartományban a mikromart felület tényleges érdessége jóval nagyobb
(akár több nagyságrenddel is), mint a minimális forgácsvastagság elméletét elhanyagoló kinematikai érdesség.
A kialakított felület topográfiáját a visszamaradó anyagrészek távolsága is meghatározza,
mely megfelel a valóságos fogankénti előtolásnak. Ennek értékét az 5.4. fejezetben tárgyaltak
értelmében a minimális forgácsvastagságon kívül a szerszám ütése és a beállított fogankénti előtolás is meghatározza.
A bemutatott elvi vázlatból következik, hogy – bár esetünkben kétélű, forgó megmunkáló
szerszámról van szó – a minimális forgácsvastagságot is figyelembe vevő elméleti felületi topográfia a kinematikai érdességhez hasonlóan megegyezik egy finom-, vagy ultraprecíziós esztergálás forgácsleválasztáséval. Ennek megfelelően mikroméretű szármarás esetén a kialakított horonyfenék felületi érdességének számszerű közelítésére az 5.2. fejezetben már bemutatott,
Brammertz által levezetett elméleti érdességi képletet használhatjuk (lásd (8)).
Példaként vegyük a Ck45 M450 jelű anyag mikroméretű szármarását egy Ø300 µm átmérőjű, rε=4 µm csúcssugarú szerszámmal! Az 51. ábra a mikromart horony elméleti, Brammertz
képletével számított felületi érdességi értékeit mutatja a fogankénti előtolás függvényében, különböző minimális forgácsvastagságokat feltételezve. Összehasonlításképpen az ábra tartalmazza
az adott paraméterekkel forgácsolt horony valóságosan mért felületi érdességi diagramját is. Az
ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a minimális forgácsvastagság elméletét figyelembe vevő
képlet segítségével számított érdesség viszonylag jó közelítést nyújt a valóságos, mikroméretű
szármarással megmunkált felület minőségéről, de csak a minimális forgácsvastagság közeli fogankénti előtolás értékekig, ami alatt viszont jelentős eltérések tapasztalhatók. A (8) ebben a
tartományban rendkívül nagy érdességi értékeket szolgáltat. Ennek oka az, hogy a fogankénti
előtolás csökkenésével a minimális forgácsvastagság és a fogankénti előtolás aránya a végtelen-
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Ck45 M450; D=300 µm; vc=60 m/min; ap=20 µm
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51. ábra: A Brammertz-képlettel számított érdességi értékek különböző minimális forgácsvastagságok esetén, valamint a ténylegesen mért adatok a mikromart horony alján

hez tartva egyre nagyobb, és ezzel együtt egyre irreálisabb lesz. 2 µm-es minimális forgácsvastagságot feltételezve már fz=0,5 µm-es fogankénti előtolás esetén is Rz=33 µm felületi érdesség
adódik a képlet alapján, ami elképzelhetetlen, hiszen ez már a beállítható fogásmélység határa
körüli érték. A ténylegesen mért felületi minőség a minimális forgácsvastagsági érték alatti tartományban romlik ugyan, de megmarad az 1–4 µm-es Rz-értékek között. A romlás oka a már
korábban értelmezett többszörös forgácsolás. Bármilyen kicsi fogankénti előtolási értéket állítunk is be, a kritikus anyagvastagság elérése után mindenképpen megtörténik az anyagleválasztás, így bár a többszöri anyagdeformáció miatt az optimálisnál rosszabb, mégis értékelhető felületi minőséget kapunk. Minél kisebb a beállított fogankénti előtolás, vagyis minél többször halad
át a szerszám éle ugyanazon az anyagi részen anélkül, hogy forgácsot választana le, annál nagyobb a szerszám okozta anyagdeformáció. Ennek következtében romlik a kialakított felület
minősége is. Az 51. ábrán látható, a mikromart felület érdessége és a számított értékek között
tapasztalt jó egyezésen belüli helyi eltérések arra is visszavezethetők, hogy a leválasztott anyagréteg vastagsága mikromarás esetén nem a beállított, hanem a valóságos fogankénti előtolás szerinti. A kettő közötti eltérés a beállított fogankénti előtolás csökkenésével nő.
Mind a számított, mind pedig a kísérletek alapján mért felületi érdességi görbék egyértelművé teszik, hogy – adott éllekerekedési sugár és minimális forgácsvastagság esetére – létezik
egy, a felületi minőség szempontjából optimális fogankénti előtolás érték (fzopt). Ennek nagyságát az elméleti érdességi képletre alkalmazott szélsőérték számítással határozhatjuk meg [BALI
1988]:

f z ,opt = 2rε hmin

(18)

A képlet alapján – különböző minimális forgácsvastagságokat feltételezve – számolt optimális fogankénti előtolásértékek a 9. táblázatban láthatóak. Az adott paraméterekkel mikromart
horony érdességi értékei alapján rajzolt pontsereg becsült optimális értéke kb. 0,5–1 µm között
van, amely egyértelműen kisebb, mint a táblázatban meghatározott értékek. Ez részben azzal
magyarázható, hogy a Brammertz képlettel (lásd (8)) számított görbék helyzete és meredeksége
erősen függ a minimális forgácsvastagság és a csúcssugár értékeitől, melyeket csak közelítőleg
becsülhetünk. A kisebb minimális forgácsvastagság és a kisebb csúcssugár értékek egyaránt balhmin

1 µm
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2 µm

fz,opt (rε=4 µm)

2,83 µm

3,46 µm

4 µm

9. táblázat: Optimális fogankénti előtolás a minimális forgácsvastagság függvényében
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ra tolják el az elméleti görbe szélsőérték helyét. Az elméleti optimális fogankénti előtolás értéke
nagyobb minimális forgácsvastagság esetén nagyobb lesz, a csúcssugár befolyásoló hatása itt
elhanyagolható.
A forgácsolási sebesség a szerszámél megmunkálási pontjának a relatív sebessége a munkadarabhoz képest, marás esetén ez tulajdonképpen a szerszám élének a kerületi sebessége:
vc =

Dπn

(19)

10 6

A képlet segítségével meghatározhatjuk a kísérleteknél alkalmazott mikromarószerszámok lehetséges vágósebesség-tartományát, amiket a 10. táblázat tartalmaz.
Mikromarószerszám átmérője (D) Ø150 µm
Vágósebesség-tartomány (vc)

14-75

Ø300 µm

Ø600 µm

28-151

57-301

10. táblázat: A mikromarószerszámok lehetséges vágósebesség-tartománya az
n=30.000-160.000 1/min fordulatszámú főorsó alkalmazásakor

Felületi érdesség, Rz [µm]

Az 52. ábra egy 450 °C-on megeresztett Ck45-ös acélba mikromart hornyok felületi érdességi értékeit mutatja a vágósebesség és a fogásmélység függvényében. A forgácsolási paraméterek a következők voltak: D=300 µm, fz=3 µm, ap=10, 20 és 30 µm, vc=30, 60, 90, 120 és 150
m/min. A diagram alapján megállapíthatjuk, hogy a forgácsolási sebesség és a kialakított a felületi minőség között a vizsgált tartományon belül nem mutatható ki szignifikancia. Ez többek között annak tudható be, hogy a vágósebesség változásával a szerszám éle által leképzett érdességi
profil geometriai alakja nem változik. Emellett a viszonylagos függetlenséget támasztják alá az
erőmérések eredményei is, miszerint a forgácsolóerő nagysága csak elhanyagolható mértékben
módosul a vágósebesség függvényében. Az elmondottak ellenére a felületi minőség kis mértékű
romlása figyelhető meg a szélső vágósebesség értékeknél, mely feltehetőleg egyrészt az adott
anyag szempontjából túl alacsony megmunkálási sebességnek, másrészt a legnagyobb fordulatszám esetén tapasztalható rezgésnek az eredménye.
Az ütőkéses mikromarás szerszámának átmérője a technológia jellegéből következően két
nagyságrenddel nagyobb, mint a mikroméretű szármaróé. Ebből következik, hogy még az 50–
3000 1/min-es fordulatszám-tartományú főorsó alkalmazásakor is lényegesen szélesebb vágósebesség-tartomány vizsgálata válik lehetővé (vc=5–420 m/min), mint mikroméretű szármaráskor
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52. ábra: Felületi érdesség alakulása mikroméretű szármaráskor a vágósebesség és a fogás-mélység függvényében
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(lásd 10. táblázat). Az ütőkéses kísérletek alapján mért érdességi adatok jellegzetes görbét vázolnak a vágósebesség függvényében ([HÜNTRUP 2000]). A kísérleti eredmények egy kalciummal
kezelt szénacél megmunkálására vonatkoznak. A vágósebesség 30–120 m/min-es tartományában
a felületi érdesség egyértelmű kiugrása tapasztalható. A 120m/min-es vágósebesség felett a felületi érdesség átlagos értéke 3 µm körül állandósul, és nagyobb sebességek esetén is megmarad
ezen az értéken. Hasonló jellegű, az alkalmazható vágósebesség-tartományon belüli jellegzetes
érdességromlás a hagyományos méretű forgácsleválasztásban sem ismeretlen. Megfelelően lágy
fázisokat tartalmazó anyagok forgácsolásakor a kis forgácsolási sebességek tartományában adott
nyomás- és hőmérsékleti viszonyok hatására anyagrészecskék tapadhatnak a szerszám homlokfelületére. Ez a felhegedt anyagréteg az élrátét [BALI 1988], mely átveheti a szerszám élének szerepét, megóvva azt a kopástól. Hátrányos viszont, hogy ez az élrátét a legtöbb esetben instabilis,
vagyis az élre felrakódott anyag onnan időről-időre eltávozik. Ezek az anyagi részek belenyomódnak a már megmunkált felületbe és erősen rontják annak minőségét.
A pásztázó elektronmikroszkópos felvételek világossá teszik, hogy – ha csak ritkán is, de –
a mikroméretű szármarón is felfedezhető az élrátét (53. ábra). Ennek a kialakított felületi minőségre gyakorolt hatása azonban nem értékelhető olyan könnyen, mint ahogy az az ütőkéses
mikromarásnál látható volt. Ez azért van, mert a mikroméretű szármarásnál szóbajöhető vágósebesség-tartomány csak alíg szélesebb, mint az ütőkéses mikromegmunkálásnál tapasztalt, az
élrátétképződés szempontjából kritikus zóna. Az elmondottak alapján az 52. ábra szerinti, a felületi érdességnek a vágósebességtől való viszonylagos függetlenségét mutató diagram lefutására
több magyarázatot adhatunk. Egyrészt lehetséges, hogy mikroméretű szármarásnál az élrátétnek
a felületi minőségre gyakorolt hatása csekély. Másrészt elképzelhető az is, hogy a mikroméretű
szármarás élrátétképződés szempontjából kritikus vágósebesség-tartománya tágabb, mint az ütőkéses mikromegmunkálásnál tapasztalt, és ezért adódik viszonylag egyenletes – feltehetően egységesen „rosszabb” – felületi minőség. Továbbá az is feltehető, hogy a kritikus tartomány öszszemosódik a rezgés szempontjából veszélyes felső fordulatszám-tartománnyal. Az
élrátétképződés hatásának értékelésénél mindenképpen figyelembe kell venni azt a körülményt
is, hogy a minimális forgácsvastagság közeli, illetve annál kisebb fogankénti előtolási értékeknél
jelentős mértékű anyagdeformációs folyamatok játszódnak le, amelyek elősegíthetik mind az
élrátét kialakulását, mind pedig annak gyors leépülését.

10 µm

53. ábra: Mikroméretű szármaró élén kialakuló élrátét
pásztázó elektronmikroszkópos felvétele

Az élrátétképződés elkerülésének egyik lehetséges módja a nagyobb vágósebességi értékek
alkalmazása. Ismert tény ugyanis, hogy az ilyenkor fellépő nagyobb hőmérsékleten az újra-, illetve átkristályosodási folyamatok miatt az anyagrészecskék kisebb mértékben tapadnak a
szerszámélre [KÖNIG 1997]. Az ütőkéses mikromarásra vonatkozó felületi érdességi diagramok
összhangban vannak ezzel a ténnyel. Ennél a technológiánál járható út a nagyobb vágósebességi
értékek tudatos megválasztása. Mikroméretű szármarásnál azonban a kis átmérő korlátot szab az
alkalmazható forgácsolási sebességnek. További lehetőség az élrátétképződés csökkentésére a
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homlokszög nagyságának célszerű változtatása. Hagyományos megmunkálásnál általában a
homlokszög csökkentésére törekszenek pl. ún. élrátét stabilizáló élszalag, vagy -árok kialakításával. A tapasztalatok alapján ez a megoldás stabilabb élrátétet eredményez, az esetleg leépülő
élrátét-hányad pedig elsősorban a már megmunkált felület szempontjából kedvezőbb irányba, a
szerszám homlokfelületének az irányába távozik [BALI 1988]. Hüntrup kísérletei azt mutatják,
hogy ütőkéses mikromaráskor pont fordított a helyzet, vagyis a homlokszög növelésével csökkenthető, illetve szüntethető meg az élrátétképződés okozta érdességromlás a vizsgált vágósebesség-tartományon belül [HÜNTRUP 2000]. Az ütőkéses szerszámokkal ellentétben a – kereskedelmi forgalomban beszerzett – mikromarószármarók homlokszögének változtatására nincs lehetőség. A homlokszög hatásának a vizsgálata csak a szerszámgyártókkal történő hosszabb együttműködés keretében lenne lehetséges.
Az 52. ábra három különböző fogásmélység (ap=10, 20, 30 µm) esetén mért érdességi görbét is bemutat. Ezek alapján megállapítható, hogy a mikromart hornyok aljának felületi érdessége lényegében független a beállított fogásmélységtől. Egyedül a 10 µm mély hornyok érdességi
értékei rosszabbak kis mértékben (Rz=0,1–0,5 µm-nyi értékkel), de egységesen a másik két fogásmélységnél mért értékeknél. Ez arra enged következtetni, hogy mikroméretű szármaráskor a
fogásmélység sem választható tetszőlegesen kicsire, mert ebben az esetben a relatíve nagy
éllekerekedési- és csúcssugár miatt az anyagdeformációs folyamatok felerősödnek, és a forgácsleválasztás instabilissá válik.
Az eddigiekben tárgyalt forgácsleválasztási paraméterek felületi minőségre gyakorolt hatását foglalja össze az 54. ábra diagramja. A térbeli diagram a beállított fogankénti előtolás és a
vágósebesség együttes függvényében mutatja a mikromart horony aljának felületi érdességét
(Rz). A Ck45 M450 jelű anyagon végzett mikroméretű szármarási kísérletekkel lefedett paramétermező keretértékei: vc=30, 60, 90, 120 és 150 m/min, illetve fz=0,1, 0,5, 1, 3, 5 és 8 µm. A diagramfelület alakja tükrözi az eddigi megállapításainkat a felületi minőségre vonatkozóan. Általánosan igaz, hogy a változó paraméterek szélső értékeinél a mikromart horony aljának minőségromlása tapasztalható. A diagram alapján látható, hogy a fogankénti előtolás felületi minőségre
gyakorolt hatása a teljes paramétermezőben lényegesen erősebb, mint a vágósebességé. A felületi érdesség fogankénti előtolástól való jellegzetes, az előzőekben bemutatott függése valamenynyi forgácsolási sebességnél tapasztalható. Kifejezetten az élrátétre visszavezethető, nagyobb
mértékű minőségromlás nem figyelhető meg a vizsgált paramétermező egyik részén sem.
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54. ábra: A fogankénti előtolás és a forgácsolási sebesség hatása a
mikromart horony aljának felületi érdességére
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5.7.2.2. A megmunkáló szerszám geometriájának a hatása

A mikroméretű szármarási kísérletek eredményeképpen az is bebizonyosodott, hogy a
megmunkáló szerszám élkiképzésének is jelentős a hatása a kialakított felületi és geometriai minőségre. Két különböző cég megegyező paraméterű szerszámát hasonlítottam össze részletesen,
ezekból az egyik a disszertációm kísérleteinél, illetve elméleti vizsgálatainál általánosan alkalmazott típus volt (1. típus). A szerszámok egyaránt kétélű, bevonat nélküli, sarkos végű, keményfém mikromarók. Az energiadiszperzív kémiai analízissel mindkét szerszámnál lényegében
azonos anyagi összetételt állapítottunk meg. A szerszámok pásztázó elektronmikroszkópos felvétele az 55. ábrán látható. A mikromarók terelőszöge nagyjából megegyezik (~30°), ugyanígy
nincs lényeges különbség a forgácselvezető hornyok nagyságában és kialakításában sem. A homlokszög nagysága szintén hasonló értékű mindkét szerszámnál: γ~35°. A jobboldali, 2. típusú
szerszámnál a lélekvastagság kisebb, mint az 1. típusnál. A legnagyobb különbség a hátszög
nagyságában fedezhető fel, az 1. típusú szerszámé α~+20°, míg a másodiknál csupán α~+2–3°.
Az ismertetett adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a 2. típusú szerszám legnagyobb hátránya
szerszám hátfelületének és a munkadarabnak a kis hátszögből adódó túlzott közelsége. Ez jelentősen befolyásolhatja az anyagdeformációs folyamatok lejátszódását és irányát. A kis hátszög
miatt a szerszám hátfelülete „nyomja” az anyagot, nagyfokú képlékeny deformációt okozva ezzel. A nagyobb mértékű anyagdeformációs folyamatok a kialakított felületi minőséget és alakhűséget is befolyásolják.
wbk

100 µm

wbk

100 µm

55. ábra: Különböző gyártmányú, ∅600 µm átmérőjű, kétélű, bevonat nélküli, keményfém mikromarók pásztázó elektronmikroszkópos felvétele

A szerszámokkal azonos forgácsolási paraméterek mellett végeztem telibemarási kísérletsorozatot 42CrMo4 anyagon. A kísérleteknél alkalmazott paraméterek a következők voltak:
D=∅600 µm, vc=123 m/min, fz=0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 3, 5 és 8 µm, ap=200 µm. Az 56. ábra elektronmikroszkópos felvételei az fz=1 µm-es fogankénti előtolással mikromart hornyok legvégső
szakaszát, a tszerszám törésének a helyét mutatják. A hornyok alján láthatók a szerszám élének
karcolatai, valamint a szerszámtörés helyén az utolsó fordulat már megkezdett anyagleválasztási
nyomai. A karcolatok távolsága alapján leolvasható valóságos fogankénti előtolás értéke a többszörös forgácsolás miatt mindkét szerszámtípusnál nagyobb, mint a beállított fogankénti előtolás.
A bal oldali horony alján, a szerszám éleinek karcolatai mentén sűrű, apró anyagelkenődések
láthatók. Ez a jelenség csak a szerszám éltartamának a végére, vagyis az ábrán bemutatott végső
horonyszakaszra jellemző. A 2. típusú szerszámmal mart, jobb oldali horonynál ugyanez a jelenség elhanyagolható, ezzel szemben más jellegű, nagyobb periódusú anyagelkenődés tapasztalható a horonyszélesség kb. 20%-nak megfelelő sávban. Ez az anyagelkenődés már a 2. típusú szerszám éltartamának a korábbi szakaszában is megfigyelhető. Mindkét szerszámnál találhatók
szerszámrezgési nyomok a hornyok végső szakaszában, melyek főként a keresztirányú felületi
érdességet módosítják kisebb bemélyedéseken keresztül. A baloldali horonynál a szerszámok
szemcseszerkezetének, élkitöredezéseinek lenyomata kis mértékben felfedezhető az élek karcola-
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56. ábra: Két különböző gyártmányú mikromaróval készített horony pásztázó
elektronmikrosz-kópos felvétele (42CrMo4, Ø600 µm, vc=123 m/min, fz=0,3 µm,
ap=200 µm)

Felületi érdesség Rz [µm]

tain belül. A két szerszám forgácsolási eredményének legszembetűnőbb különbségét a horony
alakhűségét befolyásoló sorjaképződés terén találjuk. Ez a bal oldali horony teljes hossza mentén
elhanyagolható mértékű. Ezzel ellentétben a 2. típusú szerszámmal mart horonynál jelentős
nagyságú, folyamatos anyagkitüremkedés figyelhető meg az egyenirányú oldal teljes hossza
mentén. A hornyok elektronmikroszkópos felvételei is bizonyítják azt a korábbi megállapítást,
hogy a kisebb hátszögű szerszám esetében határozottan nagyobb anyagdeformációs folyamatok
játszódnak le, mint egy nagyobb hátszögű szerszám forgácsolásakor. Ennek oka az, hogy a szerszám hátfelülete „nyomja” az anyagot.
Az 1. és a 2. típusú szerszámmal mikromart hornyok felületi minőségének számszerű alakulása az 57. ábra érdességi diagramján látható. Megállapítható, hogy a szerszámok érdességi
görbéjének jellege egységes képet mutat, és hasonló az előző fejezetben bemutatott, a Ck45-ös
anyaggal kapcsolatban részletesen tárgyalt érdességi lefutással. Ennek megfelelően a kis fogankénti előtolásoknál tapasztalható minőségromlás a többszöri forgácsolással, a valóságos fogankénti előtolásnál nagyobb előtolásértékek esetén mért minőségromlás a barázdáltság növekedésével magyarázható.
Mivel a vizsgált szerszámok kísérleteinél mind a megmunkált anyag, mind pedig a forgácsolási paraméterek megegyeztek, ezért az előbb leírt jelenségek egyértelműen a szerszám geometriai kialakítására, élezési állapotára vezethetők vissza.
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57. ábra: Felületi érdesség alakulása a fogankénti előtolás függvényében két különböző típusú mikromarószerszám esetében
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5.7.2.3. A megmunkálási stratégia hatása

Megmunkálási stratégia alatt a munkadarabnak és a megmunkáló szerszámnak a forgácsleválasztás közben egymáshoz viszonyított haladási irányát értjük. A mikroméretű szármarási kísérleteim alapján megállapíthatjuk, hogy a kialakított felület minősége jelentős mértékben eltér
az ellenirányú és az egyenirányú oldalon.
A fogásvétel körülményeit szármarás esetén két paraméter nagysága határozza meg, egyrészt a fogásmélység (ap), másrészt pedig az oldalirányú fogásvétel (ae). Az utóbbi nagyságának
a megválasztása tulajdonképpen meghatározza az alkalmazni kívánt megmunkálási stratégiát is.
A telibemart hornyok mikromarási kísérleteinél használt kétélű szerszámok mindegyik éle
maximum egy fél fordulatot van fogásban. A 0–180° közötti szögtartományon belül a 0–90°-ig
tartó hányad során az ellenirányú, a 90–180°-ig tartó hányad során pedig az egyenirányú marás
feltételei teljesülnek (58. ábra). Ellenirányú marás esetén a mikromarószerszám élének bekezdése h=0 vastagságnál történik, ennek következtében nincs is addig tényleges anyagleválasztás,
amíg a pillanatnyi forgácsvastagság el nem éri a minimálisan leválasztható anyagréteg vastagságát (hmin). Mint azt már korábban láttuk, a forgácsolási paraméterek és tényezők egymáshoz való
viszonyától függően előfordulhat, hogy erre csak több egymást követő, tényleges anyagleválasztás nélküli szerszámfordulat után kerül sor. Az oldalirányú fogásvétel nagyságától függ, hogy a
0–90° közötti szögtartományon belül mikor kerül sor a szerszám anyagból történő kilépésére.
Szélső esetben ez a 90°-os pozíciónál történik, ahol is a leválasztandó anyagréteg vastagsága a
beállított fogankénti előtolás, illetve többszörös forgácsolás esetén a valóságos fogankénti előtolás értékével egyezik meg. Egyenirányú marás esetén kedvezőbbek az anyagleválasztás feltételei, a bekezdés ugyanis az adott fordulathoz tartozó maximális anyagrétegvastagságnál kezdődik. Bár a leválasztandó vastagság a forgácsolási viszonyokból következően csökken, a
forgácsalakváltozás következtében egészen a szerszám kilépéségig tényleges anyagleválasztás
történhet. Természetesen egyenirányú marás esetén is számolnunk kell a minimális forgácsvastagság elméletével, vagyis a többszörös forgácsolás lehetőségével. Mindezekből az következik,
hogy a kialakított felület minősége egyenirányú marás esetén jobb lesz.
Azt már a felületi minőség vágósebességtől való függésének vizsgálatánál láttuk, hogy az
élrátét fontos szerepet játszik mind a hagyományos méretű forgácsleválasztásnál, mind pedig az
ütőkéses mikromarásnál. Bár a kísérletek alapján mikroméretű szármarásnál nem tapasztalható
egyértelmű minőségromlás a vizsgált vágósebesség-tartományon belül, mégis lényeges az élrátét
hatásának a megmunkálási stratégia szempontjából történő elemzése.
Hagyományos méretű forgácsolásnál az élrátét hatásáról az a tapasztalat, hogy ellenirányú
marás esetén jobb felületi minőséget kapunk, mint egyenirányú megmunkálásnál [KIETHE 1973].
Ennek oka a forgácsképződés folyamatában keresendő. Ellenirányú maráskor a szerszám forgásával párhuzamosan a forgácsvastagság folyamatosan nő. Emiatt a legnagyobb terhelés a vágási
folyamat végén lép fel, ezért az esetlegesen keletkezett élrátét nagy valószínűséggel eltávozik a
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58. ábra: Marási stratégiák mikroméretű forgácsleválasztáskor
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szerszám éléről. Így az a körülfordulás után újra tisztán kezd a forgácsleválasztásba, megfelelő
minőségű felületet készítve [DESELAERS 1970]. Egyenirányú marásnál pontosan fordított a helyzet. A szerszám h=0 leválasztandó anyagvastagságnál lép ki az anyagból. Ez a vékony forgácsvég nem képes az élrátétet leszakítani az élről, vagyis a szerszám következő fordulatban az élre
felhegedt anyagréteggel együtt kezd be. Tehát míg ellenirány esetén egy, az élrátéttől nagy részben „megtisztított” szerszámmal történik a forgácsleválasztás, addig egyeniránynál a kialakított
felületi minőséget az élrátét is befolyásolja. Ezek az állítások Hüntrup kísérletei szerint ütőkéses
mikromaráskor nem teljesen állják meg a helyüket [HÜNTRUP 2000], ugyanis erős hatása van a
homlokszög nagyságának is. Kiethe a hagyományos méretű marással kapcsolatban, valamint egy
γ=15° homlokszögű szerszámmal végezte kísérleteit, és ezek alapján vonta le a fenti következtetéseit. Hüntrup viszont azt tapasztalta, hogy ha a mikroméretű ütőkés homlokszöge γ=8°, akkor
fz>0,2 mm fogankénti előtolási értékeknél az élrátétnek a megmunkált felület minőségére gyakorolt hatása ellenirányú marás esetén erősebb, mint egyenirányúnál. Ennél kisebb fogankénti előtolásoknál azonban ennek az előbb leírtak ellenkezője figyelhető meg, vagyis az élrátét felületi
minőségre gyakorolt hatása egyértelműen az egyenirányú marás esetén erősebb. Amennyiben az
ütőkés homlokszöge γ=15° volt, úgy az eredmények megegyeztek Kiethe tapasztalataival. Mindezekből egyrészt az következik, hogy nagyon jelentős a homlokszög nagyságának a hatása az
élrátét stabilitására, másrészt pedig az, hogy figyelembe kell vennünk a fogankénti előtolás
nagyságát is. Kisebb homlokszögek esetén az élrátét nem tud teljes mértékben az élről eltávozni,
így a következő bekezdésnél az élre tapadt anyaghányad negatívan befolyásolja az érdességet.
Ezt tapasztalta Xu is egy γ=0° homlokszögű szerszámmal végzett kísérletei során [Xu 1996].
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59. ábra: Mikromart horony geometriája és felületi topográfiája keresztirányban
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Mikroméretű szármaráskor bonyolultabb a helyzet a homlokszög nagyságával kapcsolatban, mint akár a hagyományos méretű megmunkálásnál, akár az ütőkéses mikroforgácsolásnál.
Amint azt már a két különböző típusú szerszám összehasonlításánál láttuk, a kísérletek során
alkalmazott mikroméretű szármaró homlokszöge γ~+30°-os. A korábban elmondottak alapján
már ismert, hogy mikroméretű szármarásnál a ténylegesen leválasztott anyagréteg vastagsága a
legtöbb esetben kisebb a szerszám élsugaránál. Ebből az következik, hogy a szerszám legömbölyített élének vonala adja meg a homlokszög nagyságát. Ez pontról pontra változik a leválasztandó anyagrétegen belül és értéke többnyire negatív jelleget mutat (lásd 10. ábra). Mindemellett a
valóságos fogankénti előtolás értéke kicsi, ezért abszolút értékben nézve kisebb deformációs
folyamatok játszódnak le az anyagleválasztáskor, mint a hagyományos méretű marásnál, illetve
az ütőkéses mikromarásnál. A mikroméretű szerszám éle előtti deformációs zónában kisebb terhelési viszonyok uralkodnak, így az esetlegesen a szerszám élére kerülő anyagrészecskék stabilitása is kisebb lesz, mint a másik két eljárásnál. Ennek következtében az élrátét – adott forgácsolási viszonyok között – nagyobb valószínűséggel épül le a bekezdési szakasz végén, mint a hagyományos méretű esetben.
Az ellen-, illetve egyenirányú megmunkálási stratégia kvantitatív összehasonlítása céljából
vizsgáltam a mikromart horony felületi érdességének a változását a horony szélessége mentén is.
A 59. ábrán egy 1 mm hosszúságú horonyszakasz felülettopográfiai képe, valamint alatta a keresztmetszet menti felületi érdességi görbe követhető nyomon. A mérések a horony szélessége
mentén 30 pontban történtek a horony hossztengelyének irányban. Az adott horony megmunkálásának a paraméterei a következők voltak: Ck45 M450, D=∅300 µm, vc=30 m/min, fz=3 µm,
ap=20 µm. A keresztirányú érdességi lefutás jól összeegyeztethető azzal a várakozásunkkal, miszerint a h=0 anyagvastagságnál történő bekezdés esetén a tényleges forgácsleválasztás nélküli
anyagdeformáció miatt rosszabb felületi érdességet kapunk, mint az egyenirányú oldalon. Ez
vágósebességtől és fogankénti előtolástól függetlenül így van, vagyis mikroméretű szármarás
esetén más tényezők kapnak kiemelkedő szerepet a megmunkálási stratégiából adódó felületi
érdesség szempontjából, mint a hagyományos forgácsolásnál, illetve az ütőkéses mikromarásnál.
5.7.2.4. A megmunkált anyagminőség hatása

Az 5.2. fejezetben már részletesen foglalkoztunk a megmunkálandó anyag szövetszerkezeti
hatásaival, azon belül is a méretcsökkenésből adódóan előtérbe kerülő anizotrópia
figyelmbevételének a fontosságával. Emellett célszerű megvizsgálnunk a különböző anyagminőségeknek a makroszkópikus hatását is a megmunkálási minőségre vonatkozóan. Ehhez a 4.2.
fejezetben specifikált, különböző hőkezeltségi állapotú Ck45-ös próbatestekbe (Ck45 edzett,
Ck45 M180, Ck45 M300, Ck45 M450, Ck45 M600) martam kísérleti hornyokat, melyek során a
megmunkálási paraméterek a következők voltak: D=∅300 µm, vc=60 m/min, fz=3 µm, ap=20
µm.
A kísérletek elvégzése előtt az várható, hogy az anyagkeménység csökkenésével párhuzamosan romlik a felületi minőség, egyrészt a minimális forgácsvastagság értékének növekedése,
másrészt pedig a lágyabb anyagfázisok jelenlétéből adódóan az élrátét kialakulásának nagyobb
valószínűsége miatt. A fizikailag még leválasztható anyagréteg vastagsága ugyanis függ az
anyag alakíthatóságtól [BRAMMERTZ 1961]. Ridegebb anyagok megmunkálásakor a nyírási síkban bekövetkező legkisebb deformáció is már anyagleválást eredményez. Amennyiben az anyag
nagyobb alakíthatóságú, úgy az anyagszakadás kizárólag közvetlenül a szerszám éle előtt játszódik le. Az anyag rugalmas alakváltozása a nyírási síkban történő első anyagleválásig a hátfelület
terhelése nyomán tehát jóval nagyobb, mint az a rideg anyagok megmunkálásakor lenne. Mindebből az következik, hogy a ridegebb anyagok kisebb minimális forgácsvastagságúak, ami a (8)
szerint jobb felületi minőséget eredményez. Kevésbé kemény anyagszerkezet esetén a hornyok
oldalán és a falán nagyobb mértékű anyagelkenődés és anyagdeformációs nyomok várhatók,
amely jelenségek értékelhető mértékben ronthatják a felületi érdesség értékét.
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hmin

Edzett

M180

M300

M450

M600

Rz [µm]

1,43

1,32

1,52

1,73

1,99

11. táblázat: A felületi érdesség értékei különböző hőkezeltségi állapotú Ck45-ös anyagok
mikroméretű szármarása esetében (Ø300 µm, vc=60 m/min, fz=3 µm, ap=20 µm)

Az elvégzett mikroméretű szármarási kísérletek alapján megállapítható, hogy az anyagminőségnek a kialakított felületi minőségre gyakorolt hatása a várakozásokhoz képest kevésbé jelentős. A különböző hőkezeltségi állapotú anyagok érdességi értékeit a 11. táblázat foglalja öszsze, a mikromart hornyok pásztázó elektronmikroszkópos képei pedig a 60. ábrán láthatóak. A
kapott eredmények lényegesen különböznek az ütőkéses mikromarásnál tapasztaltaktól. Az
utóbbi technológiánál ugyanis a vc=0–200 m/min-es vágósebesség-tartományon belül akár 3–4szeresek is a felületi érdességi értékek különbségei az edzett és a 450°C-on megeresztett Ck45-ös
acél memgunkálását összevetve [HÜNTRUP 2000]. A 60. ábra felvételei világossá teszik, hogy az
anyagkeménység növekedésével mikroméretű szármaráskor is észrevehetően növekszik az
anyagelkenődések és az anyagdeformációs nyomok száma. Ennek a mértéke azonban kisebb,
mint a folyamat kinematikájából, valamint a minimális forgácsvastagság elméletéből levezethető
felületi topográfia nagysága. Ennek megfelelően a felületi érdességi értékek is csak kisebb mértékben növekszenek, de többszörös minőségromlásról semmiképpen sem beszélhetünk. A
mikroméretű szármarás és az ütőkéses mikromarás közötti jelentős különbség okai abban keresendők, hogy mikroméretű szármaráskor lényegesen kisebb felületen érintkezik a kés és a leválasztandó anyagréteg, mint ütőkéses mikromarás esetén, emellett kisebbek a forgácsolási erők és
abszolút értékben kisebb a teljes anyagdeformáció is.

Forgácsolási paraméterek:
Ck45
Ø300 µm
vc=60 m/min
fz=3 µm
ap=20 µm

60. ábra: Különböző hőkezeltségi állapotú Ck45-ös acélba mikromart hornyok pásztázó
elektronmikroszkópos felvétele
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5.7.3. A forgácsolási paraméterek hatása a kialakított geometriára
A szármarás technológiai adottságából következően a megmunkált struktúra geometriai
alakjának kialakításában a szerszám homlok- és palást felülete vehet részt. Ez tulajdonképpen be
is határolja azoknak a tényezőknek a körét, amelyek közvetlenül, illetve közvetve befolyásolhatják az alakhűséget, vagyis a megmunkált felület alakját, méretét és helyzetét. Ezek nagyrészt a
megmunkáló szerszámmal összefüggő paraméterek, de ugyancsak fontosak a megmunkálandó
darabot érintő összetevők. Az előbbiek körébe sorolhatjuk a szerszám, illetve tágabb értelemben
a megmunkáló rendszer geometriai pontosságát és rugalmas alakváltozását, a szerszámkopást, az
utóbbival kapcsolatban a megmunkálási erőbehatás nyomán fellépő alakváltozást említhetjük. A
mikroméretű szármaró szerszám szerkezeti és geometriai viszonyait a korábbiakban már részletesen bemutattam. A kísérletek nagy részében használt kétélű szerszámok gyártási pontatlansága
abszolút értékben nem jelentős ugyan, de a megmunkálás során alkalmazott forgácsolási paraméterek nagyságrendjébe esik. Ez, mint már láttuk, jelentős mértékben befolyásolja a forgácsleválasztás körülményeit és a kialakított felületi topográfiát, de emellett természetesen hatással van a
kialakított mikrostruktúra valóságos méreteire is.
A mikroméretű telibemart hornyok keresztmetszetéről készített fénymikroszkópos felvételeim azt mutatják, hogy a rendkívül karcsú mikromarószerszám a megmunkálás során a horony
méretéhez viszonyítva jelentős mértékű alakhibát okozhat (61. ábra). Ez a forgácsolóerő következtében lejátszódó, relatíve nagy mértékű szerszámelhajlás következménye, melyet az 5.8. fejezetben bemutatásra kerülő elméleti elemzéseim is alátámasztanak. Eltérés figyelhető meg a horony falainak a horony aljához képest vett merőlegességében, valamint abban, hogy a horony alja
kicsit szélesebb, mint a megmunkáló szerszámnak az átmérője. Az elhajlott szerszám forgás
közben alávág az anyagnak, vagyis a kimunkált horony falai enyhén ívesek lesznek. Ez a geometriai hiba a fogankénti előtolás és a fogásmélység csökkentésével, vagyis a forgácsoló erő
minimalizálásával egyre kisebb lesz, a korábbi fejezetek azonban már magyarázatot adtak arra,
hogy miért is nem csökkenthetők ezek a paraméterek tetszőlegesen.

E.n.: 150 x

100µm

61. ábra: Mikroméretű szármaróval kimunkált horony alakhibája sárgaréz
esetén (CuZn39Pb3, Ø300 µm, vc=61 m/min, fz=1 µm, ap= 300 µm)

A szerszám elhajlásának az irányát és mértékét a rá ható eredő forgácsolási erő iránya és
nagysága határozza meg, mely tényezők mikroméretű szármaráskor pontról pontra változnak.
Természetesen a szerszám egy adott nagyságú és irányú erőterhelésre nem tud ugyanabban a
pillanatban a kérdéses erőbehatásnak megfelelő nagyságú és irányú, statikus elhajlással reagálni.
A szerszámot terhelő folyamatos erőlefutás és a szerszám középpontjának folyamatos vándorlása
közötti kapcsolatot számos tényező befolyásolja. Ezek közül a legfontosabbak a horonynak a
szerszámot megtámasztó hatása, a szerszám éleinek pillanatnyi pozíciója, valamint a szerszám
rezgéseinek a befolyása.
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Mikroméretű szármaróval történő forgácsleválasztáskor szerszám élének eredő mozgását a
marási folyamat kinematikájából adódó hurkolt ciklois és az arra szuperponálódó tényezők, elsősorban a mikromarási folyamatra jellemző erőterhelés okozta szerszámkitérés, másodsorban a
folyamat dinamikájából származó szerszámrezgés együttesen határozzák meg. Ezek a tényezők a
hagyományos méretű maráshoz képest relatíve nagyobb mértékű alakhibát okoznak (akár 5%-os
méretbeli és alaki eltérést a névleges formától). A szerszám elhajlásának, valamint vándorlásának együttes hatása okozza azt a jelenséget, hogy a mikromart horony aljának a szélessége nagyobb, mint a szerszám átmérője. Az 62. ábra sárgaréz (CuZn39Pb3) kísérleti megmunkálásakor
mikromart struktúráról, valamint annak keresztmetszetéről készített fénymikroszkópos felvételeket mutat. Valamennyi kísérlet egységesen azt bizonyítja, hogy a szerszám elhajlásának iránya
minden esetben összeegyeztethető az előtolás irányával. Ennek megfelelően a szerszámelhajlás
okozta alámetszés mindig az előtolás szerinti bal, vagyis az ellenirányú oldalon történik. A 62.
ábrán is jól látszik, hogy az egymás melletti, ellentétes irányban mart hornyok esetén az elhajlás
iránya is váltakozik, az előtolás irányának megfelelően.
Az előzőekben feltárt jelenségek a szerszám dinamikai viselkedésével magyarázhatók,
melyet analitikus és végeselemes modell segítségével elemzek az 5.8. fejezetben
A megmunkált struktúra geometriai pontosságát többek között a sorjaképződés is jelentős
mértékben befolyásolja. A sorjaképződéssel foglalkozó szakirodalom szerint a sorja a forgácsolt
munkadarab anyagának megmunkálás közben a felszínen kívülre történő kitüremkedése plasztikus anyagdeformáció következtében [OLVERA 1996]. A precíziós- és mikroforgácsolás útján
előállított alkatrészek funkciójának, illetve működésének szempontjából igen jelentős befolyásoló és egyben gátló tényező a sorjaképződés. A megmunkálási éleken keletkezett sorja illesztési
pontatlanságot okozhat, működés közben leválva pedig felsértheti felületet, eltömítheti az apróbb
járatokat, ami szélsőséges esetben az eszköz tönkremenetelét is okozhatja. A hagyományos felfogás szerint, ha a sorja elkerülésére gazdaságossági, illetve egyéb okokból nincs lehetőség, úgy
a darab készremunkálása után egy sorjátlanító eljárás keretében kerülhet sor a kialakított élek
megfelelő minőségének a biztosítására. Ez azonban nemcsak megnöveli a gyártási költségeket,
hanem felületi és geometriai hibákhoz, valamint az anyagban maradó feszültségek kialakulásához is vezethet. Ez utóbbi következmények a rendkívül kis mérettartományban történő megmunkáláskor különösen káros hatásúak. Mindezek figyelembevételével a mikroforgácsolás, azon
A

A

B

B

E.n.: 25x

62. ábra: Mikromart struktúra hornyainak felülnézeti és „A” szerinti metszeti képe (CuZn39Pb3,
Ø300 µm, vc=61 m/min, fz=1 µm, ap= 300 µm)
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belül is a mikromarás alkalmazásakor rendkívül fontos a sorjaképződés elkerülése, illetve minimalizálása. Ez többek között a technológia minél jobb megismerése, valamint a különböző forgácsolási paraméterek és a mikrokörnyezeti sajátosságok hatásainak feltérképezése nyomán lehetséges.
A hagyományos megmunkálás területén számos tanulmány született a sorjaképződéssel,
illetve az azt befolyásoló paraméterekkel kapcsolatban. Gillespie [GILLESPIE 1973] a
sorjaképződésnek 3 alapmechanizmusát különböztette meg: az anyag oldalirányú deformációját,
a forgács görbülését, illetve a forgács törését. A keletkezett sorjákat 4 alaptípusba osztotta:
Poisson-, visszaforduló- („rollover”), felszakadó- („tearing”), illetve a kevésbé fontos darabolási(„cut off”) sorja. A Poisson típusú sorja az anyag maradó képlékeny deformációja következtében
történő oldalirányú kitüremkedés. A visszaforduló sorja a vágási folyamat végén visszamaradó,
el nem nyírt, visszagörbülő anyaghányad. A felszakadó sorja a vágási folyamat közben csak
részben elválló anyagdarab. Nakayama és Arai [NAKAYAMA 1987] a megmunkáló szerszám élének típusa és helyzete alapján sorolta be a sorjákat, illetve azok keletkezési iránya szerint.
Kishimoto a forgácsolási paraméterek, a szerszám és az él geometriája, valamint a munkadarab
anyaga alapján kétféle kilépési sorját különböztetett meg (elsődleges és másodlagos sorja)
[KISHIMOTO 1981]. Olvera és Barrow a fő forgácsolási paraméterek hatását vizsgálta a
sorjaképződésre közepes széntartalmú acél (BS EN8 – AISI 1040) megmunkálása kapcsán
[OLVERA 1996]. Narayanaswami és Dornfeld az alkatrész tervezési geometriájának és a megmunkálási szerszámpályának a hatását vizsgálta a sorja minimalizálása és elkerülése céljából
[NARAYANASWAMI 1994]. Kim és Hang alumínium ötvözetű anyag marása kapcsán vizsgálta a
megmunkáló szerszám anyagának hatását a sorjaképződésre [KIM 1997]. Ko és Dornfeld képlékeny és rideg anyagok sorjaképződésének mennyiségi modelljét alkotta meg ortogonális forgácsolás esetére [KO 1996].
Az utóbbi évek sorjaképződéssel kapcsolatos kutatásai mindenekelőtt a hagyományos méretű struktúrák mechanikus forgácsleválasztás útján történő kialakítására vonatkoznak, azon belül is még számos területen kiegészítésre szorulnak. Az eredmények általában csak egy-egy jelenségre, adott megmunkálási technikára, illetve adott megmunkálandó anyagra koncentrálnak.
A sorjatípusok besorolása kapcsán sem találunk teljesen egységes állásfoglalást, továbbá egy-egy
vizsgált technológiával kapcsolatban is eltérő a csoportosítás.
Mivel a hagyományos sorjátlanítási műveletek a rendkívül kis méretek miatt nehézségekbe
ütköznek, ezért mikroforgács leválasztásakor is elengedhetetlen fontosságú a kialakuló sorja
képződési mechanizmusának megértése, valamint a forgácsolási paraméterektől való függésének
kísérleti úton történő megvilágítása.
A sorjaképződésre való hajlam azoknak a tényezőknek tulajdonítható, amelyek hatással
vannak a stabil és határozott forgácsleválasztásra. Ezek nem feltétlenül esnek egybe a felületi
minőséget befolyásoló paraméterekkel, ennek megfelelően a rossz felületi minőség nem biztos,
hogy sorjaképződéssel is párosul, illetve fordítva. Az előbb elmondottakból következően maga a
sorjaképződés egyfajta visszajelzés is a forgácsolási folyamat optimális voltára vonatkozóan.
Az elvégzett mikromarási kísérletek alapján elmondható, hogy mikroméretű szármaráskor a rendkívül kis értékű megmunkálási paraméterek alkalmazása, a szerszám relatív nagy
éllekerekedési sugara, illetve a kialakítandó alkatrész térbeli strukturáltsága miatt viszonylag
erős sorjaképződéssel kell számolnunk. Bár UP esztergálásnál szintén vékonyforgács leválasztás
történik, de a gyémántkés éllekerekedési sugara nagyságrendekkel jobb a keményfém
mikromaróénál, valamint a megmunkált felület is sík, háttérbe szorítva ezzel a sorjaképződés
jelentőségét.
Mikroméretű szármarási kísérletsorozat keretében vizsgáltam a sorjaképződés körülményeit, illetve annak a különböző forgácsolási paraméterektől való függését. Kerestem azokat a
legfontosabb tényezőket, amelyeknek optimális megválasztásával elkerülhető, de legalábbis minimalizálható a mikromart hornyok mentén keletkező sorja. Meghatároztam a legfontosabb
sorjaképződési helyeket, ezek egymáshoz való viszonyát. Kísérleti geometriaként itt is a próba-
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testekbe mart egyenes hornyok szolgáltak, melyeknél lehetőség nyílt az ellen-, illetve
egyenirányú marási oldal sorjaképződés szempontjából történő összehasonlítására is. A forgácsolási paraméterek közül a felületi minőség vizsgálatához hasonlóan a fogankénti előtolás, a
vágósebesség és a fogásmélység hatását tanulmányoztam.
A hagyományos méretű forgácsleválasztásnál fellépő sorjaképződéssel foglalkozó, illetve
azt vizsgáló szakirodalmak többféle ajánlást tesznek egy általános sorja komplex geometriájának
definiálására. A legelterjedtebb és legkönnyebben meghatározható méret a sorja magassága, így
én is ezt a mérőszámot alkalmaztam a sorja méretének kvantitatív értékelésére.
Mikroméretű szármaráskor a strukturálás tulajdonképpen hornyok megmunkálásaiból tevődik össze, legyen az ellenirányú-, egyenirányú, illetve telibemarás. Hornyok megmunkálása
esetén elméletileg 6 jellegzetes sorjaképződési hely, illetve hozzátartozó sorja képzelhető el: a
horony kezdetének alján és egyenirányú falán, a horony mentén ellen- és egyenirányú oldalon,
valamint a horony végénék alján és ellenirányú falán. A kísérletek alapján megállapítható, hogy
mikroméretű szármaráskor mind a hat jellegzetes helyen képződött sorja megtalálható, amelyekre példát a 63. ábra pásztázó elektronmikroszkópos felvételei nyújtanak. A felvételek nem egyetlen horonyról készültek és nem tükrözik a különböző jellegzetes helyeken keletkezett sorják méretének egymáshoz való, általánosan jellemző viszonyát. A mikromart hornyokról készített elektronmikroszkópos felvételek általánosságban arra engednek következtetni, hogy a különböző tí-

63. ábra: A mikromart hornyok jellegzetes sorjaképződési helyei az adott sorjatípus elektronmikroszkópos képével
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pusú sorják alakja csak a képlékeny alakváltozás útján kitüremkedett anyagrész mennyiségétől
függ, és független a keletkezés helyétől.
Hagyományos méretű maráskor a hornyok végén kialakuló, ún. kilépési sorja általában
lényegesen nagyobb méretű, mint a hornyok felső éle mentén keletkező sorja. Sőt az utóbbi sok
esetben el is hanyagolható, így felső élekkel kapcsolatban nem nagyon van szükség sorjátlanító
eljárásra. Ezzel ellentétben a mikromarási kísérletek azt mutatják, hogy a hornyok tetején keletkezett élsorja relatíve nagy mértékű és sokkal markánsabb, mint a kilépési sorja. Ez azzal magyarázható, hogy a mikroméretű szármaró szerszám éllekerekedési sugara a beállított fogankénti
előtolás nagyságával összemérhető, sőt a legtöbbször – elsősorban a szerszámkopás nyomán –
kisebb is nála. Emellett – a karcsú szerszám megóvása érdekében – legtöbbször a fogásmélységet sem választhatjuk néhány tíz mikronnál nagyobbra, mely szintén az anyagdeformációs folyamatok előtérbe kerülésének kedvez. Kijelenthetjük tehát, hogy a hagyományos méretű marással ellentétben a mikromart struktúráknál mindenekelőtt a horonymenti élsorját kell figyelembe
vennünk, a hornyok végének alján és oldalsó falán kialakuló sorja szerepe csak másodlagos.
Emiatt a forgácsolási paraméterektől való függés vizsgálatánál ezt a típusú sorját helyeztem a
figyelem középpontjába. A kísérleti hornyok kialakításához szerszámként egy Ø300 µm átmérőjű, kétélű, keményfém szármaró szolgált.
A mikromarási kísérletek azt mutatják, hogy a szóbajöhető vágósebesség tartományon belül (Ø300 µm átmérőjű szerszám esetén vc=28–151 m/min) – az egyéb paraméterek állandó értéken tartása mellett – a sorjaképződés mértéke nem változik értékelhető módon. Már a 60. ábra
felvételei alapján is látható volt, hogy ugyanez érvényes egy adott anyag különböző hőkezeltségi
állapotú, vagyis különböző fázisösszetételű, és így különböző keménységű változatainak a
mikromarására is.
A felületi minőség alakulásával ellentétben a sorjaképződés erősen függ a beállított fogásmélységtől. A mikromart hornyokról készített pásztázó elektronmikroszkópos felvételek nyilvánvalóvá teszik, hogy kisebb fogásmélység esetén erősebb sorjaképződésre kell számítanunk.
Ez azzal magyarázható, hogy a kisebb fogásmélységek kisebb forgácsmagasságot, és így kevésbé határozott anyagleválasztást eredményeznek. Az anyagdeformációs folyamatoknál fontos
szerep jut a szerszám csúcssugarának (rε) is. A csúcssugár nagyságát a szerszám geometriai kialakításán kívül a pillanatnyi kopottsági állapot is erőteljesen befolyásolja. Míg az éllekerekedési
sugárnak (rβ) a leválasztandó anyagréteg vastagságának irányában, addig a csúcssugárnak a fogásmélység irányában van döntő szerepe abban, hogy pontosan hol és mikor indulnak meg a
tényleges anyagleválasztási folyamatok. A csúcssugár növekedésével az anyagdeformációs zóna
aránya egyre nagyobb lesz a fogásmélység irányában, vagyis egyre inkább előtérbe kerülnek az
anyagdeformációs folyamatok. Ennek során a szerszám erőbehatása következtében az anyag
először rugalmasan, majd pedig képlékenyen alakul és a számára szabad irányban terjeszkedik, a
kísérleti tapasztalatok szerint a legtöbb esetben fölfelé és – a szerszámél pillanatnyi pozícióját
tekinve – előrefelé. Ezt jól bizonyítják a hornyokról készült elektronmikroszkópos felvételek is.
ap=20 µm

ap=10 µm

ap=5 µm

64. ábra: Mikromart hornyok élén kialakuló sorja a beállított fogásmélység függvényében (Ck45 M450, Ø300 µm, vc=60 m/min, fz=3 µm, ap=20 µm)
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A sorjaképződés mértékét a 64. ábra mutatja különböző fogásmélységek esetére, a számszerűsített értékeket pedig a 65. ábra diagramján követhetők nyomon. Ez utóbbi alapján megfigyelhető,
hogy a fogásmélységnek csak egy bizonyos pontig van hatása a sorjaképződésre. Ezt a kritikus
határt az anyagleválasztás határozottsága szabja meg, így elsősorban a megmunkálandó anyagtól
és a szerszám geometriájától, mindenek előtt annak kopottsági állapotától függ.
Ck45 M450; ∅300 µm; vc=60 m/min; fz=3 µm
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65. ábra: Sorjamagasság a mikromart horony egyenirányú oldalán
a beállított fogásmélység függvényében

A korábbikban már bemutatásra került, hogy telibemart hornyok esetén a felületi minőség
mindig az egyenirányú oldalon lesz jobb. Ez a marás kinematikai viszonyaiból egyenesen következik, hiszen az ellenirányú oldalon a szerszám végtelenül kis forgácsvastagság mellett kezd be
és a minimális forgácsvastagság eléréséig nem is választ le anyagot. Ezzel szemben az
egyenirányú oldalon fordított a helyzet, a szerszám egyből képes anyagot leválasztani, hiszen a
teljes forgácsvastagsággal történik a bekezdés. A sorjaképződéssel kapcsolatban viszont ennek
az ellenkezőjét tapasztaljuk, vagyis az esetek nagy részében az egyenirányú oldalon tapasztalható nagyobb mértékű sorja. Ez a jelenség jól megfigyelhető a fogankénti előtolásnak a
sorjaképződésre vonatkozó hatását vizsgáló kísérletsorozat nyomán is. Ennek keretében a Ø300
µm átmérőjű mikromarószerszámmal állandó vc=60 m/min-es vágósebesség és ap=20 µm-es
fogásmélység mellett az fz=0,1–8 µm-es fogankénti előtolás tartományon belül végeztem Ck45
M450-as típusú anyag kísérleti megmunkálását. A mikromart hornyok felülettopográfiai képét a
66. ábra szemlélteti. A képek alapján leolvasható sorjamagassági értékeket a 67. ábra diagramja
mutatja az ellenirányú- és az egyenirányú oldalra vonatkozóan. A diagram alapján több figyelemreméltó következtetés is levonható a mikroméretű szármarási folyamat sorjaképződésével
kapcsolatban. Megállapítható, hogy a beállított fogankénti előtolás növekedésével a mikromart
hornyok élei mentén keletkezett sorja magassága egyaránt csökken az egyenirányú- és az ellenirányú oldalon. Lényeges különbség figyelhető meg azonban a két oldal esetében. Az fz=1 µm
alatti tartományban, a fogankénti előtolás csökkenésével az egyenirányú oldalon a képződött
sorja magassága lényegesen nagyobb mértékben nő, mint rtékben nő, mint az ellenirányú oldalon. Szélsőséges esetben – fz=0,1 µm mellett – az ellenirányú oldalon 23 µm magas sorja mérhető, ezzel szemben az egyenirányún 640 µm-es, ami már jóval meghaladja magának a horonynak
a mélységét. Ebből is látható, hogy a tényleges anyagleválasztás mellett elsődlegesen fontos szerepet kap az anyagdeformáció. Az előtolásmennyiségek halmozódásával párhuzamosan a szerszám éle által deformálódott anyagmennyiségek főként az egyenirányú oldal széle mentén halmozódnak fel, illetve a minimális forgácsvastagság elérése után már ténylegesen leválasztható
anyagréteg sem távozik teljes egészében forgácsként, hanem egy része a már amúgy is jelentős
mértékű sorja mennyiségét növeli tovább. A két oldal közötti különbség a fogankénti előtolás
értékének növelésével csökken, sőt egy bizonyos érték mellett – az adott forgácsolási paraméterek esetén fz=3 µm-nél – ki is egyenlítődik, illetve az ellenirányú oldal sorjaképződése kis mér-
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66. ábra: Mikromart hornyok felülettopográfiai ábrái a sorjaképződés fogankénti előtolástól
való függésének vizsgálata céljából (Ck45 M450, Ø300 µm, vc=60 m/min, fz=0,1–8 µm,
ap=20 µm)

tékben meg is haladja az egyenirányúét. Mivel a kiegyenlítődés, illetve a váltás a minimális
forgácsvastagságnak megfelelő fogankénti előtolás közelében történik, ezért az egyenirányú oldal nagyobb mértékű sorjaképződése mindenképpen kapcsolatban van a tényleges anyagleválasztás nélküli fordulatokkal, az ezalatti előtoláshányadok halmozódásával, amelynek következtében a szerszámkitérés mellett jelentős mértékű anyagdeformáció is lejátszódik. Ezek az eredmények is rávilágítanak arra a tényre, hogy mikroméretű alkatrészek megmunkálásakor a minimális forgácsvastagság alatti fogankénti előtolás értékek beállítása kerülendő.
Az 5.8.2.1. fejezetben már rámutattam, hogy a szerszámtípus, illetve a típuson keresztül a
szerszámgeometria jelentős mértékben befolyásolja a kialakított minőséget. Az 56. ábra alapján
nyilvánvaló, hogy a felületi minőség mellett sokkal jelentősebb mértékű eltérés tapasztalható a
sorjaképződéssel kapcsolatban, vagyis a szerszám kialakításának szerepe elsődleges a mikromart
hornyok élei mentén kitüremkedett anyaghányaddal kapcsolatban. Mivel az ábrán látható, 2.
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67. ábra: Sorjamagasság a mikromart horony ellen-, illetve
egyenirányú oldalán a beállított fogankénti előtolás függvényében

típusú szerszámnál az élgeometriából adódóan lényegesen kisebb a tér a szerszám hátfelülete és
a munkadarab között, ezért az adott fordulatban le nem választott anyagréteg deformációja főként előre és felfelé történhet, ami megfelel a tapasztalt nagymértékű, egyenirányú oldali
sorjaképződésnek.
Adott szerszámgeometria és forgácsolási paraméterek mellett a kopottsági állapot szintén
befolyásolja a sorjaképződés mértékét, mely az éllekerekedési sugár, valamint a csúcssugár növekedésével párhuzamosan növekszik. Ez a növekedés azonban sok esetben kisebb, mint a fogankénti előtolás, illetve a szerszámgeometria által amúgyis meghatározott sorjamagasság, mely
a még teljesen új szerszám esetén is jelentős mértékű lehet.
Összefoglalásképpen tehát megállapíthatjuk, hogy mikroméretű szármaráskor a
sorjaképződés nagyságát mindenekelőtt a szerszám geometriai kialakítása, valamint a fogankénti
előtolás nagysága befolyásolja. Emellett hatással van rá a fogásmélység, valamint a szerszám
kopottsági állapota, mely utóbbi tényező hatása az előző paraméterek által meghatározott kiinduló sorjamagassághoz adódik hozzá a szerszám elhasználódásával párhuzamosan. Emellett lényeges az is, hogy a beállított fogankénti előtolás a valóságos fogankénti előtolásnál kisebb, akkor
rendkívül nagy mértékű sorjaképződésre számíthatunk az egyenirányú oldalon.
Nem megfelelő nagyságú fogásmélységgel, illetve jelentős mértékben kopott szerszámmal
történő megmunkálás egészen szélsőséges eseteket is okozhat, amint azt a 68. ábra is mutatja
42CrMo4 típusú acél mikromarási példáján (D=Ø600 µm, vc=123 m/min, fz=0,3 µm,
ap=100 µm).

200 µm

E.n.: 100x

68. ábra: Jelentős mértékű sorjaképződés a mikromart horony
egyenirányú oldalán (42CrMo4, D=Ø600 µm, vc=123 m/min, fz=0,3
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5.8. Mikroméretű szármaró szerszám dinamikus viselkedésének elméleti modellezése
Amint arról már többször beszámoltam, a mikroméretű szármarás nagyságrendjében – a
mérethatásból eredően – teljesen eltérő viszonyok közepette történik a forgácsleválasztás, mint
hagyományos méretű maráskor. Ennek a megváltozott környezetnek a meghatározó tényezői
közé tartoznak többek között a szerszám és a kialakított struktúra szilárdsági tulajdonságai. A
hagyományos méretű megmunkáláshoz képest nagyságrendekkel kisebb mérettartományban egy
rendkívül karcsú, az elhasználódásra és tönkremenetelre fokozottan érzékeny marószerszám
végzi a forgácsleválasztást. Ennek megfelelően különös figyelmet kell fordítanunk a mikromaró
terhelésének körülményére és a terhelés okozta változásokra. Ez egyrészt a forgácsolási paramétereknek a szerszám tönkremenetelét elkerülő tudatos megválasztását jelenti, másrészt pedig a
szerszám terhelés okozta deformációjából származó megmunkálási hiba minimális szintre csökkentését. A mikromarószerszám forgácsleválasztás közbeni dinamikai viselkedésének részletes
vizsgálata magyarázatot adhat ezeknek a hibáknak a keletkezésére, és az ez alapján levont következtetések hozzájárulhatnak a mikroméretű szármarási folyamat stabilitásának a növeléséhez.
Ennek céljából kutatási munkámban részletesen foglalkoztam a mikroméretű szármaró analitikus
és végeselemes modelljének megalkotásával és elemzésével. Az elméleti vizsgálódásaimal kapcsolatos eredményeimet az alábbiakban mutatom be.
Szeretném megemlíteni, hogy Magyarországon jelentős, nemzetközileg is elismert kutatások folynak a hagyományos méretű forgácsleválasztási folyamatok dinamikai vizsgálata terén.
Ezeket elsősorban a BME Műszaki Mechanikai Tanszékén végzik Stépán Gábor vezetésével.
Részletesen vizsgálják a nagysebességű marási folyamat stabilitásának a kérdéseit, többek között a megmunkálás szempontjából stabil forgácsleválasztást biztosító paramétertartományokat
kijelölő számítások útján [STÉPÁN 2005, HARTUNG 2006]. Ezek az eredmények – a későbbi kutatások folyamán – jó kiinduló alapot szolgáltathatnak majd a mikroméretű szármarás hasonló
mélységű analíziséhez. Ugyancsak jelentős eredmények fűződnek Pálmai Zoltán nevéhez, aki a
nagymértékű és gyorsan lejátszódó képlékeny alakváltozások esetén fellépő káosz-jelenségeket
kutatja a forgácsleválasztással kapcsolatban [PÁLMAI 2004].

5.8.1. Mikromarószerszám analitikus modellje
A marási eljárás a maga összességében igen összetett folyamat, modellezése egyszerű eszközökkel nem is lehetséges. Mindez a megmunkálás közben lejátszódó, bonyolult, egymást kölcsönösen befolyásoló mechanikus, termikus és anyagfizikai folyamatokra vezethető vissza. A
mikroméretű szármaró dinamikai viselkedésének vizsgálata céljából egy olyan helyettesítő modell megalkotása szükséges, ami a marási folyamat geometriai és rezgéstechnikai peremfeltételeit a lehetőségekhez mérten minél jobban megközelíti. Egy ilyen modell megalkotása még a pusztán mechanikai viszonyok vizsgálata esetén is rendkívül komplex feladat, ezért elsőként be kell
határolnunk azoknak a mechanikai tulajdonságoknak a körét, amelyeket feltétlen figyelembe kell
venni helyettesítő modellünk felépítésénél.
Közelítsük a mikromarószerszámot egy kör keresztmetszetű, egyik végén mereven befogott, hengeres rúddal (69. ábra). A modell jellemző geometriai paraméterei az átmérő (D) és a
kinyúlási hossz (l), mely mikromarószerszám esetén a Ø3 mm átmérőjű szárhoz kúpos átmenettel kapcsolódó, rendkívül vékony megmunkáló vég hossza. Ennek a két méretnek a hányadosa a
karcsúsági tényező (l/D-viszony), mely jelentősen befolyásolja a mikromaró dinamikai viselkedését. A rúd befogását merevnek feltételezem, a másik, szabad végnél pedig 3 egyenes vonalú és
egy forgási szabadságfok adott. Ez alapján hajlító-, hosszanti- és csavaró lengés léphet fel a rúdnak ennek a végénél. A befogást, illetve a z-tengelyre vonatkoztatott szimmetriát alapul véve
elegendő a hajlító lengéssel foglalkoznunk. A z-tengely mentén értelmezett rúdelemek nyírófe-
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69. ábra: Mikroméretű szármaró mechanikai modellje

szültség okozta alakváltozását, elfordulási tehetetlenségét, valamint belső csillapítását elhanyagolva a rúdmodell hajlító lengésének differenciálegyenlete a következő [HÜTTE 1993]:
∂2
∂z 2

⎡
∂2w⎤
∂2w
EI
+
ρ
A
= q ( z , t ),
⎢ y
⎥
∂z 2 ⎦
∂t 2
⎣

(20)

ahol w(z, t) a kitérés, EIy(z) a hajlító merevség, A(z) a keresztmetszet területe, ρ a sűrűség, q(z, t)
pedig a megoszló terhelés. Ha a rúd keresztmetszete állandó, és q≡0, akkor a (20) a következő
alakúra egyszerűsödik:

∂2w
∂t 2

= −C 2

C2 =

∂4w
∂z 4

EI y
ρA

, ahol

.

(21)
(22)

C2 egy olyan állandó, mely a geometriai és anyagjellemzőket tartalmazza. A (21) egy negyedrangú, parciális differenciálegyenlet, ami mind hely-, mind idő szerinti deriváltat tartalmaz. Ez a
Bernoulli-féle szétválasztással oldható meg:

w( z ,t ) = f ( t ) ⋅ g ( z ) , ahol

(23)

f ( t ) = A ⋅ cos( ωt ) + B ⋅ sin( ωt )

(24)

g( z ) = a ⋅ cosh(

z
z
z
z
) + b ⋅ sinh( ) + c ⋅ cos( ) + d ⋅ sin( ) , ahol
λ
λ
λ
λ
λ=

C
.
ω

(25)
(26)

A g(z) a rúd sajátlengési formája. A w-re és ∂w / ∂z -re megszabott peremfeltételek, az My ∼

∂ 2 w / ∂z 2 hajlítónyomaték és a Qx ∼ ∂ 3 w / ∂z 3 nyíróerő g(z) együtthatóira homogén lineáris
egyenletrendszert adnak. Ennek segítségével határozhatók meg a, b, c és d állandók, melyeket a
(25)-be behelyettesítve és átalakítva a vizsgált rendszer alábbi transzcendens karakterisztikus
frekvenciaegyenlete adódik:
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l
l
) ⋅ cosh( ) = −1 .
λ
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(27)

Ennek az egyenletnek végtelen sok nem triviális megoldása van (12. táblázat).
k=1
k=2
k>2

l
≈ 1,875
λk
l
≈ 4,694
λk
l
l⎞
⎛
≈ π⋅⎜k − ⎟
λk
2⎠
⎝

12. táblázat: A karakterisztikus frekvenciaegyenlet megoldásai

A frekvenciaegyenlet gyökei, a (27), valamint
f 0 = 2πω

(28)

alapján kiszámolhatók a vizsgált rúd hajlító sajátfrekvenciái:
⎛ l ⎞
⎜⎜
⎟⎟
λ
k ⎠
f 0k = ⎝
2πl 2

2

EI y
ρA

.

(29)

A 70. ábra diagramjai a mikroméretű szármaró szerszámok sajátfrekvencia értékeit mutatja
a szerszám hosszának függvényében. Az ábra bal oldali diagramja egy Ø300 µm átmérőjű szerszám első három hajlító sajátfrekvencia értékeit, a jobb oldali pedig különböző átmérőjű
mikromarószerszámok számunkra elsősorban fontos első hajlító sajátfrekvenciáit vetíti. A dia1. Hajlító sajátfrekvencia
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70. ábra: Mikromarószerszámok analitikus úton számított sajátfrekvencia értékei
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grammok alapján megfigyelhető, hogy a szerszám hosszának növelésével a rendszer merevsége
csökken, a tömege viszont nő, mindez a sajátfrekvencia értékek csökkenéséhez vezet. Ugyanolyan kinyúlású, de nagyobb átmérőjű szerszámnak ugyanakkor nagyobb a sajátfrekvenciája. Ezt
mutatja a 70. ábra jobb oldali diagramja is.
Az eddigiek alapján látható, hogy a szerszámmal kapcsolatos hagyományos számítások
még a legegyszerűbb körülményeket feltételezve is rendkívül bonyolultak, a szerszám valódi
geometriájának figyelembevétele pedig teljességgel lehetetlen. A numerikus módszerek segítségül hívása viszont jelentős mértékben leegyszerűsíti a munkát. A végeselemes számítási módszer
megfelelő eszköz olyan képlékeny és rugalmas folyamatok leírására, melyek egyszerű eszközökkel nem modellezhetők. Példaként álljon itt az előzőekben tárgyalt, a mikroméretű szármaró
szerszámot helyettesítő rúd végeselemes modellje, és a program által ez alapján számított hajlító
sajátfrekvencia értékek. A (29) által szolgáltatott eredményekkel történő összevethetőség céljából tehát egy l=1 mm hosszú, D=300 µm átmérőjű, egyik végén mereven befogott rudat modelleztem, melyet tetraéder típusú elemekre osztottam fel. A végeselemes program alapján számított
első három hajlító sajátfrekvencia érték, valamit az ezekhez tartozó sajátlengési forma a 71. ábrán látható. Elmondhatjuk, hogy a kapott értékek nagyságrendileg teljes mértékben összeegyeztethetők a fentiekben levezett egyenletek gyökeivel. Az első hajlító sajátfrekvencia teljes mértékben megegyezik, a magasabb rendű sajátfrekvencia értékeknél néhány százalékos eltérés tapasztalható. A végeselemes programon belüli modellparaméterek (hálózási részletesség, elemtípus) megválasztásának hatása elhanyagolható a számított sajátfrekvencia értékek szempontjából.
Mind az analitikus, mind pedig a végeselemes módszer alapján történő számítás bebizonyította, hogy mikroméretű szármarás esetén a szerszám sajátfrekvenciája a 100–300 kHz-es tartományba esik. Ennek az értéknek a nagysága rendkívül fontos az olyan szakaszos eljárások során,
mint pl. a marás is. Mikromarás esetén a megfelelő vágósebesség biztosítása céljából rendkívül
nagy fordulatszámú főorsóra van szükségünk, amelynek nyomán a gerjesztési frekvencia, vagyis
a fogak egymás utáni fogásba kerülésének frekvenciája jellemzően az 1–2 kHz-es tartományba
esik. Mivel a szerszám sajátfrekvenciája, valamint a gerjesztési frekvencia között két nagyságrendbeli különbség van, ezért minimálisra csökken annak a veszélye, hogy a szerszám tönkremenetelét az esetleg helytelenül megválasztott paraméterek következtében fellépő rezonancia
okozza.
Eddigi vizsgálataimban rudak csillapított szabad rezgésével közelítettem a mikromaró
szerszámok dinamikai tulajdonságait. Ha azonban a szerszámnak a marási folyamat közben lejátszódó viselkedését szeretnénk modellezni, akkor figyelembe kell venni a marási folyamat
technológiai sajátosságait is. A marás egyik legfontosabb jellegzetessége a szakaszos megmunkálás, vagyis az élek szakaszos fogásba kerülése. Ezt egy külső erő által periódikusan gerjesztett
folyamattal közelíthetjük. A szabályos fogelosztásból következően az élek belépése T periódusonként ismétlődik, ami nem más, mint a fogásbakerülés frekvenciájának reciproka. Az eddig
vizsgált szabad lengés lefutását kizárólag a vizsgált rendszer jellemző paraméterei befolyásolják,
ezzel ellentétben kényszerített lengés esetén a mozgás nagy mértékben függ a gerjesztés nagyságától és frekvenciájától.
Freq: 2.735e+005

Freq: 1.381e+006

Freq: 3.202e+006

71. ábra: Hengeres, kör keresztmetszetű rúddal modellezett szármaró szerszám hajlító sajátfrekvencia értékei és sajátlengési formái
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A mikromarási folyamatot leíró, periodikusan gerjesztett rezgés általános differenciál
egyenlete [Hütte 1993]:

m ⋅ &x& + b ⋅ x& + k ⋅ x = F ( t ) ,

(30)

ahol F(t) egy harmonikus, periodikus gerjesztő függvény (T periódusidővel), m a
mikromarószerszámot modellező test tömege, b az anyag belső csillapítása, k pedig a merevségi
paramétere. A

τ = f 0t

(31)

b
,
m

(32)

dx
,
dτ

(33)

normált idő, valamint az
f0 =
x& = f 0
&x& = f 02

D=

d 2x
dτ 2

,

(34)

b
2mf 0

(35)

összefüggések bevezetésével kapjuk:

x ′′ + 2 D ⋅ x ′ + x =

1
mf 02

F(τ ) .

(36)

Ebben az egyenletben D a dimenzió nélküli csillapítási tényező.
A vizsgált kisméretű marószerszámot a mikromarási folyamatra jellemző erővel kívánom
terhelni, mely terhelés periodikus, de nemharmonikus. Ezért megoldást kell találnunk ezeknek a
terhelőfüggvényeknek az alkalmazhatóságára. Tetszés szerinti, nemharmonikus, periodikus folyamatok felfoghatók harmonikus lengések szuperponálásaként és trigonometrikus függvények
segítségével ún. Fourier-sorokként ábrázolhatók [Hütte 1993]:
∞

ξ ( t ) = ξ 0 + ∑ [ξ n ⋅ sin( nω1 ⋅ t + δ n )] .

(37)

1

Ennek során a nemharmonikus rezgés periódusát az ω1 alapfrekvencia határozza meg, míg a
nemharmonikus rezgés finomszerkezetét a ξn amplitudók és δn indulófázisok, az nω1
felharmonikusok kapcsán. Az egyes részrezgések ζn együtthatóinak meghatározását, amelyekből
az adott nemharmonikus rezgés összetevődik, matematikai úton, Fourier analízis segítségével
végezzük. Az esetünkben alkalmazott gerjesztő erő is hasonló tulajdonságú rezgés, így rá felírható:
k

k

1

1

F(t) = A0 + ∑ (An cos (nt)) + ∑ (Bn sin (nt)) .

(38).

Az időfüggő A0 a függvény középértéke, ez az An és Bn Fourier-együtthatókkal közösen ún.
Fourier-sort alkot. Az együtthatók száma határozza meg a közelítés pontosságát, a gyakorlatban
k=15–50 bizonyul megfelelőnek.
A Fourier-sorba fejtett, marásra jellemző terhelőerő segítségével felírható a periódikusan
gerjesztett mozgás általános egyenlete:
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k
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⎤
+
A
cos(
n
ητ
)
Bn sin(nητ )⎥ .
∑
∑
n
2 ⎢
mf 0 ⎣ 1
1
⎦

(39)

Az egyenlet jobb oldala átalakítható a fáziseltolás és a szuperpozíció elve alapján:

x ′′ + 2 Dx ′ + x =

A0
mf 0

2

+

k

1
mf 0

2

∑

An2 + Bn2 ⋅ cos(nητ − ψ n ) , ahol

(40)

1

η=

Ω
,
f0

(41)

Ω=

2π
és
T

(42)

ψ n = a tan

An
.
Bn

(43)

Egy ilyen differenciálegyenlet teljes x(t) megoldása egy homogén és egy partikuláris részből
tevődik össze. A homogén megoldás a rendszer szabad, csillapított rezgésének felel meg
(F(t)=0), mely az időben lecsengő berezgési folyamatot írja le, a partikuláris megoldás pedig az
inhomogén egyenlet stacioner megoldása a kényszerrezgetett állapotra. Forgácsolási folyamatok
esetében a kés fogásba kerülésénél elvileg a homogén részt is figyelembe kellene venni, de mivel
a szabad rezgés még csekély csillapítás esetén is rendkívül gyorsan lecseng, ezért ezt a részt elhanyagolhatjuk. A (38) stacioner megoldása:
x(τ ) =

A0
1
+
2
mf 0 mf 02

k

An2 + Bn2

1

(1 − n 2η 2 ) 2 + 4 D 2 n 2η 2

∑

cos(nητ − ψ n − ϕ n ) , ahol

(44)

a kitérés és a periódikus külső erő fázisa közötti ϕ fáziskülönbség:
⎛ 2 Dnη
2 2
⎝1− n η

ϕ n = a tan⎜⎜

⎞
⎟⎟ .
⎠

(45)

Ezzel leírható egy - a szármaró szerszámot egyszerűsítve helyettesítő - csillapított rezgőrendszer
egyirányú mozgása ismert periodikus gerjesztési ciklus esetén.
Amennyiben a szerszám térbeli mozgására vagyunk kíváncsiak, úgy meg kell határoznunk
mind az előtolás irányában, mind pedig az arra merőleges irányban történő, azonos időciklusú
szerszámkitérést. Ehhez mindkét, a megmunkálás síkjába eső erőkomponens (Ff és Ffn) jellegzetes erőlefutásának Fourier-sorba fejtése, valamint a két irányra vonatkozó mozgásegyenletnek a
megoldása szükséges. Az előtolás irányú, valamint az arra merőleges kitérések vektoriális öszszegzése szolgáltatja a mikroméretű szármaró szerszám eredő kitérését, mely tulajdonképpen a
forgácsleválasztásból származó erőterhelés, valamint a szerszám csillapított rezgése következtében végbemenő deformációs folyamat következménye.
Egy konkrét alkatrész esetén többféle marási stratégia közül választhatunk, ide tartozik
többek között az oldalirányú fogásvétel nagysága is. Szélső esetben – telibemaráskor – a
mikromarószerszám a teljes átmérőjével, így a teljes periódus alatt fogásban van. Egyéb esetben
a szerszámra ható terhelés az egy periódusnak csak egy részét teszi ki.
A 72. ábrán egy konkrét példán keresztül mutatom be a mikromarószerszám előzőek nyomán számított dinamikai viselkedését különböző megmunkálási stratégiák esetére (telibemarás,
ellenirányú marás, egyenirányú marás). A modell alapjául választott megmunkálás paraméterei:
Ø300 µm, vc=60 m/min, fz=1 µm, ap=250 µm, a megmunkált anyag: CuZn39Pb3. Teljesen ideális esetet feltételezve a kétélű szerszámnak nincs ütése. Az erőterhelésnek a lefutása nagyon fontos paraméter a modell szempontjából. Ennek meghatározása történhet a forgácsvastagság válto-
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72. ábra: Mikromarószerszám deformációs kitérésének vizsgálata analitikus számítás útján különböző stratégiák esetében

zásának az alapul vételével, elméleti modellek alkalmazásával, valamint közvetlenül méréssel.
Természetesen az utóbbi megoldás a legpontosabb az adott forgácsolási paraméterekkel kivitelezett megmunkálás szempontjából, azonban a regisztrált jel számos zavaró tényezőt tartalmazhat,
többek között a szerszám rezgéseiből adódó erőlökéseket is már magában foglalhatja. A marási
erő prediktív meghatározására számos elméleti modellt alkottak, amelyeket ellenőrzésképpen
konkrét forgácsleválasztási folyamatokkal is összevetettek [SMITH 1991, LAI 2000, FENG 2001,
COELHO 2003]. Természetesen egyik ilyen modell sem képes a marási folyamat összes tényezőjének egyidejű, valósághű figyelembevételére. Elméleti vizsgálódásomban az MTAMRI
(Machine Tool Manufacturing Research Institute) kutatóintézet által kifejlesztett és az Interneten
online elérhető EMSIM (End Milling Simulation) programot használtam [WWW-24]. A program
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a beadott forgácsolási paraméterek alapján szármarási folyamatok szimulációját végzi, többek
között a marási folyamat adott körülmények között számított szerszámterhelési erődiagramját
szolgáltatja. A szimuláció alapja – ahogy a legtöbb elméleti modell esetében is – a pillanatnyi
forgácsvastagság, mivel ez szoros összefüggésben van a forgácsolási erővel. Emellett a program
figyelembe veszi a szerszámgeometriát és az anyagminőséget is. A szoftver eredetileg hagyományos méretű marási folyamat modellezésére készült, de bevihetők a mikromarási folyamatra jellemző nagyságú forgácsolási paraméterek is.
A szoftver által a különböző stratégiák esetén szolgáltatott erőlefutást vettem alapul a
mikromarószerszám dinamikai viselkedésének leírásához. Ezeknek a jellegzetes erőterheléseknek a Fourier-sorbafejtés által előállított függvényeit is bemutatja a 72. ábra az előtolás-, illetve
az arra merőleges irányban. A diagramok a terhelőerőnek a kétélű marószerszám teljes fordulatára eső alakulását mutatják. Mivel teljesen ideális esetet alapul véve egy ütés nélküli marószerszámot feltételeztünk, ezért az egy fordulatra eső erőlefutásokat két egymás utáni, egymással
alakban és nagyságban teljesen megegyező függvény írja le. Ezeket a gerjesztési függvényeket a
csillapított rezgési rendszerrel közelített modellt leíró mozgásegyenletbe helyettesítve, majd azt
mindkét, egymásra merőleges irányban megoldva kapjuk a mikromrószerszám adott stratégiára
jellemző eredő deformációs mozgását, melyek szintén láthatók az ábrán. Az ábrázolt mozgások a
kétélű szerszám egyik élének a szerszám fél fordulatára eső kitérését mutatják az erőterhelés és a
rezgések következtében. A másik él mozgása minden szempontból megegyezik az első által leírt
pályával. A szerszám teljes fordulatán belül a 0–180°-ig tartó szakasz az adott, n=60.000 1/mines fordulatszám mellett 0,0005 s-ig tart. A vizsgált esetben ezzel a periódusidővel követik egymást a megadott kitérések a megmunkálási stratégiától függetlenül. Mindegyik esetben felfedezhető egy jellegzetes kitéréspálya, amelyet a marószerszerszám anyagszerkezeti és geometriai
jellemzőinek megfelelő rezgési folyamatok módosítanak. Látható, hogy a rezgés hatása egyen-,
illetve ellenirányú marás esetén erősebb, mint a telibemarási stratégiánál. Ez érthető is, hiszen az
első két esetben a szerszám élei a fél fordulat helyett csak egy kisebb hányadot töltenek fogásban, így a maradék szakaszokon a szerszámot nem éri erőterhelés, ami a rezgési folyamatokat
elnyomná. Ugyancsak a rezgések nagyobb mértékű érvényesülésnek kedvez az a tény, hogy ellen-, illetve egyenirányú maráskor a szerszámot a munkadarab csak az egyik oldalról támasztja
meg. A 73. ábra a 62. ábrán bemutatott, telibemart horony aljának mikroszkópos képét mutatja,
melyen jól kirajzolódnak a szerszám éleinek karcolatai. Ezek alapján megfigyelhető. hogy a forgácsoló erőből adódó szerszámterhelés okozta kitérés mellett a szerszám rezgése is látható módon szerepet kap a forgácsleválasztás folyamán.

E.n.: 1500x

10 µm

73 ábra: Sárgaréz munkadarabba mikromart horony aljának fénymikroszkópos felvétele a szerszám élének karcolataival (CuZn39Pb3, Ø300 µm,
vc=61 m/min, fz=0,75 µm, ap= 300 µm)
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A 72. ábrán bemutatott szerszámkitérés mértéke jó egyezést mutat a 61. ábra alapján leolvasható, kb. 10 µm-es alakhibával. Mivel a szerszám tengelye egy fordulaton belül a kitérés
nyomán jellegzetes pályát jár be, ezért érthető, hogy a horony aljának szélessége kicsit nagyobb,
mint ami a szerszám átmérőjéből adódna. Mivel az alámetszés minden esetben csak az egyik
irányban tapasztalható, ezért kizárt, hogy azt a szerszám ütése okozza.
Az előzőekben levezetett modell egy, a mikromarási folyamatot helyettesítő rezgő rendszer
összetett mozgását írja le periodikus, kétdimenziós terhelés esetén. A mikromarási folyamat öszszes tervezhető paramétere megadható az előzőekben levezetett modellben a gerjesztésen keresztül, míg magának a szerszámnak a jellemzői a modell felépítését befolyásolják. Természetesen a
modell a valóságos folyamatnak csak a megközelítése, számos területen ideális, leegyszerűsített
viszonyokat vesz figyelembe. Főként a szerszám valódi geometriája és az erőterhelés teljesen
precíz bevitele jelent nehézséget.
A modell alapján nyomon követhető, hogy hogyan változik a szerszám eredő mozgása az
egyes megmunkálási paraméterek megváltoztatásával. Míg a forgácsolási paraméterek főként a
szerszámkitérés nagyságára és frekvenciájára vannak hatással, addig a mozgás alakja és iránya
elsősorban a terhelés karakterisztikájától függ.
Maráskor a vágósebesség változtatása nyomán tulajdonképpen a fogak fogásba kerülési
frekvenciájának és a szerszám sajátfrekvenciájának az aránya változik meg. Növekvő sajátfrekvencia esetén csökken a szerszám kitérésének amplitúdója, hiszen a nagyobb sajátfrekvencia a
nagyobb merevségű szerszám előfeltétele. Mikroméretű szármaráskor a terhelési erő értéke sok
más tényező mellett elsősorban a fogásvétel nagyságától, a szerszám kopottsági állapotától és az
anyagminőségtől függ. Nagyobb erő esetén a modellben megnőnek a kitérési amplitúdók anélkül, hogy magának a rezgésnek a lefutása megváltozna. A szerszám anyagától függ annak tömege és belső csillapítása. Növekvő belső csillapítás esetén a gerjesztési szakasz utáni szabad rezgések amplitúdója gyorsabban csökken. A szerszámot helyettesítő modell tömegének hatásánál
lényeges szempont, hogy állandó sajátfrekvenciát feltételezve a tömeggel egyenesen arányosan a
rendszer merevsége is nő. Ezért egyértelmű, hogy a rezgés amplitúdójának növekvő tömeg esetén csökkennie kell.
Amennyiben a tényleges viszonyokat jobban megközelítve a gyártási pontatlanságok, valamint a kopási mechanizmusok miatt a mikromarószerszám ütésével is számolunk, úgy egy fordulaton belül az élek erőterhelési görbéjének lefutása és kitérési nagyságai egyaránt eltérőek, így
külön mozgást kell számolnunk rájuk a bemutatott módszer szerint.
Egy ideális marószerszám éle a kinematikai mozgásviszonyoknak megfelelően hurkolt
ciklois pálya mentén halad előre. Az előzőekben számított, a valóságos viszonyokat megközelítő
deformációs kitérés erre a mozgásra szuperponálódik rá, így a mikromarószerszám élének teljes
mozgása – azonos időciklust feltételezve – ennek a két összetevőnek a vektoriális összegzéséből
adódik.
A bemutatott analitikus modell alkalmas arra, hogy a különböző forgácsolási paraméterek
és a mikromarószerszám síkbeli kitérése között kapcsolatot teremtsen. A szerszám modell segítségével leírt dinamikus viselkedése magyarázatot ad a mikroszkópos felvételek alapján tapasztalható alakhibákra is.

5.8.2. Mikromarószerszám végeselemes modellje
Az előző fejezetben bemutatott elméleti eredmények megerősítése és kiegészítése céljából
elvégeztem a mikroméretű szármaró szerszám végeselemes modellezését is. A szármaróval történő mikromarás végeselemes programmal a bemeneti paraméterek széles lehetőségének köszönhetően a valóságos folyamatot igen jól megközelítve modellezhető. A megmunkálási folyamatban részt vevő szerszám dinamikai viselkedését elsősorban két tényező határozza meg: a
szerszám szilárdsági viszonyai és az őt érő terhelési ciklus. A szilárdsági viszonyokban egyrészt
a geometriai felépítés, másrészt pedig az anyagi jellemzők kapnak szerepet. A szerszám dinami-
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kai viselkedése tehát akkor írható le számítógépes eszközökkel a legpontosabban, ha az előbb
említett tényezők a valóságost minél jobban megközelítve kerülnek peremfeltételként a modellbe. A számítógépes modell alapján nyert számszerű eredmények létjogosultsága természetesen
megkérdőjelezhető. A végeselemes programok eddigi széles körben történő alkalmazása, a programok által alkalmazott elméleti háttér, a gyakorlati és elméleti eredmények összevetése azonban
nem hagynak kétséget ezzel a programmal szolgáltatott adatok elfogadhatóságában. Ezen kívül
az eddigiekben már látható volt, hogy az analitikus módon, illetve a végeselemes módszerrel
meghatározott sajátrekvencia értékek is teljes mértékben összeegyeztethetők voltak.
A mikroméretű szármaró dinamikai viselkedésével kapcsolatos elméleti vizsgálódásaimhoz a MARC végeselemes programot használtam. Ez egy általános célú, széleskörű problémák
numerikus modellezésére alkalmas szoftver. A program sokoldalú, grafikus kezelőfelülete lehetővé teszi az analitikus modellnél pontosabb kiinduló feltételek bevitelét. Ennek megfelelően
elkészítettem a mikromarási kísérletek során alkalmazott kétélű szármaró szerszámok pontos
CAD modelljét. A modelleket importáltam a végeselemes programba, és ott tetraéderes, 50.000–
100.000 elemszámú hálót illesztettem rájuk. Anyagi jellemzőként a WC szemcsés, Co kötőanyagú keményfém szerszám adatait vittem a programba. A forgó marószerszám terhelésének modellezése céljából a szerszám végeselemes modelljét olyan két, egymásra merőleges erőkomponens
által leírt terheléssel kell ellátni, melyek lefutása minél jobban megközelíti a mikroméretű szármarásra jellemző valóságos terhelési viszonyokat. Ezzel kapcsolatban két eset vizsgálata célszerű. Az analitikus modellel történő összehasonlítás végett a végeselemes modell esetében is bemenő paraméterként definiáltam az EMSIM online program által generált erőterhelési komponenseket. Mivel a program bemenő paramétereinek megadása sokkal rugalmasabb, mint egy
analitikus modell esetében, ezért lehetőség nyílott a mikromarási kísérletek során mért tényleges
erőlefutások közvetlen bevitelére is. Mivel az erőmérő cellával regisztrált jelfolyam nem csak a
szerszám és a munkadarab közvetlen kölcsönhatásából eredő erőterhelési értékeket tartalmazza,
hanem a szerszám dinamikus viselkedéséből, valamint a zavaró tényezőkből származó változásokat is, ezért célszerűnek látszott a erőmérési szignál mind alsó, mind pedig felső frekvenciatartományainak a kiszűrése. A bemenő paraméterek definiálása után a végeselemes program tranziens dinamikus analízis keretében szolgáltatja kimenő adatként a szerszám síkbeli kitérését a modellezett körülmények esetében.

100 µm

74. ábra: Ø300 µm átmérőjű, kétélű mikromarószerszám elektronmikroszkópos felvétele,
valamint pontos CAD-es modellje

A 74. ábra egy Ø300 µm átmérőjű, kétélű, sarkos végű marószerszám CAD-es modelljét
mutatja, mely – mint látható – minden szempontból megfelel a kísérletek során alkalmazott
mikroméretű szármaró geometriájának. A sárgaréz vc=60 m/min, fz=1 µm, ap=250 µm forgácsolási paraméterekkel történő mikroméretű szármarása esetén érvényes, az EMSIM program által
generált, a végeselemes programba már bevitt erőlefutás a 75. ábrán látható. Mint az már korábban bizonyításra került, mikroméretű szármaráskor a szerszám élei általában eltérő mértékben
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75. ábra: Az EMSIM program által generált elméleti erőlefutás a végeselemes program
bemenő paramétereként

vesznek részt a forgácsleválasztásban. A valóságos mikromarási folyamat minél jobb megközelítése céljából ezért az erőterhelési diagramot úgy módosítottam, hogy az figyelembe vegye ezt az
adottságot is. A szerszám térbeli, tetraéderes elemekkel hálózott végeselemes modelljét az egymásra merőleges terhelési komponensekkel a 76. ábra mutatja.

76. ábra: Az Ø300 µm átmérőjű mikromarószerszám tetraéderes elemekkel hálózott végeselemes modellje a szerszámot
terhelő erőkomponensekkel

A végeselemes program által szolgáltatott eredmények alapján ábrázoltam a
mikromarószerszám végének, az elhajlásból származó síkbeli mozgását, valamint egy adott időpillanat jellegzetes oldalirányú elhajlását (77. ábra). Az ábra alapján megfigyelhető a szerszám
végének összetett mozgása, mely a mindkét irányban azonos ciklusú, de eltérő lefutású terheléseknek köszönhető. A kitérés lefutását elsősorban az erőterhelés határozza meg, míg a szerszám
rezgéséből adódó változások szerepe másodlagos. A 77. ábra jobb oldali képén látható elhajlás
mértéke jó egyezést mutat a 61. ábra fénymikroszkópos felvételével, mely a végeselemes analízis során is figyelembe vett paraméterekkel, CuZn38Pb3 anyagba mikromart horony keresztmetszetéről készült.
A végeselemes program által szolgáltatott eredmények tehát teljes mértékben összeegyeztethetők az analitikus modell eredményeivel, és a szerszám dinamikai viselkedésének leírásával
magyarázatot szolgáltatnak a ténylegesen mikromart hornyok esetében tapasztalt alaki hibákra.
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77. ábra: A Ø300 µm átmérőjű mikromarószerszám végeselemes program által számolt síkbeli,
dinamikus szerszámmozgása a terhelés következtében, valamint a piros körrel bejelölt időpillanat jellegzetes kitérése (10x-es mértékben ábrázolva)
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6. ÖSSZEFOGLALÁS
Korunk gyártástechnológiájának egyik legfontosabb mozgatóereje az alkatrészek és a belőlük felépülő rendszerek miniatürizálása. A mikro- és nanotechnológiák egyre szélesebb körű
alkalmazása forradalmasítja többek között az elektronikai ipart, az orvostudományt, az autóipart,
és az így előállított eszközök és berendezések lassan a mindennapi életünk részévé is válnak. A
miniatürizálás általános igényének a kielégítéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő technológiák nagyobb mérettartományokból történő adaptálása, illetve újak kifejlesztése. A
mikromegmunkálási eljárások kiindulópontját az elektrotechnikában alkalmazott maratási technológiák, valamint az ultraprecízós megmunkálások jelentették, melyek már jó néhány évtizede
nemcsak a kutatás, hanem a széleskörű alkalmazás tárgyát is képezik. Mikroforgácsolás alatt az
1–999 µm mérettartományba eső struktúrák mechanikus anyagleválasztás útján történő megmunkálását értjük egy már régóta alkalmazott technológiának a hagyományos mérettartományból történő átültetésével. A hagyományos forgácsleválasztási eljárások közül a marás kínálja a
legváltozatosabb megmunkálási lehetőséget.
Kutatási munkám során a célkitűzéseimnek megfelelően sokkristályos ötvözetek 1 mm
alatti átmérőjű mikroszármaróval történő, az 1–999 µm mérettartományba eső strukturálásának
törvényszerűségeit vizsgáltam kísérleti és elméleti úton.
Kísérleteim során a mikroméretű szármarási eljárást kétélű, bevonat nélküli, keményfém,
Ø150 µm, Ø300 és Ø 600 µm átmérőjű, sarkos végű szerszámok segítségével vizsgáltam. A
megmunkált anyagok köre sárgarézre (CuZn39Pb3), gyengén ötvözött nemesíthető acélra
(42CrMo4) és ötvözetlen nemesíthető szénacélra (Ck45) terjedt ki. Az utóbbi anyag különböző
hőkezeltségi állapotban is rendelkezésemre állt. Kísérleti geometriaként egyenes, telibemart hornyokat választottam.
Az elvégzett kísérleti és elméleti kutatás során kiderült, hogy a marási eljárás nagyságrendekkel kisebb mérettartományba történő átültetése csak úgy lehetséges, ha figyelembe vesszük a
forgácsolási körülményeknek a mérethatásból eredő megváltozását. Így a makroforgácsolásban
már részletesen feltárt körülmények és folyamatok csak részben vehetők át. Mikroméretű szármaráskor olyan jelenségek és hatások kerülnek előtérbe, melyek szerepe a hagyományos méretű
forgácsleválasztáskor vagy fel sem merült, vagy csak elhanyagolható mértékű volt. A kísérletek
világossá tették, hogy a hagyományos méretű marás optimális forgácsolási paraméterei közvetlenül nem adaptálhatók mikromarás esetére is a méretcsökkenésnek megfelelően.
A mikroméretű szármarás során a kis merevségű és törékeny szerszám kitüntetett fontosságú szerepet kap. A szemcseméretből és a gyártás folyamán alkalmazott köszörülési technológiából adódóan a szerszám éllekerekedési sugara lényegesen nagyobb, mint az a folyamat természetéből adódóan elvárható lenne. Az éllekerekedési sugár nagysága (rß=1–5 µm) független a
vizsgált mikromarószerszámok átmérőjétől, és nagyjából megegyezik a hagyományos méretű
marókéval is. A szerszám terhelését adott anyag és kopási állapot mellett elsősorban a beállított
fogankénti előtolás és a fogásmélység befolyásolja. A hagyományos méretű maróhoz képest relatíve gyengébb szerszám megóvása érdekében célszerűnek látszik az, hogy minél kisebb forgácsolási paramétereket állítsunk be. Doktori értekezésemben rávilágítottam azonban arra a tényre,
hogy nem helyénvaló a forgácsolási paramétereket minden határon túl csökkenteni csak azért,
hogy ezáltal a szerszámunkat kiméljük. A helytelenül megválasztott forgácsolási paramétereknek
az az eredménye, hogy a szerszám nem lesz képes anyagot leválasztani minden fordulatban. A le
nem választott anyagrétegek így halmozódnak, melyet a szerszám rugalmas, illetve a munkadarab anyagának rugalmas és képlékeny deformációja kísér. Előfordulhat, hogy csak a sokadik
fordulat után kerül leválasztásra az addig felhalmozódott anyagvastagság. Mindez természetesen
a szerszám egyenetlen igénybevételét és erőteljes kopását eredményezi, nem beszélve a képlékeny anyagdeformációs folyamatok nyomán fellépő erőteljes sorjaképződésről.
Mikroméretű szármarásnál a ténylegesen leválasztott anyagréteg vastagsága a legtöbb
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esetben eltér a beállított fogankénti előtolás értékétől. A kutatási munkám során bebizonyítottam,
hogy a ténylegesen leválasztott anyagréteg pillanatnyi vastagságát a minimális forgácsvastagság,
a szerszám relatíve nagymértékű ütése, valamint a beállított fogankénti előtolás együttesen határozzák meg. A vizsgált kétélű mikromaró élei általában eltérő mértékben vesznek részt az anyagleválasztási folyamatban. Gyakran előfodul, hogy az adott fordulaton belül csak az egyik, vagy
egyik él sem választ le anyagot. Ezeket a jelenségeket a mikromart hornyok alján kirajzolódó
szerszámkarcok távolságának az előtolásból adódó elméleti nagyságtól való eltérése, az erőmérési diagramok váltakozó nagyságú csúcsai, valamint a mikromarószerszám aszimmetrikus kopása
bizonyítja. Bevezettem a valóságos fogankénti előtolás fogalmát, mely mikroméretű szármarás
esetén a ténylegesen leválasztott anyagréteg vastagságának felel meg. Egy olyan számítási modellt készítettem, amellyel a valóságos fogankénti előtolás elméleti értéke tetszőleges forgácsolási viszonyok esetére meghatározható. A felállított modell akár visszafelé is alkalmazható, így
mikromart hornyok alján található karcolatok topográfiájából visszakövetkeztethetünk az adott
helyhez tartozó pillanatnyi forgácsolási viszonyokra, megállapíthatjuk a szerszám pillanatnyi
központatlanságának nagyságát, illetve következtethetünk az adott viszonyokhoz tartozó minimálisan leválasztható forgács nagyságára is.
Kutatásaim alapján megállapítható, hogy a mikroméretű szármaróval megmunkált,
telibemart hornyok esetén a felületi minőség az egyenirányú oldalon jobb, mint az ellenirányún.
A mikromart horony átlagos felületi érdességének a fogankénti előtolástól függő változása jellegzetes képet mutat a vizsgált paramétertartományon belül (vc=30–150 m/min, fz=0,1–8 µm,
ap=10–30 µm). A felületi érdesség a fogankénti előtolás növekedésével kezdetben erősen javul,
majd egy minimum elérése után fokozatosan, de az előbbinél kisebb mértékben ismét romlik. Ha
a beállított fogankénti előtolás az adott forgácsolási körülmények esetén érvényes minimális forgácsvastagságnál nagyobb, akkor a mért érdesség megfelel Brammertz – a minimális forgácsvastagságot is figyelembe vevő – elméleti képletével számított értéknek. Kisebb beállított fogankénti előtolás esetén viszont lényegesen kedvezőbb felületi érdesség mérhető, mint ami Brammertz
elméleti képletéből adódik.
Mikroméretű szármaráskor a szóbajöhető két legfontosabb megmunkálási hiba a horonynak a szerszám jelentős mértékű elhajlása következtében tapasztalható geometriai hibája, valamint a hornyok hosszanti éle mentén keletkező sorja. A mikromarószerszám dolgozó élének
tényleges pályáját a marási folyamat kinematikájából adódó hurkolt ciklois és az arra
szuperponálódó tényezők, elsősorban az erőterhelés okozta szerszámkitérés, másodsorban a folyamat dinamikájából származó szerszámrezgés együttesen határozzák meg. A szerszám egy
fordulaton belüli kitérésének, valamint a mikroszkópos vizsgálatok alapján megállapított tényleges geometriai hibának a kapcsolatát a szerszám mind analitikus, mind pedig végeselemes módszerrel végzett dinamikai vizsgálata bebizonyította.
A kísérleti vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy mikroméretű szármaráskor a rosszul
megválasztott paraméterek esetén képződött sorja nagysága összemérhető a kialakított struktúra
méreteivel, és az főként a hornyok hosszanti élei mentén keletkezik. A sorja nagysága a vizsgált
paramétertartományon belül (vc=30–150 m/min, fz=0,1–8 µm, ap=5–100 µm) mind a fogásmélység, mind pedig a beállított fogankénti előtolás csökkenésével erőteljesen nő. A felületi érdességhez hasonlóan a sorjaképződés szempontjából is a fogankénti előtolás a legfontosabb befolyásoló tényező. Kiderült az is, hogy ha az adott forgácsolási körülmények esetén érvényes
valóságos fogankénti előtolásnál kisebb fogankénti előtolást állítunk be, akkor az ellenirányú
oldalon lényegesen nagyobb a sorjaképződés, mint az egyenirányún. Ellenkező esetben a
sorjaképződés mértéke a két oldal esetében közel megegyező. A kísérletek során azt tapasztaltam, hogy a vágósebességnek nincs értékelhető hatása a keletkező sorja nagyságára vonatkozóan.
Az analitikus és a végeselemes számítások alapján az is kiderült, hogy mikroméretű szármaráskor a folyamat gerjesztési frekvenciája és a szerszám sajátfrekvenciája között két nagyságrendbeli különbség van, nevezetesen a gerjesztési frekvencia 1–2 kHz, míg a szerszám sajátfrekvenciája 100–300 kHz. Ebből az következik, hogy mikroméretű szármaráskor a szerszám tönk-
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remenetele főként a szerszámkopás nyomán fellépő folyamatos erőnövekedés okozta túlterhelés
miatt következik be. Emellett a rosszul megválasztott paraméterek következtében fellépő rezonancia veszélye elhanyagolható. A fenti állítást alátámasztják a mikromarási kísérletek közben
mért erődiagramok is, valamint az a tény, hogy idő előtti, váratlan szerszámtörés egyetlen esetben sem volt tapasztalható. Az erőmérési vizsgálatok egységes erőnövekedést mutattak szinte
valamennyi kísérletnél. Ez alapján megállapítható, hogy a szerszám töréséig – az adott megmunkálási feladathoz célszerűen megválasztott forgácsolási paramétereket feltételezve – legalább
kétszeres, legfeljebb azonban háromszoros erőnövekedés lép fel.
Mivel mikroméretű szármaráskor is főként sokkristályos anyagot munkálunk meg, ezért
figyelembe kell vennünk azt a méretcsökkenésből származó tényt, hogy a forgácsoló szerszám
mérete és a beállított paraméterek egy nagyságrendbe esnek a megmunkálandó anyag szemcseméretével. Ebből következik, hogy a felületi minőséget a hagyományos forgácsolástechnológiai
tényezők mellett az anyag anizotrópiája, valamint a szemcsehatárok is befolyásolják. Anizotrópia alatt az egyes szemcsék eltérő, irányfüggő mechanikai jellemzői (rugalmassági modulus,
folyáshatár, aktív csúszási mechanizmus) értendők.
Az értekezésben bemutatott kutatási munkám eredményeit, valamint az eredményekből
levonható következtetéseket 8 tézisben foglaltam össze.
Az elért eredmények a feltárt technológiai sajátosságok és korlátok mellett hozzájárulnak a
mikroméretű szármarás mélyebb megismeréséhez, a forgácsleválasztási folyamat biztosabb és
kiszámíthatóbb kézbentartásához, valamint az optimális forgácsolási paraméterek behatárolásával segítséget nyújtanak a gyakorlatban történő széleskörű alkalmazásához is.
Kutatási munkám eredményeképpen megállapítható, hogy a mikroméretű szármarás a folyamat rugalmasságából, gyorsaságából és gazdaságosságából adódóan bátran alkalmazható alternatívát jelent a többi mikromegmunkálási eljárás mellett. Az elvégzett munka hozzájárul ahhoz is, hogy a mikromegmunkálási technológiák körében kijelöljük a keményfém szerszámmal
végzett mikroméretű szármarás helyét. Nevezetesen, pontosabban meg tudjuk határozni azokat a
feladatokat, amelyeket célszerű az adott eljárásra tervezni.
A kétélű, bevonat nélküli, keményfém mikromarószerszámmal olyan kisméretű strukturálás valósítható meg a megmunkálandó anyagok széles körében, mely részt követel magának az
ipar oldaláról támasztott, a miniatürizálás irányába mutató általános igény kielégítésében. Az
alkalmazott keményfém szerszámmal egyedi és kissorozat esetén gyorsan és gazdaságosan állíthatók elő tetszőleges 3D-s mikrostruktúrák az ipar számára nélkülözhetetlen acélokon is.
Mikrofröccs szerszámbetétek kimunkálása nyomán pedig a vizsgált eljárás közvetett módon alkalmassá válik a miniatür alkatrészek nagysorozatban történő előállítására is.
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TÉZISEK
Kutatási munkám során a célkitűzéseimnek megfelelően sokkristályos ötvözetek – nevezetesen
ötvözetlen és gyengén ötvözött nemesíthető acél, valamint sárgaréz – kétélű, keményfém, 1 mm
alatti átmérőjű mikroszármaróval történő, az 1–999 µm mérettartományba eső strukturálásának
törvényszerűségeit vizsgáltam kísérleti és elméleti úton. Munkám eredményeképpen az alábbi új
tudományos megállapításokra jutottam:

1. tézis:
Kétélű, mikroméretű szármaróval végzett forgácsoláskor a ténylegesen leválasztott anyagréteg vastagsága a legtöbb esetben eltér a beállított fogankénti előtolás értékétől, melyet a
mikromart hornyok alján kirajzolódó szerszámkarcok távolságának az előtolásból adódó elméleti nagyságtól való eltérése, az erőmérési diagramok váltakozó nagyságú csúcsai, valamint
a mikromarószerszám aszimmetrikus kopása bizonyít. A szerszám két éle általában eltérő
mértékben vesz részt a forgácsleválasztásban, ezen belül gyakran előfordul, hogy az adott
fordulaton belül csak az egyik él, illetve egyik él sem választ le anyagot. A tényleges anyagleválasztás nélküli fordulatok során az előtolásmennyiségek halmozódnak a szerszám rugalmas, illetve a megmunkálandó anyag rugalmas és képlékeny deformációjától kísérve.
Mikroméretű szármaráskor a ténylegesen leválasztott anyagréteg vastagságának az általam
bevezetett valóságos fogankénti előtolás felel meg (fzval). Ennek nagysága a szerszámél pillanatnyi kopottsági állapota és az anyagminőség által meghatározott minimális forgácsvastagságnak, a szerszám relatíve nagy mértékű ütésének, valamint a beállított fogankénti előtolásnak az egymáshoz való viszonyától függ, mely akár az egyik fordulatról a másikra is változhat.

2. tézis:
Mikroméretű szármaróval megmunkált, telibemart hornyok aljának felületi minősége az
egyenirányú oldalon jobb, mint az ellenirányún. A mikromart horony átlagos felületi érdességének a fogankénti előtolástól függő változása jellegzetes képet mutat a vizsgált paramétertartományon belül (vc=30–150 m/min, fz=0,1–8 µm, ap=10–30 µm). A felületi érdesség a fogankénti előtolás növekedésével kezdetben erősen javul, majd egy minimum elérése után fokozatosan, de az előbbinél kisebb mértékben ismét romlik. A fogásmélységnek nincs értékelhető
hatása a felületi érdességre. Ha a beállított fogankénti előtolás az adott forgácsolási körülmények esetén érvényes minimális forgácsvastagságnál nagyobb, akkor a mért érdesség megfelel
Brammertz – a minimális forgácsvastagságot is figyelembe vevő – elméleti képletével számított értéknek. Kisebb beállított fogankénti előtolás esetén viszont lényegesen kedvezőbb felületi érdesség mérhető, mint ami Brammertz elméleti képletéből adódik.

3. tézis:
Mikroméretű szármaráskor a célszerűen választandó forgácsolási paraméterek és az általam
vizsgált, sokkristályos anyagok szemcsemérete (sárgaréz: 20–40 µm, nemesíthető szénacél:
5–15 µm) egy nagyságrendbe esnek, így a forgácsleválasztást és a kialakított felületi minőséget az anyag anizotrópiája, vagyis az egyes szemcsék eltérő, irányfüggő mechanikai jellemzői
(rugalmassági modulus, folyáshatár, aktív csúszási mechanizmus), valamint a szemcsehatárok
is befolyásolják.

4. tézis:
Mikroméretű szármaróval megmunkált, telibemart hornyoknál a hosszanti élek menti – a
sorjamagassággal jellemzett – sorjaképződés mértéke a vizsgált paramétertartományon belül
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(vc=30–150 m/min, fz=0,1–8 µm, ap=5–100 µm) mind a fogásmélység, mind pedig a beállított
fogankénti előtolás csökkenésével erőteljesen nő, a vágósebességnek nincs értékelhető hatása
rá. Az adott forgácsolási körülmények esetén érvényes minimális forgácsvastagságnál kisebb
beállított fogankénti előtolási értékek esetén a sorja magassága az egyenirányú oldalon lényegesen nagyobb (10–640 µm), mint az ellenirányú oldalon (6–25 µm). Ha a beállított fogankénti előtolás nagyobb, mint az adott forgácsolási körülmények esetén érvényes minimális
forgácsvastagság, akkor a hornyok mentén mérhető sorja magassága a két oldalon közel megegyező.

5. tézis:
Mikroméretű szármaróval végzett forgácsleválasztáskor a marási folyamat kinematikájából
adódó gerjesztési frekvencia, valamint a szerszám sajátfrekvenciája között két nagyságrendbeli különbség van, nevezetesen a gerjesztési frekvencia 1–2 kHz, míg a szerszám sajátfrekvenciája 100–300 kHz. Ebből és a mikromarás közben mért erőlefutási diagramokból következik, hogy mikroméretű szármarás során a szerszám tönkremenetele főként a szerszámkopás
nyomán kialakuló erőnövekedés okozta túlterhelés miatt következik be, a szerszám tönkremenetelének a rosszul megválasztott forgácsolási paraméterek miatt fellépő rezonanciából
adódó veszélye elhanyagolható.

6. tézis:
A megmunkálás közben mért erőlefutási diagramokból következik, hogy mikroméretű szármaráskor a szerszám folyamatos elhasználódásnál megfigyelhető terhelési viszonyok jellegzetesen behatároltak. A szerszám töréséig – az adott megmunkálási feladathoz célszerűen megválasztott forgácsolási paramétereket feltételezve – legalább kétszeres, legfeljebb azonban háromszoros erőnövekedés lép fel. Ez a kísérleti eredmény biztosítja a mikroméretű szármarási
folyamat tervezhetőségét és lehetővé teszi a mikromaró célszerű időpontban elvégzendő cseréjét.

7. tézis:
Mikroméretű szármaróval végzett forgácsleválasztáskor a szerszám dolgozó élének tényleges
pályáját a marási folyamat kinematikájából adódó hurkolt ciklois és az arra szuperponálódó
tényezők, elsősorban a mikromarási folyamatra jellemző erőterhelés okozta szerszámelhajlás,
másodsorban a folyamat dinamikájából származó szerszámrezgés együttesen határozzák meg.
Ezek a tényezők a hagyományos méretű maráshoz képest relatíve nagyobb mértékű alakhibát
okoznak (a névleges formától való akár 5%-os relatív méretbeli és alaki eltérést). A mikroszkópos vizsgálatok alapján megállapított tényleges geometriai hiba a szerszám mind analitikus,
mind pedig végeselemes módszerrel végzett dinamikai vizsgálata alapján magyarázható a relatíve nagy mértékű szerszámkitéréssel és a szerszámrezgéssel.

8. tézis:
A mikroméretű szármarás optimális forgácsolási paraméterei a méretcsökkenésből adódóan
megváltozott forgácsolási körülmények miatt eltérnek azoktól az értékektől, amelyek az egyszerű méretcsökkenéssel párhuzamosan a hagyományos méretű marásnál elfogadott adatokból
származtathatóak lennének. Mikroméretű szármaráskor a célszerűen választandó fogankénti
előtolást és a fogásmélységet felülről a relatíve gyengébb szerszám merevsége, alulról pedig a
ténylegesen leválasztható anyagréteg vastagsága határolja be. Ez az alsó határ független a
mikromaró átmérőjétől, mivel a rajta kialakítható éllekerekedési sugár (rß=1–5 µm) nagysága
valamennyi vizsgált szerszámnál (Ø150 µm, Ø300 µm és Ø600 µm) megegyezik.
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FÜGGELÉK

XV

FÜGGELÉK
A kutatási munka keretében elvégzett mikroméretű szármarási kísérletek összefoglaló táblázata

Nr.

Forgácsolási paraméterek
Szerszámátmérő
n
vv
fz
ap [µm]
[1/min] [m/min] [µm]

Anyagminőség

1

Ø300 µm

60.000

57

0,1

20

Ck45 M450

2

Ø150 µm

60.000

61

0,5

20

Ck45 M450

3

Ø300 µm

30.000

28

3

15

Ck45 M450

4

Ø300 µm

30.000

28

3

20

Ck45 M450

5

Ø300 µm

31.831

30

3

10

Ck45 M450

6

Ø300 µm

63.662

60

3

10

Ck45 M450

7

Ø300 µm

95.493

90

3

10

Ck45 M450

8

Ø300 µm

127.324

120

3

10

Ck45 M450

9

Ø300 µm

159.155

150

3

10

Ck45 M450

10

Ø300 µm

31.831

30

3

20

Ck45 M450

11

Ø300 µm

63.662

60

3

20

Ck45 M450

12

Ø300 µm

95.493

90

3

20

Ck45 M450

13

Ø300 µm

127.324

120

3

20

Ck45 M450

14

Ø300 µm

159.155

150

3

20

Ck45 M450

15

Ø300 µm

31.831

30

3

30

Ck45 M450

16

Ø300 µm

63.662

60

3

30

Ck45 M450

17

Ø300 µm

95.493

90

3

30

Ck45 M450

18

Ø300 µm

127.324

120

3

30

Ck45 M450

19

Ø300 µm

159.155

150

3

30

Ck45 M450

20

Ø300 µm

31.831

30

0,1

20

Ck45 M450

21

Ø300 µm

63662

60

0,1

20

Ck45 M450

22

Ø300 µm

95.493

90

0,1

20

Ck45 M450

23

Ø300 µm

127.324

120

0,1

20

Ck45 M450

24

Ø300 µm

159.155

150

0,1

20

Ck45 M450

25

Ø300 µm

31.831

30

0,5

20

Ck45 M450

26

Ø300 µm

63.662

60

0,5

20

Ck45 M450

27

Ø300 µm

95.493

90

0,5

20

Ck45 M450

28

Ø300 µm

127.324

120

0,5

20

Ck45 M450

29

Ø300 µm

159.155

150

0,5

20

Ck45 M450

30

Ø300 µm

31.831

30

1

20

Ck45 M450

31

Ø300 µm

63.662

60

1

20

Ck45 M450

32

Ø300 µm

95.493

90

1

20

Ck45 M450

FÜGGELÉK

Nr.

XVI

Forgácsolási paraméterek
Szerszámátmérő
fz
ap [µm]
n
vv
[1/min] [m/min] [µm]

Anyagminőség

33

Ø300 µm

127.324

120

1

20

Ck45 M450

34

Ø300 µm

159.155

150

1

20

Ck45 M450

35

Ø300 µm

31.831

30

5

20

Ck45 M450

36

Ø300 µm

63.662

60

5

20

Ck45 M450

37

Ø300 µm

95.493

90

5

20

Ck45 M450

38

Ø300 µm

127.324

120

5

20

Ck45 M450

39

Ø300 µm

159.155

150

5

20

Ck45 M450

40

Ø300 µm

31.831

30

8

20

Ck45 M450

41

Ø300 µm

63.662

60

8

20

Ck45 M450

42

Ø300 µm

95.493

90

8

20

Ck45 M450

43

Ø300 µm

127.324

120

8

20

Ck45 M450

44

Ø300 µm

159.155

150

8

20

Ck45 M450

45

Ø300 µm

159.155

150

0,2

20

Ck45 M450

46

Ø300 µm

159.155

150

0,3

20

Ck45 M450

47

Ø300 µm

159.155

150

2

20

Ck45 M450

48

Ø300 µm

159.155

150

10

20

Ck45 M450

49

Ø300 µm

63.662

60

3

20

Ck45 edzett

50

Ø300 µm

63.662

60

3

20

Ck45 M180

51

Ø300 µm

63.662

60

3

20

Ck45 M300

52

Ø300 µm

63.662

60

3

20

Ck45 M450

53

Ø300 µm

63.662

60

3

20

Ck45 M600

54

Ø300 µm

63.662

60

3

5

Ck45 M450

55

Ø300 µm

63662

60

3

10

Ck45 M450

56

Ø300 µm

63.662

60

3

20

Ck45 M450

57

Ø300 µm

63.662

60

3

50

Ck45 M450

59

Ø300 µm

63.662

60

3

100

Ck45 M450

60

Ø600 µm

65.000

123

1

300

42CrMo4

61

Ø600 µm

65.000

123

0,1

300

42CrMo4

62

Ø600 µm

65.000

123

0,1

200

42CrMo4

63

Ø600 µm

65.000

123

0,2

200

42CrMo4

64

Ø600 µm

65.000

123

0,3

200

42CrMo4

65

Ø600 µm

65.000

123

0,4

200

42CrMo4

66

Ø600 µm

65.000

123

0,5

200

42CrMo4

67

Ø600 µm

65.000

123

1

200

42CrMo4

68

Ø600 µm

65.000

123

3

200

42CrMo4

69

Ø600 µm

65.000

123

5

200

42CrMo4

70

Ø600 µm

65.000

123

8

200

42CrMo4

FÜGGELÉK

Nr.

XVII

Forgácsolási paraméterek
Szerszámátmérő
n
vv
fz
ap [µm]
[1/min] [m/min] [µm]

Anyagminőség

71

Ø600 µm

65.000

123

0,1

100–200

42CrMo4

72

Ø600 µm

65.000

123

0,2

100–200

42CrMo4

73

Ø600 µm

65.000

123

0,3

100–200

42CrMo4

74

Ø600 µm

65.000

123

0,1

50–100

42CrMo4

75

Ø600 µm

65.000

123

0,2

50–100

42CrMo4

76

Ø600 µm

65.000

123

0,4

50–100

42CrMo4

77

Ø300 µm

65.000

61

0,3

50–100

42CrMo4

78

Ø300 µm

65.000

61

0,23

150–300

CuZn39Pb3

79

Ø300 µm

65.000

61

0,5

150–300

CuZn39Pb3

80

Ø300 µm

65.000

61

0,75

150–300

CuZn39Pb3

81

Ø300 µm

65.000

61

1

150–300

CuZn39Pb3

82

Ø300 µm

65.000

61

1,5

150–300

CuZn39Pb3

83

Ø300 µm

65.000

61

1,75

150–300

CuZn39Pb3

