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ÖSSZEFOGLALÓ 

A természetes köveket az építőiparban és a gépgyártástechnológiában egyaránt előszeretettel 

alkalmazzák. Az építőiparban általános burkolatelemi anyagok a különböző mészkövek, gránitok és 

márványok, míg a gyártástechnológiai területeken a koordináta-mérőgépek asztalainak, valamint az 

ultraprecíziós esztergagépek ágyainak általános anyaga a gránit. A kövek megmunkálására a gyártási 

költségek csökkentése érdekében egyre gyakrabban automatizált működésű szerszámgépeket 

alkalmaznak. Az utóbbi évtizedben a kőmegmunkálási folyamatoknál is előtérbe kerültek az NC 

vezérlésű megmunkáló gépek, nevezetesen a számjegyes vezérlésű vágógépek, fűrészgépek, csiszoló 

berendezések és legújabb fejlesztésként, az NC vezérlésű kőmegmunkáló központok. 

Doktori kutatásaim alapját egy ipari szinten is komoly problémaként számon tartott jelenség, a mart 

gránitfelületek élein keletkező kitöredezések vizsgálata adta. Az irodalmi adatok elemzése azt 

mutatta, hogy a különböző rideg anyagok élkitöredezési folyamatát kutató publikációknál nagyon 

kevés azon anyagok száma, amelyek a természetes kövek tényleges megmunkálása során keletkező 

élkárosodásokat vizsgálja. Még kevesebb irodalmat lehet találni az élkitöredezési jellemzők javítási 

lehetőségeinek területén. 

A kutatási folyamat során egyik alapvető célként egy mérőszám-rendszer kifejlesztését határoztam 

meg, amely vevőtől és gyártótól függetlenül minősíteni tudja egy mart gránitfelület élének 

kitöredezési mértékét. Az általam megalkotott matematikai modell két mérőszámból áll és 

segítségével objektíven lehet meghatározni a marási folyamaton átesett gránit felületek éleinek 

átlagos élkitöredezési mértékét és maximális élkitöredezési mélységét. A minősítő 

mérőszámrendszerhez ezt követően megalkottam egy olyan összetett kúptestet, amelynek 

segítségével hatékonyan lehet közelíteni a mart gránitfelületek éleinek kitöredezése során 

generálódó térfogatveszteségeket. A geometria hatékonyságát megmunkálási és mérési folyamatok 

végrehajtásával és statisztikai elemzésekkel támasztottam alá. Következő feladatom egy olyan mérési 

elv kidolgozása volt, amelynek alkalmazásával egy adott ipari igényhez igazodva a jövőben olyan 

vizsgálati módszereket lehet kifejleszteni, melyek gyorsan és költséghatékonyan tudják meghatározni 

a mart gránitfelületek éleinek minősítő mérőszámait. A mérési elv alapján kidolgoztam egy vizsgálati 

módszert, amelynek révén az elméleti kutatásokhoz használt megoldáshoz képest gyorsabban és 

költséghatékonyabban sikerült mérni és kiértékelni a mart gránitfelületek éleinek minőségét 

meghatározó mutatókat. Kutatásom technológiai fázisában elsőként megvizsgáltam, hogy a 

megmunkálási sebesség - mint a kőmarási folyamatra ható egyik lényeges paraméter - 

növekedésének hatását az átlagos élkitöredezési mértékre. A statisztikai elemzések során kitértem a 

regressziós görbéhez tartozó konfidencia intervallumok és perdikciós sávok méretét befolyásoló 

paraméterekre is. Statisztikailag igazoltam, hogy a mért értékek szórását egyértelműen befolyásolja a 

gránit anyagot alkotó ásványok átlagos mérete, de befolyással bír még a szemcseszerkezet 

heterogenitása, valamint az egyes ásványok törési tulajdonságai is. A kutatási folyamat utolsó 

részében megvizsgáltam, hogy a megmunkálási sebesség növekedése során tapasztalni lehet-e 

hasonlóságot az élek átlagos kitöredezési mértékének és a minták felületre vetített átlagos felületi 

érdességének változásai között. 

A kutatási eredmények alapján öt tézist fogalmaztam meg, mely téziseket mérési, tesztelési 

sorozatok végrehajtásával és statisztikai elemzésekkel támasztottam alá. 



SINOPSIS 

Natural stones are generally used as raw materials both in the construction industry and in 

manufacturing technology. In manufacturing technology, mainly the tables and beds of ultra-

precision machine-tools and coordinate measuring machines are made of natural stones. The 

manufacturing of such stones is carried out using automated machine-tools to an increasing extent 

with the aim to reduce manufacturing costs. In the last decade, multi-axis CNC machines were also 

applied in machining processes: specifically numerically controlled cutting, sawing and grinding 

machines and the most recently developed stone machining centres were used. The newest 

development trend is the adaptation of CNC machining center in the milling of natural stones.  

The theme of my research was the investigation of edge chipping process of milling the surface of 

granites. Starting this research I analyzed in detail the international literature. Based on analyzing of 

literature, I can state that there aren’t any literatures which analyze and qualify the edge chipping 

process of milled natural stone workpieces. During my research I investigated only the granite types 

because in the mechanical engineering the specialists generally work this material. 

I worked out a mathematical model with qualitative markers which qualify objectively the 

parameters of edge chipping of milled granite surface. The basis of this model is the volume-losses of 

edge chippings along an investigated length and the maximal edge chipping depth on the surfaces. 

With the help of mathematic model we can get qualitative markers which typify the average edge 

chipping rate and maximal edge chipping depth of milled granite surface. I determined complex 

body-geometry which can approach the volume of edge chipping of milled granite surface with high 

precision. For determine of complex quarter-cone we need only three parameters: the distance 

between the starting and the ending points of the chipping and the maximum chipping depths 

measureable on the two surfaces forming the edge. I worked out a measurement principle to 

creating new examination methods. By this measurement principle the industrial companies and the 

engineers can create examination methods which are suitable for the satisfaction of the industrial 

claims. Based on the measurement principle we can determine the average edge chipping rate and 

maximal edge chipping depth more quickly and easier than with the help of primary algorithm. With 

the help of experiments I confirmed that the average edge chipping rate decreases, if the cutting 

speed increases by milled granites. In addition I determine parameters which influence the size of 

prediction stretch and confidence interval. These parameters are the size of mineral grains, the 

heterogeneous mineral-gear and the properties of crack of grains. With the help of experiments I 

confirmed that by increasing of cutting speed there is connection between the alteration of average 

edge chipping rate and the alteration of average surface roughness. 

Based on my researching I made five theses in this theme. I proved this theses with experiments, 

measurement and statistical analyzing.  
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1. Bevezetés 

A különböző természetes kőanyagok, a márvány, a gránit és a mészkő alakításának, 

megmunkálásának története évezredekig nyúlik vissza. A világ egyik csodájaként számon tartott gízai 

piramisokat időszámításunk előtt 2600 – 2500 között építették, de helyi kőbányászatról már Krisztus 

előtt 4500-ról is van bizonyítékunk. A kövek kézi erővel történő alakításának igénye mind a mai napig 

fennmaradt és például sírok, vagy kiemelt jelentőségű szobrok készítésénél általános megmunkálási 

módként lehet rájuk tekinteni. 

Az utóbbi évtizedekben előtérbe kerültek a különböző automatizált kőmegmunkálási technológiák, 

amelyek segítségével a kézi műveletekhez képest jóval rövidebb alatt és olcsóbban lehet előállítani a 

termékeket. Manapság az NC vezérlésű vágó-, fűrészelő- és csiszoló gépekkel előállított 

burkolólapok, építőanyagok, csempék és járólapok teszik ki a kereskedelmi forgalomban kapható 

kőtermékek jelentős részét. Az építőipar mellett azonban egyre nagyobb teret hódit a 

gépgyártástechnológiában is az egyik legfontosabb kőtípus, a gránit. A számjegyes vezérlésű 

szerszámgépekkel előállított koordináta-mérőgépek gránit asztalai és az ultraprecíziós esztergagépek 

ágyai nagyfokú merevségük, stabilitásuk és tömörségük okán mára szinte egyeduralkodókká váltak 

ezen területeken.  

A legújabb fejlesztési irányvonal a tudományterületen az NC kőmegmunkáló központok alkalmazási 

területeinek a kőmegmunkálási folyamatokra történő kiszélesítése. A jelenlegi technológiák mellett a 

2,5 tengelyes megmunkáláson túl 3,4 és 5 tengelyes marási műveletek is végrehajthatóak a 

legfejlettebb marógépekkel. A technológia alkalmazhatóságának bizonyítékaként 2013-ban, Süttőn a 

Reneszánsz Kft. József Nádor szobrát 4 hét alatt gyártotta le 5 tengelyes CNC kőmegmunkáló központ 

segítségével. A gyártási időben benne volt az eredeti szobor beszkennelése, a felületi hibák digitális 

kijavítása, a CAM alapú NC program generálása, az automatizált kőmegmunkálás és a kézi 

utómunkálás is. A kő-marási folyamatok egyre szélesebb területen történő alkalmazásával 

párhuzamosan azonban egyelőre lassan halad ezeknek a technológiáknak a kutatása, fejlesztése, 

javítása, optimalizálása.  

Doktori kutatásaim kiinduló pontját egy ipari szinten is komoly problémaként számon tartott 

jelenség, a mart gránitfelületek élein keletkező jellegzetes minőségrontó kitöredezések vizsgálata 

adta. A munkám során részletesen elemeztem a témában megjelent cikkeket, majd létrehoztam egy 

olyan matematikai modellt, amely modellben bevezetett mérőszámok segítségével a jelenleg 

alkalmazott szabványokhoz képest objektívebb minősítést lehet megvalósítani a mart gránitfelületek 

éleinél. A modellhez kapcsolódóan kidolgoztam egy virtuális geometriai alakzatot (test-elemet), 

amelynek segítségével, nagy pontossággal közelíteni lehet az él-kitöredezések által generált 

térfogatveszteséget. Kidolgoztam továbbá egy mérési elvet, amelynek alapján a jövőben - az ipari 

igényekhez igazodva – automatizált és gyors eredményeket produkáló vizsgálati módszereket lehet 

kifejleszteni. Végezetül megvizsgáltam a megmunkálási sebességnek, mint a marási folyamat egyik 

legfontosabb paraméterének az átlagos élkitöredezési mértékre gyakorolt hatását, valamint a 

minősítő mérőszám és az átlagos felületi érdesség változásainak kapcsolatát. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

A természetes köveket az építőiparban és a gépgyártástechnológiában egyaránt előszeretettel 

alkalmazzák. Az építőiparban általános burkolatelemi anyagok a különböző mészkövek, gránitok és 

márványok. Gránit és márvány alapanyagokat használnak továbbá az asztallapok, konyhapultok, 

továbbá különböző méretű és funkciójú szobrok gyártásánál egyaránt. Az utóbbi 20 évben, az 

építőipar mellett a gépgyártásban is egyre növekvő gyakorisággal használnak természetes köveket 

nyersanyagként. Ennek oka nemcsak a kő alapanyagok bizonyos tulajdonságai kiválóságának 

felismerésében van. Fontos szerepet játszik a fémmegmunkálás korszerű módszereinek sikeres 

adaptálása a kőmegmunkálás területeire is. A gépgyártátechnológiai területeken gránit anyagból 

elsősorban koordináta mérőgépek asztalait, valamint a kiemelten nagy pontossággal dolgozó 

szerszámgépek és a nagy munkatérrel rendelkező megmunkáló gépek (pl. esztergagépek, köszörű 

egységek) ágyait alakítják ki. A kövek megmunkálására – legyen szó gépágyról, szobrokról, lépcsőkről, 

padlólapokról, konyhai elemekről – a gyártási költségek csökkentése érdekében egyre gyakrabban 

automatizált működésű szerszámgépeket alkalmaznak. Az utóbbi évtizedben a kőmegmunkálási 

folyamatoknál is előtérbe kerültek az NC vezérlésű megmunkáló gépek, nevezetesen a számjegyes 

vezérlésű vágógépek, fűrészgépek, csiszoló berendezések és legújabb fejlesztésként, az NC vezérlésű 

kőmegmunkáló központok (1. ábra). 

 

1. ábra: Prussiani Golden Plus típusú NC vezérlésű kőmegmunkáló központ 

2.1. Automatizált kőmegmunkálásnál alkalmazásra kerülő szerszámok 

Az automatizált kőmegmunkálás jellegzetes szerszáma a fém mátrixú gyémántszerszám. Ezen 

folyamatos éllel, vagy szegmensekkel rendelkező megmunkáló eszközöket általánosan alkalmazzák a 

gránit, márvány és mészkő tömbök vágásánál, síkok, hornyok, szigetek és zsebek marásánál egyaránt 

[1, 2]. 

A NC megmunkáló központok esetében alkalmazásra kerülő maró szerszámok döntő hányada 

szegmensekkel rendelkező megmunkáló eszköz. Ezen szegmensek a szerszámtest homlok-, vagy 

palástfelületén, esetenként mindkét felületen egyaránt megtalálhatóak. A kőzetek megmunkálásánál 

általánosan alkalmazott vágókorongok és marószerszámok szegmensei gyémánt szemcsékből 

épülnek fel, amely szemcsék egy fém-mátrixban helyezkednek el, maga a mátrix pedig egy fém 

szárhoz, más néven acél maghoz kapcsolódik. A maghoz a szegmenseket forrasztással, vagy lézeres 
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hegesztéssel rögzítik, a szegmensek feladata pedig a megmunkálás tényleges végrehajtása. A 

magokat különböző minőségű acélokból állítják elő attól függően, hogy a szegmenseket forrasztással, 

vagy lézeres hegesztéssel rögzítik-e fel. Az acélmagok kemények és edzettek, megközelítőleg 43-45 

HRC keménységűek. A végső alakot lézervágással, vagy marással állítják elő. A mag közepén lévő 

furat végső méretét honolással állítják elő. A furatnál követelmény a rendkívül kicsi tűrés és a kiváló 

köralak-tűrés. A mátrixot jórészt kitöltő kötőanyag tipikusan a kobalt, a réz, a nikkel és a vas. A 

mátrixban a gyémántszemcséknek úgy kell elhelyezkedniük, hogy a szerszám teljes élettartama alatt 

azonos megmunkálási tulajdonsággal, hatékonysággal rendelkezzen. Ezen követelmény miatt a 

mátrixok előállításánál rázó gépeket alkalmaznak, amelyek összekeverik a mátrix anyagokat a 

gyémánt szemcsékkel, így biztosítva a véletlenszerű elrendezést (2. ábra). 

 

2. ábra: Gyémánt szemcsék elhelyezkedése a mátrix anyagban 

Különböző fémek megmunkálásánál az egyik költségoptimalizálási lehetőség a szerszámkopás 

minimalizálására való törekvés. A gyémánt vágókorongok és marószerszámok esetében azonban ez 

az optimalizálási szisztéma nem alkalmazható. A kővágó és –maró szerszámokkal történő 

megmunkálás alapja, hogy a mátrixanyag felületén elhelyezkedő gyémánt szemcsék kerülnek 

közvetlen kapcsolatba a munkadarabbal és ezáltal a szemcsék valósítják meg a tényleges 

anyageltávolítást. Ezek a gyémánt szemcsék azonban csak addig képesek megfelelő hatékonysággal 

dolgozni, amíg el nem kopnak. Az elkopott szemcsék helyébe csak úgy tud új gyémánt kerülni, ha a 

szemcsekopás mellett a korongnak megfelelő arányú mátrixkopása is van. A mátrixanyag kopásának 

hatására ugyanis az elkopott szemcsék kiesnek a mátrix felületéről és új, éles gyémánt kerül a 

megmunkálás közvetlen környezetébe [3, 4, 5, 6, 7]. 

 

3. ábra: Ép gyémántszemcsék a szegmens felületén [3] 
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4. ábra: Elkopott gyémántszemcse [3] 

Kőmegmunkálás során a szerszám-szegmensek kopásának számos formája ismert, de a leggyakoribb 

és legfontosabb kopásforma: az abrazív kopás. A tartós terhelés okozta súrlódásos kopás és az anyag-

fáradás szintén hozzájárulnak a szegmensek elhasználódásához. Abrazív kopásnál az elemi kopási 

jelenségek (mikro repedések) eleinte mikroszkopikus méret szintűek és ezeket a szakaszos 

anyagleválasztásnál fellépő nagy sebességű benyomódási erők okozzák. A szegmensnek a kőanyaggal 

való ismételt benyomódási szintű találkozása eredményeként a gyémánt szemcsék egy részénél a 

nagy erőhatás következtében az él letörik. Más szemcsék repedéseket, kitöredezéseket szenvednek. 

Az abrazív kopás sebessége és halmozódása, az ép részekhez viszonyított aránya természetesen 

nagymértékben függ a kő- és a szerszám-anyag keménységének viszonyától [3, 7, 8, 9]. 

A gyémántok a következő állapotokat vehetik fel: 

1. egész gyémánt. Ez az a gyémánt típus, amely kiáll a szegmens felszínéből, tényleges 

megmunkálást végez, azonban nem látható rajta semmilyen mértékű felületi sérülés, vagy 

jelentősebb felületi kár (3. ábra).  

2. Lekoptatott gyémánt: Ezek olyan gyémánt szemcsék, amelyek a megmunkálás 

eredményeképpen lekoptatott felszínnel rendelkeznek, amely egy bevonatszerű kinézetet 

kölcsönöz a szemcsének. Ezen gyémánt-állapot hatása a nagyobb megmunkálási erőhatások 

rendszere, mely által szélsőséges esetben akár a korong károsodása is bekövetkezhet. Ez a 

fajta kopás általában mechanikus elhasználódás eredményeképpen keletkezik.  

3. Mikro-töredezett gyémánt: Ezek olyan szemcsék, amelyeken mikrotörések és/vagy 

mikrorepedések keletkeztek és azokat egyértelműen látni lehet. Ezek a kristályfelszínen 

található mikrotörések elsősorban a ciklikus ütközések, benyomódások eredményei, melyek 

által felszíni kifáradásos folyamat valósul meg.   

4. Makro-töredezett gyémánt: Ez a fázis valószínűleg az előző gyémánt-állapot további 

sérülésének eredményeképpen jön létre. Ezen gyémánt szemcsék éppen csak kiállnak a 

mátrix felületből (4. ábra), mely minimális kinyúlási hossz káros mértékben befolyásolja a 

korong vágóképességét.  

5. Kiesett gyémánt. Amely gyémánt kiesik a mátrix felszínéről, egy lyukat hagy a felszínen. Ha a 

gyémánt gyorsabban kiesik a mátrixból, minthogy elkopna a szemcse, a szegmens relatív 

kopása nagymértékben megnőhet. 
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A fent említett kopási sajátosságok okán nagyon lényeges, hogy a szegmensekkel rendelkező, 

kőmegmunkáló gyémánt szerszámoknál a mátrix-anyag és a gyémánt szemcsék kopása összhangba 

kerüljön. A mátrix kopási ellenállását az úgynevezett gyémántkopási sebesség alapján állítják be. A 

megfelelő kopási ellenállás meghatározása nagyon lényeges feladat, ugyanis ha túl gyorsan kopik a 

mátrix, a gyémántszemcsék kapacitását nem lehet teljes mértékben kihasználni. Amennyiben pedig a 

mátrix kopása lassabb, mint a gyémánt elhasználódása, akkor a vágóél és a mátrix közötti távolság 

folyamatosan csökkenni fog. A leválasztott kőtörmelék ezáltal nem tud megfelelően eltávozni és a 

szegmens folyamatosan veszíteni fog forgácsoló képességéből. Ezen okokból kifolyólag a kemény 

kövek (gránit, márvány) megmunkálására relatíve puha mátrixot szoktak alkalmazni. Ezen mátrix-

típusok általában jobb gyémánt-szemcse megtartást biztosítanak [1, 10, 11]. 

2.2. Megmunkálási környezet vizsgálata 

Az utóbbi évtizedekben az automatizált kőmegmunkálás területén számos cikk jelent meg a gyártási 

folyamatok technológiai környezetének kutatása és javítása céljából. Ezen vizsgálatok alapvető 

feladata kapcsolatok feltárása a különböző technológiai paraméterek és az alkalmazott szerszám 

tulajdonságai, illetve a kialakítandó felület minősége között. Az anyagleválasztás folyamatának 

hasonlósága okán érdemes megvizsgálni jelen területen található marási és vágási kutatásokat 

egyaránt.  

Minél nagyobb sorozatban kerül legyártásra egy termék, annál nagyobb mértékű költségcsökkentést 

lehet elérni a technológiai paraméterek optimalizálásával, az adott technológiai folyamatra legjobban 

alkalmazható szerszámok kiválasztásával, az üresjárati szerszámpályák minimalizálásával, a 

forgácsoló mozgások optimalizálásával. Egy megmunkálási műveletelem esetében, az alkalmazott 

szerszámgépek, megmunkáló eszközök, kiszolgáló személyzet költségeit figyelembe véve, sok 

esetben néhány másodperces ütemidő csökkentéssel is komoly nyereségnövekedést lehet elérni. A 

következő alfejezetekben a területen található kutatási eredmények kerülnek ismertetésre. 

2.2.1. Erőmérésen alapuló kutatások 

Az egyik legnagyobb irodalmi háttere a témában a különböző erőmérésen alapuló kutatásoknak van. 

A kutatók a megmunkálás közvetlen környezetében elhelyezett erő- és gyorsulásmérő szenzorok és 

ezen egységekkel összeköttetésben álló, személyi számítógépen futtatható kiértékelő algoritmusok 

segítségével próbálták meghatározni a különböző technológiai paraméterek, felületi tulajdonságok és 

szerszám állapotok közötti kapcsolatokat. A kapcsolatok ismeretében ezt követően olyan becslő 

algoritmusokat és diagnosztikai rendszereket lehet kifejleszteni, amelyek komoly segítséget 

jelenthetnek a megfelelő technológiai paraméterek kiválasztásában, illetve az automatikus 

állapotfelügyelet kőmegmunkálási folyamatokra történő kiterjesztésében. 

Turchetta és társai [12, 13, 14, 15] több publikációjukban is foglalkoztak olyan becslő rendszerek 

kifejlesztésével, amely egységek hatékonyan képesek előre meghatározni az alkalmazott technológiai 

paraméterek és a kőanyagok tulajdonságai alapján a megmunkálás során mérhető erőhatások 

mértékét. Ezen összefüggések ismeretében olyan modelleket tudtak kifejleszteni, amelyek 

ajánlásokat tudnak megfogalmazni a technológiai paraméterek és a megmunkáló szerszámok 

kiválasztásával kapcsolatban. A kutatások során kidolgozták a kőmegmunkálás közvetlen 

környezetében tapasztalható forgácsolási viszonyok rendszerét (5. ábra), mely alapján 

megismerhetővé váltak az anyagleválasztás során keletkező folyamatelemek. 
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5. ábra: Kőmegmunkálás viszonyai [12] 

Az 5. ábrán található számozások magyarázatai: 

1. Súrlódás a forgács és a szerszám-mátrix között 

2. Szerszám-mátrix kopása 

3. Elsődleges forgácsolási zóna 

4. Súrlódás a kő és a gyémántszemcse között 

5. Maradó alakváltozás 

6. Rugalmas alakváltozás 

A kísérletek során a kőmegmunkálási folyamatok három legfontosabb technológiai paraméterének, a 

vágósebesség, az előtolás és a fogásmélység változásainak hatását vizsgálták. A kőmegmunkálás 

geometriai rendszerének felállítását (6. ábra) követően pedig megállapították, hogy az előbb felsorolt 

paramétereken túl a megmunkálási erőkomponensek nagymértékben függenek az egy 

gyémántszemcsével leválasztható „kőforgács” maximális vastagságától.  

 

6. ábra: Kőmegmunkálás geometriai rendszere [12] 
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A fent említett kutatókon kívül többen is vizsgálták különböző kőmarási folyamatok során ébredő 

erőhatásokat, alapvetően technológiai paraméterek optimalizálásának és előre becslésének céljából. 

A hagyományos értelemben vett kővágási [16, 17, 18] és kőmarási [19, 20, 21, 22] kísérleteken túl 

kutatásokat folytattak le gránit termékek mikromegmunkálása területén [23], illetve leppelési 

folyamatoknál is [14]. Ye és társai [24] különböző technológiai környezetben és több gránittípusnál 

megvalósított kőmarási folyamatoknál mért erőhatások ismeretében 2 és 3 dimenziós szimulációs 

modellt dolgoztak ki, mely digitális rendszer segítségével nagy pontossággal tudták előre jelezni az 

adott technológia során keletkező erőhatásokat. 

Az automatizált kőmegmunkálás felügyeleti rendszereinek kifejlesztésével foglalkozó kutatások során 

szintén általános megoldási formula a megmunkálási erők és energiák mérése [25, 26]. A rugalmas 

gyártórendszerben dolgozó felügyeleti egységek a legtöbb esetben egy empirikus úton meghatározott 

erőlefutási görbe alapján dolgoznak. Ezen egységek minden egyes megmunkálási művelet esetében 

figyelik az anyagleválasztás során generálódó erőhatások változásait és amennyiben a mért értékek 

nem illeszkednek a tapasztalati úton előállított referencia-jellemzők közé, a megmunkáló szerszámot a 

diagnosztikai egység kopottnak, hibásnak értékelheti. A felügyeleti rendszerek segítségével 

nagymértékben lecsökkenhet a selejtszázalék és az üresjárati gépidők. Pollini kutatásaiban olyan 

felügyeleti modellt dolgozott ki, amely a szerszámkopás és –törés figyelésén túl a háttérmemóriájában 

tárolt információk alapján előre is tudja becsülni a meghatározott technológiai paraméterek alapján a 

fellépő erőhatásokat és ezáltal a várható szerszámkopást (7. ábra). 

 

7. ábra: Kőmarási folyamat erőviszonyai [25] 

Korszerű kutatási módszer a diszkrét elemes modellezésen alapuló vizsgálat. A diszkrét elemekkel 

történő modellezés egyik fő alkalmazási területe a különböző kőanyagokból felépülő elemek, tárgyak 

vizsgálata. A diszkrét modellezés segítségével az egységet alkotó elemek közötti mechanikai 

anyagjellemzők és a geometriai jellemzők meghatározásával nagy pontossággal szimulálni lehet a 

különböző kőanyagok megmunkálásakor keletkező deformációkat, felületi minőségeket és 

erőhatásokat. Gránitok marási folyamatait vizsgálták Van Wyk és társai [27] diszkrét elemes 

modellezéssel abból a célból, hogy pontos képet kapjanak a kőfelszínen generálódó erőhatásokról és 
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az erőkomponensek okozta geometriai torzulásokról. A megmunkálási kísérletekből nyert erőhatás-

rendszerek, valamint az anyagi és geometriai jellemzők birtokában a valós megmunkálási 

folyamatokhoz nagyon közel eső szimulációs eredményeket produkált a modell. Diszkrét elemes 

algoritmusok segítségével a felületi egyenetlenségek mellett kimutathatóvá válik a kőanyagok 

megmunkálás során generálódó repedési és törési folyamata is [27, 28, 29, 30]. Ezen tulajdonságból 

adódóan a diszkrét elemes modellek a megfelelő paraméterek ismeretében javasolhatnak olyan 

technológiai adatokat, amelyek alkalmazásával elkerülhetővé, vagy minimálissá válnak a gránit, 

márvány és mészkő termékek repedezései, kitörései. 

2.2.2. Technológiai paraméterek hatása 

Az iparban bármilyen gyártási rendszer teljesítményelemzése az egyik leglényegesebb eleme a 

termelési költségek minimalizálásának. A teljesítményfelvétel mértékén túl a szerszámkopási ráta a 

másik meghatározó tényező az optimális gyártási feltételek kialakításánál. A természetes kövek 

megmunkálásának területén a megfelelő technológiai paraméterek és megmunkálási stratégiák 

kiválasztásánál is legalább ennyire lényegesek ezen szempontok [31, 32, 33]. A költséghatékony 

gránit-megmunkálások alapvető ismertetőjegye a minimális szerszámkopás, az alacsony 

energiafelhasználás, a nagy termelékenységet megvalósító megmunkálási paraméterek, miközben a 

technológiai környezet meghatározásánál ügyelni kell a végső felület vevői igényeknek megfelelő 

kialakítására. Ezen költséghatékony gyártást azonban csak akkor lehet megvalósítani, ha kapcsolatot 

lehet feltárni a legfontosabb technológiai paraméterek, valamint a szerszám és a megmunkálandó 

munkadarab felületén tapasztalható kölcsönhatások között [34]. 

A fajlagos energia a természetes kövek megmunkálásának egy alapvető paramétere [35, 36]. Egy 

adott megmunkálási folyamat hatékonyságát, hatásfokát leghatékonyabban a specifikus energia 

segítségével lehet mérni. Ezt a paramétert úgy lehet definiálni, hogy ez az az energia, amely 

egységnyi térfogatú anyag eltávolításához szükséges. Ez tehát egy nagyon sokat használt paraméter a 

gyártási folyamatok hatékonyságának meghatározására, a természetes kövek, így a gránit 

megmunkálásánál. A kisebb energiaértékek nagyobb megmunkálási hatékonyságra utalnak. A 

gyakorlatban továbbá a specifikus energia kiváló eszköz arra, hogy becsülni lehessen az 

energiaigényeket különböző megmunkálási folyamatoknál. A nemzetközi kutatások egyik lényeges 

irányvonala tehát a gránitok marási folyamata esetén a specifikus energia minimalizálását 

megvalósító technológiai paraméterek (megmunkálási sebesség, előtolás, fogásmélység) 

meghatározása [37, 36]. A kutatásoknál több alkalommal kitértek a megmunkáló szegmensek 

geometriájának specifikus energiája gyakorolt hatásának kérdésére is [38]. 

A megmunkálási paraméterek optimalizálásán túl kísérleteket végeztek a kutatók a megmunkálási 

módok hatásairól is. Buyuksagis az egyenirányú és ellenirányú kőmarás és kővágás hatásairól 

jelentetett meg tanulmányt [35]. Ezen két megmunkálási mód (8. ábra) megmunkálási környezetre 

gyakorolt hatásait a fémek forgácsolásánál régóta ismerik a szakemberek, természetes kövek 

esetében azonban csak az utóbbi időben kezdték meg a vizsgálatokat. A vizsgálatok során több gránit 

típussal is elvégezte a kutató a megmunkálási kísérleteket annak érdekében, hogy általános 

következtetéseket tudjon levonni.  
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8. ábra: Egyen- és ellenirányú marás kinematikai ábrája [35] 

A vizsgálatok eredményeinek kiértékelése során azt a következtetést vonta le a kutató, hogy a 

különböző gránittípusok megmunkálásánál a kvarc az egyik legdominánsabb faktor a 

gyémántszerszám kopási folyamatában, ugyanakkor a plagioklász százalék is nagymértékben 

befolyásolja a kopási arányt. A marási módok összehasonlításánál azt találta, hogy az egyenirányú 

marásnál magasabb specifikus kopás-arány és energia értéket mértek, mint ellenirányú marási mód 

esetében. Ezt a felfedezést elsősorban a két megmunkálási mód kinematikájában való eltéréssel 

indokolta. Ellentétben az ellenirányú marással, egyenirányú marás esetén a gyémánt szemcse a 

munkadarabbal való kapcsolat első pillanatában maximális forgácsvastagsággal találkozik és ezáltal 

magas „benyomódási” erőhatások érik a szemcsét. Ezen tényből kiindulva, a nagy erőhatás okán 

egyenirányú marásnál jóval nagyobb arányban tapasztalhatunk szemcsekitörést és kiugrást, mint 

ellenirányú marásnál és ezáltal a szerszám is gyorsabban kopik. A publikáció megemlíti, hogy bár a 

specifikus energia- és kopásértékek mindenképpen kedvezőek ellenirányú marásnál, a gépstabilitás 

szempontjából a nagyobb vízszintes erőhatásokat generáló ellenirányú marásnál kedvezőbb az 

egyenirányú marási mód.  

Fontos kutatási terület a szerszámkopások vizsgálatában a kőanyagok tulajdonságainak 

hatáselemzése [39, 40, 41]. Ezen vizsgálatok alapja, hogy különböző kőtípusokon azonos szerszámmal 

és technológiai paraméterekkel hajtanak végre megmunkálási kísérleteket, majd az eredményeket a 

kialakult szerszámkopások ismeretében kiértékelik. Yilmaz és társai [42] 9 különböző gránittípus 

esetén vizsgálták a gyémánt szegmensekkel rendelkező vágókorongok esetén a kőanyagok 

tulajdonságainak szerszámkopásra gyakorolt hatásait. A kísérletek előkészítéseként valamennyi 

gránittípust vékonycsiszolaton, kőzettani mérőmikroszkóp segítségével részletesen elemezték. Az 

elemzés kiterjedt a szövetszerkezetre, a kőzetet alkotó ásványok típusára és méreteire, valamint a 

szemcseeloszlásokra. A kísérleti adatok statisztikai elemzése kimutatta, hogy a kvarcok és alkáli 

földpátok (ortoklász és mikrolin) ásványi szemcséinek maximális mérete a legdominánsabb tényező a 

gyémánt szegmensek kopási folyamatában. Más alkáli földpátok, így a nátronföldpát és az oligoklász 

esetében a tanulmány nem talált kapcsolatot a kopási mértékek között. A relatíve gyenge kapcsolat a 

kvarc tartalom és a szegmenskopás azt mutatta, hogy a kvarctartalom szintén nem bír jelentős 

befolyással a szerszámok kopási folyamataira. A kőanyagok tulajdonságainak ismeretében a kövek 

megmunkálhatóságának előre becslése is egy új, folyamatosan fejlődő kutatási irány [43, 44, 45, 46]. 



10 

 

A megmunkálhatóság előre becslésének képessége komoly alapját képezi a szerszámkopás 

mértékének előre becslését végző szoftverek kidolgozásának.  

A 2000-es évek elejétől megkezdődött az új generációs NC programozói szabvány, a STEP NC 

természetes kőmegmunkálási stratégiákra történő kidolgozása. Az új NC szabvány hivatott a 60-as 

években kidolgozott és azóta továbbfejlesztési fázisokból kimaradó, ISO 6983-as szabvány leváltására 

[47, 48]. Az új generációs szabvánnyal dolgozó NC vezérlők és CAD/CAM rendszerek már geometria-

alapú irányító alkatrészprogramok készítésére lesznek alkalmasak, valamint általuk megvalósíthatóvá 

válik az automatikus technológiai és szerszámpálya optimalizálás. Az automatizált kőmegmunkálás 

területén a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az új generációs szabványt az 

anyagleválasztási jellegzetességek okán csak egy, az NC vezérlésű kőmegmunkáló központhoz, vagy 

kővágó géphez közvetlenül kapcsolódó, továbbá azzal magas szintű kommunikációs környezetet 

fenntartó, CAM alapú CNC programtervező és szimulációs rendszer lesz képes hatékonyan 

alkalmazni. Ezen szoftver az NC vezérlés memóriájában és adatbázisában található szerszám- és 

technológiai információk birtokában gyorsan és az adott célfüggvénynek megfelelően optimalizálva 

generálhatja le az egyes műveletelemekhez tartozó adatokat, paramétereket. Campos ezen 

CAD/CAM rendszer lehetséges kialakításáról, illetve a folyamatos kommunikációt megvalósító 

környezet kiépítéséről írt részletes tanulmányt [49]. 

2.3. Megmunkált kőfelületek vizsgálatai 

A szerszámkopás, valamint a specifikus energiafelhasználás minimalizálására való törekvésen túl 

jelentős számú szakirodalmat lehet találni egy másik nagyon lényeges követelménnyel kapcsolatban. 

Ez a követelmény a vevői igényeknek a késztermékek felületi minőségére vonatkozó kielégítése. 

Általános tény, hogy a gépgyártástechnológus mérnöknek az adott alkatrész gyártási folyamatának 

megtervezésekor elsődlegesen a vevői igényeknek való megfelelést kell figyelembe vennie. A felületi 

érdességre vonatkozó igényeket azonban csak abban az esetben lehet teljes mértékben figyelembe 

venni és kielégíteni, ha megfelelő mélységű kutatási eredmények állnak a technológus mérnökök 

rendelkezésére, a természetes kőalapú termékek felületének kialakítási viszonyai területén.  

A természetes kövek felületének minősítésére évtizedek óta fejlesztenek megoldási algoritmusokat, 

mérő és kiértékelő berendezéseket. A különböző kőanyagok felületének minősítésekor két alapvető 

jellemzőt vizsgálnak a mérnökök. Az egyik mérőszám az átlagos felületi érdesség, míg a másik 

jellemző a kőfelület fényessége. A kőfelületek vizsgálatait célzó kutatások tehát alapvetően ezen két 

jellemző mérésére, mértékük optimalizálására koncentrálódnak. 

A mechanikus elven dolgozó, felületi érdességet mérő berendezések működésének alapja a kőfelület 

egy meghatározott tartományának letapogatása [50, 51, 52]. A letapogató egységet rendszerint egy 

programozható és automatikusan működő mozgató mechanizmus vezeti végig az előírt pályán. A 

letapogató közvetlen kapcsolatban áll egy számítógéppel, amely valós időben fogadja a mérési 

adatokat, tárolja őket és a mérési folyamat végén legenerálja az eredményeket. Ezen mechanikus 

elven működő berendezések segítségével gyorsan és relatíve olcsón lehet vizsgálni a kőanyagok 

átlagos felületi érdességét. Kiválóan szemlélteti ezen szerkezetek felépítését és működési elvét 

Ribeiro [53] által kifejlesztett és a 9. ábrán látható minősítő berendezés. 
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9. ábra: Gránit felületek érdességét meghatározó berendezés [53] 

Ribeiro gyémánt koronggal történő vágási folyamatok során vizsgálta a gránitok felületi érdességnek 

a megmunkálhatóságra és az alkalmazható technológiai paraméterekre gyakorolt hatásait. A 

kutatások fő célja a kőlapok felületi minősége és a dinamikus súrlódási együttható közötti kapcsolat 

feltárása volt. A vizsgáló berendezésen az 1-es számmal jelzett sínen az 5-ös számú asztalra rögzített 

letapogató egység (3) végzi a tényleges mérést. A mérési eredmények egy számítógépbe kerülnek 

(4,6,7), amely eszköz tárolja és kiértékeli a mérési adatokat. A kutatás során öt gránit lapon hajtott 

végre a kutató vágásokat, majd hordozható felületi érdességmérővel értékelte ki a különböző 

technológiai paramétereken keletkező felületi minőségeket. A kutatási eredmények kapcsolatot 

tártak fel a Knopp keménység és az Amsler kopás között, továbbá a kutató arra a következtetésre 

jutott, hogy a gránit felület fényességére a legnagyobb befolyással a gránit szövetszerkezete van. 

A mechanikus elven működő érdességmérő berendezéseket az utóbbi években történt technológiai 

fejlődés eredményeképpen egyre inkább felváltják a különböző mérő és vizsgáló mikroszkópok. A 

mikroszkópok segítségével már nem csupán az adott kőtípus felületi érdességét és fényességi 

értékeit lehet megkapni, hanem a részletes, sok esetben háromdimenziós megjelenítés segítségével 

elemezni is lehet a felületi érdességet okozó szemcséket, kapcsolódási eseteket és környezeti 

paramétereket. Ezen vizsgálatok alapja több mikroszkóp-típus is lehet. A legáltalánosabban 

alkalmazott típus a konfokális mikroszkóp, amely egységet számos kutatás alkalmazott 

alapműszerének. A konfokális képalkotás lényege, hogy a rendszer csak a fókuszsíkból jövő fényt 

detektálja. A konfokális mikroszkóp elvi vázlata a 10. ábrán található.  

 

10. ábra: Konfokális mikroszkóp elvi vázlata 
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A hagyományos mikroszkópokkal szemben, ahol a minta egy területét éri a megvilágítás, a konfokális 

mikroszkópnál egyszerre csak a minta egy pontját világítják meg. A lézer fényforrás fényét az 

objektív lencse a minta egy pontjára fókuszálja, majd a mintából eredő visszavert fényt ugyancsak az 

objektív gyűjti össze. A minta egy adott síkjából jövő fény az optikai rendszeren való áthaladás után 

egy adott fókuszpontban összpontosul, majd a detektorba jut. Ha egy kicsiny átmérőjű rést úgy 

helyeznek el, hogy nyílása éppen erre a fókuszpontra essen, ez nem befolyásolja lényegesen a 

fókuszsíkból jövő fényt (folytonos vonal), viszont a fókuszsíkon kívülről jövő fényt szinte teljesen 

kirekeszti (szaggatott vonal). Mivel egyszerre csak a minta egyetlen pontját világítja meg, a 

konfokális elrendezés önmagában nem ad képet. Ahhoz, hogy képet kapjunk, sorra végig kell 

pásztázni a vizsgálandó terület minden egyes pontját. Ezt a jelenleg használatos rendszerek 

többségénél pásztázó nyalábbal oldják meg. Ekkor az eltérített nyalábsorra végigfut a terület minden 

pontján. A detektor minden egyes pontban megméri a fény intenzitását, melyekből a számítógép 

összerakja a képet. 

Felületi érdesség mérésére tehát az utóbbi időben a természetes köveknél általánossá vált a 

konfokális mikroszkópok alkalmazása. Gránitok esetében az alkalmazott technológiai paraméterek 

(előtolás, megmunkálási sebesség, fogásmélység) nagymértékben befolyásolják a megmunkált 

felület átlagos felületi érdességét. Aydin és társai [54] vágott gránit felületek esetében vizsgálták a 

különböző megmunkálási paraméterek hatását. A kutatások során kapott mikroszkópi 

eredményekből azt a következtetést vonták le, hogy a felületre vetített átlagos felületi érdesség 

mértéke növekszik a megmunkálási sebesség növekedésének hatására, valamint a fogásmélység 

növelésével is. Ez az érdességi érték azonban csökkenni fog a hűtőfolyadék intenzitásának 

növekedésével. A vizsgált paraméterek közül a megmunkálási sebesség változása okozta a 

legnagyobb változást az érdességi értékekben. A kőanyagok mechanikai és ásványtani tulajdonságai 

is nagymértékben befolyásolják a kialakult felület érdességi szintjét. Ezen paraméterek közül is 

kiemelkedően nagy befolyással bír a felületi érdességre a gránit szemcsék maximális mérete. A 

vágott felületen barázdákat, kitöredezéseket, kitépődéseket tapasztaltak a konfokális mikroszkóppal 

való vizsgálatok során. Ezen vizsgálatokat mészkövek esetén is elvégezték, ahol a technológiai 

paraméterek hatásának területén hasonló következtetéseket tudtak levonni [55, 56]. 

Konfokális mikroszkópok segítségével részletes topográfiai vizsgálatokat is végrehajtottak kutatók. 

Ezen vizsgálatok alapvető célja megismerni a megmunkált kőfelületek érdességét és fényességét 

befolyásoló technológiai és anyagszerkezettani paraméterek hatását. Ezen vizsgálatok közül 

kiemelendőek a szerszámgép-elemek gyártásának alapanyagaként vizsgált gránitok felületeinek 

kutatásai [57, 58, 59].  A cikkekben szereplő kutatások megpróbálják leírni a vizsgált gránitokat 

felépítő különböző ásványok viselkedését, a mikrokeménységi és a mikrotörési tulajdonságok és 

paraméterek alapján. A kutatások célja volt egy olyan becslőrendszer kifejlesztése, amely előre tudja 

jósolni a különböző gránitanyagok precíziós megmunkálhatóságának mértékét. Xie és társai [57] 

részletes topográfiai rendszert állítottak elő a különböző gránit egységek esetében, mely 

topográfiában külön „fóliákra” választották szét a kőanyagokat alkotó ásványtípusok 

elhelyezkedését (11. ábra). 
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11. ábra: Gránit anyag topográfiai rendszere [57] 

A vizsgálati eredményekből azt a következtetést vonták le, hogy a megmunkálási erő és a felületi 

érdesség szoros kapcsolatban van a mikrokeménységgel és a mikrokeménységhez tartozó átlagos 

eloszlással. Növekvő mikrokeménységi és csökkenő átlagos eloszlási értékek hatására a felületi 

érdesség csökken, a megmunkálási erő viszont növekszik. Ez azt jelenti, hogy a felületi érdességet 

nagyobb energiafelhasználás esetében lehet javítani, amikor a gránit megmunkálása során magas 

mikrokeménységi értékünk és azonos eloszlási szintünk van. A mikrorepedési és mikrotörési 

értékeket egyértelmű kapcsolatba lehet hozni az egyes ásványok tulajdonságaival. A tapasztalatok azt 

mutatták, hogy a mikrokeménységi értékek növekednek a csillámtól kiindulva egészen a kvarc 

szemcsékig. Repedési és törési folyamatokat vizsgáltak szintén konfokális mikroszkóp segítségével az 

építőiparban alkalmazásra kerülő gránittípusoknál és márványoknál is [60, 61, 62, 63, 64]. 

Több kutatás alapvető célja volt kideríteni, hogy a természetes köveket alkotó ásványok közül melyek 

a legdominánsabbak egy törési mechanizmus kialakulásakor [65, 66, 67, 68, 69]. A vizsgálati 

folyamatban először mesterséges törést produkáltak a kőterméken, majd konfokális mikroszkóp 

segítségével részletesen elemezték a kialakult törésképet és a törési felületet alkotó ásványi 

részecskéket. A vizsgálati eredmények alapján a későbbiekben kifejleszthetővé váltak olyan 

szoftverek és algoritmusok, amelyek a terhelések ismeretében az annak lehető legjobban ellenálló 

kőtípusokat javasolták alkalmazásra. 

A polírozási folyamatok során is lényeges ismerni a kialakítandó végső felületi minőség eléréséhez 

szükséges szerszám paramétereket és a technológiai jellegzetességeket. A polírozási művelet az 

utolsó eleme a végső felületkialakításnak, alapvető célja a nagy fényességű és alacsony érdességi 

értékekkel rendelkező felületek kialakítása. Wang és társai [70] gránit felületek polírozási folyamata 

során vizsgálták a különböző polírozó szerszámok és a megmunkáló eszközökben található gyémánt 

szemcsék hatásait, valamint az alkalmazott technológiai paramétereket. A kutatási eredmények azt 

mutatták, hogy a polírozó szerszámban található gyémánt szemcsék méretének csökkentésével 

arányosan javultak a felületek minőségi paraméterei [71]. Gránit termékek polírozási folyamata során 

vizsgálták Huang és társai [72, 73] a felületen mérhető átlagos érdességi értékek és a fényesség 



14 

 

változásának kapcsolatát. A kutatások eredményeképpen kidolgozott diagram (12. ábra) alapján jól 

látszik, hogy jobb fényességet csak a felületi érdesség csökkenésével tudunk előállítani. 

 

12. ábra: Gránit felületek érdességi értékeinek és a fényességnek a kapcsolata [72] 

Polírozás során a jellemző anyagleválasztási mód a ridegtöréstől a képlékeny megfolyásig variálódik, 

a gyémántok szemcseméretétől függően. Ugyan a gránit kemény és rideg, de mégis egyértelmű 

nyomai vannak a képlékeny folyásnak. A kutatások kimutatták, hogy a felületi érdesség markánsan 

csökkent, ahogy a folyás mennyisége nőtt. A fényesség közvetlenül összekapcsolható a felületi 

érdességgel. A fényes felületű gránit tehát csak kis felületi érdességű kőtípus lehet, ami képlékenyen 

leválasztó csiszolószerszámmal produkálható [72]. 

2.4. Élkitöredezési vizsgálatok és mérési megoldások 

Míg a különböző fémek forgácsolásakor általános problémaként jelentkezik az éleken keletkező sorja, 

a rideg anyagoknál a megmunkálások következtében élkitöredezések, élkárosodások keletkezhetnek. 

Ezen kitöredezések legalább olyan mértékű, vagy inkább komolyabb problémát okoznak a 

gépgyártástechnológus mérnököknek, mint a sorja, hiszen ezen élkárosodást nem lehet kijavítani, 

míg a sorja eltávolításával megoldhatóak fémek esetében az élek ez irányú geometriai problémái. 

Számos szakirodalom foglalkozik a különböző rideg anyagok esetében előforduló kitöredezések 

vizsgálatával, minimalizálási lehetőségeivel. Szintén sok kutató vizsgálta a keletkező élkitöredezések 

és az alkalmazott technológiai paraméterek kapcsolatát, valamint a generálódó élkárosodások 

mértékének meghatározási lehetőségeit. A szakirodalmi áttekintő fejezet a disszertáció témájához 

illeszkedve, kiemelten foglalkozik a különböző rideg anyagok élkitöredezési problémáival, 

vizsgálatával és a kitöredezések mérési megoldásaival. Az első alfejezetben általánosan foglalkozok a 

rideg anyagokkal, míg a második alfejezet kiemelten a természetes kövekkel kapcsolatos élkárosodási 

folyamatokat elemzi. 

2.4.1. Rideg anyagok élkitöredezési kutatásai 

A nemzetközi szakirodalomban általánosságban is foglalkoznak a rideg anyagok élkitöredezési 

problémáival, illetve ezen csoporton belül valamely alcsoportra koncentrálva is megvalósítottak 

kutatási projekteket. Jelen fejezetben az általánosságban a rideg anyagokkal, valamint kiemelten a 
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kerámiákkal, üvegekkel, keményfémekkel és orvosi anyagokkal foglalkozó cikkek kerülnek 

bemutatásra. A fejezet külön kiemeli az egyes kutatásoknál az összehasonlító vizsgálatokhoz használt 

élkitöredezési paramétereket. 

Az egyik általános vizsgálati módszer a különböző indenterekkel végrehajtott mesterséges 

kitöredezések generálása és ezen folyamatokból adódó következtetések levonása. Chai és társai [74, 

75] több cikkben is bemutatja a különböző rideg anyagokkal kapcsolatos élkitöredezési kísérleteit. A 

kutatások során egy Vickers indenter segítségével, az éltől különböző távolságra koncentrálva és 

különböző erőhatásokkal, mesterségesen hoztak létre kitöredezéseket. A vizsgálatok célja volt egy 

olyan kitöredezési geometria meghatározása, amely anyagtól függetlenül pontosan adja vissza a 

kitöredezési geometriát. A kutatók felismerték, hogy a keletkező élkitöredezést három paraméterrel 

lehet a legjobban elemezni. Ezen adatok az élkitöredezés hossza (D), valamint az élt alkotó 

felületeken mérhető két maximális mélység (h, C).  

 

13. ábra: Élkitöredezés negyed-ellipszoid alapú megközelítése [74] 

A kutatók feltételezték, hogy az éltől „h” távolságon ébredő „P” erő hatására a 13. ábrán látható 

geometriához, egy negyed-ellipszoidhoz hasonló élkitöredezés keletkezik, mely által a három 

paraméter ismeretében számíthatóvá és összehasonlíthatóvá válnak az egyes változók. A kitöredezés 

keletkezését rendkívül kis időközönként digitális kamera segítségével lefényképezték, így kapva képet 

a kitöredezés keletkezéséről.  

A csiszolt, derékszögű élekkel rendelkező munkadarabok felületét monoton növekvő, normál irányú, 

koncentrált erővel terhelték, majd összehasonlították az egyes kitöredezések jellemző paramétereit, 

elsődlegesen a „C” és „D” adatokat. A behatolást végző eszköz anyagba való bemélyedése radiális, a 

terhelési pontból kiinduló repedéseket eredményezett, a szélekhez képest párhuzamos, illetve 

merőleges irányban. A vizsgálatok során kimutatták, hogy az éllel párhuzamos hasadás a domináns, 

lefelé és oldalirányba növekedve, amely egy kritikus terhelési szintnél kitörést eredményez. Fontos 

következtetésük, hogy a kitöredezések alaktanában anyagtól függetlenül geometriai hasonlóság 

fedezhető fel.  A kutatók azt is kimutatták, hogy éles szél esetében a hozzá közel eső terhelés akár 

kifejezetten nagy mennyiségű anyagot is leválaszthat. Miután feltételezték, hogy a generált 

élkitöredezés negyed-ellipszoiddal helyettesíthető, felállítottak egy egyenletet az egyes paraméterek 

és a test térfogatának kapcsolatáról.  

Gogotsi társaival számos vizsgálatot hajtott végre oxid- és nem oxid kerámiák esetén. A vizsgálatok 

célja minden esetben a kerámia alapú élek megmunkálás során generálódó kitöredezési 

folyamatainak megismerése, illetve különböző kapcsolatok feltárása annak érdekében, hogy a 

későbbiekben előre lehessen becsülni egy meghatározott erőhatás felület-élre vetített hatását [76, 
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77, 78, 79]. Hasonlóan Chai és társai kísérleteire, ebben az esetben is három indenter típussal 

dolgoztak a kutatók. A kísérleti folyamatban első lépésként szabad szemmel, vagy nagyító 

segítségével kijelöltek egy pontot a munkadarab élének közelében, majd egy indentert ráejtettek a 

kijelölt pontra, melynek hatására kialakult a kitöredezés. Ezt követően pontosan megmérték a 

benyomódás éltől való távolságát, összehasonlító mérőszámként pedig a kitöredezések hosszát 

határozták meg (14. ábra).  

 

14. ábra: Élkitöredezési hossz, mint összehasonlító mérőszám [76] 

A kidolgozott élkitörési folyamat és a hozzá tartozó mérési és kiértékelési algoritmus lehetővé teszi a 

kerámiák törésellenállásának a meghatározását, amely folyamat alapját képezi kis mintatesztek 

végrehajtása, amely tesztek eredményeképpen olyan szoftvert lehet kidolgozni a későbbiekben, 

amely javasolni tudna adott megmunkálási környezetben szerszámokat, munkadarab anyagokat. 

Khvorostyanyi [80] kutatásai során több kerámiatípus esetén hajtott végre mesterségesen generált 

élkitöredezéseket annak érdekében, hogy megismerje az egyes kerámiák törési tulajdonságait, illetve 

a törési tulajdonságokat javító, vagy éppen rontó elemeket. A kutató a vizsgálati folyamatban két 

élkárosítási megoldást is használt. Az első alkalommal az indentert az éltől meghatározott távolságra 

ejtette az anyag felületére, míg a második fázisban az indenter végighaladt a kerámia felületén az él 

irányába és úgy generált élkitöredezést. A második megoldás esetében az egyes vizsgálati fázisokban 

változtatásra került az indenter által megvalósított fogásmélység is. Az egyes kerámiák törési 

tulajdonságainak összehasonlítása céljából mérőszámként az élkitöredezés indenter oldali felületén 

mérhető maximális mélységét használta (15. ábra). Petit és társai [81] hasonló célt tűztek ki maguk 

elé és összehasonlító mérőszámnak is ugyanazt a paramétert használták. A kutatások során két 

technológiát alkalmaztak. Mindkét technológia alapja Rockwell infenterrel történő benyomódási 

vizsgálat volt. Az első technológia esetében a benyomódásnak a munkadarab élétől való távolsága 

azonos volt, viszont változó erőhatással valósultak meg a benyomódások. A második esetben az 

erőhatás volt konstans és az infenternek az éltől való távolságát változtatták. A kísérletek 

eredményéből származtatott egyenlet figyelembe veszi a keménységértékelésnél a súrlódási tényező 

hatását is. Az egyenlet helyességét mindkét technológia alkalmazásával bebizonyították. A kutatások 

során öt különböző kerámia anyagnál vizsgálták a két technológia hatásait, valamint keresték az 

összefüggést a keménységértékek és a kitöredezés mértéke között. A kitöredezések mérésére a 

kitöredezés homlokfelületen mérhető legnagyobb mélységét használták. A kísérletek során azt a 

következtetést vonták le, hogy a benyomódáskor ébredő súrlódási tényező jelentős hatással bír a 

keménységérték meghatározásánál. 
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15. ábra: Indenter oldali felületen mérhető maximális kitöredezési mélység [80] 

Több országban is kutatások folytak a lézerrel segített kerámia-marási technológiák esetén az 

élkitöredezési folyamatok minimalizálása területén. Ezen technológia lényege, hogy a marási 

folyamat során a marószerszám haladási pályája közvetlen közelében, a tényleges anyagleválasztás 

megvalósulása előtt, lézerrel felmelegítik az anyagot, mely hevítés hatására más alakváltozási 

folyamatok játszódnak le, mint a hagyományos értelemben vett marási folyamatok esetében. Ezen 

technológia jelentős előnye a megmunkált felület érdességének csökkenése, illetve a szebb, kevésbé 

kitöredezett élek kialakulása [82].  

Yang és társai [83] az élkitöredezési folyamatokat vizsgálták szilícium-nitrid kerámiák lézerrel segített 

marási folyamata során. A vizsgálatok során az élkitöredezés mértékét úgy határozták meg, hogy 

megvizsgálták a kialakított él kontúrját és az él elméleti, valamint a kitöredezés legmélyebb pontja 

közötti távolságot vették az él mélységének, két csúcspont közötti távolságot pedig az él hosszának. 

Ezt követően meghatározták az élkitöredezés jellemző kontúrjai alapján a kitöredezett területet. Ez 

az érték adja végül az adott él jellemző kitöredezési mértékét. A kutatások során azt a következtetést 

vonták le, hogy a kitöredezések számai, hossza és mélysége egyértelműen függenek a kitöredezések 

jellemzőitől. A teljes kitöredezési terület és a maximális kitöredezési mélység azonban független a 

kitöredezési definíciótól. A teljes kitöredezési terület ugyanis elsősorban a megmunkálási hossztól 

függ. Ennek megfelelően, a mérési jellemzők leírásához az átlagos kitöredezési hosszt és a maximális 

kitöredezési mélységet lehet felhasználni (16. ábra). 

 

16. ábra: Élkitöredezési jellemzők mérése [83] 
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A kísérleti eredmények bebizonyították, hogy a felmelegített él esetében, amely a melegítés 

következtében először lágyul, aztán visszakeményedik, az élkitöredezések mértéke egyértelműen 

csökken. Amikor a hőmérséklet a lágyítási pont felett és a rideg törési határhőmérséklet alatt van, 

csökkenni fog az élkitöredezési mérték, valamint a megmunkálási erő is. Amikor a hőmérséklet a 

ridegtörési hőmérséklet felett helyezkedik el, a kerámia él-keménysége jelentős mértékben megnő. 

Ezen tapasztalatok alapján elmondható, hogy a melegítő és a hűtő hatás is élkitöredezést csökkentő 

hatással rendelkezik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 1300-1400 C° között a legjelentősebb az 

élkitöredezést csökkentő hatás. Szintén lézerrel segített kerámia-marási technológia optimalizálásán 

dolgoztak Wu és társai [84], valamint Jiao és társai [85]. A kutatók szimulációs környezetet hoztak 

létre a lézerrel segített kerámia marási folyamatok teszteléséhez. A szimulációs rendszer 

kialakításához számos kísérletet hajtottak végre, különböző kerámia laptípusok esetében. A 

szimuláció során végeselemes modellezéssel próbálták a valóságos környezetet illusztrálni. A 

vizsgálatok során a keletkező élkitöredezés szélességét mérték (vagyis az élbeli hosszt). A vizsgálatok 

során arra a következtetésre jutottak, hogy az élkitöredezés mértéke csökken a megmunkálási erő 

csökkenésének hatására és szintén csökkenési tendencia jelenik meg a kerámia anyag 

keménységének növekedésekor. Érdekes vizsgálati eredmény az, hogy a hőmérséklet növekedésének 

hatására szintén csökkent az élkitöredezés mértéke.  

A forgó ultrahangos megmunkálás a kerámia termékek furatainak egyik általános előállítási 

módszere. A fém kötőanyagban ágyazott gyémántszemcséket tartalmazó szerszáméllel rendelkező 

szerszámot ultrahangosan, tengelyirányban rezgetik, miközben a szerszám konstans előtolással, vagy 

konstans erővel halad a tengelyirányú pályáján. A szerszám a megmunkálás közben folyamatosan 

forog. A fúrószerszám belsejébe vezetett hűtőfolyadék eltávolítja a leválasztott anyagot és hűti a 

szerszámot. Ezen technológia során is általános probléma a furatok élein keletkező kitöredezés. Li és 

társai [86] végeselemes szimuláció segítségével vizsgálták virtuális környezetben az egyes 

technológiai paraméterek (előtolás, megmunkálási sebesség, fogásmélység), valamint ezen 

paraméterek által generált erőértékek és energiák közötti kapcsolatokat. A végeselemes modellezés 

eredményeképpen kapcsolatot tártak fel egyes technológiai paraméterek, valamint az 

élkitöredezések maximális hosszának változásai között.  

Tang és társai [87, 88, 89] kerámia termékek megmunkálásakor keletkező élkitöredezések energia-

lefutási analíziséről értekeztek cikkeikben. A kutatók kiemelték, ahhoz, hogy előre becsülni lehessen 

egy adott technológia esetében a várható kitöredezési mértéket, ismerni kell a megmunkálási 

folyamat során az élekre ható energia-lefutási görbét. A vizsgálatokhoz a megmunkálási folyamatok 

során mérték az energiafelhasználást, illetve a rezgési amplitúdót, amelyeket az akusztikus emissziós 

vizsgálat során is referenciajelekként definiálhatnak. Az akusztikus emissziós vizsgálatok eredményei 

kimutatták, hogy 40 és 60 DB között minimális eltérés mutatkozik az energiafelhasználási 

paraméterek között. Ez a tartomány egyébként a kitöredezés előtti tartomány. Amikor azonban 

megkezdődik a kitöredezés, az energiaértékek és amplitúdók ugrásszerűen megnövekednek és 

egészen egy lokális maximumig ugranak. Ezen megugrás a jelzése a kitöredezési folyamat 

megkezdésének. A kutatás rámutatott arra, hogy az energiafelhasználás mérésével diagnosztizálni 

lehetne a kitöredezés megkezdődését és ezáltal akár előre is lehetne becsülni a kitöredezéshez 

szükséges kritikus energiamennyiséget. 

Chai és Lawn nem csak kerámiák, hanem üvegek esetében is vizsgálták indenter általi benyomódás 

következtében keletkező élkitöredezések jellegzetességeit [90]. A kutatók a kerámiákkal történő 
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kutatások során felállított egyenlet hatékonyságát próbálták ki üvegek élkitöredezéseinél. Az 

egyenlettel meghatározható a kifejtett erőhatás mértékéből a kitöredezések infenter oldali felületén 

mérhető maximális mélysége. A kutatások során Vickers indentert alkalmaztak. A vizsgálati 

eredmények azt mutatták, hogy az egyenlet helyességéhez mindenképpen szükségesek a 

megmunkált anyaghoz tartozó mechanikai és technológiai paraméterek. Chai és Lawn vizsgálatukat 

kiterjesztették különböző benyomódási szögekre is és mérték a keletkező élkitöredezés 

paramétereiben bekövetkező változásokat (17. ábra). Az összehasonlítás eredményeképpen mérték a 

kitöredezések hosszát, valamint mindkét felületen mérhető maximális mélységét.  

 

17. ábra: Különböző szögű benyomódások vizsgálata [90] 

A vizsgálatok eredményeképpen üvegek esetében is meghatározták a benyomódási erő és az 

élkitöredezés „h” hossza közötti kapcsolatot meghatározó egyenletben a konstans kiszámításához 

szükséges feltételeket és határértékeket. Az egyes méreteket összehasonlító diagramok alapján azt a 

következtetést is levonták, hogy a kitöredezések hasonló geometriát vesznek fel az élt alkotó 

mindkét felületen. Azt tapasztalták továbbá, hogy az élkitöredezés „C” mélysége ugrásszerűen 

megnő abban az esetben, ha a φ, vagy a Θ szögértékek nullánál kisebbek. Amennyiben ezen 

szögértékek pozitívak, a „C” paraméter jelentős mértékben lecsökken. 

Gogotsi és társai is kutatták koncentráltan az üvegeket, mint rideg anyagokat, az élkitöredezés 

szempontjából [91]. Merőleges felületekkel rendelkező mintaélek esetében vizsgálták a 

mesterségesen előállított kitöredezéseket. A kerámiákkal ellentétben, jelen esetben a kutatók 

mérőszámként az élkitöredezés indenter oldali maximális távolságát használták. A Rockwell és 

Vickers indenterrel történő mérési sorozatok is azt a következtetést hozták, hogy a mintafelületek 

anyagszerkezeti tulajdonságai nagymértékben befolyásolják a vizsgált maximális élkitöredezési 

mélység nagyságát.  

Mohajerani és Spelt kutatók részletesen tanulmányozták a különböző üvegfelületeken természetesen 

és mesterségesen keletkező élkitöredezések kialakulásának feltételeit, illetve geometriáit. Két 

tanulmány keretén belül is értekeztek boroszilikát üvegek széleinek alacsony sebességű ütésének 

hatására keletkező élkitöredezések területén [92, 93]. A tanulmányokban kísérleti úton vizsgálták az 

üvegek élktiöredezését, mely kitöredezést alacsony sebességgel szabadon eső acél és kerámia 

gömbökkel generáltattak. Egy erőt érzékelő szenzor segítségével mérték a maximális benyomódási 
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erőt és vizsgálták a benyomódási erő és az általa kialakult élkitöredezés mértékének kapcsolatát. 

Feltételezték, hogy egy benyomódásból származó élkitöredezés keletkezéséhez kisebb erő szükséges, 

mint kvázi-statikus terhelés esetén. Ezt a feltételezést annak tulajdonították, hogy a benyomódási 

teszteknél a leredukált kényszerek száma miatt az élkitöredezés vonala elhajlik az él irányába. A 

kísérletek során több élkitöredezési típust is tapasztaltak, kezdve a legenyhébb behasadástól a 

legdurvább él-kitörésig. A kutatások eredményeként kimondták, hogy a törési folyamat kezdeti 

szakaszai nagyon hasonlóan alakulnak a kvázi-statikus behatoláshoz képest. Azonban a benyomódás-

alapú kísérleteknél a kitöredezés előállításához sokkal kisebb erőhatásra volt szükség, mint a kvázi-

statikus behatolásnál. Ezen különbség alapján azt a következtetést vonták le, hogy nem található 

egyértelmű összefüggés a két tesztelési megoldás lefutási (élkitöredezés-képződési) folyamatában. A 

szabadon eső gömbökkel végzett kísérletek során a gömböknek volt egy minimális elmozdulási 

kényszerszintje, amely alatt nem jelentkezett a kitöredezésnek semmilyen formája. Észrevették 

továbbá, hogy a szabadon eső gömb generál egy oldalsó súrlódó erőösszetevőt, amely a kitöredezést 

a darab belseje felé nyomja. Megfigyelték, hogy a szabadon eső gömbök egy hajlító nyomatékot 

generálnak, amely nyomaték a repedések aljánál ébred és ezen nyomatékok által válik a repedésből 

élkitöredezés. A nagyszámú kísérlet hatására a kutatók jellegzetes élkitöredezési formákat, 

geometriákat tudtak egymástól megkülönböztetni, így ismertté vált az, hogy különböző benyomódási 

környezetben általában milyen geometriájú élkitöredezés keletkezik (18. ábra). 

 

18. ábra: Jellegzetes élkitöredezési geometria [92] 

A kutatók a korábban kidolgozott vizsgálati módszerek segítségével vizsgálták a különböző 

anyagszerkezettel rendelkező üvegek esetében az eróziós kopás okozta élkárosodásokat is [94, 95]. 

Az úgynevezett eróziós kopások az üveg éleinek közelében véletlenszerűen generálódó, különböző 

erőhatások által keletkező kitöredezésekben nyilvánul meg. A vizsgálat során ezt a folyamatot 

szimulálták úgy, hogy az üveg élek különböző pontjain más és más erőhatásokkal károsították a 

felületet. Azt tapasztalták, hogy egy bizonyos benyomódási sebesség felett az élek elhasználódása 

nagymértékben felgyorsult. További megfigyelés volt, hogy azokon a helyeken, ahol egymáshoz 

képest kis távolságra történtek a benyomódások, szintén jelentős mértékű károsodást szenvedett az 

él. Kísérleteztek lesimított és él-letört formákkal is. Azt tapasztalták, hogy egy bizonyos mértéken 

felüli élletörés hatására minimálissá válik a véletlenszerű benyomódások hatására az élkitöredezési 

mérték. A különböző mértékű élletörések tehát nagymértékben befolyásolták az élkitöredezés 

mértékét, mennyiségét és nagyságát. 

A kitöredezési folyamatok megértése mellett a kutatók folyamatosan fejlesztik a megmunkálások 

során generálódó élkitöredezések minimalizálását megvalósító stratégiákat és alkalmazható 

paramétereket. Hosek és társai [96] alapgondolata is az volt, hogy bár a rideg anyagoknál általános 
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viselkedési forma az, ha megmunkálás közben az élük kitöredezik, azonban ezt az élkárosodást 

megfelelő technológiai környezetben minimalizálni lehet. A különböző technológiai paraméterekkel 

végrehajtott marások és polírozások közben folyamatosan mérték azt a kritikus erőhatást, amelynek 

eredményeképpen az éleken megjelennek a kitöredezések. A kialakult éleket ezt követően optikai 

elektronmikroszkóppal vizsgálták és részletesen elemezték a mintákat mikrorepedések, 

makrorepedések és élkitöredezések szempontjából egyaránt. A vizsgálatok eredményeképpen 

javaslatokat állítottak fel üvegek esetében azon maximálisan alkalmazható erőhatásokra, amelyek 

még nem generálnak élkitöredezéseket. Az erőhatásokhoz a későbbiekben a megmunkálási 

környezetet ismerve technológiai paramétereket ajánló rendszert is ki lehet fejleszteni. 

Üvegek kúprepedési folyamatait vizsgálta Gorham és társai [97] úgy, hogy jelentős számú kísérletet 

hajtottak végre különböző terhelési erőkkel, éltől való távolságokkal és indenter típusokkal. A 

vizsgálat során rögzíteni tudták az üvegek különböző méretű károsodását, a mikrorepedésektől a 

makroméretű károsodásokon át egészen a kitöredezésekig (19. ábra). A kutatók azt a következtetést 

vonták le, hogy az oldalsó irányban generálódó mikrorepedések az elsődleges okai a kúpkitöredezési 

formák létrejöttének.  

 

19. ábra: Élkitöredezés keletkezésének fázisai [97] 

Szintén élkitöredezésre érzékeny anyag a megmunkáló szerszámok alapanyagaként is szolgáló 

keményfém. A keményfém élkitöredezésének minimalizálása érdekében számos kutatás zajlott az 

utóbbi években. Scieszka [98, 99] keményfémeket, mint a forgácsoló szerszámok alapanyagait 

vizsgálta keménység és kopásállósági szempontból. A tanulmány alapvető célja a keményfém 

anyagok kopásának és élkitöredezési ellenállásának egyidejű vizsgálata és a vizsgálatból egyértelmű 

következtetések levonása volt. A megmunkálási kísérleteket egy egyedi gyártású szerszámgépen 

valósították meg. A szerszámgép alapja egy fúró egység, amelynek segítségével a benyomódásokat 

megvalósították. A kísérletek során nem csupán keményfémeket, hanem szerszámacélokat és 

kerámiákat is vizsgáltak. A keletkező élkitöredezések felületeit konfokális elektronmikroszkóppal 

elemezték. A kidolgozott módszer lehetővé teszi a kopási tulajdonságnak és a törési keménységnek, 

valamint a törési ellenállásnak az egyidejű mérését és kiértékelését. A kutatások során kidolgozott 

módszer kiválóan alkalmas arra, hogy új, vagy meglévő szerszámanyagok esetében 

alkalmazástechnikai csoportokba rendezhetővé váljanak ezen anyagtípusok. 
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Morell és társai [100] szintén a különböző szerszámanyagok esetében vizsgálódtak. A kutatók célja 

volt megvizsgálni a keményfém anyagok éleinek élletörési folyamatait, megjelenési formáit. A Vickers 

indenterrel történő benyomódási sorozatok által keletkezett élkitöredezési geometriákat mikroszkóp 

alatt vizsgálták és elemezték a különböző benyomódási erők és éltől való távolságuk változtatásának 

hatásait. A vizsgálatok a keményfémekre és a szerszámacélokra is kiterjedtek. A kutatómunka 

eredményeképpen egy univerzális, a keményfémekre, gyorsacélokra és kerámiákra is alkalmazható 

kapcsolatot tártak fel, az él kitöredezéshez tartozó ellenállási mértéke és a benyomódási folyamat 

energiaszükséglete között.  

Nagyon lényeges ismerni a különböző orvosi anyagok, implantátumok, fogpótlások éleinek 

károsodási eseteit annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen az élkitöredezésekből adódó 

károkat. Egy emberben található implantátum cseréje ugyanis sokkal bonyolultabb és hosszan 

tartóbb folyamat, mint egy üveglap, vagy kerámia tömb kicserélése. Quinn és társai [101, 102, 103] 

fogászati anyagoknál vizsgálták Vickers, Rockwell és Knoop indenter segítségével az élek kitöredezési 

jelenségeit (20. ábra). A benyomódási folyamatoknál mérték az erőhatásokat és rögzítették az adott 

erő esetében keletkező élkitöredezési mértéket. A műfogsor anyagoknál egy lineáris arányosságot 

fedeztek fel a benyomódás éltől való távolságának és a kitöredezés mértékének kapcsolatában. 

Jelentős különbségeket tapasztaltak az egyes indenterekkel történő benyomódások során keletkező 

kitöredezési geometriák és mértékek területén. A Vickers indenterrel kapott adatok rendkívül nagy 

szórást mutattak, ami nem kedvező a kapcsolatok feltárásánál. A Knoop indenternél tapasztalták a 

legkisebb élkitöredezési mutatókat, míg a Rockwel szerszámnál jelentős mértékű kitöredezéseket 

lehetett generálni.  

A kutatók CAD/CAM rendszerrel generált szerszámpályák és a mozgásokat megvalósító NC 

megmunkáló központokon végzett fogsor-gyártás során szintén megvizsgálták az élkitöredezési 

jellemzőket. Ez a vizsgálat azért volt jelentős, mert így tulajdonképpen a készterméket tesztelték le és 

így látták, hogy az elkészült fogsor milyen erőhatásokat bír ki élitöredezés nélkül. Zhang [104] 

publikációjában szintén orvosi kerámiák élkitöredezési problémáival foglalkozott.  

 

 

20. ábra: Élkitöredezés vázlata és megvalósítása [101] 
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Habár a szilícium alapú munkadarabok gyémánt szerszámmal történő megmunkálása egy általános 

technológia, meglehetősen gyakran tapasztalhatunk élkitöredezéseket, amelyek szélsőséges 

esetekben akár a darabunk töréséhez is vezethetnek [105]. Gao és társai által írt tanulmány 

megvizsgálta a szilikon termékek megmunkálásánál keletkező kitöredezési folyamatokat. A 

vizsgálatok  kapcsolatokat tártak fel az élkitöredezések, valamint ezen darabok vastagsága és 

szövetszerkezete között, továbbá azon paraméterek között, mint az előtolás és a megmunkálási 

stratégia. A tanulmány következtetéseket von le az élkitöredezési folyamat és az alkalmazott 

technológia kapcsolatáról. 

Fúrási és horonymarási műveletelemek közben figyelték Gong és társai [106] az élkitöredezési 

folyamatok megvalósulását, majd a tapasztalatokat felhasználva, végeselemes szimulációs modellt 

fejlesztettek ki. A 3D-s végeselemes analízis segítségével vizsgálták meg az élkitöredezési folyamatok 

mértékének és a kitöredezés közvetlen környezetében keletkező maximális feszültségeloszlás 

kapcsolatát.  Az élkitöredezéseknek egy háromszintű faktorrendszerét dolgozták ki annak érdekében, 

hogy tájékoztatást nyújtson a megmunkálás során alkalmazandó technológiai paraméterek és a 

keletkező élkitöredezési mértékek kapcsolatáról. A kutatások azt a következtetést vonták le, hogy az 

élkitöredezési mértéket csökkenteni lehet a maximálisan keletkező feszültségek optimalizálásával.  

Beton kockák esetében vizsgálták Mostafai és társai [107] indenterrel történő benyomódások esetén 

az élkitöredezések mértékét és alakját. A vizsgálatok során kapott eredmények alapján egy 

végeselemes szimulációt hoztak létre annak érdekében, hogy az indenter által generált 

nyomófeszültség ismeretében előre tudják becsülni a kitöredezés méretét. Az indenterrel történő 

vizsgálatok jelentős részében nem történt élkitöredezés, azonban ahogyan közeledett az indenter az 

élhez, továbbá ahogy egyre nagyobb erővel csapódott be az eszköz a betonba, úgy növekedtek meg a 

mikro- és makroméretű repedések a betonban. Ezen repedések egy bizonyos erőhatáson túl már 

kitöredezésekké fejlődtek (21. ábra).  

 

21. ábra: Betonkocka élén keletkező élkitöredezés [107] 

Számos kísérletet hajtottak végre annak érdekében, hogy kapcsolatot tudjanak feltárni a 

benyomódási erő, valamint az élkitöredezés három paramétere, a kitöredezés hossza, valamint a két 

felületen mérhető maximális mélység között. A kísérletek során egyértelműen tapasztalták, hogy a 

benyomódási erő növelésével az élkitöredezések hossza arányosan növekszik. A kifejlesztett 

végeselemes analízis segítségével a valóságoshoz közeli eredményeket produkáltak a kutatók.  
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2.4.2. Kőanyagok élkárosodási folyamatainak vizsgálatai 

A fejezet témájában írt szakirodalmakban található kutatások döntő többségében a vizsgálati 

folyamatok alapja egy indenter segítségével mesterségesen generált élkitöredezés, vagy ugyanezen 

eszköz általi mintatest-törés következtében létrejövő él- és felületkárosodás elemzése. A kutatók 

ezen folyamatok eredményeképpen kapott élkitöredezések esetében állítottak fel kapcsolatokat a 

kitöredezés mértéke, valamint az alkalmazott technológiai paraméterek és anyagszerkezeti jellemzők 

között.  

Bao és társai [108] közvetlen kutatási eredményt publikáltak a homokkövek élkitöredezési 

folyamataival kapcsolatban. A kutatók vizsgálataik során új modellt állítottak fel az 

élkitöredezésekhez szükséges erők becslésére, koncentrált terhelést kifejtő és ezáltal mesterséges 

kitöredezéseket létrehozó eszköz használata mellett. A kutatók kísérleteikkel bizonyítani kívánták, 

hogy a megmunkálás során kitört darabok anyagtól függetlenül hasonló geometriával rendelkeznek. 

Céljuk volt továbbá a maximális, a törés megjelenése előtti pillanatban fennálló terhelő erő és a 

terhelés éltől vett távolsága közötti kapcsolat meghatározása. A kutatások során több kísérletet 

hajtottak végre négy különböző típusú homokkövön. A kísérletekhez téglatesteket használtak, 

melyeket a tesztek előtt 70C°-on hőkezeltek 24 óráig, ezzel elérve, hogy mindegyik munkadarabnak 

ugyanolyan legyen a nedvességtartalma. Kísérleteik során az indenter szerszámmal a munkadarab 

élétől meghatározott, állandó távolságban fejtettek ki normál irányú, koncentrált terhelést. A kutatás 

kimutatta, hogy a szakirodalomban korábban megjelent elemzések helytelen igénybevételi 

viszonyokat feltételeznek, ezért az általuk felállított egyenletek a vágóerő hibás meghatározásához 

vezetnek. A Bao és társai által kifejlesztett modell a terhelő erő és az energiaeloszlás analízisén 

alapszik, felhasználva a törés mechanikájával kapcsolatos ismereteket, a kitört darabok geometriai 

hasonlóságát, illetve a különböző köveken végrehajtott vágási tesztek eredményeit. A vizsgálatok 

alapján a kutatók azt a következtetést vonták le, hogy a terhelés éltől vett távolsága és a maximális 

erő között egyértelmű kapcsolat van, mely alapján egy becslési rendszert is kifejlesztettek. A kutatók 

kísérleteik alapján további következtetésként vonták le, hogy a vágóerő teljes munkája arányos a 

terhelési távolság négyzetével, illetve hogy koncentrált terhelés esetén ezen munkának csak 

közelítőleg 10%-a fordítódik az új felületek kialakulására. 

 

22. ábra: Negyed-ellipszoid alapú közelítés, homokkövek esetében [108] 

A kutatók modelljükben az élkitöredezés alakját negyed-ellipszoiddal közelítették, többek között Chai 

és Lawn kutatási eredményei alapján [74]. A negyed ellipszoidos közelítéssel való feltételezés 
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eredményeképpen az élkitöredezés geometriájának három fő paramétere is meghatározható. Ezen 

paraméterek az élkitöredezés hossza, valamint az élt alkotó felületeken mérhető maximális mélység. 

A kutató csapat egy másik publikációjában [109] kúp és gúla alakú indenterek segítségével generáltak 

dülönböző kitöredezési képeket szintén kövek esetében, majd vizsgálták az élkitöredezések mértékét 

és számát. Az élkitöredezések nagyságát megpróbálták kapcsolatba hozni a kőanyagokat felépítő 

szemcsés átlagos méretével. A kutatók jelen tanulmányban az indenterrel megvalósított benyomódás 

és élkárosítás során alkalmazott erőhatást emelik ki, mint az élkitöredezés mértékét legjobban 

befolyásoló paramétereket. 

Komoly eredményeket publikáltak Zhang és társai több folyóiratban is [110, 111, 112, 113] gabbro 

(kereskedelmi gránit) és márvány mintatestek mesterséges törésével kapcsolatos kutatásaikról. A 

kutatók méretre vágott mintatesteken különböző paraméterek alkalmazásával mesterséges 

töréseket hoztak létre, majd konfokális mikroszkóp segítségével megvizsgálták a törési felszínt és az 

élek alakját. A részletes vizsgálatok során nagy felbontású képeket készítettek (23. ábra) és így 

elemezték az egyes kőtípusokat alkotó szemcsék törési képeit és jellegzetességeit. A kutatások során 

külön-külön kitértek a mikrorepedésekre hajlamos ásványok megismerésére, a csomóban kitörő 

szemcsék jellegzetességeire, valamint a lapszerűen kitörő elemek viselkedésére is. A vizsgálatok 

során statikus és dinamikus igénybevétellel is károsították az egyes mintatesteket, majd 

összehasonlították a különböző törési mechanizmusok hatásait. Ezen összehasonlítások 

eredményeképpen komoly következtetéseket tudtak levonni a kőfelületekre ható különböző 

igénybevételek során esetlegesen fellépő felületi- és élkárosodási folyamatok lefutásáról, ezen 

károsodásokhoz szükséges erők mértékéről és milyenségéről. Megvizsgálták továbbá, hogy milyen 

erőhatással (amiből nyomásértékeket is következtethettek) kell dolgoznia a károsodást generáló 

gépnek ahhoz, hogy a mintatestek két félbe törjenek, illetve milyen nyomáshatárok között valósul 

meg a szilánkos törési formula.  

 

23. ábra: Nagy felbontású mikroszkópi kép a tört gránitfelületről [111] 
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A vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy relatíve kis erőhatás esetén a különböző ásványszerkezettel 

rendelkező gabbro és márvány minták hasonló módon törnek el. Nagyobb igénybevétel esetében 

azonban már megmutatkoznak az egyes szövetszerkezeti egyediségek és jobban kitűnnek a 

különböző ásványok törési jellegzetességei. A jelentős számú kísérletekkel tarkított kutatások 

eredményeképpen több olyan megállapítást is eszközöltek a kutatók, amelyek a későbbiekben 

forrásként és alapinformációként szolgálhatnak a jövőbeli vizsgálatoknak.  

Koncentráltan a különböző kőanyagok törékenységének és élkitöredezési mértékének különböző 

erőhatások esetén bekövetkező változásait kutatták Copur és társai [114]. A probléma megoldása 

érdekében egy olyan kiértékelő szoftvert fejlesztettek ki, amely az erőmérő szenzorokból kapott jelek 

alapján diagramokat tud felvázolni az erőhatások és a kialakult élkitöredezések mértékének 

kapcsolatáról. Törökországban található bányákból különböző kőtípusokat rendeltek és hajtották 

végre rajtuk a kidolgozott kísérleti folyamatot. A mintadarabok között voltak homokkövek, 

gránittípusok, mészkövek, márványelemek. Az élek károsítási folyamatában egy komplex 

diagnosztikai rendszer mérte a megmunkálási erőt, a specifikus energiát, valamint a kőre ható 

benyomódás mértékét. A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a mért erő-indexek mérsékelten 

állnak kapcsolatban a technológiai paraméterekkel, valamint a kőanyagok mechanikai 

tulajdonságaival, továbbá kimondottan gyenge a kapcsolat az indenter által generált élkárosodások 

mértékével. A kutatók a szoftver által generált diagramok alapján egyértelmű kapcsolatot tártak fel a 

kőanyagok keménységi indexe és az élkitöredezéshez szükséges erőhatások között. 

Számos kutatás található a kőanyagok megmunkálása során tapasztalható alakváltozások 

jellegzetességeivel, feszültségi gócok keletkezéseivel, illetve ezen paraméterek élkitöredezésre 

gyakorolt hatásaival kapcsolatban is. Guo [115] éles vágószerszámmal hajtott végre természetes 

kőanyagok felületén bevágásokat annak érdekében, hogy az éleken kitöredezéseket generáljon. A 

különböző technológiai paraméterekkel végrehajtott bevágások során mérte az él közvetlen 

környezetében felmerülő feszültségeloszlást. A vizsgálatok eredményeinek kiértékelését követően 

egyenleteket állított fel a feszültségeloszlás változása, valamint az élen tapasztalható károsodási 

mértékek között. Scavia cikkében [116] megpróbál rámutatni az elméleti kőzetrepedési mechanika 

néhány eredményének alkalmazhatóságára, a gránitok stabilitása szempontjából. A tanulmány 

vizsgálja a különböző erőhatások következtében eltört, elrepedt, kitöredezett kövek esetében a 

folyamat során generálódó feszültségeloszlásokat, homogén és rugalmas alakváltozási mértékeket, 

valamint a károsodást előidéző igénybevételeket, behatásokat. A kutatók ezen információk 

birtokában szeretnének kapcsolati rendszereket felállítani a mért adatok és az elméleti kutatási 

eredmények között. A vizsgálatok során kapott információk alapján a kutatóknak sikerült a kutatások 

második fázisában a keletkező feszültségeloszlásokat előre megbecsülni. Ezt az előre becslő 

algoritmust a kutatások zárásaként egy számítógépes szoftverbe integrálták. 

Kőanyagok fúrási folyamatai során bekövetkező alakváltozási folyamatokról és az éleken 

tapasztalható károsodási formákról már az 50-es évektől kezdve találhatunk kutatásokat [117, 118, 

119]. A vizsgálatok során általános célként minden esetben az adott megmunkálási körülményekhez 

megfelelő és hatékony fúró szerszám, valamint alkalmazandó technológiai paraméterek 

kiválasztásához ajánló algoritmus kidolgozását jelölték meg. A kutatások részletesen bemutatják 

fúrási folyamatok esetében az anyagleválasztási folyamatokat, továbbá az élkitöredezések 

keletkezését generáló okokat. A mérési eredmények alapján elsődlegesen az a következtetés került 

levonásra, hogy a megmunkálás közvetlen környezetében generálódó energia a legfontosabb 
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tényezője a különböző alakváltozások mértékének és arányának, ezáltal pedig az élek 

kitöredezéseinek is. 

Különböző kőanyagok indenterrel történő károsodásának szimulációjával és numerikus elemzésével 

kapcsolatban is számos publikációt találhatunk [120, 121, 122] Huang és társai [123] vizsgálatainak 

alapvető célja volt megismerni az indenterrel végrehajtott benyomódás során keletkező rugalmas és 

képlékeny alakváltozások mértékét. A numerikus analízis rámutatott arra, hogy a benyomódás 

célkoordinátájában mérhető maximális húzó feszültség a benyomódás tengelyétől távolodva 

folyamatosan növekszik. A kutatási eredmények rámutattak, hogy az indenter által generált 

nyomásértékek változásai csak minimális befolyással bírnak a húzó feszültség változásaira. A 

vizsgálatok eredményeképpen dokumentált következtetések alapján jobban megismerhetővé váltak 

a kúpos indenterrel generált élkitöredezések esetén a húzó feszültségek, valamint a különböző 

alakváltozási típusok mértékei. 

Ouchterlony svéd kutató tanulmányaiban szintén különböző kőanyagok törési mechanizmusával 

foglalkozott [124, 125, 126]. A kövek eltöréséhez egy erre a célja kifejlesztett berendezést használt, 

amely egység a szimmetriatengelyében elvékonyított mintatesten hajtott végre indenter-alapú 

benyomódásokat. A kísérletek során különböző keménységű kőtípusokat használt, valamint 

változtatta a mintatestek vastagságát, illetve a gömb alakú indenterre ható erőt is. A mért 

eredményekből azt a következtetést vonta le a kutató, hogy a mintatestek vastagsága nem 

befolyásolja a törési felület minőségét, valamint a minimálisan szükséges törési erő mértékét. A 

keménység azonban egy sokkal lényegesebb paraméter a vizsgálatok szempontjából, ugyanis ezen 

anyagjellemző nagymértékben befolyásolja a mintatest eltöréséhez szükséges erőhatás mértékét. 

Szintén egyértelmű következtetés, hogy az eltört kőtípus ásványszerkezete nagymértékben 

befolyásolja a tört felszín kinézett, durvaságát. 

Goktan és társai szintén mechanikus behatással generált élkitöredezések esetén vizsgálták a 

különböző technológiai paraméterek hatásait [127, 128, 129]. A kutatók megvizsgálták a nem 

derékszögű benyomódást végrehajtó indenterek esetében is az általánosan alkalmazott, az 

erőhatások és a kitöredezés mértéke közötti kapcsolatot meghatározó képleteket és arra a 

következtetésre jutottak, hogy ebben az esetben nem lehet ezen algoritmusokat hatékonyan 

alkalmazni. Arra a következtetésre jutottak tehát, hogy ha nem merőleges az indenter általi anyagba 

való benyomódás, új modelleket kell kidolgozni. Ezen probléma megoldása céljából egy tapasztalati 

erőmodellt dolgoztak ki. Azáltal, hogy részletesen megismerték a kőanyag-minták mechanikai és 

szerkezeti tulajdonságait, majd mérték a különböző technológiai paraméterekkel végrehajtott 

indenter-vizsgálatok által generált értékeket, egyenleteket tudtak felállítani az erőhatás és az 

élkitöredezési mérték kapcsolatáról. A laboratóriumi vizsgálatok eredményei kimutatták, hogy az 

egyenletek alapján jó közelítéssel becsülni lehet a különböző paraméterekkel végrehajtott 

benyomódásokból keletkező erőhatásokat. Ezen kapcsolatot számos kőtípus esetén leellenőrizték és 

hatékonynak találták. 

2.5. A szakirodalom elemzése 

A nemzetközi szakirodalom feldolgozása alapján elmondhatjuk, hogy jelentős számú publikáció jelent 

meg a különböző kőanyagokat megmunkáló, gyémánt szegmenssel rendelkező szerszámok 

felépítéséről, alkalmazási lehetőségeiről. Szintén részletes elemzést találhatunk a gyémánt 

szegmensek kopási mechanizmusáról, illetve a szerszámkopási folyamatok és a megmunkálási 
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környezet (ide értve a technológiai paramétereket, a megmunkálási módokat és a hűtőfolyadékok 

alkalmazását) kapcsolatáról. Ezen elemzések eredményeképpen sok esetben olyan egyenleteket 

tártak fel és algoritmusokat dolgoztak ki a kutatók, amelyek alapjául szolgáltak később kifejlesztett 

becslő rendszereknek.  

A megmunkált kőfelületek vizsgálati lehetőségeivel foglalkozó fejezetben látható, hogy az utóbbi 

években a mechanikai alapú felületvizsgálati módszereket felváltották a korszerű, digitális képeket 

generáló és automatikus mérést és kiértékelést biztosító mikroszkópok. Ezen modern eszközök 

segítségével részletes képet kaphatunk a kőanyagok felületi viszonyait kialakító ásványi elemekről, 

azok törési és kopási megjelenési formáiról. A konfokális mikroszkópokkal történő részletes 

topográfiai vizsgálatok pedig már teljes mértékben el tudják különíteni az egyes ásványoknak a 

felületi érdességben játszott szerepüket, mely által jelentős mennyiségű alapinformációkhoz 

juthatunk, mely információkat felhasználva olyan számítógépes szoftvereket lehet kifejleszteni, 

amelyek a különböző behatások ismeretében javaslatokat tudnak megfogalmazni az alkalmazandó 

kőtípusok kiválasztásában.  

A fejezet a disszertáció témájából kifolyólag kiemelten tárgyalja a különböző rideg anyagok 

megmunkálásakor keletkező élkitöredezések kialakulási folyamatait elemző, valamint ezen 

élkitöredezések geometriáját vizsgáló kutatások eredményeit. A kerámia, üveg, keményfém és kő 

alapú anyagok élkitöredezéseivel kapcsolatos kutatások jelentős részében a szakemberek 

mesterségesen, indenterek segítségével hozzák létre azon élkárosodásokat, amelyeket a 

későbbiekben mérnek, vizsgálnak és végül ezen folyamatokból vonnak le következtetéseket. Kevés 

olyan publikációt lehet találni, amely tényleges megmunkálási eredményként kapott éleket vizsgál és 

kitöredezéseket elemez. Kövek esetében a nemzetközi szakirodalmi adatbázisokban nem található 

olyan kutatási eredmény, amely vágott, vagy mart kőfelületek élei esetében vizsgálja a kitöredezési 

folyamatokat, minősíti ezen éleket. A témában található kutatások minimális száma azért jelent 

gondot, mert az ipari vállalatoknál ténylegesen megoldandó problémaként jelentkezik ezen 

élkitöredezési folyamatok megvalósulása. Kövek esetében valós megmunkálási folyamat 

eredményeképpen keletkező élkitöredezések vizsgáló kutatásokat csak fúrási műveletek területén 

lehet találni, azonban ezen tanulmányok közül is a legfrissebb eredmények a 90-es évekből 

származnak. 

Az élkitöredezések elemzésénél a kutatók több minősítő paramétert is alkalmaztak. A különböző 

technológiai környezetben megvalósított, mesterséges élkárosítás eredményeképpen keletkező 

kitöredezések összehasonlítása céljából jellemző paraméterként használták a kitöredezés hosszát, a 

felületeken mérhető maximális mélységet, a kitöredezés indenterrel átellenes oldalán mérhető 

maximális szélességet, illetve ezen adatok kombinációit. Kövek, kerámiák és üvegek esetén is 

található továbbá több olyan szakirodalom, amely megoldást ajánl az élkitöredezések 

geometriájának elméleti közelítése területén. Ezen közelítés azonos gondolatmenet alapján valósul 

meg az összes irodalomban és geometriaként a negyed-ellipszoidot határozza meg. Valamennyi, jelen 

témában talált publikációt részletesen átnézve azt tapasztaltam, hogy a területen publikált kutatások 

során nem vizsgálták meg azt, hogy a különböző rideg anyagok - így a kövek esetében is - mennyire 

pontos közelítést ad a negyed-ellipszoiddal, mint élkitöredezési geometriát közelítő testtel való 

helyettesítés.  
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A szakirodalom áttekintése alapján kijelenthető, hogy a különböző automatizált kőmegmunkálások 

(vágások és marások) esetében jelenleg nem lehet találni olyan nemzetközi szakirodalmat, amely 

részletesen elemzi a késztermékek élein tapasztalható kitöredezési formákat, geometriákat, illetve 

ezen élek minősítési lehetőségeit. Nagyon kevés azon irodalmak száma, amelyek egyáltalán 

foglalkoznak a kőtermékek élkitöredezési geometriáival és az élkárosodások mértékének 

számszerűsítésével annak ellenére, hogy az iparban jelentős problémaként jelenik meg ezen élek 

minősítésének hiánya.  

Mivel a gépgyártástechnológiában és az építőiparban is az egyik legáltalánosabb kőtípus a gránit, 

ezért ezen anyag esetében kezdtem el kutatásaimat. Az elemzések alapján doktori értekezésemben 

alapvető célként tűztem ki mart gránitfelületek éleinek kitöredezési mértékét, minősítését 

meghatározó mérőszám kidolgozását, a kitöredezések geometriáját közelítő helyettesítő test 

megalkotását, egy ipari szinten is gyorsan és egyszerűen alkalmazható mérési eljárás kidolgozását, 

valamint a mart gránitfelületek élkitöredezési mértékét csökkentő lehetőségek felkutatását.  
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3. Célkitűzések és motiváció 

A témakör nemzetközi szakirodalmának feldolgozására és elemzésére alapozva megfogalmaztam 

azokat a kutatási célokat, melyek figyelembevételével kellett felépíteni saját kísérleti rendszeremet a 

megoldandó feladatokhoz. Az elvégzendő kutatást alapvetően motiválta egy konkrét ipari 

technológiai probléma megoldása. Tudomást szereztem ugyanis arról, hogy a magas esztétikai igényű 

mart gránit-felületek éleinek objektív minősítésére nem áll rendelkezésre az igényeket kielégítő, 

objektív, méréseken alapuló, numerikus metrikai mutatókat használó eljárás.  

3.1. Az alapprobléma megfogalmazása 

A természetes kőanyagok NC megmunkáló központtal történő marási folyamata során általános 

problémaként jelentkeznek a felületek éleinek különböző mértékű kitöredezései. Ez a kitöredezési 

folyamat a fémmegmunkáláskor tapasztalható sorja képződés esetén felmerülő problémához 

hasonlítható. Amíg azonban a keletkező sorja utólagos megmunkálással eltávolítható, addig a kövek 

marásakor létrejövő kitöredezés egy olyan anyagroncsolódás, amelyet javítani az élgeometria 

változtatása nélkül nem lehet, hiszen ez esetben nem anyagmegmaradás, hanem nem kívánatos 

anyagleválás valósul meg. 

A gránit termékek marásánál az élek kitöredezése több problémát vet fel. Az első a vevői igényeknek 

történő megfelelés. A vevő az elkészült termék esetében kifogással élhet akkor, ha szerinte a kőből 

készült késztermék élein nem várt mértékű kitöredezés alakul ki. Amennyiben a vevő úgy ítéli meg, 

hogy a kitöredezés mértéke az általa elfogadható határon kívül esik, elállhat a termék előállítási 

költségeinek megtérítésétől. Az elfogadható határ azonban jelenleg egy olyan szubjektív tartomány, 

amelynek meghatározása teljes mértékben a vevő jogosultsága és amely semmilyen mérőszámmal, 

formulával nem határozható meg. Ennek megfelelően, jelenleg egy gyártó akkor tekintheti biztosan 

eladható állapotúnak a kőanyagokból előállított termékét, amikor a vevő szemrevételezte azt és a 

kitöredezés szempontjából is megfelelőnek találta. A második probléma akkor ébred, amikor egy sík, 

vagy sziget előállítását követően fennmaradó műveletelemként jelentkezik az élek lekerekítése, mely 

lekerekítés esetében az elsődleges cél a geometria mellett az, hogy a lekerekített felületen a 

marásból adódó kitöredezés egyáltalán ne legyen. Ebben az esetben – amennyiben a vevői igény 

megengedi a lekerekítés mértékének határok közötti rugalmas változtatását – szintén szükséges 

ismerni azt, hogy a síkfelület előállításakor milyen mértékű kitöredezést szenvedett a kő éle. Ekkor 

azonban nem egy átlagos értéket kell meghatározni, hanem egy maximális kitöredezési mélységet, 

amelynek ismeretében meghatározhatóvá válik a lekerekítés mértéke.  

A nemzetközi szakirodalom feldolgozását követően elmondhatjuk, hogy jelenleg a Világban nem 

található olyan mérőszám, vagy mérőszám-rendszer, amely objektíven minősíteni képes a 

természetes kőanyagokból készült termékek élein a marási folyamat során keletkező élkitöredezési 

mértékeket.  

3.2. Célkitűzések megfogalmazása 

Az előző fejezetben részletezett okból doktori munkám elsődleges célja volt tehát egy objektív 

mérőszám-rendszer kifejlesztése, amely vevőtől és gyártótól függetlenül minősíteni tudja egy mart 

gránitfelület élének kitöredezési mértékét. A jelenleg aktuális nemzetközi szabvány nem alkalmas a 

részletes minősítésre, kizárólagos célja, hogy általános feltételek vizsgálatával meghatározza egy 
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kitöredezett él megfelelőségét, vagy nem megfelelőségét. A szabvány továbbá teljes mértékben 

statikus, nem található benne semmilyen lehetőség csoportosításra, összehasonlításra, a feltételek 

megváltoztatására. Az új mérőszámnak azonban ennél mélyebbnek kell lennie, nem csupán a 

megfelelősséget kell tudnia meghatározni, hanem alkalmasnak kell lennie különböző megmunkálási 

környezetben készített mart gránitfelületek élkitöredezési mértékének összehasonlítására, továbbá a 

gyártás előtt meghatározott élkitöredezési minőség megfelelőségének megállapítására. A mérőszám-

rendszernek alkalmasnak kell lennie az átlagos élkitöredezési mérték, valamint az élt alkotó 

felületeken mérhető maximális élkitöredezési mélység minősítésére egyaránt.   

Lényeges eleme kell lennie a kutatásaimnak egy olyan helyettesítő test megalkotása, amely nagy 

pontossággal tudja közelíteni a mart gránitfelületek élein tapasztalható kitöredezések által generált 

térfogatveszteséget. A nemzetközi szakirodalom elemzése rámutatott arra, hogy habár több kutató is 

jellegzetes geometriával (negyed-ellipszoid) közelítette vizsgálataiban a különböző rideg anyagok 

élein keletkező kitöredezéseket, eddig még soha nem ellenőrizték le mérésekkel közelítésük 

helyességét, jóságát. Mindenképpen szükséges lesz tehát egy olyan kísérletsorozat megtervezésére 

és megvalósítására, melynek eredményeképpen statisztikailag is bizonyíthatóan meghatározhatjuk 

azon testet, amely nagy pontossággal közelíteni tudja a mart gránitfelületek élein tapasztalható 

élkitöredezések geometriáját. 

Az előző két bekezdésbe foglalt célok csak abban az esetben lesznek az ipar számára is hasznosak és 

alkalmazhatóak, ha kifejlesztésre kerül egy olyan mérési elv, amely alapján olyan vizsgálati 

módszereket lehet kidolgozni, amelynek során kereskedelmi forgalomban általánosan kapható 

eszközökkel gyors és egyszerű formában kiértékelhetővé válnak a mart gránitfelületek éleinek 

kitöredezési jellemzői. Következő lényeges cél tehát az volt, hogy megalkossak egy olyan mérési 

elvet, amely az ipar számára is alkalmazható keretek között, nagy pontossággal meghatározza a 

doktori munka során kidolgozott élkitöredezési mérőszámokat. A mérési elvhez praktikusan érdemes 

kidolgozni egy olyan tényleges vizsgálati módszert is, amelynek alkalmazásával, kísérletek 

végrehajtásával bizonyíthatóvá válik az elv hatékonysága. 

A gépgyártástechnológiában nem elegendő hatékonyan és pontosan megmérni egy műszaki 

tulajdonságot, legalább annyira lényeges, hogy a jellemzőt az adott célfüggvény alapján az optimális 

értékhez a lehető legközelebb tudjuk beállítani. Ezen cél érdekében nagyon fontos megvizsgálni a 

mart gránitfelületek éleinek kitöredezési minőségét meghatározó mérőszámrendszer kifejlesztésén 

túl ezen minőség javítására szolgáló lehetőségeket is. A doktori munkám további céljaként a mart 

gránitfelületek élkitöredezési jellemzőit csökkentő, tehát az él minőségét javító tudományos 

eredmény megfogalmazását, az élkitöredezés optimalizálási lehetőségeinek elemzését is 

meghatároztam. Természetesen csak abban az esetben lehet új tudományos eredményt elérni a 

témában, ha azt széles spektrumú kísérletekkel és a kísérletek eredményeképpen kapott 

mennyiségek kiértékelésével bizonyítom állításom helyességét, így ezen cél érdekében is szükséges 

volt marási és mérési kísérlettervet felállítani. 
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4. Anyagválasztás és a megmunkálási műveletek végrehajtása 

Annak érdekében, hogy a 3. fejezetben megfogalmazott célokat teljesíteni tudjam, egy összetett 

előkészítési folyamatot kellett megterveznem és megvalósítanom. Ezen folyamat részét képezte a 

kutatásokhoz alapanyagként szereplő gránitok kiválasztása és beszerzése, a mintafelületek 

kialakításának és számának megtervezése, valamint a mérendő felületek előállítása, vagyis az egyes 

gránittömbök NC vezérlésű megmunkáló központtal történő megmunkálása.  

4.1. Gránitanyagok kiválasztása 

A célkitűzések megfogalmazásakor meghatároztam, hogy kutatásaim alapanyagaként a 

gépgyártástechnológiában és az építőiparban is az egyik leggyakrabban használt természetes 

kőtípust, a gránitot választottam. A gránit változó szemcseméretű, finom- és durvaszemű kristályos 

savanyú kőzet, amely az egyik legelterjedtebb díszítő- és építőkő. Elnevezése szemcsés jellegéből 

ered (granum = szemcse, latinul) [131]. 

A gránit minden tulajdonsága, az általánosított kőzetmodell szerint, a kőzetalkotók jellmező 

tulajdonságai, a kőzetalkotók közötti kötés, valamint a kőzetképződéshez illetve a kőzetet a 

felhasználásáig ért utólagos földtani hatások függvénye [135]. 

);;( ika HTTfT 
 

Ebben a jelképes függvénykapcsolatban: 

Ta a kőzetalkotók tulajdonsága 

Tk a kőzetalkotók közötti kötés tulajdonsága 

∑Hi mindazok a hatások, amelyek a kőzetképződés során, valamint a már kialakult kőzetet utólagosan 

érték 

A kutatásaim során kiemelt célként fogalmaztam meg, hogy a vizsgálati eredményeimet mart 

gránitfelületek esetében általánosan alkalmazni lehet a jövőben. Ezek az eredmények azonban csak 

akkor lesznek általános érvényűek a Földön található, jelenleg ismert valamennyi gránittípusra, ha a 

kutatásaim során a vizsgálatokat a gránittípusok osztályozását megvalósító szabvány valamennyi 

csoportjából legalább 1 referencia-anyagra elvégzem. A természetes köveket, így a gránitokat is több 

szempont szerint lehet csoportosítani. Az egyik általánosan alkalmazott rendszerezést az MSZ18281-

79 számú „Építési kőanyagok kőzettani megnevezése és osztályozása” elnevezésű szabvány foglalja 

össze [130]. A szabvány esetében a rendszerezés alapja a kőzeteket alktozó szemcsék átlagos mérete, 

mely alapján öt csoport kerül megkülönböztetésre (25. ábra). 

A természetes köveken belül a kőzetalkotók átlagos szemcsemérete alapján osztályozó szabványban 

tehát 5 különböző csoportot találhatunk. A rendszerezés révén egyértelműen meghatározható egy 

szabad szemmel egymástól nem elkülöníthető, 1 mm alatti átlagos szemcseméretekkel rendelkező 

kőzet besorolása éppúgy, mint a kifejezetten nagy, 10 mm feletti átlagos szemcseméretekkel 

rendelkező kőtípusok. 
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1.táblázat: Természetes kövek kőzetalkotók átlagos mérete szerinti csoportosítása [130] 

Gránitok esetében jelen tanulmány keretén belül fontos elemezni az anyagtípusban leggyakrabban 

előforduló ásványtípusokat és azok törési, károsodási jellegzetességeit. Gránit anyagoknál a 

legáltalánosabb szemcsetípusok a következőek [131, 132]: 

Kvarc: A gránitok szerkezetében leggyakrabban előforduló ásvány a kvarc. Az egyszerű oxidok közé 

tartozik, kristályára nem jellemző a hasadás, törése kagylós, szálkás képet mutat. Kristályos változata 

nagyon rideg, vaskosabb, csomósabb előfordulásai szívósabbak. Kristályaiban gyakran fordulnak elő 

különböző zárványok, melyek a törést befolyásoló anyaghibákat jelentenek. Színe az átlátszótól 

egészen a piszkos szürkés áttetszőig terjedhet, meghatározhatja a gránit árnyalatát. Keménysége a 

Mohs-skála szerinti 7-es értékű.  

Káliföldpát: Ez az ásvány többféle színben fordulhat elő, jellemző színt kölcsönöz a különböző 

gránitoknak. A törés nem jellemző rá, hasadni képes ásvány, törései a hasadási síkok mentén 

fordulnak elő. Keménysége alig marad el a kvarcétól. 

Biotit: A biotit kiváló hasadó a fő hasadási síkja mentén, a hasadási lapok gyöngyházfényűek, törése 

ritka. Ásványa fényes, csillogó kálium tartalmú magnézium-vascsillám. Keménysége a Mohs-skála 

szerint 2,5-4-es értékű. 

Plagioklászok: A földpátok csoportjába tartoznak, kissé nyúlt táblás formájú a megjelenésük. A 

legelterjedtebb és legáltalánosabb kőzetalkotó ásványok. Többnyire ikerkristályosok. Kálcium és 

nátrium tartalma az optikai tulajdonságait is meghatározza, ezért fénytörésük alapján különíthetők el 

egymástól az egyes fajtái. Keménységük alig marad el a kvarcétól, Mohs-skála szerint 6,5-ös. 

Hasadásuk a hasadási sík mentén kiváló. A gabbró fő kőzetalkotójaként kékes árnyalatú, de általában 

fehér, szürkésfehér színű ásvány (24. ábra). 

Piroxén: A láncszilikátok csoportjába tartozó ásvány. Gyantás vagy üvegfényű, zöld, zöldes-fekete 

vagy barnásvörös színű kőzetalkotó. Keménysége a kvarcéhoz közeli, Mohs-skála szerint 6-6,5-ös. 

Megjelenés az előfordulása szerint változik, a rombos, illetve a monoklin sorba tartozó piroxének 

eltérő tulajdonságokkal rendelkezhetnek. 

Klorit: Pikkelyes, lemezes változatos színekben előforduló kőzetalkotó. Keménysége a Mohs-skála 

szerint 2-3 körüli. Hasadásra a hasadási síkok mentén hajlamos, hasadása kiváló. 
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24. ábra: Plagioklász szemcsék gabbro anyag felületén [132] 

A kutatásokhoz olyan mélységi magmás kőzeteket választottam ki, melyekben a kitörésre veszélyes 

szilikátos kőzetalkotók jellegzetes szemnagyságbeli különbségeket mutatnak. Miután az MSZ18281-

79 szabvány összesen öt különböző átlagos szemcseméret-csoportot különböztet meg a természetes 

kövek, így a gránitok esetében is, kutatásaim során én is 5 gránitanyaggal dolgoztam annak 

érdekében, hogy teljes mértékben lefedjem a szabványban rendszerezett valamennyi gránittípust. Az 

apró- és finomszemű gránitok csoportja esetében referenciakőként gabbrókat választottam. A 

gabbrók a kereskedelmi gránitok csoportjába tartoznak, de tudományos értelemben külön 

anyagosztályt képviselnek. A kereskedelmi gránitok csoportja egy olyan anyagosztály, amelybe 

beletartoznak mindazon hasonló törési és repedési tulajdonsággal rendelkező kőtípusok, amelyeket a 

kereskedelemben összefoglaló néven gránitként emlegetnek. Ezt az anyagcsoportot azonban már a 

tudományos élet is átvette és a kutatások során általánosan alkalmazza [145, 146, 147, 148]. A 

kereskedelmi gránitok osztályába sorolandóak a gabbrók is, amelyek hasonlóan a természetes 

gránitokhoz, mélységi magmás kőzetek. A gabbrók azonban bázikus kőtípusok, míg a természetes 

gránitok savanyú kőzeteknek számítanak. Másik jelentős különbséget a kvarcszázalékban találhatunk. 

A gabbró anyagoknál jóval kisebb arányban találhatóak kvarc szemcsék, mint a természetes 

gránitoknál. Az anyagválasztási folyamat eredményeképpen tehát a mintákat a kereskedelmi gránitok 

csoportjából választottam ki, így a tanulmány további részében „gránit” fogalom alatt a kereskedelmi 

gránitokat fogom érteni. A megfelelő gránitanyagok kiválasztásában és beszerzésében nagy 

segítségemre volt Dr. Gálos Miklós professzor úr. A kőzettani vizsgálatok - amelyek alapján 

egyértelmű képet kaphatunk az egyes gránittípusok ásványtani felépítéséről - a kőzetváltozatokból 

készített vékonycsiszolatok alapján úgynevezett kőzettani mikroszkóppal készültek, kétszeresen 

polarizált átmenő fényben. A vékonycsiszolatokat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék munkatársai készítették elő és Gálos Miklós 

professzor elemezte a csiszolatokat.  

Az öt kiválasztott gránit anyag vékonycsiszolatának részletes elemzése: 

1. 1-es számú kő (Rosa Beta) [139]: 

A Rosa Beta Olaszországból származó, kereskedelmi forgalomban kapható gránit (25. ábra). 

Világosszürke színű, kissé rózsaszínes árnyalatú tömött szerkezetű mélységi magmás kőzet. 

Kőzetszövete irányítatlan kristályos szemcsés. Fő kőzetalkotó a kvarc, mely a kőzetszövetben 

csomósan helyezkedik el és a káliföldpát. A kvarcok szemcsenagysága átlagosan 1 mm, a legnagyobb 
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szemcsék elérhetik a 2 mm-t is. Színét a rózsaszínű és fehér káliföldpátok adják, melyek táblás 

fejlődésűek és szemcsenagyságuk meghaladja a 2 mm-t. A káliföldpátok ikres felépítésűek, melyek jól 

hasadó felületekkel rendelkeznek. A kvarcok izotermikus törési felületei érdesek. A kőzetszövetben 

csomókba rendeződve hintetten színes elegyrészek fordulnak elő, melyeket biotit csillámok és 

piroxének alkotnak. Ezek szemcsenagysága 0,1 és 0,3 mm közötti. A Rosa Beta gránit porozitása 

szemcseközi jellegű. A Rosa Beta a kutatások során a közepes szemcsenagyságú (középszemű) 

gránitok csoportjának referencia-anyagaként szolgált.  

 

25. ábra: 1-es számú gránit (Rosa Beta) 

2. 2-es számú kő (Giallo Farfalla) [137]: 

A „2” számmal ellátott gránit Brazíliából származik, kereskedelmi nevén Giallo Farfalla típus (26. 

ábra). A Giallo Farfalla egy sárgásbarna színű, szürkés árnyalatú, kristályos szemcsés szövetű mélységi 

magmás kőzet, tömött szerkezetű gránit. Nagy szemű, kissé irányított kőzetalkotójú gránit. 

Jellegzetes kőzetalkotói a nagyméretű csomókban elhelyezkedő piszkosfehér színű kvarc és a 

káliföldpát. A kvarcok szemcsenagysága 1 és 10 mm közötti. További fő kőzetalkotóként megjelennek 

a rózsaszínű ortoklászok, melyek ikres szerkezetűek és táblás kifejlődésűek, szemcsenagyságuk a 15 

mm-t is elérheti. A káliföldpátok mellett megjelennek a finomszemű, táblás fejlődésű plagioklászok, 

melyek szemcsenagysága 1 mm alatti. A kőzet szövetében további színes kőzetalkotók fordulnak elő. 

A kőzet porozitása szemcseközi, 5 térfogatszázaléknál kisebb értékű. A 2-es számú gránit a szabvány 

alapján a nagyszemű csoportba tartozik. 

 

26. ábra: 2-es számú kő (Giallo Farfalla) 
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3. 3-as számú kő (G684 gabbro) [136]: 

A „3” számú kőtípus a G684 kereskedelmi megnevezésű Kínából származó gránit szürke színű, sötét 

árnyalatú, kristályos szemcsés szövetű mélységi magmás kőzet, tömött szerkezetű gabbro (27. ábra). 

Jellegzetes kőzetalkotó ásványa a hintetten elhelyezkedő, táblásan megjelenő 1-3 mm 

szemcsenagyságú plagioklász és a piroxén, mely aprószemű, táblás kifejlődésű 1-3 mm szemnagyságú 

alkotó ásvány. Előfordul benne továbbá olivén és klorit, melyek színes kőzetalkotók, méretük 

milliméter alatti nagyságú. A kőzet porozitása jellegét tekintve szemcseközi, mértéke nem haladja 

meg a 2 térfogatszázalékot. A szemcseközi pórusok nagysága tizedmilliméter alatti. Ez a gránittípus 

képviseli kutatásainkban az aprószemű csoportot. 

 

27. ábra: 3-as számú kő (G684 gabbro) 

4. 4-es számú kő (654-es gránit) [138]: 

A „4” számú azonosítóval rendelkező gránit világosszürke, rózsaszínes árnyalatú, kristályos szemcsés 

szövetű mélységi magmás kőzet (28. ábra). A kőzet szerkezete tömött. Jellegzetes kőzetalkotó 

ásványa a plagioklász és a piroxén. A hintetten elhelyezkedő, szöveti vázat adó, kékesszürke színű, 

táblás, szemmel láthatóan ikres plagioklászok centiméteres szemnagyságúak. A plagioklászok a 

kőzetszövetben nemezes jellegűen, egymással szitaszerű kapcsolódású elhelyezkedést mutatóan 

vannak jelen. A plagioklászok mellett megjelenő 5-8 mm szemnagyságú fekete színű piroxének 

finomszeműek, táblás kifejlődésűek. A piroxének jól mutatják a kőzet szemcsés jellegét. A kőzet 

szövetében egy-egy egyéb színes kőzetalkotó, olivin és klorit fordul elő. Ezek szemnagysága 

milliméter alatti. Az olivinek zöldes árnyalata kisebb foltokban jelenik meg. Ez a kőtípus a durvaszemű 

gránitok csoportjába osztható be. 

 

28. ábra: 4-es számú kő digitális mikroszkópi képe 
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5. 5-ös számú kő (gabbro 2) [138]: 

Az „5” számú gránit szürke színű, sötét árnyalatú, kristályos szemcsés szövetű magmás mélységi 

kőzet (29. ábra). Kőzettani neve: gabbró. A kőzet tömött, homogén szerkezetű. Jellegzetes 

kőzetalkotó ásványa a kvarc és a káliföldpát. A csomókban elhelyezkedő piszkosfehér színű, 

izometrikus kvarcok 1-2 mm szemnagyságúak, csomókba rendeződötten hintetten fordulnak elő a 

kőzetszövetben. A fő kőzetalkotóként megjelenő szürkésfehér színű ortoklászok táblás kifejlődésűek, 

ikres szerkezetűek. A káliföldpátok mellett megjelenő plagioklászok finomszeműek, táblás 

kifejlődésűek, szemnagyságuk milliméter alatti. A kőzet szövetében egy-egy egyéb színes kőzetalkotó 

fordul elő. Ezek szemnagysága is milliméter alatti. A bázikus vegyi jellegű kőzetben irányítottság nem 

figyelhető meg. A kőzet porozitása szemcseközi, a porozitása 2 térfogat %-nál kisebb. A szemcseközi 

pórusok nagysága tized milliméter alatti. Az 5. számú gránit a finomszemű kövek csoportjába tartozik.   

 

29. ábra: 5-ös számú kő digitális mikroszkópi képe 

A vizsgálatok során alkalmazott gránitanyagok besorolása összesítve az 1. táblázatban találhatóak. 

 

2. táblázat: Vizsgálatok során alkalmazásra kerülő gránitok besorolása 

4.2. Mintafelületek előállítása 

A vizsgálatokhoz szükséges gránitok kiválasztását és beszerzését követően a következő feladat azon 

mintafelületek előállítása volt, melyek elemzésével és jellemzőik mérésével egyértelműen 

bizonyíthatóvá válnak hipotéziseim helyességei. A gránitok marási folyamatinak megvalósításához a 

szerszámgépet a Budapesti telephelyű Woldem Kft bocsátotta rendelkezésemre.  

4.2.1. Szerszámgép és megmunkáló eszköz kiválasztása 

A gránit mintafelületek előállítására egy NC vezérlésű, olasz gyártmányú, Prussiani Golden Plus 

típusú, kifejezetten kőzetek fúrására és marására tervezett szerszámgépet alkalmaztam. A 

Gránit száma: Gránit neve: Szemcseméret-csoport

1-es Rosa Beta középszemű

2-es Giallo Farfalla nagy szemű

3-as G684 aprószemű

4-es 654-es gránit durvaszemű

5-ös 2-es számú gabbro finomszemű

Felhasznált gránit-típusok
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szerszámgép maximális teljesítményfelvétele 15 kW, mozgástartománya X irányban 3300 mm, Y 

irányban 1600 mm és Z-ben 250 mm. A hagyományos megmunkálási folyamatokhoz használt CNC 

szerszámgépekben található munkatérhez képesti jelentősebb tartomány elsődlegesen az 

építőiparban szükséges kőelemek nagyobb méretei miatt szükséges. A gépen alkalmazható 

fokozatmentes fordulatszám- és előtolás változtatási lehetőség a kutatások szempontjából nagyon 

előnyös, hiszen így akár minimális mértékben is megváltoztathatóak a különböző technológiai 

paraméterek. Az asztal anyaga rozsdamentes acélból készült. A főorsó fordulatszáma a 0 és 10.000 

ford./min fordulatszám értékek között változtatható. A mozgási sebességek maximális értékei X, 

valamint Y irányban 40 m/min, Z irányban pedig 10 m/min. 

A nagy tömegek rögzítésére a szerszámgépen vákuumos-megfogókat vagy körmös-megfogókat 

szoktak használni. A kutatásokhoz használt gránit tömbök valamennyi tábla esetében azonos módon 

került rögzítésre a szerszámgép asztalához (30. ábra). A munkadarab-rögzítő készülék négy elemből 

állt. Két körmös megfogóból, amely a tömb oldalánál, a megmunkálási tartományon kívül esik, 

továbbá két alsó alátámasztásból, amely a pontos bemérésnek köszönthetően nem csupán a 

merevséget biztosította a munkadarab számára, hanem a szerszámgépen alkalmazott 

koordinátarendszerek X-Y síkjával párhuzamba is hozta azt. A munkadarab koordinátarendszer 

helyzete a munkatartományon belül a marási folyamatok során a munkatér szélén elhelyezkedő 

körmös megfogóhoz volt fixen rendelve. Ezen megoldással biztosítani lehetett a mindenkori nagy 

helyzetpontosságú megmunkálást.  

 

30. ábra: Rosa Beta gránit rögzítése 

A kiválasztott kőmegmunkáló központ az irányító NC program elkészítésére két lehetőséget is 

felajánl. Az első megoldás a szerszámgép saját, FAGOR típusú vezérlésén való közvetlen, manuális 

programozási lehetőség. A FAGOR vezérlések ezen típusa teljes mértékben az ISO6983-as, általános 

NC programozó szabvány alapján dolgozik, így a vezérlésspecifikációk ismerete nélkül, normál NC 

programozói tudás mellett is lehet hatékony NC programot írni. Amennyiben azonban összetettebb 

programozási feladatot kell megírnunk, érdemesebb a vezérlésben található, CAM alapú CNC 

programtervező és szimulációs szoftvert, a Stone-CAM-et használni. A 31. ábrán látható a 

programrendszer kezelőfelülete PC és gépi környezetben is [133]. A szoftver kifejezetten kő 

alapanyagú termékek megmunkálására kifejlesztett CAD/CAM rendszer, amely ugyan szintén az 

ISO6983-as szabványon alapuló programozást használja, azonban rendelkezik számos olyan előre 

definiált ciklussal, amely nagymértékben leegyszerűsíti és felgyorsítja az NC programok írását. A 

gránitmarás által előállított termékek legjelentősebb felhasználási területe az építőipar, azon belül is 

konyhai, fürdőszobai terek kialakítása. Ennek megfelelően a program is ilyen megmunkálási 
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stratégiák kidolgozására legalkalmasabb, így ehhez kapcsolódó beépített ciklusokat találhatunk a 

rendszerben. Olyan megmunkálási fajtákra, ahol beépített ciklusokat nem tudunk alkalmazni, a már 

említett szabványos G kódos programozást tudjuk használni. A többi CAM rendszerhez hasonlóan a 

Stone-CAM-ben is meg lehet tervezni a munkadarab teljes gyártását, kezdve az előgyártmány és 

késztermék definiálásától, az alaksajátosságok felismerése és hozzá műveletelemek rendelésén, 

szerszámválasztás és technológiai paraméterek beállításán át, a megfelelő vezérlésre történő 

posztprocesszálásig. A CAM rendszer virtuális szerszámpálya-tesztelési lehetőséggel is rendelkezik, 

így az automatikusan legenerált NC programot szimulált megmunkálói környezetben is vizsgálhatjuk. 

 

31. ábra: Stone-CAM rendszer számítógépen és NC vezérlés monitorán [133] 

A marásokhoz egy 100 mm átmérőjű, 22 szegmensből álló síkmaró szerszámot választottam (32. 

ábra). A szerszám általánosan alkalmas a természetes kövek, így a márványok, a mészkövek és a 

gránitok anyageltávolítására. A megmunkáló eszközzel síkokat, nagyobb mérettel rendelkező 

szigeteket, csapokat lehet előállítani. A szerszám elsődleges feladata a nagyolás, vagyis a minél 

nagyobb anyagmennyiség lehető legrövidebb idő alatti eltávolítása. A szegmensek kobalt alapú 

mátrixanyagból és azonos méretű gyémánt szemcsékből épülnek fel. Ezen típusú szerszámok 

felépítéséről részletesen az irodalmi elemzéssel foglalkozó fejezetben teszek említést. A 

vizsgálatokhoz használt szerszám esetében külső- és belső hűtésre is van lehetőség. A belső hűtés a 

szerszámtestben található furatokon és járatokon keresztül lehetséges, elsődleges célja a szerszám és 

a munkadarab közvetlen környezetében feltorlódó kőmaradványok gyors eltávolításának elősegítése. 

A szerszám tényleges hűtését és kenését a külső hűtőrendszer biztosítja.  

 

32. ábra: Maráshoz használt síkmaró szerszám 

4.2.2. Megmunkálási folyamat megtervezése és végrehajtása 

A kutatásokhoz használandó gránit típusok, valamint a szerszámgép és a megmunkáló eszköz 

kiválasztását követően a következő feladat megtervezni a vizsgálati eredményekből levont 



40 

 

következtetések statisztikai mélységű alátámasztásához szükséges volumenű megmunkálási 

folyamatot. 

A rendelkezésre álló gránit táblák 300×300 mm-es befoglaló méretekkel rendelkeztek, mely 

felületekre tömbönként 5-5 mintafelületet készített el az NC vezérlésű kőmegmunkáló központ. A 

megmunkálási folyamat első lépéseként rögzítésre került a gránitlap a munkaasztalon, majd egy 

előzetes síkmarás következett annak érdekében, hogy az esetleges síkbeli eltérések 

kiegyenlítődjenek. A síkmarást követően került előállításra valamennyi kőtábla esetén az 5 

mintafelület. Az egyes mintafelületek előállításakor ugyanazzal a szerszámmal és technológiai 

környezettel dolgoztunk, egy paramétert kivéve. Ez a változó jellemző a vágósebesség volt. Az öt 

mintát öt különböző vágósebességgel állítottam elő annak érdekében, hogy a későbbi kutatásoknál 

és elemzéseknél vizsgálni tudjam a megmunkálási sebesség élkitöredezésre gyakorolt hatását. Az 

alkalmazott vágósebességek: 200 m/min, 500 m/min, 800 m/min, 1100 m/min, 1400 m/min. Ezen 

paraméterek a szerszámmal végezhető hatékony megmunkálási tartományt ölelik fel.  

Az egyes mintafelületek gyártása esetében 45 mm-es fogásszélességet és 1 mm-es fogásmélységet 

alkalmaztunk. A szerszámmal végzett előtolás 400 mm/min volt. A megmunkálás során egyenirányú 

marást alkalmaztunk, ez a marási mód ugyanis az általánosan használt megoldás természetes kövek 

anyagleválasztásánál. Az egyes mintafelületek egymáshoz képest 1 mm-es lépcső közbeiktatásával 

készültek el annak érdekében, hogy még véletlenül se fordulhasson elő úgynevezett átmarási 

jelenség, melynek eredményeképpen a különböző technológiával készített mintafelületeken mérhető 

értékek tranziens eredményeket adnának. Elsőként a legnagyobb (1400 m/min) sebességgel került 

előállításra a teljes felületet, majd a következő (1100 m/min) értéken az előzőnél már csak egy 45 

mm-rel rövidebb oldalhosszúságú felületet munkáltunk meg, 1 mm-rel mélyebben. Ennek 

analógiájára lett kialakítva a további három (800, 500, 200 m/min) paraméterrel meghatározott 

felület is (33. ábra). Így kaptuk meg mind az öt kövön az öt különböző minőségű mintafelületet. 

 

33. ábra: Megmunkálási terv a kutatások elvégzéséhez 

Valamennyi gránittípusnál három marási sorozatot hajtottam végre azért, hogy minden vizsgálatot 

kövenként háromszor tudjunk elvégezni a későbbiekben. A megmunkálási fázis végére tehát 

rendelkezésemre állt összesen 15 darab kőtábla, vagyis valamennyi gránit típusból 3-3, illetve 

összesen 75 mintafelület, amelyeken a kutatásaimhoz szükséges méréseket és elemzéseket 

elvégezhettem. 
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5. Élkitöredezést minősítő mérőszámrendszer és a kitöredezett geometriát 

közelítő test kidolgozása 

A mintafelületek legyártását követően kutatásom következő fázisában elkezdtem vizsgálni, hogy 

jelenleg a Világban milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy megmunkált kőfelület élének 

minősítése területén, majd kidolgoztam azon mérőszámrendszert, amelynek alkalmazásával jóval 

mélyebb és részletesebb minősítést lehet végrehajtani egy mart gránitfelület élénél, mint a 

rendelkezésre álló lehetőségekkel. A mérőszámrendszer kidolgozási folyamatának szerves részét 

képezte a kitöredezés által generált térfogatveszteséget reprezentáló test megalkotása is. Ezen 

geometria létrehozása külön tézisként szerepel kutatásaimban. 

5.1. Kőtermékek éleinek minősítési lehetőségei 

A szakirodalmi elemzésben található következtetések alfejezetben kifejtettem, hogy a kő alapanyagú 

építőkövek éleinek minősítésére jelenleg nem található objektív mérőszám. A természetes 

kőfelületek éleivel kapcsolatban követelményeket kizárólag szabványokban lehet találni. A jelen 

kutatási területre vonatkozó magyar szabványok jóval részletesebben foglalkoznak a megmunkált 

élek minősítésével, mint az ugyanezen célból készített, Európában is általánosan elfogadott német 

szabvány. Mielőtt azonban részletezném az egyes szabványokban megfogalmazott kritériumokat, 

nézzük meg, hogy a szabványok alapján milyen építőkő-éleket lehet megkülönböztetni. Az 

MSZ15034-79 számú magyar szabvány hat különböző él-típust különböztet meg egymástól [134]: 

1. Nagyolt él: durván megdolgozott felületű köveknél a közel szabályos élképzés (34. ábra). 

 

34. ábra: Nagyolt él [134] 

2. Sarkos él: általában a derékszögű oldallapok találkozásánál kialakult tiszta, csorbamentes kő 

él, legfeljebb 0,2 cm mértékben letompítva (35. ábra). 

 

35. ábra: Sarkos él [134] 

3. Tompított él: az oldalfelületek találkozásánál legfeljebb 1 cm sugarú negyedkörrel 

letompított él (36. ábra). 



42 

 

 

36. ábra: Tompított él [134] 

4. Kerekített él: az oldalfelületek találkozásánál, 1 cm-nél nagyobb sugarú negyedkörrel lekerekített 

él (37. ábra). 

 

37. ábra: Kerekített él [134] 

5. Lecsapott él: az oldalfelületek találkozásánál 45°-os hajlású ferde síkkal kiképzett él (38. ábra). 

 

38. ábra: Lecsapott él [134] 

6. Élszegély: kőszél(ek) megmunkálása 2,5 – 3,0 cm széles sík felületen. Az élszegélyek megmunkálása 

eltérő az általuk bezárt sík felületétől (39. ábra). 

 

39. ábra: Élszegély [134] 

Jól látható, hogy a szabvány egyértelműen megkülönbözteti a felületi megmunkálást követően 

keletkező, de utólagos élmegmunkáláson át nem esett éltípust a különböző alakításon 

(meghatározott határon belüli és azon kívüli éllekerekítés, vagy 45°-os élletörés által) átesett élektől. 

A szabvány továbbá külön csoportba sorolja az él közvetlen közelében végzett felületi megmunkálás 

eredményeként létrejövő geometriát is.  

A megmunkált kőanyagok éleinek minősítésével kapcsolatban kifejezetten részletes magyar szabvány 

áll a mérnökök rendelkezésére. Az MSZ 18294-86 számú (mára hatályát vesztett, de a honi iparban 
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továbbra is általánosan alkalmazott) nemzeti szabvány [140] 12. táblázata különbséget tesz durva és 

finom megmunkálás, valamint csiszolási és fényezési műveletek között (3. táblázat). 

 

3.táblázat: MSZ18294-86 számú szabvány kőélek minősítésével foglalkozó táblázata [140] 

A fenti táblázatot elemezve kijelenthetjük, hogy a különböző típusú megmunkálások esetén a 

szabványt alkalmazva egyértelmű követelményrendszer alapján megállapíthatjuk, hogy egy kőél 

megfelelő, vagy nem megfelelő minőségű. A nagyoló marási technológia a durva megmunkálások 

csoportjába tartozik. Nagyolás esetén az alapvető célfüggvény, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a 

legnagyobb anyagmennyiséget távolítsuk el. Nagyoló marással készített természetes kőfelületek 

éleinél tehát a megmunkált élek teljes hosszának maximum 10%-a lehet csorbult, illetve ezen 

élcsorbulás mértéke maximálisan 10 mm lehet. A felületi kipattogzás megengedett mértéke is 

befolyással lehet az élek minősítésére, hiszen az él közvetlen környezetében is találhatunk 

kipattogzást. Durva megmunkálás esetén négyzetméterenként legfeljebb 5 darab, egyenként 

maximum 2 cm2 területű lehet a kipattogzás. A finom megmunkálás tipikus példája a simítási célú 

marási művelet. Simítás során elsődleges cél a végső geometria és felületi minőség kialakítása. 

Simítás során sokkal szigorúbbak a magyar szabvány által megjelölt követelmények, mint nagyolás 

esetében. Simító jellegű megmunkálásnál a csorbulás a megmunkált élek teljes hosszának csupán 5 

%-án lehet, illetve ezen csorbulások maximális mélysége legfeljebb 6 mm lehet. A kipattogzás 

esetében is szigorúbbak a szabályok, a megmunkált felületen négyzetméterenként legfeljebb 3 

darab, egyenként maximum 2 cm2 területű felületkárosodás lehetséges.  

Az Európában is általánosan elfogadott DIN EN 1341 szabvány [141] (mely szabvány magyar változata 

az MSZ EN 1341:2013 szabvány [149]) a magyar előírásokhoz képest jóval felületesebb, általánosabb 

megfogalmazást ad egy megmunkált kőfelület élének minősítésével kapcsolatban. A DIN EN 1341 

szabvány 4. táblázata szerint simító megmunkálás esetén (ezt a német szabvány - hasonlóan a 

magyarhoz – finommegmunkálásnak nevezi) megfelelőnek kell tekinteni azt a kőélt (4. táblázat), 

amelynél 0,5 méteres vizsgálati hossztartományban az élbeli egyenletességi eltérés maximálisan ± 2 

mm, 1 méteres vizsgált hossz esetén legfeljebb ± 3 mm, illetve 1,5 méteres hosszon maximum ± 4 

mm. A durva megmunkálásnak számító nagyoló marási műveletek esetében maximum 0,5 méteres él 

durva finom csiszolás fényezés

Csorbulás a megmunkált élek 

teljes élhosszának százalékában
10 5 3 1

Élcsorbulás mélysége, mm, 

legfeljebb
10 6 2 1

Kipattogzás a felületen, m²-ként

legfeljebb 5 db, 

egyenként legfeljebb 

2 cm² területű

legfeljebb 3 db, 

egyenként legfeljebb 2 

cm² területű

legfeljebb 2 db, 

egyenként legfeljebb 

1 cm² területű, 

legfeljebb 2 mm 

mély

nincs megengedve

A megmunkálás során képződött 

foltok és karcolatok

legfeljebb a minta 

15%-nál, 

termékenként 

legfeljebb 5 db, 

egyenként legfeljebb 

5 cm hosszú, 

legfeljebb 0,1 mm 

mély

nincs megengedve

Sarokcsorbulás

A hiba megnevezése

A hiba megengedett értéke

megmunkálás esetén esetén

nincs előírás

a termék burkolatban ltáható felületén termékenként legfeljebb 15 mm² van megengedve
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esetén ez a határérték ± 3 mm lehet, 1 méteres vizsgálati tartománynál ±4 mm, míg 1,5 méteres 

megmunkált él esetében maximum ± 6 mm a megengedett egyenletességi eltérés. 

längste Prüfkante 0,5 m 1 m 1,5 m 

feinbearb. Sichtfläche ± 2 mm ± 3 mm ± 4 mm 

grossbearb. 
Sichtfläche 

± 3 mm ± 4 mm ± 5 mm 

4. táblázat: DIN EN 1341 szabvány, a megmunkált kőélek minősítésére [141] 

5.2. Probléma megfogalmazása 

Amennyiben a természetes kövekből készült termékek minősítési lehetőségeit összehasonlítjuk a 

különböző fém alkatrészek hasonló paramétereivel, azt tapasztalhatjuk, hogy számos esetben 

hasonlóság van a két anyagtípus között. Mindegyik esetben két nagy minősítési csoportot lehet 

megkülönböztetni: 

- makrogeometriai minőség (pl. méretpontosság, alakhűség) 

- mikrogeometriai minőség (felületi minőség) 

A kőanyagokból, így a gránitból előállított termékek esetében azonban kiemelten fontos a fent 

említett csoportokon túl a felületeket alkotó élek minősége is. Ennek oka, hogy a gránit 

munkadaraboknál többnyire élben metsző felületekkel találkozunk (kivételt képeznek a különböző 

szobrok), mely élekkel kapcsolatos vevői követelmények általában jelentősebbek, mint a fém 

termékek élei esetén. A gránit termékek éleinek minősége több tényezőtől is függ: 

1. Él épsége: A 3. táblázatban látható feltételrendszerből kitűnik, hogy lényeges tényező a 

vizsgált tartományban tapasztalható csorbulások élhosszhoz képesti százalékos aránya. Minél 

épebb a felület, annál kisebb a paraméter számszerű értéke. A német szabvány is az él 

épségét tekinti első számú paraméternek, ugyanis adott vizsgálati hosszokon egyenletességi 

eltéréseket határoz meg. 

2. Tömörség: Tömörségi tényező alatt érthetjük az élcsorbulás mélységét, valamint a 

kipattogzás mértékét. Ezen két paraméter már részletesebb képet ad a szakembereknek az 

adott kő-él minőségéről, ugyanis egy mélységi paraméter és károsodott felületi mérték már 

nagyobb információ tartalommal bír, mint az ép éltartományok aránya, illetve nagyon jól 

kiegészíti az 1. pontban meghatározott értékeket ezen két paraméter. 

3. Esztétika: A szabványok által meghatározott minősítési szempontokon kívül minden esetben 

figyelembe kell venni az esztétikai követelményeket is. Hiába felel meg ugyanis szabvány 

szerint egy kőél minősége, ha az adott  terméken olyan élkárosodások találhatóak, amelyek 

megléte nem teszi lehetővé az adott termék felhasználását. 

Az előző felsorolás alapján kijelenthetjük, hogy jelenleg szabványszinten több jellemző paraméter is 

rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy egy kőfelület élét minősíteni tudjuk. A jelenlegi rendszerek azonban 

nem alkalmasak a részletes élminősítésre, ugyanis a szabványok alapján a természetes kőtermékek 

éleinél csupán két lehetséges eredményt kaphatunk: „megfelelt”, illetve „nem felelt meg”. Annak 

érdekében, hogy részletes minősítést tudjuk megvalósítani, egy olyan aggregált mutatóra van 

szükség, amely együttesen tudja kifejezni a szabványokban található paramétereket. Amennyiben 

rendelkezésünkre állna egy ilyen mérőszám, vagy mérőszámrendszer, nem csupán a részletes és 

objektív minősítést lehetne egy rendszeren belül elvégezni, hanem összehasonlíthatóvá válnának a 
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különböző technológiai környezetben előállított gránittermékek éleinek minőségei, illetve a vevői 

igények konkrét, egyértelmű minősítési határértékeket tudnának meghatározni a gyártó irányába. 

5.3. Megmunkált kőfelületek éleinek kitöredezési jellegzetességei 

A nemzetközi szakirodalmi elemzésből kitűnik, hogy a természetes kőanyagok éleinek károsodásával 

kapcsolatban feltűnően kevés publikációt lehet találni, még kisebb azonban azon irodalmak száma, 

amely tényleges megmunkálást követően vizsgálta a termékek éleinek károsodási mértékét. Az 

általános vizsgálati módszer az indenterrel mesterségesen generált élkitöredezések vizsgálatára 

redukálódott le és mindössze a fúrási technológiára lehet találni olyan szakirodalmat [117, 118, 119], 

amely vizsgálja a megmunkálás során keletkező élkárosodásokat. Jelentős tehát a hiány a vágott és 

mart kőfelületek éleinek kutatása területén. 

A természetes kövekből készült termékek felületeinek és éleinek károsodási folyamata során több 

olyan jellegzetességet lehet találni, amelyek általánosan igazak a gránit és márvány, esetenként a 

mészkő alapú termékek esetében egyaránt. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a különböző 

kőzeteket alkotó ásványok mindegyike egyedi törési formával rendelkezik, amely formákat két nagy 

csoportra lehet osztani: lapjánál hasadó ásványtípusra és csomósan kitörő szemcsékre. Mechanikai 

hatás következtében (pl. ütés, húzás, nyomás) a kristályok meghatározott síkok, kristálylapok mentén 

válhatnak szét. Ez a szétválás mindig a legtömörebb rácssík mentén történik, tehát az úgynevezett 

szétválási jellegzetesség erősen függ a kristályok belső szerkezetétől. Egy kristály több irányban is 

hasadhat, de a hasadás mértéke az egyes irányokban eltérhet. A hasadási felület általában sík, ritkán 

görbe menti. A hasadás a felület minőségétől függően lehet kitűnő, igen jó, jó és rossz minősítésű 

[131]. Kiváló hasadási tulajdonságokkal rendelkeznek például a különböző földpát ásványok, de a 

kalcit és a csillám is jó hasadási tulajdonságú. A gránátok és a cirkon rossz hasadók. Az amorf 

ásványok a határozott belső szerkezet hiánya miatt nem hasadnak, csak törnek. A rétegszerkezetre 

merőlegesen ható erő következtében azonban még a kristálysíkban szépen hasadó ásványok is 

törnek. Törés akkor következik be, amikor az erőhatásra elváló felület nem sík, hanem egyenetlen. A 

törés-alapú károsodás elsődlegesen olyan kristályokban megy végbe, ahol a ható kötőerők nagysága 

nagyjából minden irányban megegyezik (40. ábra). 

 

40. ábra: Giallo Farfalla gránit mart élének nagyított képe 
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A hasadások és a törések befolyásolják a megmunkálással kialakítható felületi érdességet és az 

élkitöredezési mértéket. Magasabb fordulatszám alkalmazása esetén jellemzővé válik a szemcsék 

hasadása, alacsonyabb fordulatszám mellett a szemcsék kiszakadása általánosabb. A hasadás az 

ásvány elhelyezkedésétől függően megy végbe, ám a rosszul megválasztott technológiai paraméterek 

a hasadó ásványok kiszakadását is eredményezhetik.  

A fenti elemzésből jól látható, hogy a kőzeteket alkotó különböző ásványtípusok más és más módon 

károsodnak a felületre, vagy élre ható erők következtében. A kutatók azonban ezen egymástól eltérő 

károsodási jellegzetességek ellenére feltételezték, hogy előállítható egy olyan geometria, amely 

általánosan közelíteni tudja az élkitöredezések által generált térfogatveszteséget kövek [108, 109], 

valamint más, rideg anyagok esetén [74, 75]. Kutatásaim egyik elsődleges célja volt egy olyan 

geometria létrehozása, amely nagy pontossággal közelíteni tudja a mart gránitfelületek 

élkitöredezései által generált térfogatveszteséget.  

5.4. Élkitöredezést minősítő mérőszámrendszer kidolgozása 

A kitöredezésekkel kapcsolatos alapprobléma feltárását követően a feladat tehát megalkotni egy 

olyan mérőszámot, amely gránittípustól és megmunkálási környezettől teljes mértékben függetlenül 

meghatározza azt az értéket, amellyel vevőtől és gyártótól függetlenül jellemezni lehet egy gránit él 

kitöredezési jellegzetességeit.  

A mérőszám meghatározásánál figyelembe kell venni két lényeges dolgot. Az egyik fő szempont a 

mérőszám kiszámításának egyszerűsége. Nem érdemes összetett egyenletrendszerek alkalmazásával 

meghatározni egy olyan mérőszámot, amelyet az alapvető geometriai ismereteket is felhasználva 

viszonylag egyszerű számítási folyamat révén is megkaphatunk. A másik, talán még lényegesebb 

követelmény, hogy a mérőszámot lehetőség szerint olyan paraméterek által lehessen kiszámítani, 

amelyeket gyorsan és egyszerűen mérhetünk, vagy számíthatunk. Nem lesz hatékony és az ipar 

számára hasznos ugyanis egy olyan elméleti mérőszám-kiszámító algoritmus, amelyben a 

számításhoz szükséges paramétereket egyáltalán nem, vagy csak nagy nehézségek árán és sok 

esetben magas hibahatár mellett tudunk mérni, vagy számítani. Ezen követelmények ismeretében 

kezdtem el a kövek marásánál a kődarabok élén keletkező kitöredezések minősítésére szolgáló 

mérőszámrendszer kidolgozását. A mérőszám kidolgozásánál figyelembe vettem azt a tényt, hogy 

jelenleg az automatizált kőmegmunkálások területén az előállított termékek szinte 100%-a – igaz ez a 

burkoló elemekre, csempékre, mérőgép-ágyakra, asztallapokra, konyhai lapokra – olyan élekből épül 

fel, amelyek esetében a befoglaló síkok egymásra merőlegesek. A fejezetben található egyenleteknél 

tehát feltételeztem, hogy az élt alkotó felületek által bezárt szög 90°. 

A gránit termékek mart felületeinek éleivel kapcsolatos vevői igények alapján az általam kidolgozott 

mérőszámrendszer két elemből áll: 

- Az egyik elem az úgynevezett „átlagos kitöredezési mérték”, amely mérőszám egy vizsgálati 

élhosszra vetítve határozza meg az él átlagos kitöredezésének a nagyságát. 

- A másik mérőszám a maximális kitöredezési mérték, amely pedig egy lekerekítési, vagy letörési 

utómegmunkálás esetében ad támpontot a gyártóknak a lekerekítési sugár, illetve a letörési élhossz 

meghatározására. 
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5.4.1. Átlagos élkitöredezési mérték mérőszáma 

Vizsgáljuk meg először, hogy milyen megoldással tudunk egy olyan elméleti mérőszámot felállítani, 

amely hatékonyan és objektíven ad képet a mart gránitfelületek éleinek átlagos kitöredezési 

mértékéről. A 41. ábrán egy gránit termék síkon megmunkált és a megmunkálás eredményeképpen 

kitöredezett élének elvi vázlatát láthatjuk. Látható, hogy az él mentén a kitöredezések különböző 

méretűek és egymáshoz képest különböző távolságokra helyezkednek el. Az élen található 

kitöredezések térfogatait V1-től V7-ig ábrázoltam. 

 

41. ábra: Mart gránitfelület kitöredezett élének elvi vázlata [G6] 

A mérőszám alapja legyen a megmunkálás során generálódó kitöredezések eredményeképpen a 

munkadarabnak az élen generálódó összesített térfogatcsökkenése. A 45. ábrán látható esetben a 

vizsgált él teljes térfogatcsökkenésének a képlete a következő: 

 
∑ 𝑉𝑖 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3+. . +𝑉𝑛

𝑛

𝑖=1

 
                (1) 

 

Belátható, hogy ha vesszük a munkadarab megmunkálást követő tényleges, valamint az eredeti, 

kitöredezés-mentes térfogatát, majd a tényleges értéket kivonjuk az eredeti térfogatból, megkapjuk 

a munkadarab megmunkált éléhez tartozó, a kitöredezések által generált térfogatcsökkenést. Ez 

azonban egy olyan érték, amelyet nem lehet általánosan viszonyítani például egy, az eredetitől eltérő 

élhosszal rendelkező munkadarabhoz. Szükség van tehát egy olyan, dimenzió nélküli mérőszámra, 

amelynek segítségével általánosítani tudjuk az átlagos kitöredezési mértéket. 

A dimenzió nélküli mérőszámhoz - amely független a vizsgálandó élhossztól – tehát létre kell hozni 

egy olyan arányosságot, amelyben a kitöredezett éllel rendelkező testet állítjuk arányba a teljes, 

kitöredezés-mentes testtel. Ekkor azonban újabb probléma merül fel. Ahhoz ugyanis, hogy a 

mérőszám által összehasonlíthatóak legyenek a különböző méretű termékek éleinek átlagos 

kitöredezési mértéke, egy olyan általános, a teljes térfogatot reprezentáló testre van szükség, 

amelyet az arányosságba helyezve termék-mérettől függetlenné válik a mérőszám. A teljes térfogatot 

reprezentáló test legyen egy negyed henger (feltételezve, hogy a mart kőélt meghatározó két 

felületelem egymáshoz képest bezárt szöge 90°). Az így kapott elméleti összeállítást a 42. ábra 

reprezentálja. A negyed-henger, mint a teljes térfogatot reprezentáló test térfogata a következő: 
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𝑉0 =

𝑟ℎ
2𝜋

4
× 𝐿 

           (2) 

 

Ahol: 

- "𝑟ℎ" a negyed-henger hipotetikus sugárértéke [mm] 

- "𝐿" a vizsgált él hossza [mm] 

A negyed-henger mérőszámba történő beiktatásával függetleníteni tudtam a kőtermék eredeti 

méretétől az élkitöredezési mérőszámomat, egyúttal pedig sikerült beintegrálni a számítási 

algoritmusba a vizsgált él hosszát is. Nagyon lényeges ugyanis, hogy a vizsgált élhossztól is független 

legyen a mérőszám, hiszen csak ekkor lehet összehasonlító vizsgálatokat végezni a különböző 

termékek kitöredezett éleinél. 

 

42. ábra: Teljes térfogatot reprezentáló test beintegrálása [G6] 

Lényeges kérdés a teljes térfogatot reprezentáló negyed-henger sugarának a meghatározása. A 

mérőszám meghatározásának számítási módjából kitűnik, hogy a kérdéses sugár mértéke nem 

befolyásolja a mérőszám paraméter-függetlenségét. A sugárérték meghatározásánál egyedüli 

tényező, hogy a mérőszámot milyen tartományban szeretnénk használni. Amennyiben egy relatív 

nagy sugárértéket határozok meg, a számítási algoritmus sajátosságából adódóan a legtöbb esetben 

kis számértékű eredményt kapok. Fordított esetben, ha túl kicsi értéknek veszem az „rh” sugarat, 

akkor a legtöbbször relatív nagy átlagos kitöredezési mértéket kapunk. A számítás egyszerűségét 

alapul véve a negyed-henger sugarának értékét 1 mm-re vettük. Az 1 mm-es sugár alkalmazásával a 

negyed-hengerünk a vizsgálatok során szinte mindig nagyobb értékű lesz, mint a kitöredezett 

térfogatok összege, azonban várhatóan nem lesz annyival nagyobb értékű, hogy használatával egy 

nehezen kezelhető, következetesen alacsony átlagos kitöredezési mértéket kapjunk. 

Az 1 mm-es sugarú negyed-henger alkalmazásával a teljes térfogatot reprezentáló test térfogata a 

következőképpen alakul:  

𝑉0 =
𝑟ℎ

2𝜋

4
𝐿 =

12∙𝜋

4
∙ 𝐿 =

1

4
∙ 𝜋 ∙ 𝐿   [mm³] 

(3) 
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Az átlagos kitöredezési mértéket (Mátl) meghatározó, dimenzió nélküli mérőszámot ezt követően 

meghatározhatjuk úgy, mint a kitöredezett térfogat, valamint a teljes térfogatot reprezentáló test 

térfogatának arányát:  

𝑀á𝑡𝑙 = (
∑ 𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑉0
) = 4 ∙ (

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

𝜋 ∙ 𝐿
) [−] 

5.4.2. Maximális élkitöredezési mélység 

A mart gránitfelületek éleinek minősítésére szolgáló modell másik eleme a maximális élkitöredezési 

mélységet meghatározó mérőszám. Egy gránittermék élét a marási műveleteket követően sok 

esetben utólagos megmunkálás útján lekerekítik, vagy letörik. Ezen élmegmunkálásokat alapvetően 

szépészeti okokból valósítják meg, bár az éles és kitöredezett felületelemek könnyen elvághatják az 

ember kezét, így biztonságtechnikai szerepe is van a lekerekítéseknek és letöréseknek. A mart 

gránitfelületek éleinek utólagos megmunkálásához ismerni kell az átlagos kitöredezési mérték mellett 

a marási folyamat által generált maximális élkitöredezési mélységet is, amelynek alapján 

meghatározható a lekerekítés, vagy letörés mértéke. Az utólagos él-alakításnak ugyanis olyan 

nagyságúnak kell lennie, hogy – természetesen figyelembe véve a vevői igényekben szereplő 

geometriai szempontokat is – a maráskor keletkező kitöredezések teljes mértékben eltűnjenek. A 

doktori kutatásaim kezdetén nem létezett olyan mérőszám, amely egyértelműen meghatározná azt a 

minimális lekerekítési sugarat, amelyet alkalmazni kell az alakos szerszámmal történő lekerekítés 

során azért, hogy a késztermék éleinek marási folyamatból adódó kitöredezése teljes mértékben 

eltűnjön. A maximális kitöredezési mélységet meghatározó mérőszám ugyanakkor fontos eleme a 

vevői igények kielégítésének is. Sok vevő ugyanis nem csupán a kőtermékek éleinek átlagos 

kitöredezési mértékét figyeli, hanem sok esetben a legnagyobb kitöredezést is vizsgálja. Hiába lesz 

ugyanis egy megadott határ alatt az átlagos kitöredezési mérték, ha a megmunkált élen olyan 

nagyságú kitöredezéseket is találni lehet, amely már nem tekinthető megfelelőnek ergonómiai (pl 

asztallapok élei), vagy összeállítási szempontból (több kőegységet tartalmazó gyártmányok, vagy 

koordináta mérőgép gránitasztalára rögzített elemek esetén). Létjogosultsága lehet tehát ezen 

mérőszámnak azoknál a termékeknél is, amelyeknek az élei ugyan nem kerülnek lekerekítésre, de a 

vevővel való egyeztetés alkalmával a maximális kitöredezés korlátja is igényként jelenik meg. 

A maximális kitöredezési mélységet meghatározó mérőszám tehát lényeges eleme a kődarabok 

élkitöredezési jellemzőit számító mérésmodellnek. A maximális kitöredezési mélység meghatározása 

viszonylag egyszerű, bár szélsőséges helyzetben könnyen hibázhatunk. A hibalehetőség alapja a 

kőanyagok inhomogén szemcseszerkezete. Az inhomogén szemcseszerkezetből adódóan ugyanis 

előfordulhat olyan eset, hogy a megmunkált és vizsgált él legnagyobb részén a kitöredezési 

mélységek bizonyos határokon belül maradnak, azonban egy csomósan, táblásan elhelyezkedő 

ásványcsoport kiszakadása olyan kitöredezési mélységet generál, amely jelentősen eltér az él többi 

részétől. Ezért tehát mindenképpen lényeges a maximális kitöredezési mélység meghatározásánál 

egy előzetes szemrevételezési folyamat, amennyiben a vizsgálat során nem a teljes megmunkált 

élhosszt vizsgáljuk.  

A maximális kitöredezési értéket olyan mélységértékkel lehet jellemezni, amelyet az élt meghatározó 

felületeken megtalálható kitöredezési mélységek maximumaként határozhatunk meg. A vizsgálat 

elméleti alapját a 43. ábra mutatja be.  

(4) 
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43. ábra: Maximális élkitöredezési mélység meghatározása [G6] 

A maximális kitöredezési mélység tehát nem más, mint a megmunkált és a mérési folyamatban 

figyelembe vett élkitöredezések esetében az élt képező felületeken mérhető legnagyobb 

anyagkitöredezési mélység: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = max (𝑑1𝐴, 𝑑2𝐴, 𝑑3𝐴, … , 𝑑𝑛𝐴, 𝑑1𝐵, 𝑑2𝐵, 𝑑3𝐵, … , 𝑑𝑛𝐵)  

5.4.3. Mérőszámrendszer kidolgozásának eredményei 

Az 5.3. fejezetben található levezetések eredményeképpen kijelenthetem, hogy megalkottam egy 

olyan mérőszámrendszert, amely objektíven, gyártótól és vevőtől függetlenül minősíteni képes a 

mart gránitfelületek éleinek kitöredezési jellemzőit. A mérőszámrendszernek két eleme van. Az egyik 

az átlagos élkitöredezési mérték, amelynek segítségével összehasonlíthatóvá váltak a különböző 

gránitanyagok más és más technológiai környezetben előállított éleinek minőségei, továbbá 

egyértelmű határérték is meghatározhatóvá vált a gránit termékek marási művelettel előállított 

felület-élének követelményeként. A másik elem a maximális élkitöredezési mérték, amely mérőszám 

egyértelműen meghatározza azt a minimális utólagos élmegmunkálási mélységet, amely ahhoz 

szükséges, hogy a gránitfelület éléről teljes mértékben eltűnjön a marási folyamat során generálódó 

élkitöredezés.  

(5) 
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A mérőszámok kidolgozását követően azonban már a következő problémára kellett gondolnom. Ezen 

mérőszámok ugyanis csak abban az esetben lesznek hatékony minősítő elemei a mart gránitéleknek, 

ha az élkitöredezések által generált térfogatveszteségeket gyorsan és egyszerűen meg lehet 

határozni. Ezen okból kifolyólag, következő feladatom egy olyan geometria kidolgozása volt, amely 

nagy pontossággal közelíteni tudja az élkitöredezések térfogatait.  

5.5. Élkitöredezés által generált térfogatveszteséget közelítő test létrehozása 

A mart gránitfelületek élkitöredezési jellemzőit objektíven minősítő mérőszámrendszer kidolgozását 

követően elkezdtem kutatni azon geometria után, amely nagy pontossággal helyettesíteni tudná az 

élkitöredezések által generált térfogatveszteségeket a mérési modellek egyenleteiben. A nemzetközi 

szakirodalmakat elemző fejezet alapján kijelenthető, hogy azon publikációk, amelyek valamilyen cél 

érdekében megpróbálták jellegzetes geometriával közelíteni a különböző rideg anyagok, így a 

természetes kövek éleinek kitöredezett formáit, kivétel nélkül a negyed-ellipszoid alapú 

helyettesítést alkalmazták. Ezen irodalmakból azonban az is kitűnik, hogy a kutatók a 

feltételezésükhöz egyáltalán nem végeztek ellenőrző számításokat. Ez a tény magába foglalja a 

hibázási lehetőséget, ugyanis ellenőrző vizsgálatok nélkül nem lehet biztosan kijelenteni egyik 

megmunkálási környezet esetében sem azt, hogy az adott anyag élkitöredezését negyed-ellipszoiddal 

lehet hatékonyan közelíteni. 

Vizsgálataim során természetesen megvizsgáltam a negyed-ellipszoid alapú közelítés hatékonyságát 

is, azonban kutatásaimat kiterjesztettem más jellegzetes geometriákra és összetett testekre egyaránt 

annak érdekében, hogy a mérőszámrendszer alkalmazásához a lehető legnagyobb pontossággal 

közelíteni lehessen az élkitöredezések során keletkező térfogatveszteségeket. A kutatások során nagy 

figyelmet fordítottam arra, hogy lehetőség szerint ne kelljen sok kitöredezési paramétert kinyerni a 

geometria térfogatának meghatározásához, emiatt természetesen korlátozottak voltak a 

lehetőségeim. 

5.5.1. Kísérleti folyamat kidolgozása 

Az élkitöredezési térfogatot közelítő geometria meghatározásához első lépésként szükség volt 

kidolgozni egy olyan kísérleti folyamatot, amelynek a végrehajtásával megkapom a marási 

megmunkálások során kialakított gránitfelületek élein keletkezett kitöredezések által generált 

térfogatveszteségeket (44. ábra). Az előzetes vizsgálatokból azt a következtetést vontam le, hogy a 45 

mm-es vizsgálati hossz megfelelő lesz a kutatásaimhoz, ezért a mérési és kiértékelési folyamatoknál 

45 mm-es hossztartományt alkalmaztam. A kísérleti folyamat inputját képezi a 4. fejezetben 

ismertetett módon előállított mintafelületek. A szkennelési, digitalizálási feladatokat, valamint a 

térfogati meghatározásokat követően pedig rendelkezés fognak állni azok a mérési eredmények, 

amelyek alapján konkrét következtetéseket lehet levonni a mart gránitfelületek élkitöredezési 

minősítésével kapcsolatban. Az utolsó lépés pedig azon ellenőrző műveletek elvégzése lesz, amelyek 

segítségével bebizonyíthatóvá válik a mérési algoritmus hatékonysága és megfelelősége. 
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44. ábra: Kísérleti folyamatábra a közelítő test meghatározásához 

5.5.2. Az élkitöredezési paraméterek meghatározásának folyamata 

Az 1. fázis a gránitfelületek éleinek szkennelése volt. Ebben a fázisban digitalizáltam a 75 darab gránit 

mintafelületnek a megmunkálási folyamat során a szerszám kilépő éleként definiált elemeit. A 

digitalizálást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyártástudomány és –technológia 

Tanszékén hajtottam végre. A feladat gyakorlati megvalósításában segítségemre volt Dr. Mátyási 

Gyula, a tanszék címzetes egyetemi tanára. A szkennelési feladatot egy Kondia 640B típusú, NCT 

vezérléssel ellátott CNC megmunkáló központon hajtottam végre. A háromtengelyes marógép a 

főorsójába elhelyezett, Scantech típusú lézer szkenner segítségével valósította meg a kilépő élek 

beszkennelését (45. ábra). A digitalizálási folyamathoz a szerszámgéphez tartozó vezérlésbe egy 

olyan paraméteres programot kellett írni, amely megvalósította a szkenner egység automatizált 

mozgását. A makroprogramnak mindössze három betáplálandó paramétere volt: 

- Az „X” tengelyirányú elmozdulás mértéke 

- Az „Y” tengelyirányú elmozdulás mértéke 

- Pontfelvétel sűrűsége 

A „pontfelvétel sűrűsége” paraméter határozza meg, hogy egy adott szakaszon a lézerszkenner 

milyen gyakorisággal regisztrálja a visszavert lézerfényt, illetve hogy „Y” irányba milyen lépésközzel 
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mozogjon a főorsó. Az él-digitalizálási folyamat paraméteres programjába 0,1 mm-es lépésközt 

határoztam meg „X” és „Y” irányba egyaránt.  

 

45. ábra: Lézerszkenner a marógép főorsójába befogva 

A lézerszkenner működésének alapja, hogy a mérőfej a kibocsátott lézer sugár visszaverődéséből 

származó sugarakat két optikán keresztül egy-egy lineáris CCD-vel méri, majd a visszaverődés 

távolságának megfelelő mértékben az adatgyűjtő számítógép a beszkennelt pontok szinkronizált, és 

egyben digitalizált x, y, z koordinátáit tárolja. Az 1 mW teljesítményű félvezető lézer segítségével 

maximum 1000 pont térbeli adatait lehet másodpercenként összegyűjteni. A szkenner felbontása 2-3 

mikron, amely ±0,05 – 0,1 mm-es pontosságot biztosít egy adott pont z koordinátájának 

vonatkoztatásában, maximum 400 mm-es távolságban. A berendezés x, y irányú pontossága egyenlő 

a megmunkáló-központ pontosságával. A digitalizálási fázisban használt megmunkáló gép 

pontosságáról ad tájékoztatást a szerszámgépnek az 5. táblázat. Az adattáblázatban jellemző 

pontossági adat a pozícionálási pontosság, amely ezen típus szerszámgép esetében 0,015 mm alatti, 

továbbá az ismétlési pontosság, amely 8 mikrométernél is kisebb. Vizsgálataink szempontjából 

elsősorban a pozícionálási pontosság a lényeges paraméter, hiszen ezen érték tudja majd 

befolyásolni a digitalizált élek pontosságát is. 

Típus Kondia B640 

X / Y / Z löket [mm] 600 / 400 / 510 

Főorsó teljesítmény [kW] 7,5 

Max. főorsó fordulatszám [1/min] 8 000 

Gyorsmeneti sebesség [mm/min] 30 000 

Munkameneti előtolás [mm/min] 30 

Pozícionálási pontosság [mm] < 0,015 

Ismétlési pontosság [mm] <0,008 

Szerszámtár kapacitás [db] 22 

Szerszámváltási idő [s] < 8 
5. táblázat: Kondia 640B típusú megmunkáló központ adattáblázata 

A lézerszkenner digitalizálási pontossága nagymértékben függ a digitalizálandó terület és a szkenner 

egymáshoz képesti távolságától. A mérések során a 100 mm alatti távolsági tartományban 

dolgoztunk, ekkor a lézer egység pontossága ± 0,05 mm. Ez az adat 22 C° ± 5 C° 
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hőmérséklettartományban érvényesek. A vizsgálatok során a hőmérséklet folyamatosan ezen 

tartományon belül esett.  

A kísérleti folyamatábra 1. fázisának végén összesen 75 darab, az egyes gránit mintafelületek kilépő 

éleinek digitalizált változatát tartalmazó, „.STL” kiterjesztésű fájl állt a rendelkezésemre. Ezekben a 

fájlokban a vizsgálandó élek ponthalmazonként voltak jelen, tehát mindenképpen szükséges volt 

ezen pontokra egy olyan háromszöghálót illeszteni, amellyel a későbbiekben a szükséges geometriai 

feladatokat, változtatásokat és műveleteket végrehajthattam. A kísérlettervben szereplő következő 

fázis a gránitéleken látható kitöredezések által generált térfogatveszteségek meghatározása volt. 

Ezen térfogatokat a Rapid Form nevű, reverse engineering szoftver segítségével határoztam meg. A 

program alapvető feladata a beszkennelt felületek alapján háromdimenziós testek létrehozása, mely 

geometriák alapján előállíthatók a digitalizált késztermékek gyártástervei. Vizsgálataim során első 

lépésben elemeztem a digitalizált és háromszöghálóval ellátott kőéleket (46. ábra), melynek 

eredményeképpen meghatároztam az éleken található kitöredezéseket (47. ábra). Az elemzés során 

a digitalizálási folyamatban alkalmazott egységek pontatlansága okán kitöredezésnek a legalább 0,1 

mm értéket elérő élegyenetlenségi eltéréseket vettem. 

 

46. ábra: 3. marási sorozat, 1-es számú kő 2. mintafelületi élének digitalizált képrészlete 

 

47. ábra: élkitöredezések meghatározása (3. marási sorozat, 1-es számú kő, 2. mintafelület élének 

részlete) 
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A következő lépésben különálló fájlba mentettem el a mintafelületeken található minden egyes 

kitöredezést (48. ábra). Az élkitöredezések szétválasztásánál nagyon kellett ügyelnem, hogy 

ténylegesen a kitöredezés kezdő és végpontja legyen a vágási sík.  

 

48. ábra: Elkülönített élkitöredezés (3. marási sorozat, 1-es számú kő, 2. mintafelület) 

Az elszeparálást követően a Rapid Form szoftvert segítségével előállítottam az élkitöredezés által 

generált térfogatveszteséghez tartozó geometriát tartalmazó testet. Ehhez az előállításhoz egy 

összetett műveletrendszert kellett megoldanom, minden egyes élkitöredezésnél. A folyamat első 

lépéseként felületelemeket illesztettem az élt alkotó síkokra, valamint az élkitöredezési geometriára. 

Ezen művelet eredményeképpen kapott komplex felületet kiegészítettem egy olyan téglatestté, 

amely test egyik éle maga a kitöredezés volt. Ezután előállítottam egy ugyanolyan szélességű, 

magasságú és hosszú téglatestet, amely elemnek azonban mindegyik éle „ép” volt, tehát nem 

tartalmazta egyik él sem a kitöredezett geometriát. Következő lépésben kivontam egymásból a két 

téglatestet és megkaptam az élkitöredezés geometriájának virtuális testét (49. ábra). 

 

49. ábra: Élkitöredezés geometriájának virtuális teste 

Ezen test megalkotását követően a Rapid Form azonnal kiírta az adott geometriához tartozó 

térfogatot, így megkaptam az első nagyon lényeges adatot az általam kidolgozott 

mérőszámrendszerhez, illetve a helyettesítő test megtalálásához. A térfogat meghatározása után 

megmértem az élkitöredezés kezdő és végpontja közötti távolságot, valamint az élhez képest 0,05 

mm távolságra az élt alkotó felületeken látható maximális kitöredezési mélységet (50. ábra). A 0,05 
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mm-es éltől való mérési távolság létjogosultsága, hogy előzetes vizsgálatok során arra a 

következtetésre jutottam, hogy amennyiben a felületeken található maximális mélységi értékeket 

közvetlenül az élen mérném, a lézerszkenner tartománybeli pontatlansága miatt jelentős mérési 

hibákat vinnék be a számításokba. A 0,05 mm-es éltől való mérési távolság hatékonyságát utólagos 

ellenőrző vizsgálatokkal igazoltam.   

 

50. ábra: Élkitöredezés jellemző paramétereinek meghatározása 

A Rapid Form szoftverben kapott jellemző élkitöredezési paramétereket (az él kezdő- és végpontja 

közötti távolságot, valamint az élt alkotó felületeken, 0,05 mm-es távolságban mérhető legnagyobb 

kitöredezési mélységeket) ezt követően Excel-táblázatokban helyeztem el (6. táblázat). Minden egyes 

mintafelületnek külön táblázatot készítettem annak érdekében, hogy egyértelműen el tudjam 

különíteni az elemzésekhez az egyes eredményeket. Az Excel-táblában megtalálható az adott 

mintafelületen található valamennyi élkitöredezés jellemző mérete, a Rapid Form által 

meghatározott térfogat, valamint a kutatások eredményeképpen kidolgozott, helyettesítő ikerkúp 

alkalmazásával kapott térfogati érték (ezen testről részletesen az 5.6. fejezetben írok). Szintén a 

táblázat részét képezi az adott mintafelületen keletkezett élkitöredezések valós és elméleti 

térfogatainak összehasonlítása élkitöredezésenként és összesítve.  

 

6.táblázat: Egy gránit mintafelület élkitöredezéseiről készített jegyzőkönyv 

Az 56. ábrán látható táblázatokat olyan részletesen kellett kidolgoznom, hogy a bennük szereplő 

adatokról, eredményekről részletes és a hipotézisek bizonyításához szükségesen mély statisztikai 

számításokat és elemzéseket tudjak készíteni. A statisztikai eredményekről részletesen az 5.6. 

fejezetben írok. 

Kitöredezés száma Hosszú tengelysugár 1. rövid tengelysugár 2. rövid tengelysugár Valós térfogat Kúptest térfogat Egyedi hibaszázalékok

1 1,1702 0,4766 0,6131 0,2288 0,1789 0,7821

2 1,53 0,6229 0,5586 0,2574 0,2786 1,0824

3 3,0751 0,9492 1,1854 1,7048 1,8108 1,0622

4 1,1876 0,4911 0,5433 0,2022 0,1658 0,8201

5 1,6693 0,6641 0,9116 0,6140 0,5289 0,8614

6 2,375 0,8712 0,8327 0,9445 0,9017 0,9547

7 1,3875 0,764 0,9060 0,4242 0,5026 1,1848

8 1,8351 0,8848 0,8628 0,7156 0,7332 1,0245

9 0,765 0,5416 0,5432 0,1415 0,1178 0,8324

10 1,5 0,5088 0,7080 0,2900 0,2828 0,9751

11 0,9425 0,3601 0,6666 0,1215 0,1184 0,9745

Valós ΣV ikerkúp ΣV Hiba átlag

5,6445 5,6194 0,9595

99,56%

Mátl

0,15901KO_3MARAS_2MINTAFELULET
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5.5.3. Ellenőrző kísérletek végrehajtása 

Az élkitöredezések meghatározását követően mindenképpen szükséges volt egy ellenőrzési folyamat 

végrehajtására annak érdekében, hogy bizonyítani tudjam azon hipotézisem helyességét, miszerint az 

egyes élkitöredezéseknek az élt alkotó felületeken mérhető maximális mélységét nem a felületen, 

hanem a felülethez képest 0,05 mm-es távolságon kell lemérni. A kísérletterv utolsó, negyedik fázisa 

tehát ezen ellenőrző kísérletekből és a vizsgálati eredmények kiértékeléséből állt.  

Az ellenőrző vizsgálatokhoz a Budapesti Műszaki Egyetem Gyártástudomány és –technológia 

Tanszékén található, Dino-Lite típusú, nagy felbontású digitális mikroszkópot, valamint az egységhez 

tartozó, DinoCapture számítógépes szoftvert használtam fel. Az általam használt digitális mikroszkóp 

(51. ábra) maximálisan 100-szoros felbontásra volt képes és egy állványhoz rögzítve lehetett 

biztosítani a rezgésmentes, merev alkalmazást. 

 

51. ábra: Dino-Lite digitális mikroszkóp (1. csatlakozó kábel, 2. mikro-érzékelő, 3.zoomolást 

szabályozó egység) 

A vizsgálati folyamat során 55-szörös nagyítást alkalmazva, 5 mm-ként fényképeztem le az egyes 

mintafelületeken található 45 mm-es vizsgálati tartományokat, az éleket alkotó mindkét felület 

esetében. Így a 75 mintafelület digitalizálását követően kaptam összesen 1350 képfájlt, mely fájlokon 

található élkitöredezések jellemző paramétereit megmérve (52. ábra) összehasonlíthattam, hogy 

milyen pontossággal határoztam meg a Scantech lézerszkenner által digitalizált és a Rapid Form által 

kiértékelt élkitöredezések jellemző paramétereit.  

 

52. ábra: 3. marási sorozat 1-es számú kő 2. mintafelületén található kitöredezés digitális képe 
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A digitaliziált élek jellemző paramétereit Excel-táblázatokban (7. táblázat) helyeztem el és 

mintafelületenként összehasonlítottam a Rapid Form által nyert paraméterekkel előállított, valamint 

a digitális mikroszkóp által készített fényképekről leolvasható méretekkel számított helyettesítő 

kúptest térfogatait. Az eredmények statisztikai kiértékelését az 5.5. fejezetben lehet megtalálni. 

 

7. táblázat: Az ellenőrző kísérletek során kapott eredmények összefoglaló táblázata 

5.6. Vizsgálati eredmények 

A kísérleti folyamatábra alapján végrehajtott műveletek eredményeképpen kapott mérési adatokat 

és számított mennyiségeket tartalmazó Excel-táblázatokat felhasználva, a MiniTab 15 statisztikai 

kiértékelő szoftver segítségével elemeztem az egyes paraméterek hibaszázalékait, szórásait, a hibák 

várható értékeit és konfidencia intervallumait. A statisztikai elemzés során összesen 641 

élkitöredezést vizsgáltam meg, mértem az egyes paramétereket, számítottam a tényleges és a 

helyettesítő testek alkalmazásával kapható térfogatokat. Az ellenőrző számítások során 1350 képfájlt 

feldolgozva kaptam azokat az eredményeket, amelyek bizonyították a Rapid Form szoftverben mért 

élkitöredezési mélységek meghatározási módjának helyességét.  

5.6.1. Negyed-ellipszoid alapú helyettesítés statisztikai eredményei 

Mivel a nemzetközi szakirodalmi hivatkozásokban kizárólag negyed-ellipszoid alapú geometriai 

közelítéssel dolgoztak rideg anyagok, így a természetes kövek élkitöredezéseinek vizsgálata során, 

egyértelműnek tűnt, hogy elsőként én is ezen geometriával próbálom helyettesíteni az 

élkitöredezések által generált térfogatveszteséget. A 641 darab élkitöredezés mindegyikénél 

kiszámítottam a Rapid Form által meghatározott térfogat és a negyed-ellipszoid helyettesítő testtel 

kapható térfogat arányát, majd a százalékos kifejezés érdekében megszoroztam az értéket 100-zal és 

az eredményeket egy gyakorisági diagramban ábrázoltam. Az elemzés első fázisában a negyed-

ellipszoidos közelítés alkalmazhatóságát vizsgáltam meg. A negyed-ellipszoidok térfogatának 

meghatározásához kinyertem a szoftverből a kitöredezés kezdő- és végpontja közötti távolságot, 

valamint az élt alkotó két felületen mérhető maximális kitöredezési mélységeket.  

Kitöredezés száma Hosszú tengelysugár 1. rövid tengelysugár 2. rövid tengelysugár Kúptest térfogat Hosszú tengelysugár 1. rövid tengelysugár 2. rövid tengelysugár Kúptest térfogat

1 1,1702 0,4766 0,6131 0,1789 1,1075 0,436 0,6710 0,1696

2 1,53 0,6229 0,5586 0,2786 1,4435 0,585 0,6170 0,2727

3 3,0751 0,9492 1,1854 1,8108 2,9045 1,231 1,0210 1,9104

4 1,1876 0,4911 0,5433 0,1658 1,192 0,411 0,5960 0,1528

5 1,6693 0,6641 0,9116 0,5289 1,6445 0,652 0,9140 0,5129

6 2,375 0,8712 0,8327 0,9017 2,192 0,882 0,8440 0,8539

7 1,3875 0,764 0,9060 0,5026 1,291 0,793 0,9440 0,5058

8 1,8351 0,8848 0,8628 0,7332 1,768 0,901 0,8130 0,6778

9 0,765 0,5416 0,5432 0,1178 0,877 0,498 0,5700 0,1303

10 1,5 0,5088 0,7080 0,2828 1,5605 0,718 0,5030 0,2949

11 0,9425 0,3601 0,6666 0,1184 0,987 0,365 0,6780 0,1278

ΣV - Rapid Form ΣV - Ikerkúp

0,5109 0,5099

Ma számláló - Rapid Form Ma számláló - mikroszkóp

0,1590 0,1587

A rapid form-mal mért 

értékekből számított 

kuptestek össz térfogata  a 

mikroszkópi mérések során 

keletkező térfogatnak a 

100,19%-a

1KO_3MARAS_2MINTAFELULET

Rapid form eredmények Mikroszkópi vizsgálatok
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53. ábra: Hibaszázalékok eloszlása negyed-ellipszoidos közelítés esetén 

Az 53. ábrán látható gyakorisági görbe alapján azt a következtetést vontam le, hogy a negyed-

ellipszoid geometriával történő térfogati közelítés esetében a gyakorisági görbe normál eloszlást 

követ, azonban az eloszlás várható értéke 195,9%, ami azt jelenti, hogy a negyed-ellipszoidokkal 

történő közelítéskor a helyettesítő testtel való számításkor kapható térfogatérték átlagosan 

majdnem a kétszerese a valós térfogatnak. A gyakorisági függvény normál-eloszlás jellegéből ítélve 

azt a következtetést vontam le, hogy mindenképpen találni lehet mart gránitfelületek élkitöredezési 

térfogatát nagy pontossággal közelítő testgeometriát, azonban a szakirodalmak által feltételezett 

negyed-ellipszoid alapú közelítés nem alkalmazható a kutatási területemen. 

5.6.2. Ikerkúppal végzett közelítő vizsgálatok analízise 

A helyettesítő test keresése során számos geometriát vizsgáltam meg, a legjobb eredményeket pedig 

az 53. és 54. ábrán látható ikerkúppal kúptesttel kaptam. Az összetett geometria két, egymással 

lapjával érintkező, ellipszis alapú negyed-kúpból áll feltételezve, hogy az élt alkotó felületek 

egymással 90°-os szöget zárnak be.  

A kúpok magassága az élkitöredezés kezdő- és végpontja közötti távolság fele, míg a kúp alapjának 

számító negyed-ellipszis két tengelyét az élt alkotó két felületen mérhető maximális kitöredezési 

mélység adja. Az ikerkúp térfogata a következő: 

 

𝑉𝑘ú𝑝𝑡𝑒𝑠𝑡 =
1

6
𝑎𝑏ℎ𝜋 

Ahol:  

- „a” az ikerkúp alapjaként szolgáló negyed-ellipszis első tengelyének hossza 

- „b” az ikerkúp alapjaként szolgáló negyed-ellipszis második tengelyének hossza 

- „h” az ikerkúp egyik tagjának magassága 

(6) 
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54. ábra: Ikerkúp 

 

55. ábra: Ikerkúp alkalmazási vázlata 

Az ikerkúppal történő helyettesítések esetében részletes statisztikai számításokat és elemzéseket 

végeztem el. Az 56. ábrán látható a kutatások során vizsgált összesen 641 darab élkitöredezés 

esetében készített gyakorisági függvény. Ez a 641 darab kitöredezés tartalmazza valamennyi kőtípus 

esetén az összes mintafelületnél és marási sorozatnál talált élkárosodási geometriát. A diagramban a 

Rapid Form szoftver segítségével kinyert jellemző paraméterekből számított ikerkúp térfogatok és a 

szoftver által automatikusan kiszámított, valós élkitrödezetési térfogatok százalékos eltérései 

láthatóak. A statisztikai számítások eredményeképpen elmondható, hogy a becslés során 95%-os 

valószínűséggel az adatok 1,405%-on belüli konfidencia intervallumba esnek. Mivel az intervallum 

megfelelően szűk (az 5%-os hibahatáron belül esik), ezért kijelenthető, hogy a módszer megfelelő 

pontosságú. A vizsgálati eredmények normál eloszlást követnek, mely eloszlás várható értéke 

97,96%, szórása pedig 18,15%. Az eloszlás várható értéke megmutatja, hogy az ikerkúppal történő 

helyettesítés általánosságban véve kismértékben, néhány százalékkal alábecsüli a valós értéket, de ez 

a bő két százalék a vizsgált térfogatok rendkívül kicsi mértékét alapul véve nagyon jó közelítést jelent. 

A szórási értéken is látszik, hogy az ikerkúppal történő helyettesítést megfelelőnek lehet kijelenteni. 
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56. ábra: Ikerkúppal történő helyettesítés gyakorisági függvénye 

A kutatások szempontjából szintén nagyon lényeges szempont, hogy a közelítő ikerkúp használatával 

egy vizsgálati élhosszra vetítve milyen közelítési értékeket kapunk, a valós térfogatokhoz képest. Egy 

élkitöredezési vizsgálatnál ugyanis nem egyedileg vizsgálja a mérnök a kitöredezéseket, hanem egy 

meghatározott vizsgálati hosszon elemez. Kísérleteim során ez a vizsgálati hossz 45 mm volt. Az 57. 

ábrán látható gyakoriságfüggvény megmutatja a 45 mm-es mérési hosszon összegezve a három 

jellemző paraméterből számított ikerkúpok térfogatainak és a Rapid Form szoftver által 

automatikusan kiszámított térfogatoknak a százalékos eltérését. Az eredmények alapján 

elmondhatjuk, hogy a gyakorisági függvény kiemelten pontos közelítést mutat meg a vizsgálati 

hosszon található élkitöredezések helyettesítése során számított hibaszázalékok esetében.  

 

57. ábra: Mintafelületeken mérhető hibaszázalékok gyakorisági függvénye 

A MiniTab szoftverrel készített statisztikai elemzések eredményei alapján kijelenthető, hogy a 

mintafelületenkénti összesített térfogatok eltéréseinek vizsgálata során nagy pontosságú 
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közelítéseket kapunk. A diagramon látható eltérések normál eloszlást követnek, mely eloszlási 

függvény várható értéke 99,95%. A becslés során 95%-os valószínűség mellett az adatok 0,542 %-os 

konfidencia intervallumba esnek, ami szintén a nagyon pontos közelítést bizonyítja. A diagramban 

látható, hogy a 75 mintafelület mindegyike esetén az ikerkúppal történő helyettesítés ± 5%-os 

hibahatáron belüli eredményeket hozott. A statisztikai adatok szórása mindössze 2,4 %, ami rendkívül 

alacsony tartomány.  

A közelítő ikerkúppal kapcsolatos statisztikai számításokat és diagramokat részletesen az 1. számú 

mellékletben lehet megtalálni. A mellékletben statisztikai elemzések láthatóak az összes 

élkitöredezést alapul véve, illetve az egyes kőtípusokra lebontva is. Ezen statisztikai elemzések 

megmutatták, hogy az egyes kőtípusok esetében a 3-as számú gránit anyag esetében kaptam a 

legalacsonyabb várható értéket, ez 95,05%, míg a legmagasabb várható értékkel rendelkező 

eloszlásfüggvény a 4-es kőre volt jellemző, itt ez az érték 100,9%. Valamennyi kőtípus esetében 

érvényes az eloszlások normál jellege és szintén kiemelendő az 5% alatti konfidencia intervallum 

határ és a 20% alatti szórási értékek. Ezen statisztikai eredmények megmutatták, hogy nem csak 

átlagosan, hanem valamennyi gránit típus esetében egyedi szinten is alkalmazható helyettesítésre az 

általam kidolgozott ikerkúp geometria. 

A statisztikai elemzést követően elmondható, hogy az általam kidolgozott ikerkúp hatékonyan 

alkalmazható a mart gránitfelületek éleinek kitöredezések által generált térfogatveszteségeinek 

közelítésére. Ezen megállapítással együtt befejezhettem az átlagos élkitöredezési mérték 

meghatározási módját azzal, hogy az élkitöredezések által kialakított térfogatveszteségek helyére 

behelyettesíthettem az közelítő kúptest térfogati értékét:  

 

∑ 𝑉𝑖 = 𝑉1 + 𝑉2 + ⋯ + 𝑉𝑛 =
1

6
𝑎1𝑏1ℎ1𝜋

𝑛

𝑖=1

+
1

6
𝑎2𝑏2ℎ2𝜋 + ⋯ +

1

6
𝑎𝑛𝑏𝑛ℎ𝑛𝜋 

A megfelelő helyettesítést követően meghatározhatóvá váltak a különböző átlagos 

szemcseméretekkel rendelkező, mart gránitfelületek éleinek átlagos kitöredezési mértéke. 

5.6.3. Ellenőrző számítások eredményei 

Az 5.5.2. fejezetben részletezett ellenőrző számítások eredményeivel kapcsolatban is részletes 

statisztikai elemzést készítettem. Az elemzés elsődleges célja volt meghatározni, hogy mennyire 

helyes azon megoldásom, ami alapján a Rapid Form rendszerben generált, az adott élkitöredezés 

által generált térfogatcsökkenést reprezentáló test esetében az élt alkotó felületen a kitöredezés 

maximális mélységét nem a felületen, hanem a felülettől 0,05 mm-re mértem le. Az igazolás 

érdekében mind a 641 kitöredezés esetében megvizsgáltam, hogy a Rapid Form szoftverben mért 

paraméterek alapján kiszámított és a mikroszkópi ellenőrzés során lemért adatokkal generált 

ikerkúpok térfogatai között milyen mértékű százalékos eltérést lehet találni. Az 58. ábrán látható 

eloszlási függvényből kiderül, hogy a Rapid Form rendszerben általam kidolgozott algoritmus alapján 

meghatározott hossz- és mélységi értékekkel számított kúptestek térfogatai nagy pontossággal 

közelítik az ellenőrző vizsgálatok során, a digitális mikroszkóp segítségével mért paraméterekkel 

kiszámított kúptest-térfogatokat. A statisztikai elemzésem kitért az egyes kövekre szétválasztott 

paraméterek vizsgálatára is. 

(7) 
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58. ábra: Ellenőrző számítások összesített hibaeloszlási függvénye 

Az 58. ábrán látható eloszlási függvényhez tartozó statisztikai számítások eredményei alapján 

elmondható, hogy a kutatások során vizsgált valamennyi élkitöredezést számba véve a Rapid Form 

szoftverben mérhető paraméterek alapján számított közelítő kúptestek, valamint az ellenőrző 

vizsgálatok alatt a digitális mikroszkóp segítségével mért változókkal meghatározott geometriák 

közötti eltérések várható értéke 98,66 % volt. A statisztikai elemzés részét képező adatok normál 

eloszlást követnek. A becslés során az adatok 95%-os valószínűséggel 0,999%-on belül esnek, ami egy 

kiemelten szűk és ezáltal pontos becslést mutató tartomány. A 641 adatból készített 

eloszlásfüggvény szórása 12,9%, ami szintén megfelelőnek mondható. 

Az egyes kövekre külön elkészített statisztikai elemzéseket a 2. számú mellékletben lehet megtalálni. 

Ebből a mellékletből kitűnik, hogy az egyes kövek esetében nagyon hasonló, ± 1,5%-on belüli várható 

értékeket kapunk, minden esetben a vizsgált adatok normál eloszlást követnek és megfelelően 

alacsony a 95%-os valószínűség esetében vizsgált konfidencia intervallumok tartományai is. Ezen 

statisztikai elemzések alapján elmondhatjuk, hogy az ikerkúp méreteinek meghatározásával 

kapcsolatos hipotézisem valamennyi, a kutatásokban felhasznált kőtípus esetében hatékony és 

megfelelő. 

5.7. Eredmények 

A fejezetben részletesen bemutattam a mart gránitfelületek éleinek kitöredezési vizsgálataival 

kapcsolatos első két hipotézisemet és a feltevések bebizonyítását célzó műveletek fázisait, az elért 

eredményeket. A doktori kutatásom ezen fejezetben megismert részében két alapvető célt 

határoztam meg. Az első cél egy olyan mérőszámrendszer kidolgozása volt, amelynek segítségével 

objektíven lehet minősíteni a mart gránitfelületek éleinek kitöredezési jellemzőit. A probléma 

megoldására felállítottam egy olyan matematikai modellt, amely két minősítő mérőszámból áll és 

amelynek segítségével meghatározhatóvá váltak a különböző gránittípusok éleinek átlagos 

kitöredezési mértéke és maximális kitöredezési mélysége. A mérőszámok segítségével tetszőleges 

vizsgálati hosszon meghatározhatjuk azon mérőszámokat, amelyeket vevői igényekhez igazíthatunk, 
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illetve összehasonlíthatjuk az egyes megmunkált éleket. A mérőszámok jellegzetességeiből adódik, 

hogy az él minősége annál jobb, minél kisebb a minősítő paraméterek értékei.  

A másik alapvető cél egy olyan közelítő test létrehozása volt, amely nagy pontossággal tudja 

helyettesíteni a mart gránitfelületek élei által generált térfogatveszteséget. Ezen test meghatározása 

nagyon lényeges volt a mérőszámrendszer gyors és egyszerű alkalmazásának szempontjából. A 

számos fázisból álló, összetett kísérletsorozat eredményeképpen egy olyan ikerkúp geometriát 

alkottam meg, amelynek segítségével az átlagos szemcseméretek alapján rendszerező szabványban 

található valamennyi gránittípus esetében nagy pontossággal közelíthető a kitöredezés térfogata. A 

vizsgálati eredményekről részletes statisztikai elemzéseket készítettem, így bizonyítva hipotézisem 

helyességét. A kúptesttel kapcsolatos vizsgálatokat követően ellenőrző kísérleteket végeztem el 

annak érdekében, hogy statisztikai eredményekkel is alátámaszthassam a Rapid Form szoftverben 

alkalmazott, a kúptest alapjaként szolgáló negyed-ellipszis két tengelyének mérési módszerét. A 

statisztikai elemzések alátámasztották algoritmusom helyességét.  

A statisztikai elemzések során, a mintafelületek vizsgálata alapján az a következtetés is levonható, 

hogy az általam kidolgozott ikerkúppal a 45 mm-es vizsgálati tartományban nagy pontosságú 

helyettesítést kaphatunk a mart gránitfelületek esetében. Ez azt is jelenti, hogy a 45 mm-es mérési 

hossz már biztosan elegendő ahhoz, hogy a mart gránit-éleken a kitöredezések által generált valós 

térfogatveszteség és a helyettesítő kúptestek segítségével számított térfogatok hasonló értékeket 

mutassanak. Ezen statisztikai vizsgálatok még jobban alátámasztják a fejezetben szereplő kutatások 

eredményeiből megfogalmazott téziseimet, hiszen egy mérési módszernél az a legfontosabb, hogy az 

adott vizsgálati tartományban kapjuk meg a pontos közelítéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

6. Ipari környezetben alkalmazható mérési-számítási elv kidolgozása 

Az előző fejezetekben részletezett mérőszámok esetenkénti konkrét meghatározása érdekében 

szükség van egy olyan mérési és számítási elvre, keretrendszerre, amely a szükséges műveleteket 

megfelelő pontossággal és megbízhatósággal, valamint ésszerű költségek árán, automatizáltan 

elvégzi. Ezen igények és paraméterek ismeretében kidolgoztam a mart gránitfelületek éleinek 

minősítésére használható általánosított mérési elvet, amelynek alkalmazásával az aktuális 

követelmények ismeretében, ipari környezetben is hatékony vizsgálati módszereket lehet a jövőben 

kifejleszteni. A mérési elv alapján demonstrációs célból kidolgoztam egy vizsgálati módszert, amelyet 

a gyakorlatban ki is próbáltam, a mérési eredményekről elemzéseket és kiértékeléseket készítettem. 

6.1. A probléma megfogalmazása 

Az 5. fejezetben megismert, a mart gránitfelületek éleinek átlagos kitöredezési mértékét és 

maximális kitöredezési mélységét meghatározó vizsgálati algoritmus kiválóan alkalmazható az élek 

minősítésével kapcsolatos elméleti kutatásoknál. A módszer segítségével nagy pontossággal és kis 

hibahatárok között határozhatjuk meg a gránitélek minősítő mérőszámait. A vizsgálati módszerhez 

azonban az elfogadható ipari igényekhez képest jóval több eszközre van szükség, illetve komoly 

problémát jelent a manuális mérés és kiértékelés is. Az ipari környezetben való alkalmazhatóság 

alapvető feltétele azonban az egyértelműen meghatározható pontosság mellett a gyorsaság, 

egyszerűség és a lehetőségekhez képest minél kevesebb számú és kisebb költségű műszer és 

berendezés használata. Ezen általános igények alapján dolgoztam ki azt a mérési elvet, amelynek 

alapján kifejleszthetővé válnak azok a vizsgálati módszerek, amik az adott ipari környezet igényeihez 

alkalmazkodva automatizáltan és relatíve kis időráfordítással tudják számítani és kiértékelni a mart 

gránitfelületek éleinek minősítő mérőszámait. Az elv koncepcionális modellje és folyamatábrája 

alapján a kutatásom keretén belül magam is fejlesztettem egy vizsgálati módszert, amely megoldás 

alapján az elméleti kutatások során használt mérési eljáráshoz képest költségkímélőbb 

megoldásokkal és jóval kisebb időszükséglettel kaphattam meg a gránit élek átlagos kitöredezési 

mértékét és maximális kitöredezési mélységét meghatározó minősítő mérőszámot.  

6.2. A mérési elv koncepciója 

A mérési elv kidolgozásakor alapvető gondolatmenetem az volt, hogy az élek vizsgálatához egyáltalán 

nem szükséges a teljes éltartományt beszkennelni és a digitalizált elemeket testként kezelve 

elemezni, hanem ha kellően kis távolságokon megvizsgáljuk az él kontúrját, a 2. tézisben 

meghatározott ikerkúp alkalmazásával gyorsan és egyszerűen kiszámíthatóvá válnak az 1. tézisben 

kidolgozott, a mart gránitfelületek objektív minősítéséhez szükséges mérőszámok. Az élek 

kontúrjainak vizsgálatára számos, kereskedelmi forgalomban kapható eszközt is találtam, így 

megbizonyosodtam arról, hogy az általam kidolgozott mérési elv alapján a fejlesztőmérnökök a 

jövőben egyszerűen, a piacról beszerezhető eszközök alkalmazásával is kidolgozhatják saját vizsgálati 

módszerüket. 

A mérési-számítási elv koncepciójának megalkotásánál kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy a 

modellben található valamennyi blokkban szereplő műveletnél a lehető legnagyobb szabadsága 

legyen a fejlesztő mérnököknek. A koncepcionális modell mindössze két összetett egységből épül fel. 

Az egyik egy olyan összetett mechanika, amely a hozzá kapcsolt egység segítségével meghatározott 

távolságonként letapogatja a gránit él kontúrját, majd ezt a kontúrt egy személyi számítógépen 
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futtatható, egyszerű szerkesztőfelületre továbbítja. A mechanika léptető egysége egy mozgató 

mechanizmus, amelynek képesnek kell lennie a mechanika másik elemeként dolgozó, letapogató 

egységnek a gépkezelő által meghatározott mértékű elmozdítására az él mentén. Ezen követelmény 

alapján a mozgató egység lehet egy NC vezérlésű szerszámgép szánja, vagy egy nagy felbontású 

útmérő rendszerrel rendelkező, automatikus asztalmozgatást megvalósító konzolos megmunkáló 

gép, de akár egy teljesen egyedi mozgató mechanizmus is tervezhető a feladat megoldásához. 

 A szerkesztőfelülettel szembeni elsődleges elvárás, hogy egy általunk meghatározott 

koordinátarendszer alapján képes legyen kinyerni a számításokhoz szükséges kontúradatokat. Az 

élkitöredezési mértékek meghatározásához szükséges kontúrpontokat az 59. ábrán láthatjuk. Ezen 

kontúrpontok azonban csak akkor nyerhetők ki, ha a szerkesztőfelület összehasonlító elemzést végez, 

vagyis minden esetben két kontúrt vizsgál. Az egyik kontúr az ép, kitöredezettségektől mentes él, a 

másik pedig az aktuálisan letapogatott élkontúr. Az adott él vizsgálata során tehát elsőként be kell 

állítani a szerkesztőfelületbe az ép kontúrt, ezt követően lehet csak a kitöredezési elemezéseket 

végrehajtani. A szerkesztőfelület által kinyert adatokból ezt követően egy személyi számítógépen 

futtatható kiértékelő program végzi el a szükséges számításokat. 

 

59. ábra: Kontúrszelet megjelenítése 

Az 59. ábrán látható, hogy az élkitöredezéseket helyettesítő, közelítő ikerkúp térfogatának 

kiszámításához az általam kidolgozott folyamatábra (60. ábra) alapján dolgozó számítógépes 

programnak összesen 8 paramétert kell ismernie. Ezen paraméterekből 7 látható a képen.  A 

szükséges pontok az alkalmazott koordinátarendszerben az ép gránitél csúcspontjának „X” és „Z” 

koordinátái (X0, Z0), az aktuálisan letapogatott élkontúrnak az élt képező két felületelem által bezárt 

szög szögfelezőjének „Z” koordinátája (Zk), valamint a kitöredezésnek az egyes felületeken mérhető 

mélysége a bal oldali felület (Xk-, Zk-), illetve a jobb oldali felület (Xk+, Zk+) esetében. A 8. paraméter 

pedig az vizsgálandó él végpontjának „Y” koordinátája (a folyamatábrában Yz-vel jelöltem).  

Az alkalmazandó koordinátarendszer alapján a mechanizmus az „Y” tengellyel párhuzamosan lépteti 

a letapogató egységet. A léptetés beállításához használt paramétert a folyamatábrában „ΔY” 

szimbólummal jelöltem. 
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60. ábra: Az ikerkúp paramétereit meghatározó folyamatábra 

Parancs kiadása: G0˽ Y (Yn) 
Vége 

Parancs kiadása: G0˽ Y (Yn) 
Yn = Yn + ∆Y 

Kiszámít: Mátl 

Yn = Yn + ∆Y 

Tárolóba rögzít: d1n, d2n 
nem 

Mmax = max(d1max; d2max) 

Yn = Yz 

igen 

dm1max = max(d1n értékek) 

dn2max = max(d2n értékek) 

𝑑1𝑛 = √𝑑𝑥1𝑛
2 + 𝑑𝑧1𝑛

2  

𝑑2𝑛 = √𝑑𝑥2𝑛
2 + 𝑑𝑧2𝑛

2  

 

Tároló tartalmának törlése 

m = m+1 

dx1n = │Xk+n – X0│ 

dz1n = │Zk+n – Z0│ 

dx2n  = │Xk-n - X0│ 

dz2n = │Zk-n – Z0│ 

Km könyvtárba rögzít: Vm 

beolvas: Xk+n, Zk+n, Xk-n, Zk-n 

𝑉𝑚 =
1

6
(

𝐿𝑚

2
) 𝑑𝑚1𝑑𝑚2𝜋 

Yn könyvtárt létrehoz 

Km könyvtárba rögzít: Lm, 

dm1, dm2 

tárolóban rögzít 

Ykezdet 

háttértárba Km könyvtárat 

létrehoz 

n = n+1 

Vége Yn = Ykezdet 

Parancs kiadása: G0˽ Y (Yn) 
Lm = │Yvég - Ykezdet│ 

dm1 = max(d1n értékek) 

dm2 = max(d2n értékek) 

Kiszámít: Mátl 

nem 
Yvég = Yn Yn = Yn + ∆Y 

Mmax = max(d1max; d2max) 

Tárolóban 

van adat 

nem igen nem 

d1max = max(dm1 értékek) 

d2max = max(dm2 értékek) 

igen igen igen 

Zk = Z0 Yn = Yz 
Tárolóban 

van adat 

Beolvas: Zk 

Beolvas: X0; Z0; Yz 

n = 1; m = 1 

n = n+1 

START

T 
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A 60. ábrán látható folyamatábrából kitűnik, hogy az ikerkúp paramétereinek meghatározásához a 

kiértékelő szoftvernek minden egyes léptetés alkalmával bemenetként meg kell kapnia az előző 

bekezdésben részletezett adatokat. A szoftver működésének alapját ezt követően az ábrán 

bemutatott folyamatábrának kell adnia. A vizsgálati tartomány kezdetekor a szoftver már dolgozik. 

Beolvassa az ép gránitél csúcspontjának „Y” és „Z” koordinátáit, valamint a mérési tartomány 

végpontjának „Y” koordinátáját (ez utóbbi paraméterből fogja tudni a program, hogy mikor van vége 

a vizsgálatnak). Ezt követően a szoftver beolvassa az aktuális kontúrszelet csúcspontjának „Z” 

koordinátáját, majd megvizsgálja, hogy az aktuális csúcspont megegyezik-e a kitöredezés-mentes 

csúccsal. Ha igen, akkor utasítást ad a mozgató mechanizmusnak egy ΔY értékkel történő léptetésre. 

Az új kontúrszelet beolvasását követően ismét bekéri a szoftver az aktuális csúcspont „Z” 

koordinátáját. Ez a folyamat egészen addig tart, amíg nem találunk egy kitöredezést. Amennyiben 

ugyanis a rendszer úgy ítéli meg, hogy az aktuális kontúr csúcsa nem egyezik meg az ép él csúcsával, a 

folyamatábra más elemei válnak aktívvá. A program ugyanis rögzíteni fogja az aktuális élkitöredezés 

kezdőpontjától kezdve a végpontig valamennyi kontúrszeletnél az élt alkotó felületeken mérhető 

mélységeket, illetve természetesen a kitöredezés kezdő- és végpontja közötti távolságot. A mélységi 

értékeket megfelelő módon kiszámítja, majd egy átmeneti tárolóban helyezi el az értékeket. A 

tárolóban addig rögzíti a mélységi paramétereket, amíg úgy érzékeli, hogy a vizsgált élkitöredezés 

még tart. Abban az esetben, ha a vizsgált kontúrszelet csúcspontja ismét megegyezik az ép gránitél 

csúcsával, a kitöredezést befejezettnek tekinti a szoftver és a tárolóban lévő adatok alapján 

meghatározza az adott élkitöredezésnek az élt alkotó felületeken mérhető maximális mélységeit (dm1, 

dm2). Harmadik paraméterként meghatározza az élkitöredezés kezdő- és végpontja közötti távolságot 

(Lm), majd kiszámítja a paraméterek alapján az élkitöredezés által generált térfogatveszteséget 

közelítő ikerkúp térfogatát. Ezt az adatot eltárolja a háttértárba, majd törli az átmeneti tároló adatait. 

Ez a törlési folyamat nem csupán helytakarékossági okokból van, fontos szerepe van a döntési fában 

is, hiszen a szoftver a tárolóban lévő információk megléte, vagy nem léte alapján is dönt bizonyos 

esetekben. A vizsgálati folyamat addig tart, amíg a mechanizmus nem éri el a meghatározott 

vizsgálati tartomány végét (Yz). A folyamatábráról kitűnik, hogy valamennyi kitöredezés esetén 

rögzíteni kell az adott élkárosodás felületeken mérhető maximális mélységét is. Ez azért kell, hogy a 

vizsgálat végén a szoftver meghatározhassa ezen értékek közül a maximumot, mely eredmény meg 

fog egyezni az adott gránit-élen tapasztalható maximális élkitöredezési mélységgel. A vizsgálat végén 

a kidolgozott matematikai modell alapján számítáhatóvá válik a vizsgált gárnit felület élének átlagos 

kitöredezési mértéke is.  

Jelen fejezet alapján elmondhatjuk, hogy az általam kidolgozott matematikai modellben található 

mérőszámok meghatározásához egy általánosan alkalmazható, automatizált kiértékelést biztosító 

mérési elvet dolgoztam ki, mely eljárás alapján a jövőben a mérnökök az aktuális ipari körülmények 

ismeretében hatékonyan alkalmazható vizsgálati módszereket fejleszthetnek ki. Az eljárás két 

egységből áll: egy mozgató mechanizmusból, amely végigvezeti az élen azt a letapogató fejet, amely 

egység lépésenként küldi a kontúr-geometriát egy szerkesztő-felületnek. Ezen szerkesztő-felületből 

dolgozik egy személyi számítógépen futtatható kiértékelő szoftver, amely a kiértékelési folyamathoz 

pedig az általam kidolgozott folyamatábrát tudja használni. Az eljárás alkalmazhatóságának 

bizonyításához azonban mindenképpen ki kellett dolgozni egy saját vizsgálati módszert is, melynek a 

részegységeit, működését a következő alfejezetben ismertetem.  
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6.3. A mérési elv alapján kifejlesztett vizsgálati rendszer 

Az előző fejezetben részletezett mérési elv koncepciója alapján nekiálltam kidolgozni egy olyan 

vizsgálati módszert, amely az ipar által megfogalmazott alapvető igényeknek megfelelően 

automatikusan és egyben nagy pontossággal képes lesz meghatározni mart gránitfelületek éleinek 

átlagos kitöredezési mértékét.  

A mérési eljárásban két összetett egységből épülhet fel egy vizsgálati módszer. Az egyik egy mozgató 

mechanizmus, amely a rá csatlakoztatott letapogató egységet lépteti végig az él mentén. Saját 

vizsgálati módszeremben mozgató mechanizmusként a BME Gyártástudomány és –technológia 

Tanszékén található, Siemens vezérléssel ellátott, Topper TMV510 típusú CNC megmunkáló 

központot választottam (61. ábra). A megmunkáló központ munkatere „X” irányban 510 mm, Y 

tengely mentén „360” mm, míg „Z” irányban 300 mm. A főorsó teljesítménye 5,5 kW, ami 12 000 

maximális percenkénti fordulatot képes előállítani. Az X-Y-Z tengelyek mentén a gyorsmeneti előtolás 

maximális sebessége rendre 48 – 48 – 40 mm/min, míg a maximális munkameneti előtolás minden 

tengely mentén 10 m/min. A szerszámgép pozícionálási pontossága 0,01 mm, ismétlési pontossága 3 

μm. A megmunkáló központ egy 20 szerszámtár hellyel rendelkező dobtárral rendelkezik. 

 

61. ábra: Topper TMV 510 típusú CNC megmunkáló központ 

A mart gránitfelületek éleit letapogató egységhez az 1974-ben alapított és mára az automatizálási és 

mérési technika területén az egyik legnagyobb piaci szereplővé váló Keyence cég „Keyence LJ V7080” 

típusú kékfényű lézerszkennerét, profilmérőjét választottam ki. Az egységet a vállalat a Belgiumban 

található központi raktárából adta kölcsön 2 hónapra, kutatómunkám ezen szakaszának 

végrehajtására.  

A lézeres profilmérők az utóbbi években nagyarányú fejlődésen mentek keresztül. Nagymértékben 

nőtt a pontosságuk, illetve a szkennelési technológia beintegrálásával képesek lettek a vizsgált profilt 

számítógépes szoftver segítségével monitoron is megjeleníteni. A Keyence cég LJ V7080 típusú 

egysége egy úgynevezett kékfényű szkenner. A kék lézerfény alkalmazása még tovább növelte ezen 

profilmérők pontosságát, ugyanis a kék lézerfény hullámhossza mindössze 420-490 nm, ellentétben 
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az általánosan használ vörös fénnyel, amelynek a hullámhossza 650-750 nm között változik. A rövid 

hullámhosszból adódóan a kékfényű profilmérő sokkal nagyobb helyzet- és ismétlési pontosságot tud 

elérni, mint vörös fényű társaik. Az LJ V7080 profilmérő technológiai adatait a 62. ábrán lehet látni. A 

táblázatban található paraméterek közül kiemelném az egység tengelyenkénti pontosságát: „X” 

tengely mentén 10 µm, míg „Z” irányban 0,5 µm, a gyár által kiadott információk alapján. Az 

egységnek kiemelendő az információfeldolgozási sebessége is, ugyanis mindössze 16 ms alatt 

dolgozza fel a lézer által letapogatott kontúrt és jeleníti azt meg a számítógép monitorán. 

 

62. ábra: Keyence LJ V7080 típusú profilmérő technológiai adatai 

A vizsgálati módszer részeként szereplő profilmérő működési elvéről és felépítéséről a 63. ábra ad 

tájékoztatást.  

 

63. ábra: Keyence LJ V7080 profilmérő felépítése 
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A mérési eljárás koncepciójában szereplő szerkesztőfelületnek a Keyence cég profilmérő 

szkennerével tökéletesen együtt dolgozó LJ-Navigator 2 nevű szoftverét választottam. A szoftver 

óriási előnye, hogy a szkennertől kapott kontúrinformációk megjelenítése, az adatok kinyerése és a 

kiértékelés egy rendszerben összpontosulhat. A szerkesztő felületen mérhetővé válnak a 65. ábrában 

szereplő paraméterek. A szoftverbe kontúr-szeletenként összesen 16 mérendő értéket lehet 

beállítani. Ez a szám jóval több, mint a vizsgálati módszeremhez szükséges mennyiség. Egyetlen 

komoly problémát az jelentette, hogy a Keyence nem adott lehetőséget a szoftvernek olyan mérvű 

háttérprogramozására, amelynek révén kifejleszthettem volna a kiértékelő programelemet, így a 

kinyert adatokból Excel-táblázatok segítségével határoztam meg a szükséges méreteket.  

A vizsgálati rendszer elemeinek kiválasztása után a következő feladatom volt megtervezni a mérési 

folyamat környezetét, melynek első elemeként meghatároztam a vizsgálandó kőtömböknek a CNC 

megmunkáló gépben való elhelyezkedését. A 64. ábrán látható módon, a szerszámgép asztalára 

rögzített szabványos készülékelemekkel valósítottam meg a munkadarab pontos tájolását, majd az 

kőtömböt – annak ellenére, hogy saját tömege is helyben tartotta volna – ragasztógyurma 

segítségével a biztonság kedvéért az asztalhoz rögzítettem. A tájolás esetén nem volt elsődleges 

prioritás az egyes kőtáblák pontosan azonos pozícióba való elhelyezése, ezért „X” tengelyirányban 

nem alkalmaztam ütközőt. 

 

64. ábra: Kőtábla munkaasztalhoz való rögzítése [G11] 

A munkadarab rögzítését követően a lézerszkennert kellett beállítanom a megfelelő pozícióba. 

Miután a gránit táblával együtt a Siemens szerszámgép asztala mozogni tudott, ezért a profilmérő 

egységet egy fix, nem mozgó pontra volt célszerű elhelyezni. Ez a pozíció végül a szerszámgép 

ajtajának alsó borítóeleme volt, amely felület vízszintes kialakítása és relatív nagy kiterjedése révén 

biztosan és mereven lehetett rögzíteni a profilszkennert. A Keyence egységet a borítóelemre 

mágneses befogóval és egy rugalmasan módosítható kialakítású karos elemmel rögzítettem (65. 

ábra). Annak érdekében, hogy az élek kontúrjánál semmilyen torzító hatás ne lépjen fel, a profilmérő 

egységet a vizsgálandó élhez képest szögmérő egység segítségével pontosan 45°-ban állítottam be. A 

szkenner ezen beállítási móddal a monitoron úgy fogja megjeleníteni az él kontúrját, mintha az 

éppen állna. Így pedig könnyebben lehet majd meghatározni a szerkesztőfelületben az egyes 

kontúrszeleteken tapasztalható kitöredezések jellemző paramétereit. 
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65. ábra: Profil szkenner mérési környezetbe való elhelyezése [G11] 

A mérési környezet kialakítása után megírtam azt az NC programot, amely megvalósítja a gránit 

tömbnek a lézer szkenner előtti elmozdulását. Az irányító program írásánál az egyetlen számítandó 

feladat a mozgás sebességének, vagyis az előtolásnak a meghatározása volt, ugyanis ezen 

paraméterrel lehetett beállítani azt, hogy a szkenner milyen távolságokon készítsen letapogatást a 

kontúron. Két paramétert kellett figyelembe vennem. Az egyik a szkenner letapogatási frekvenciája, a 

másik pedig a kívánt letapogatási távolság. Miután a kívánt lépésközt 0,1 mm-re választottam meg 

(ez volt a legkisebb olyan elmozdulási egység, amelyet a szkenner követni volt képes), a frekvencia 

beállítását követően kiszámíthatóvá vált az alkalmazandó előtolási érték. A beállított adatok alapján 

tehát az egyes letapogatott kontúrél-metszetek egymáshoz képesti távolsága 0,1 mm lett.  

Az NC program indítása előtt minden gránit táblánál a szkennert a legalsó mintafelület kezdete elé 

állítottam be annak érdekében, hogy a kiértékelésnél egyértelműen felismerjem a különböző 

technológiákkal készült felületek éleit. A 45 mm-es mintafelületeket a Keyence profilmérő az NC 

programban beállított 300 mm/min-es előtolási sebességet használva másfél perc alatt letapogatta 

és az egységgel egybekötött laptop winchesterébe rögzítette. A vizsgálati módszerben tehát nem 

valósidőben került sor az egyes kontúrelemek kiértékelésére, hanem először következett be a 

letapogatás, majd a tárolt adatok feldolgozására került sor. 

A Keyence cég LJ-Navigator 2 szoftverében lehetőség van a mérési adatok automatikus és manuális 

kiértékelésére egyaránt. Az automatikus kiértékelésnél a letapogatott éleket vizsgálva, a szoftver 

emberi beavatkozás nélkül méri le az előre meghatározott távolságokat és méreteket (66. ábra). 

Manuális vizsgálat esetén azonban szintén számos segítség és szolgáltatás áll a rendelkezésünkre. A 

vizsgálati folyamatban általam is használt szolgáltatás révén „X” és „Z” irányokba (amely irányok 

megegyeznek a mérési eljárás koncepciójánál is használt tengelyekkel) úgynevezett segédvonalakkal 

lehet pontosan meghatározni különböző elemek távolságait, egymáshoz képesti elhelyezkedéseit. A 

szoftver a mérési eljárás során meghatározott követelményt is teljesíti, vagyis lehetőség van először 

egy olyan élkontúrt rögzíteni a monitorra, amelyen nem látni élkitöredezést, majd ezen 

kontúrelemmel összehasonlítva meghatározhatjuk az egyes kontúrszeleteken tapasztalható 

élkárosodás jellemző értékeit. 
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66. ábra: Mérési lehetőségek beállítási panelje a kiértékelő szoftverben [G11] 

A vizsgálandó gránit élének digitalizálását követően manuális mérési folyamatok eredményeképpen 

határoztam meg az egyes kitöredezések jellemző méreteit. A mart gránitfelületek élkitöredezései 

által generált térfogatveszteségeket közelítő ikerkúp megalkotásához minden egyes kitöredezésnél 

három adatra, a kitöredezés kezdő- és végpontja közötti távolságra, valamint az élt alkotó két 

felületen mérhető maximális mélységre volt szükségem. A kiértékelési fázisban első lépésben 

rögzítettem a felületen egy ép, kitöredezettségektől mentes kontúrszeletet (67. ábra). Ezen 

kontúrhoz képest tudtam a továbbiakban meghatározni a kitöredezések jellemző paramétereit. 

 

67. ábra: Kitöredezettségtől mentes élmetszet [G9] 

A kiértékelési folyamatnál valamennyi kitöredezésnél a mérési eljárás koncepciójában található 

folyamatábra alapján valósítottam meg az egyes számításokat. A számítások végrehajtásához 

azonban először le kellett mérni az egyes kontúrmetszeteknél a lokális mélységeket, majd a lokális 

értékek maximumát véve már meg is kaptam az adott élkitöredezés felületeken mérhető maximális 

mélységeit. Az élkitöredezés hosszát is könnyű volt meghatározni, hiszen a hossz kezdőpontja az a 

metszet, ahol a valós kontúr elválik az elméleti, kitöredezettségektől mentes kontúrtól és akkor 
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végződik, amikor a két kontúrelem ismét teljes mértékben elfedik egymást. A kontúrmetszeteknél a 

korábban említett segédvonalak alkalmazásával határoztam meg az élt alkotó felületen mérhető 

kitöredezési mélység „X” és „Z” tengelyre vetített mértékét, majd ezen paraméterekből 

kiszámítottam a tényleges mélységi értéket (68., 69. ábra). 

 

68. ábra: Kitöredezési mélység „Z” irányú mérése 

 

69. ábra: Kitöredezési mélység „X” irányú mérése 

A mérési folyamat során megvizsgáltam az 1. marási sorozathoz tartozó valamennyi gránit tábla 

esetében a kilépő éleket és az élekhez tartozó kitöredezésekről részletes adatbázist írtam meg Excel-

táblázatok segítségével. A vizsgálatok során tehát 5 különböző átlagos szemcseméretekkel 

rendelkező gránit tábla esetében, táblánként 5 különböző vágósebességnél (200 m/min, 500 m/min, 

800 m/min, 1100 m/min, 1400 m/min) készített mintafelületek vizsgáltam meg. A vizsgálatok során 

referencia paraméterként a Rapid Form szoftverben mért jellemzőkkel kiszámított helyettesítő 

kúptesteket alkalmaztam. Az elemzési műveletben összesen 223 darab kitöredezést vizsgáltam meg. 

6.4. A kidolgozott vizsgálati módszerrel végrehajtott mérések eredményei 

Az általam kidolgozott mérési elv koncepciója alapján kidolgozott vizsgálati módszerrel mértem le 5 

különböző gránit tábla esetében összesen 25 mintafelületet, majd a mérési eredményeket 

felhasználva elemeztem a vizsgálati módszer által kapott eredmények pontosságát. Az elemzések 
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alapvető kérdése az volt, hogy a vizsgálati módszer alkalmazásával kapott közelítő ikerkúpok milyen 

hibaszázalékkal adják vissza a referenciaértékként használt, a Rapid Form szoftverben kapott méretek 

alapján létrehozott helyettesítő testek térfogatait. A statisztikai elemzés során vizsgáltam összesítve a 

223 kitöredezést, az egyes mintafelületeken mérhető összesített térfogatok hibaszázalékait, valamint 

az egyes gránit típusokra szétválasztott kúptestek arányosságait egyaránt. Ezen diagramokat és 

statisztikai számításokat részletesen a 3. számú mellékletben lehet megtalálni.  

A 223 adatot számba vevő statisztikai elemzés eredményét mutató diagram a 70. ábrán látható. Az 

elemzés során megvizsgáltam, hogy a mérési elv alapján alkotott vizsgálati módszerrel meghatározott 

jellemző paraméterekkel számított ikerkúp térfogatoknál milyen mértékű százalékos eltérést lehet 

tapasztalni, a Rapid Form szoftverben mért adatok alapján számított kúptest térfogatokhoz képest. A 

diagram alapján elmondhatjuk, hogy a Keyence szkennert alkalmazó vizsgálati folyamat a Rapid Form 

rendszerhez képest kis mértékben felülbecsli a helyettesítő kúptestek térfogati értékeit. Ezt a 

felülbecslést a diagramban szereplő normál eloszlás csúcsa, az eloszlás várható értéke mutatja be, 

ami jelen esetben 104,6%. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálati módszer alkalmazásával az elméleti 

kutatásokhoz használt mérési eljáráshoz képest átlagosan 4,6%-kal nagyobb kúptest térfogatokat 

tudunk számítani. Ezen felülbecslés bár soknak tűnik, de a kitöredezett térfogatok ismeretében 

látható, hogy csupán néhány század köbmilliméteres a hiba, ami adódhat a profilmérő és a mozgató 

egység összesített pontatlanságából, illetve akár a digitalizálandó kőél és a profilmérő közötti 

minimális szöghibából is. A statisztikai számítások eredményeképpen elmondható, hogy a becslés 

során 95%-os valószínűséggel az adatok 2,643%-on belüli konfidencia intervallumba esnek. Mivel az 

intervallum megfelelően szűk (az 5%-os hibahatáron belül esik), ezért kijelenthető, hogy a módszer 

megfelelő pontosságú. A vizsgálati eredmények normál eloszlást követnek, mely eloszlás szórása 

20,13%. A statisztikai elemzések megmutatták, hogy a vizsgálati módszerrel hatékony mérést lehet 

megvalósítani. 

 

70. ábra: Vizsgálati módszer összehasonlítása az elméleti mérési eljárással kapott eredményekkel 

Az eloszlási görbék az egyes gránittípusokra elkülönített értékek összehasonlítása esetében hasonló 

paraméterekkel bírnak. Valamennyi kőnél kismértékű túlbecslést lehet találni. Ezen túlbecslések 
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minimális értéke a 2. számú kőnél 101,2%, a maximális érték pedig a 3. számú gránit típusnál 109,8%.  

A konfidencia intervallumok átlagosan kétszer akkorák lettek, mint az összesített táblázat esetében, 

de ezen értékek még mindig a megfelelőségi határértéken belül helyezkednek el. A kiszámított 

szórási értékek minden esetben 20% alattiak.  

A 71. ábrán azon gyakorisági függvényt lehet látni, amelynél az összehasonlítandó paramétereknek a 

mérési eljárás koncepciója által kidolgozott vizsgálati módszer és az elméleti kutatásokhoz használt 

mérési megoldás közötti százalékos eltéréseket hasonlítja össze, a mintafelületek 45 mm-es hosszára 

vetítve. Ez azt jelenti, hogy jelen esetben az elemzésnél figyelembe vett értékek a 45 mm-es vizsgálati 

tartományban található valamennyi kitöredezés által generált térfogatcsökkenést helyettesítő 

kúptestek összesített térfogatainak értékei. Ez az elemzés azért érdekes, mert – mint azt kifejtettem 

az előző fejezetben is – elsődlegesen nem az a célom, hogy az egyedi kitöredezéseknél minden 

esetben nagy pontosságot érjek el a közelítő kúptestek térfogatainak számításaiban, hanem hogy a 

vizsgálati tartományokban hatékony és pontos közelítéseket tudjak elérni. Ezen diagram adja tehát 

azon tényleges eredményt, amely megmutatja, hogy a vizsgált 45 mm-es hosszon milyen hibával 

tudjuk meghatározni a Keyence profil szkenner alkalmazásával meghatározott kúptest térfogatokat, 

az elméleti kutatások során használt módszerhez képest. 

 

71. ábra: Mintafelületek összesített kúptest-térfogatainak összehasonlítása 

A statisztikai elemzések eredményeképpen elmondható, hogy a 45 mm-es vizsgálati tartományban 

mért kúptest-térfogatok összegek összehasonlítása alapján felrajzolt gyakorisági függvény normál 

eloszlást követ, melynek várható értéke 100,2%. Ez egy kiemelten pontos helyettesítést bizonyít. A 

becslés során 95%-os valószínűséggel a mért értékek 7,646%-os konfidencia intervallumon belülre 

esnek. Ez az érték ugyan az 5%-os kiemelten megfelelő tartományon kívül esik, de a kis térfogati 

értékek okán hatékony helyettesítésnek értékelhetjük. Az eloszlási függvény szórása 19,51%. 

Az 3. számú mellékletben részletezett statisztikai elemzések megmutatták, hogy az általam 

kidolgozott mérési eljárás koncepciója alapján kifejlesztett vizsgálati módszerrel a helyettesítő 

kúptestek térfogati számításainál ugyan rosszabb eredményeket kapunk, mint a Rapid Form által 

megvalósított, az elméleti kutatásokhoz használt eljárás során, azonban az eloszlásfüggvények 
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paraméterei alapján elmondhatjuk, hogy ezen eljárással is hatékony vizsgálatokat tudunk 

végrehajtani. 

6.5. A kidolgozott mérési elv elemzése 

A 6. fejezetben részletezett mérési elvvel tehát az ipar számára is alkalmazható, gyors és egyszerű, 

mégis nagy pontosságú eredményeket lehet generálni a mart gránit felületek éleinek objektív 

minősítését végző, az átlagos élkitöredezési mértéket meghatározó mérőszám esetében a közelítő 

kúptest térfogatának meghatározásához. A mérési elv jóságának megállapításánál alapvetően három 

dolgot kell elemezni: a vizsgálati módszer gyorsaságát, az alkalmazandó egységek beszerezhetőségét 

és költségeit, valamint a mérési eredmények pontosságát.  

A mérési elv hatékonyságának első vizsgálandó paramétere a módszer gyorsasága. A kutatásaim 

során komoly tapasztalatra tettem szert mindkét mérési eljárás alkalmazásával végrehajtott mérések 

és kiértékelését sebességét illetően. Az elméleti kutatásokhoz használt megoldás során a mart 

gránitfelületek éleinek szkennelése gránit elemenként 30 percet vett igénybe. 1 marási sorozat és a 

sorozatban szereplő 5 különböző gránit tábla esetén az összesített szkennelési időtartomány: 150 

perc. Ebbe az időbe beletartozik a gránit táblák NC gépre történő felhelyezése, a szkenner beállítása 

és a tényleges szkennelési művelet végrehajtása egyaránt. A Rapid Form szoftverben végzett munka 

(felületekre háromszögháló illesztése, kitöredezések szétválasztása, kitöredezés által generált 

térfogatveszteség negatív testének előállítása, paraméterek meghatározása, helyettesítő kúptestek 

térfogatainak számításai) 1 kitöredezésre lebontva 10 percet vett igénybe. Ez az 1. marási sorozat 

223 kitöredezésénél összesen 2230 perces munka volt. A vizsgálatok összesített időtartománya 

tehát: 2380 perc. 

A mérési elv koncepcióját alapul véve kidolgozott vizsgálati módszerrel a letapogatási idő nagyon 

kevés, gránit táblánként mindössze 10 percig tartott. Ez a 10 perc állt egy nagyjából 8 perces 

beállítási műveletből és a szkennelés nem egészen 2 perces időtartományából. Az 1. marási sorozat 5 

gránit táblája esetén tehát a szkennelési időszükséglet összesen 50 perc volt. Az egyes kitöredezések 

jellemző paramétereinek a mérése és az adatok alapján a helyettesítő kúptest megalkotása átlagosan 

4 percet vett igénybe. 223 élkitöredezés esetében az összesített kiértékelési időtartomány 892 perc 

volt. Összesítve az időket elmondhatjuk, hogy a mérési eljárás koncepciója alapján készített vizsgálati 

módszerrel a teljes mérési időszükséglet 942 perc volt. 

Az előző két bekezdés alapján elmondhatjuk, hogy az ipari igényekhez kidolgozott mérési elv alapján 

megalkotott vizsgálati módszerrel jelentős mértékben kisebb időszükséglettel tudtam megoldani 

ugyanazt a feladatot, mint az elméleti kutatásokhoz használt megoldással. 

Az alkalmazandó egységek beszerezhetőségével és költségeivel kapcsolatban végzett elemzéseim 

során számba vettem mindkét mérési megoldást. Az elméleti kutatásokhoz alkalmazott módszer 

esetében a mart gránitfelületek éleinek digitalizálásához egy vörös fényű, Scantech típusú szkennert, 

míg az egység mozgatásához egy CNC vezérlésű szerszámgépet alkalmaztam. A szkenner 

mozgatásánál sokkal egyszerűbb mechanizmust nem lehet alkalmazni, ugyanis a digitalizáló rendszert 

kis lépésközönként végig kell futtatni az él mentén, tehát a Scantech lézerszkennert az él 

digitalizálásához nagy számú és egymással merőleges irányú lineáris interpolációra van szükség. A 

kitöredezések által generált térfogatveszteségeket közelítő ikerkúp térfogatának számításához 

szükséges jellemző paraméterek meghatározásánál a személyi számítógépen futtatható Rapid Form 
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szoftvert kellett alkalmaznom. Ez a szoftver általánosan alkalmazott megoldás a reverse engineering 

folyamatok megvalósításánál. Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az elméleti kutatásokhoz 

használt mérési megoldáshoz mindenképpen szükségünk van egy vezérléssel ellátott szerszámgépre, 

vagy mozgató mechanizmusra, egy vörös fényű szkennerre, valamint egy személyi számítógépen 

futtatható szoftverre. 

A mérési elv alapján kidolgozott vizsgálati módszer során a kontúrszeletek letapogatásához használt, 

kékfényű szkenner mozgatásához a kísérletek során szintén egy CNC vezérlésű megmunkáló 

központot alkalmaztam. Az él digitalizálásához azonban a Keyence profilmérő egységet elegendő egy 

alkalommal végigvezetni az él mentén, így nem szükséges bonyolult vezérléssel ellátott szerszámgép 

alkalmazása, bőven elegendő egy olyan egyszerű mozgató mechanizmus, amely egy mikrovezérlő 

által működtetett léptetőmotor segítségével az általunk meghatározott távolságonként lépteti a 

szkennert. A kiértékeléshez a Keyence szkenner saját szoftverét alkalmaztam, így nem volt szükség 

egy további kiértékelő szoftver beszerzésére. 

Az eszközök beszerezhetőségének és költségének elemzése során arra a következtetésre jutottam, 

hogy a mérési elv alapján kidolgozott vizsgálati módszert kisebb anyagi ráfordítással és egyszerűbb 

eszközökkel lehet felépíteni, mint az elméleti kutatásokhoz használt megoldást. Természetesen 

mindkét módszert lehet más egységekkel is alkalmazni, így szélsőséges esetben meg is fordulhat a 

tendencia, de általánosságban elmondható, hogy az ipari igényeket jobban kielégíti ezen oldalról is a 

mérési elv alapján kidolgozott vizsgálati módszerem. 

A harmadik elemként meghatározott mérési pontosságot a 6.4. fejezetben részletesen ismertettem. 

A mérési eljárásom alapján kidolgozott vizsgálati módszer alkalmazásával kiszámított kúptest 

térfogatok hibaszázalékának szórásának mértéke nagyon hasonló volt a Rapid Form használatával 

számított térfogatok alapján megrajzolt eloszlási függvények értékeivel. A becslés során 95%-os 

biztonsággal számított konfidencia intervallumok értéke esetében azonban jelentősen rosszabb 

értéket kaptam a gyakorlati alkalmazásra kidolgozott vizsgálati módszer esetében, mint az elméleti 

kutatásokhoz használt algoritmusnál. Ez a különbség majdnem hétszeres volt, azonban ez a 

különbség természetes, hiszen míg az elméleti kutatások során alapvető követelmény a lehető 

legnagyobb pontosság, addig egy ipari alkalmazásnál a mért és számított értékek hibáinak minden 

esetben az adott cég által meghatározott tűréseken belül kell maradnia, ami a legtöbb esetben nem 

egyezik meg a lehető legnagyobb pontosság elérésével. Közismert tény, hogy minél pontosabb 

eszközt, vagy rendszert szeretnénk előállítani, a gyártási és működtetési költségek annál magasabbak 

lesznek. Az ipari alkalmazhatóságnál azonban magas prioritáson szerepel a kedvező ár és a gyors 

megtérülés, így az elemzés ezen pontjának összefoglalásaként kijelenthetem, hogy ugyan 

egyértelműen pontosabb az elméleti kutatásokhoz kidolgozott mérési módszerem, a mérési elv 

alapján kifejlesztett vizsgálati eljárás is tökéletesen megállja az helyét abban az esetben, ha az adott 

ipari vállalat által megfogalmazott pontossági igényeknek a rendszer megfelel.  

6.6. Eredmények 

A fejezetben ismertettem kutatásaim azon fázisát, amelynek során egy olyan mérési elvet dolgoztam 

ki, ami alapján olyan vizsgálati módszereket lehet kifejleszteni, amik a mart gránitfelületek éleinek 

objektív minősítését végző mérőszámokat az ipari elvárásoknak megfelelő módon gyorsan és 

egyszerűen tudják számítani. A mérési elv esetében meghatároztam azon eszközöket, amelyek 

szükségesek a mart gránit-élek kontúrszeleteinek letapogatásához és ezen kontúrok kiértékeléséhez, 
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valamint a vizsgálati folyamathoz kidolgoztam egy olyan döntési folyamatábrát, amelynek az 

alkalmazásával hatékonyan lehet kifejleszteni azon szoftvereket, amelyek a kitöredezett 

kontúrszeleten mért jellemző paraméterek alapján kiszámítják az átlagos élkitöredezési mértéket és 

a maximális élkitöredezési mélységet a vizsgált éltartományban.  

Jelen fejezetben megismert mérési elv kidolgozásánál alapvető célom volt, hogy a mart 

gránitfelületek éleinek vizsgálatához az ipar számára is elérhető és hasznos megoldást találjak, 

ugyanis egy doktori kutatás csak abban az esetben lehet igazán sikeres, ha az elméleti kutatási 

eredmények mellett a gyakorlati megvalósításra is megoldást találunk. 
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7. Átlagos élkitöredezési mérték technológiai vizsgálatai 

A mart gránitfelületek éleinek objektív minősítését megvalósító mérőszámrendszer megalkotását, a 

közelítő test kidolgozását és az ipar számára is hatékony mérési elv kifejlesztését követően 

kutatásom utolsó nagy fejezete az átlagos élkitöredezési mértéket meghatározó mérőszám 

technológiai jellegű vizsgálata volt.  

7.1. Problémafelvetés 

Kutatásaim során nagyon fontos szempontnak tartottam a vizsgálatok eredményeinek ipari 

hasznosíthatóságát. A marással előállított gránit felületek éleinek objektív minősítéséhez szükséges 

mérőszámok kidolgozása is maradéktalanul megfelel ezen követelménynek, azonban mindenképpen 

érdemes továbblépni a korrekt minősítési rendszer megalkotását követően a mart gránitfelületek 

éleinek átlagos élkitöredezési mértékének javítási lehetőségei irányába is. Az átlagos élkitöredezési 

mérték esetében ugyanis jogos kérdésként merülhet fel az, hogy ha tudjuk objektíven minősíteni a 

gránit éleket, akkor milyen módokon lehet csökkenteni ezen mérőszámot annak érdekében, hogy a 

gyártó teljesíteni tudja a vevő által meghatározott igényeket. 

A különböző gyártási technológiák vizsgálatakor első lépésben érdemes elemezni az adott 

technológia környezetét és megtalálni azon paramétereket, amelyek változtatásának hatására 

előreláthatólag a legnagyobb mértékben javítani lehet az adott megmunkálási móddal előállított 

termék valamely jellemzőjét. Kutatásomban a nemzetközi szakirodalmak  elemzése során azt a 

következtetést vontam le, hogy a mart gránitfelületek éleinek átlagos kitöredezési mértékét 

várhatóan jelentős mértékben tudja befolyásolni a megmunkálás során a szerszámnál alkalmazott 

vágási sebesség. Ezen megállapítás eredményeképpen, első technológiai jellegű vizsgálatomat a 

marási folyamat során alkalmazott vágósebességnek az átlagos élkitöredezési mértékre gyakorolt 

hatását elemeztem. A gránit anyagok inhomogén szemcseszerkezetéből kiindulva feltételeztem, hogy 

ha találok is jellemző tendenciát az átlagos élkitöredezési mérték változásában, ez a tendencia 

valószínűleg nem lesz folyamatos, találni lehet a monotonitás megszakadását jelző értékeket. Ennek 

megfelelően megvizsgáltam azt is, hogy a gránit termékek esetében melyek azok a jellemző 

paraméterek, amelyek döntően befolyásolhatják az átlagos élkitöredezési mérték változását, gránit 

anyagok marása esetén. 

A másik technológiai jellegű vizsgálatom elsődleges célja az volt, hogy megvizsgáljam, létezik-e 

kapcsolat a mart gránitfelületek éleinél mért átlagos kitöredezési mérték és ugyanezen 

mintafelületen meghatározott átlagos felületi érdesség változásai között akkor, ha a módosított 

paraméter a megmunkálási sebesség. Ezen vizsgálat azért lényeges, mert pozitív eredmény esetén, 

amennyiben egy megmunkálási folyamatban valamilyen okból változtatni szeretnénk a 

megmunkálási sebességen, az átlagos felületi érdesség változásának mérése alapján következtetni 

lehetne a mart gránitfelületek éleinek átlagos kitöredezési mértékbeli változására. Ez a tény azért 

lenne nagyon lényeges, mert a különböző kőtípusok felületének vizsgálatára hosszú évek óta 

alkalmazott, komoly információs háttérrel és tapasztalattal rendelkező eszközök állnak a felhasználók 

rendelkezésére, míg a kövek élkitöredezési minősítésére jelen doktori dolgozaton túl nem találni 

hatékony mérési megoldást. Amennyiben azonban bebizonyosodik, hogy van kapcsolat 

gránitfelületek esetén az átlagos felületi érdesség és az átlagos élkitöredezési mérték között, jelentős 
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mértékben megnövekszik azon közvetett mérési lehetőségek száma, amelyek alapján következtetni 

lehet a mart gránit élek várható minőségére. 

7.2. Élkitöredezések keletkezésének elmélete 

A különböző természetes kőtípusoknál, így a gránitoknál is a marási folyamat során az élek 

kitöredezésének mértékével kapcsolatban az elsődleges tényező a gránit anyagok szövetszerkezete. 

A szövetszerkezeti jellemzők közé lehet sorolni az adott kőtípust felépítő ásványok típusait, azok 

törési tulajdonságait, keménységi értékeiket. A gránit anyagokat alkotó legfőbb ásványtípusokat és az 

adott szemcse általános törési jellegzetességét részletesen ismertettem a 4.1. fejezetben. Szintén 

ebben a fejezetben került bemutatásra az általánosított kőzetmodell alapján a gránit anyagok 

tulajdonságait befolyásoló paraméterek függvénykapcsolatai [135]. Az általánosított kőzetmodell 

alapján három fő tényezője van a gránit anyagok tulajdonságainak. Az első a kőzetalkotók 

tulajdonságai (ide sorolhatók az imént említett törési tulajdonságok, a keménységi értékek), a 

második a kőzetalkotók közötti kötés tulajdonságai, a harmadik pedig azon hatások, amelyek az 

anyag kialakulása során, vagy a kialakulást követően érték a kőzetet. A második tényező is fontos 

eleme az élkitöredezési mérték kialakulásának, hiszen minél nagyobb ez az erőhatás, annál 

nehezebben válnak szét egymástól a szemcsék, a marási folyamat hatására. A harmadik paraméter 

esetünkben egyértelműen a megmunkálási környezetre utal, tehát az általánosított kőzetmodell is 

figyelembe tudja venni az anyagleválasztás technológiai jellemzőinek változásait.  

Az élkitöredezések keletkezésének elemzése során érdemes párhuzamot vonni a felületi érdességek 

kialakulásának folyamatával. A marási folyamatok során fellépő erőhatások ugyanis pontosan 

ugyanúgy hatnak a különböző rideg anyagok, így a természetes kövek éleit képező szemcsékre, mint 

azon ásványokra, amelyek a felületet alkotják. Egyetlen különbség, hogy míg a felületet alkotó 

szemcsék esetében a megmunkálási síkban a szemcsét minden oldalról körbeveszik más anyagi 

elemek, addig az éleket képző ásványoknál a szemcse az él külső oldalán nem csatlakozik más 

elemhez. Azonban minden más paraméter, így az ásványok közötti kötőerők, a szemcsék törési 

jellemzői és a megmunkálás során fellépő erőhatások azonosnak tekinthetők mindkét mérhető 

jellemző esetében. Ezt a feltételezésemet mérésekkel megpróbáltam alátámasztani is, az 

eredményeket és a következtetéseket részletesen a 7.5. fejezetben ismertetem. 

A különböző anyagok megmunkálásánál kiemelt szerepe van a megfelelően meghatározott vágási 

sebességnek. Marási folyamatoknál a vágósebességen a szerszám kerületi sebességét értjük [142]. 

Bali [143] könyvében a tényleges felületi érdesség meghatározásánál azt taglalja, hogy az értéket 

meghatározó tapasztalati összefüggés tartalmazza mindazon paraméterek hatását, amelyek 

jelentősnek tekinthetők a felületi érdesség kialakulásánál. A tényleges felületi érdességet kiszámító 

tapasztalati képlet a következő: 

𝑅𝑧 = 𝐶𝑅 ∙ 𝑣𝑧 ∙ 𝑠𝑥 ∙ 𝑟µ 

A fenti egyenletből látszik, hogy alapvetően három paraméter határozza meg a mart felület tényleges 

érdességét. A tapasztalati úton meghatározott konstanst (Cr) követően az első paraméter a 

vágósebesség (v), a második az előtolási érték (s), míg az utolsó elem a szerszám csúcssugara (r). A 

témában található szakirodalmakban található kutatási eredmények alapján [27, 37, 54, 55, 56] jelen 

kutatásaim alatt a vágósebesség hatását kezdtem el vizsgálni. 



82 

 

7.3. A megmunkálási sebesség átlagos élkitöredezési mértékre gyakorolt hatásának 

elemzése 

A statisztikai elemzésekhez rendelkezésemre állt a 4. fejezetben részletesen ismertetett 5 darab, 

különböző átlagos szemcseméretekkel rendelkező gránit tábla. Mindegyik táblán 5-5 mintafelület 

volt található. Az egyes mintafelületek előállítása során a technológiai paraméterek közül kizárólag a 

vágósebességet módosítottam. A gránit tömbökön található mintafelületek 200 m/min, 500 m/min, 

800 m/min, 110 m/min és 1400 m/min vágósebességi értékekkel kerültek előállításra, a 4. fejezetben 

ismertetett megmunkálási környezetben. Három marási sorozatot készítettem el a meghatározott 

értékekkel. A marási műveletelemeket követően a statisztikai elemzés során részletesen vizsgáltam 

az egyes kövek esetében a megmunkálási sebességnek az átlagos élkitöredezési mértékre gyakorolt 

hatását.  

A statisztikai elemzéseket a MiniTab 15 szoftver segítségével végeztem el. A program alkalmazásakor 

készítettem lefutási diagramokat, generáltam konfidencia intervallum-tartományokat és predikciós 

sávokat az egyed lefutási görbékhez, illetve ANOVA analízis segítségével megvizsgáltam, hogy a mért 

pontokra illesztett másodfokú regressziós görbe mennyire szignifikáns a mérési eredményekkel. A 

konfidencia intervallumok generálása során az alapvető cél az volt, hogy az egyes kövek esetében 

90%-os valószínűség mellett lássuk, hogy azonos paraméterekkel végzett mérési sorozatok esetén 

generált regressziós görbe várhatóan milyen tartományon belül esne [144]. A predikciós sáv 

segítségével pedig megmutathatóvá vált, hogy egy jövőbeli mérés során 90%-os valószínűséggel 

milyen tartományon belül fognak esni a mért értékek. A diagramoknál piros szaggatott vonallal 

jeleztem a konfidencia intervallum határait, zöld szaggatott vonallal pedig az adott görbére érvényes 

predikciós sávot. 

 

72. ábra: 1-es gránit tábla mért eredményeinek statisztikai kiértékelése 

A diagramokat elemezve elmondhatjuk, hogy valamennyi gránit típus esetében a vágósebesség 

növelésének hatására az átlagos élkitöredezési mérték folyamatosan csökkenő tendenciát írt le. 

Valamennyi kő esetében ez a tendencia az 1100 m/min körüli megmunkálási sebességtartományig 
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érvényes. Ezen tartományt követően azonban bizonytalanságot lehet felfedezni a további 

változásokat illetően. Az 1-es (72. ábra) és az 5-ös kő (74. ábra) esetében a vágósebesség további 

növekedésének hatására a folyamat megváltozik és élkitöredezési mérték-növekedés tapasztalható. 

A regressziós görbe ezen „visszakunkorodása” generálódhat akár a szerszám kopásából, a szemcsék 

méretéből és törési tulajdonságaikból egyaránt. Azon kövek esetében, ahol a szerszám 

alkalmazhatósági tartományának felső hatásához közeli, nagy vágósebességek esetében átlagos 

élkitöredezési mérték-romlás következett be, a minősítő mérőszám minimumát nagyjából az 1100 

m/min körüli tartományban lehet megtalálni. Ezt a sebességtartományt nevezhetjük felső 

határsebességnek. Gyurós István ipari szakemberrel elemezve a diagramokat azt az információt 

kaptam, hogy a cégüknél ezzel a szerszámtípussal szintén ezt a sebességtartományt tartják 

optimálisnak a gránitok megmunkálásánál. A statisztikai elemzés során készített diagramok tehát 

alátámasztják az ipari tapasztalat alapján meghatározott, optimális vágósebességi értékeket. A 2-es, a  

3-as és a 4-es gránit típus diagramjain nem tapasztalható tendenciaváltozás a nagyobb vágósebességi 

tartományokban, tehát ezen vizsgálatok során elmondhatjuk, hogy a teljes megmunkálási 

sebességtartományban folyamatos az átlagos élkitöredezési mérték csökkenése. Az 1100 m/min 

feletti sebességtartományban mért átlagos élkitöredezési mértékbeli változások trendjében 

tapasztalható bizonytalanságot alátámasztják a mért adatokhoz számított predikciós sávok és 

konfidencia intervallumok tartománybeli növekvő sávjai. Az egyes kövekhez tartozó lefutási 

diagramokat és a statisztikai számítások eredményeit tételesen a 4. számú mellékletben lehet 

megtalálni.   

A diagramokat további elemzésnek és ANOVA analízisnek való alávetést követően elmondhatjuk, 

hogy a variancia-analízis szerint az 1-es, a 3-as, a 4-es és az 5-ös kő esetében a szignifikancia 

együttható értéke olyan alacsony, hogy egyértelmű kapcsolat van az átlagos élkitöredezési mérték 

változása és a változáshoz rendelt, másodfokú regressziós görbe között. Ez az érték az 1-es kő 

esetében (72. ábra) P=0,015, ami azt jelenti, hogy mindössze 1,5% az esély arra, hogy az alkalmazott 

regressziós görbe nem szignifikáns az átlagos élkitöredezési mérték változásával. Ez a szignifikancia a 

3-as kő esetén P=0,006, a 4-es kőnél P=0,024, míg az 5-ös kőnél P=0,053. A variancia analízis során az 

egyetlen gránit típus, amelynél az együttható értéke a határértékeken kívül esik, a 2-es számú kő (73. 

ábra). A diagram elemzése alapján kijelenthető, hogy valószínűleg a kimondottan lapos regressziós 

görbét a második mintafelületeken mérhető relatíve alacsony értékek generálták. Ezen alacsony 

értékeket valószínűleg a heterogén szemcseszerkezet okozta, ugyanis a két mintafelület egyazon 

táblára készült el (két külön vizsgálati fázisban) és az élnél egy mélységében kiterjedt olyan 

ásváncsoport volt, amely törési tulajdonságaiból adódóan kis Mátl értékeket adott.  Az ANOVA analízis 

elvégzése és a regressziós görbék vizsgálata során azonban azt a következtetést is le lehet vonni, 

hogy a közelítő görbék átlagosan relatíve nagy távolságokra találhatóak a mért adatokhoz képest. Ez 

a jellemző elsősorban a különböző gránit anyagok nagyfokú inhomogenitásából adódhat, de más 

tényezők (pl. szerszámhiba, rezgések) is befolyásolhatják ezt a nagymértékű szórást. A befolyásoló 

paraméterekről általános elemzés található a fejezet második részében, de az egyes változók 

hatásának mértékéről csak egy jövőbeli kutatás adhat majd részletes tájékoztatást. 



84 

 

 

73. ábra: 2-es gránit vizsgálatának regressziós görbéje 

 

74. ábra: 5-ös gránit statisztikai elemzése 

A vágósebesség átlagos élkitöredezésre gyakorolt hatását mart gránitfelületek esetében elemezve 

tehát elmondhatjuk, hogy a megmunkálási sebesség növekedésének hatására az átlagos 

élkitöredezési mérték folyamatosan csökken egészen az 1100 m/min körüli határig bezárólag. A 

további vágósebesség növekedés során azonban a tendenciabeli változásoknál bizonytalanság 

tapasztalható, egyes gránit típusok esetében további mérték csökkenés mérhető, míg más 

kőzettípusoknál stagnálás, vagy kismértékű növekedés látható. A regressziós görbék esetenkénti 

minimuma továbbá hasonlóságot mutat az ipari alkalmazás során, tapasztalat útján meghatározott 

optimális megmunkálási sebességi értékekkel.  
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A fejezetben megismerhettük a kutatás keretén belül vizsgált gránit típusok esetén a megmunkálási 

sebesség átlagos élkitöredezési mértékre gyakorolt hatását. A diagramok alapján egyértelműen 

levonható következtetések megfogalmazását követően érdemes elemezni a regressziós görbékhez 

tartozó konfidencia intervallumok és predikciós sávok tulajdonságait. Az egyes diagramokon látható, 

hogy a regressziós görbéhez képest milyen távolságra helyezkednek el a mért értékek. A konfidencia 

intervallum és a predikciós sáv méretét nagymértékben befolyásolja a közelítő görbének az egyes 

mért pontokhoz való távolsága. A diagramokhoz tartozó statisztikai elemzés eredményeit (4. számú 

melléklet) elemezve elmondhatjuk, hogy a 3-as és 5-ös számú kövek esetében jóval kisebb a 

regressziós görbéhez képest az egyes mért pontok átlagos távolága, mint a többi gránit típus 

esetében. A legnagyobb, az előző kövekhez képest majdnem háromszoros távolságértéket pedig a 2-

es számú gránit esetében tapasztalhatunk. Nagyon érdekesek ezek az eredmények akkor, ha 

megvizsgáljuk, hogy az egyes gránit típusok melyik átlagos szemcseméretű osztályba sorolhatóak. Az 

3-as és 5-ös számú gránit az 1 mm alatti átlagos szemcseméretekkel rendelkező két csoport 

képviselője, míg a 2-es számú kő a legnagyobb átlagos szemcséket tartalmazó gránitok osztályából 

került ki. Ezen vizsgálati eredmény alapján kijelenthető, hogy arányosság fedezhető fel a gránit 

anyagokat alkotó szemcsék átlagos mérete és az átlagos élkitöredezési mérték változása során a mért 

adatok konfidencia intervallumainak és predikciós sávjainak nagysága között. Minél nagyobbak 

ugyanis a gránitot alkotó ásványok, annál nagyobb szórás tapasztalható a mért értékeknél akkor, ha 

vizsgáljuk a növekvő vágósebesség hatását az átlagos élkitöredezési mértékre. 

Az átlagos élkitöredezési mérték változását nagymértékben befolyásolják a kőzeteket alkotó 

ásványok egymáshoz képest eltérő törési tulajdonságai. A 4.1. fejezetben részletesen ismertettem a 

gránitokat alkotó legfontosabb ásványtípusok törési tulajdonságait. A gránitokra és általában a 

természetes kövekre általánosan jellemző a heterogén szemcseszerkezet. Ez a szövetszerkezeti 

jellegzetesség pedig magában hordozza azt, hogy az élvizsgálatok során ugyanolyan megmunkálási 

környezetben, azonos technológiai paraméterek mellett végzett megmunkálási sorozatok esetében a 

mért minősítő mérőszámok mértékei egymáshoz képest jelentős szórásokat mutathatnak. Ez a tény 

az ipar számára is problémát jelent, ugyanis a fémeknél a homogén és kisméretű szemcseszerkezet 

okán bárhol vágunk el egy munkadarabot, vagy bármelyik síkban marunk rá egy felületet, kis 

szórással hasonló eredményeket fogunk kapni egy felületet, vagy élt minősítő mérőszám vizsgálata 

során. Azonban a természetes köveknél, kiemelten a gránitoknál a szemcseszerkezet heterogenitása 

és a sokszor centiméteres nagyságú ásványok megléte miatt egy munkadarab vágásánál, vagy 

marásánál az egyes műveletelemek elemzése során a mért értékeknél minden esetben jelentősebb 

különbségeket fogunk kapni. Ez a tény jelentősen megnehezíti az egyes minősítő mérőszámokkal 

kapcsolatos, általános matematikai összefüggések felírását, éppen ezért a nemzetközi 

szakirodalomban kizárólag empirikus úton, egyes gránit típusokra specializálva lehet csak találni 

matematikai összefüggéseket. Jelen kutatás keretén belül sem cél az általános matematikai 

összefüggés megalkotása, azonban ezen fejezettel rámutathatok arra, hogy mart gránitfelületeknél a 

megmunkálási sebesség változására bekövetkező átlagos élkitöredezési mérték-módosulás 

mértékére milyen tényezők hatnak elsődlegesen. Összefoglalásképpen elmondható, hogy a minősítő 

mérőszám változására jelentős befolyással bír a gránit anyag heterogén szemcseszerkezete, a 

gránitot alkotó ásványok átlagos szemcseméretei, valamint az élt alkotó ásványi elemek törési 

tulajdonságai. 
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7.4. Az átlagos élkitöredezési mérték és az átlagos felületi érdesség közötti kapcsolat 

kutatása 

A mart gránit felületek éleinek minősítő mérőszám növekvő vágósebesség hatására bekövetkező 

változásának kutatását követően megvizsgáltam, hogy milyen kapcsolatot lehet találni az átlagos 

élkitöredezési mérték, valamint az ugyanazon mintafelületen mérhető átlagos felületi érdesség 

változó vágósebesség esetében tapasztalható tendenciái között. A 7.2. fejezetben részletezett 

hipotézisem szerint a természetes kövek marási folyamatában hasonló környezeti terhelések 

alakítják ki a mintafelületen mérhető érdességi felületet, valamint a mintafelület végén található élek 

átlagos kitöredezési mértékét. A hipotézisem bizonyításaként egy összehasonlító vizsgálatot 

végeztem el 5 különböző gránit típus esetében, 5-5 vágósebesség értékkel előállított mintafelületnél, 

összesen három alkalommal. Az így kialakított 75 mintafelületen mértem az átlagos felületi 

érdességeket, valamint a mintafelület kilépő oldalán az átlagos élkitöredezési mértéket.  

7.4.1. Átlagos felületi érdesség vizsgálata 

Az összehasonlító vizsgálatok elvégzéséhez végrehajtandó két mérési művelet közül az egyiket a 

korábbi kutatásokhoz már elkészítettem. Ez a mart mintafelületek kilépő éleinek átlagos 

élkitöredezési mérték meghatározása volt. A mintafelületek előállítását megvalósító marási 

folyamatot részletesen a 4. fejezetben ismertettem, míg a gránit él minősítő mérőszámának 

meghatározását az 5. fejezetben taglaltam.  

A kialakított mintafelületek átlagos felületi érdességének vizsgálata azonban még hátra volt, így 

utánanéztem, milyen eszköz segítségével lehet hatékonyan mérni a megmunkált kőtermékek felületi 

egyenetlenségeit. A nemzetközi szakirodalmak feldolgozása során külön alfejezetet szenteltem annak 

az eszköznek, amellyel a kutatók általánosan vizsgálták a közelmúltban a gránit, márvány és mészkő 

termékek felületének minőségét. Ez az eszköz a konfokális optikai mikroszkóp volt, amellyel teljesen 

automatizált módon megkaphatjuk a természetes kőfelületek számos minősítő mérőszámát.  

Az összehasonlító vizsgálatok elvégzéséhez a konfokális mikroszkópot a Győri Széchenyi István 

Egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszéke bocsátotta rendelkezésemre. A Tanszéken 

található ALICONA Infinite Focus típusú mikroszkóp segítségével 3 dimenziós nézetben vizsgálhatjuk 

a különböző anyagok felületi topográfiáját. A mérőműszer lehetőséget ad az általunk meghatározott 

felületi tartomány teljes beszkennelésére, majd a digitalizált felületet vizsgálva széles tárháza nyílik 

meg előttünk a különböző mérési lehetőségek területén. A berendezéssel mérni lehet a szakaszokon 

tapasztalható érdességi értékeket éppúgy, mint a felületre vetített felületi minőséget.  

Az általam használt konfokális mikroszkóp legfontosabb technológiai adatai a 8. táblázatban 

találhatóak. Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a gránitfelületekhez hatékony mérési 

eredményeket az 5× fókusszal rendelkező mikroszkóp-fejjel lehet elérni, így a táblázatban ezen 

objektívhez tartozó adatokat jelenítettem meg. 
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8. táblázat: Alicona Infinite Focus konfokális mikroszkóp technológiai adatai 

A mart gránitfelületek átlagos felületi érdességének vizsgálata során az MSZ EN ISO 25178-2:201 

szabvány [150] alapján határoztam meg a beszkennelni kívánt tartomány nagyságát. A szabvány 

szerint meghatározott, digitalizálandó terület 2,1639×5,3038 mm volt. A szkennelés során ügyelni 

kellett arra, hogy megfelelően állítsam be a digitalizálandó terület mélységét és magasságát, 

ellenkező esetben ugyanis „lyukak” maradtak a beszkennelt felületeken. Az általam kidolgozott 

mérési elv alapján minden mintafelületet három helyen mértem meg, a mintafelület belépő és kilépő 

éleihez képest 50-50 mm-re, valamint a mintafelület szimmetriatengelyében is. Az 50mm-es 

távolságokra azért volt szükség, mert ezen pozícióban a teljes fogásszélességgel dolgozott a szerszám, 

így a három mérési pozícióban azonos megmunkálási környezetet lehetett feltételezni. A beállított 

paraméterek alapján a konfokális mikroszkóp automatikusan végrehajtotta a felületi tartomány 

digitalizálását (75. ábra). 

 

75. ábra: 4-es kő felületének vizsgálata konfokális mikroszkóppal 

A felületi tartomány digitalizálását követően a konfokális mikroszkóphoz tartozó kiértékelő szoftver 

megmutatja a beszkennelt tartomány 3 dimenziós képét (76. ábra). A háromdimenziós nézetből 

továbblépve vizsgálható át a digitalizálásról készített felülnézeti kép (77. ábra). Ebben az ablakban 

lehet leellenőrizni, hogy jól állítottuk-e be a vizsgálandó felület alsó és felső síkjának koordinátáit. 

Alkalmazható objektívek ×2,5, ×5, ×10, ×20, ×50, ×100

X-Y síkbeli mozgási tér 100 mm × 100 mm

Z irányú mozgási tér 100 mm

Megengedett hőmérséklettartomány 5 C° - 40 C°

×5 objektív minimális felbontása 23,48 µm

×5 objektív maximális felbontása 3,49 µm

×5 objektív ismétlési pontossága 0,12 µm

×5 objektív minimális mérési magassága 410 nm

×5 objektív maximális mérési magassága 22 mm

×5 objektív maximális mérési területe 10000 mm²

×5 objektív minimálisan mérhető érdessége (Ra) 1200 nm

×5 objektív minimálisan mérhető érdessége (Sa) 600 nm

×5 objektív szkennelési sebessége 120 µm/s

Alicona Infinite Focus mikroszkóp technológiai adatai
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76. ábra: Konfokális mikroszkóp által készített 3D-s felületkép 

 

77. ábra: Digitalizált felület felülnézeti képe 

Az ALICONA cég kiértékelő szoftverében részletes tájékoztatást kaphatunk a különböző felület-

minősítési lehetőségekről. A vonalon értelmezett átlagos felületi érdesség meghatározásához 

segédvonalakkal határozhatjuk meg a felülnézeti képben a mérendő tartományt. Amennyiben a 

felületre vetített érdességi értékeket szeretnénk megkapni, egy kiértékelő panelra kell átlépni (78. 

ábra).  

 

78. ábra: Felületre vetített érdességi mérőszámok meghatározása 
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A szakirodalmi adatbázisokban található kutatások egy része a természetes kőanyagok felületi 

érdességének konfokális mikroszkóppal való vizsgálatakor vonalra vetített átlagos felületi érdességgel 

dolgozott [56, 57]. Ezen kutatások során azonban az elsődleges cél nem a felületi érdesség 

változásainak az elemzése volt. Azon irodalmaknál, ahol valamely megmunkálási környezeti 

paraméter változásának a felületi érdességre gyakorolt hatását vizsgálták a kutatók [54, 55, 61, 62, 

63, 65], előtérbe került a felületre vetített érdességi értékek mérése és felhasználása. A felületre 

vetített mérőszámokkal a természetes kövek esetében azért hatékonyabb dolgozni, mert a 

különböző gránitok és márványok heterogén szemcseszerkezetének eredményeképpen a vonali 

érdességi eredmények sok esetben kiemelten magas szórásokat eredményeztek [151]. A felületre 

vetített minősítő mérőszámoknál azonban akkor is szűkebb hibahatáron belüli eredményeket 

kaphatunk, ha éppen a mérési tartományunkban egy csomósan elhelyezkedő, a felületi érdességre 

komolyabb hatást gyakorló ásványcsoport van. Ezen ismeretek alapján úgy döntöttem, hogy az 

összehasonlító vizsgálataimnál a mart gránitminták esetében a felületre vetített átlagos érdességet 

(Sa) fogom alapul venni és mérni. 

7.4.2. Mérési eredmények kiértékelése 

A statisztikai elemzések során a 7.3. fejezetben ismertetett mintafelületek álltak a rendelkezésemre. 

A statisztikai vizsgálatokat a MiniTab 16 program segítségével hajtottam végre, megvizsgáltam, hogy 

az átlagos felületi érdesség változó vágósebességi értékek esetén bekövetkező változásaihoz milyen 

regressziós görbét lehet illeszteni, a választott görbének a mért értékekkel milyen mértékű a 

kapcsolata, továbbá az egyes közelítő görbék esetén meghatároztam a 90%-os biztonsággal felvehető 

konfidencia intervallumot és predikciós sávot.  

Az egyes gránit típusok esetében felvett diagramokat elemezve elmondhatjuk, hogy valamennyi 

gránit típus esetében a vágósebesség növelésének hatására az átlagos felületi érdesség folyamatosan 

csökkenő tendenciát írt le. A kőzettípusok esetében ez a tendencia az 1100 m/min körüli 

megmunkálási sebességtartományig érvényes. Ezen határértéken túli vágósebesség növekedés 

esetén a felületre vetített átlagos érdességi értékek tendenciájánál bizonytalanságot lehet felfedezni.  
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79. ábra: 1-es számú gránit átlagos felületi érdességének változása 
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Egyes közettípusoknál, így 1-es (79. ábra), 3-as és 5-ös kő esetében a tendencia megfordul és 

különböző mértékű érdességi növekedés tapasztalható. Az 1100 m/min értékű, trendfordító 

sebességértéket – hasonlóan az átlagos élkitöredezési mérték elemzése során si – felső 

határsebességnek nevezzük el. Ez az érdességi növekedés betudható a nagy kerületi sebességek által 

generált erőnövekedésnek, a rezgések nagyobb mértékű megjelenésének egyaránt. Más kőzeteknél 

(2-es (80. ábra) és 4-es számú kő) ez a „visszakunkorodás” nem tapasztalható, további érdességi 

csökkenés fedezhető fel.  
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80. ábra: 2-es számú gránit átlagos felületi érdességének változása 

A diagramokon látható mérési eredményekkel elvégzett ANOVA analízis alapján elmondhatjuk, hogy 

valamennyi kő esetében a szignifikancia együttható értéke olyan alacsony, hogy egyértelmű 

kapcsolat van az átlagos élkitöredezési mérték változása és a változáshoz rendelt, másodfokú 

regressziós görbe között. Ez az érték a 4-es kő esetében a legrosszabb, ami P=0,018 értéket jelen. 

Ezek az értékek az mutatják meg, hogy még a legrosszabb eredményt kapó gránit esetében is 

mindössze 1,8% az esély arra, hogy az alkalmazott regressziós görbe nem szignifikáns az átlagos 

élkitöredezési mérték változásával. Az elemzésről készült valamennyi diagramot és statisztikai 

eredményt az 5. számú mellékletben lehet megtalálni. 

A konfidencia intervallumok és a predikciós sávok vizsgálata során azt tapasztalhatjuk, hogy mindkét 

tartomány esetében jóval szűkebb intervallumokról beszélhetünk, mint az átlagos élkitöredezési 

mérték változását megjelenítő diagramok esetében. Ezt a jellegzetességet elsődlegesen annak 

tudhatjuk be, hogy a mart gránitfelületeken nem vonalon, hanem felületen vizsgáltam az átlagos 

felületi érdességet. A vonalon mérhető átlagos felületi érdesség valószínűleg jóval nagyobb 

szórásokat és hibaátlagokat eredményezett volna, míg a felületen mérhető értékek esetében a gránit 

termékek heterogenitásából adódó nagy szórások egy szintig kiküszöbölhetőek. 

7.4.3. Összehasonlító elemzések 

A 7. fejezetben részletesen ismertetésre kerültek az 5 különböző átlagos szemcseméretekkel 

rendelkező gránit típusnál, 5 vágósebességi értékkel kialakított mintafelületeken mérhető átlagos 
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felületi érdesség és a szerszám kilépő élén tapasztalható átlagos élkitöredezési mérték vizsgálatának 

eredményei, illetve az eredmények alapján felrajzolt diagramok. A 3 marási sorozatból számított 

átlagok alapján készített diagramok alapján elmondható, hogy a vágósebesség növekedésének 

hatására hasonló tendencia tapasztalható az átlagos élkitöredezési mérték és az átlagos felületi 

érdesség változásában a gránitanyagok marása esetén. Valamennyi diagram esetében megfigyelhető 

a vágósebesség növekedésének hatására egy folyamatosan csökkenő trend. Ez a folyamat az 1100 

m/min környékén található, úgynevezett felső határsebességig egyértelműen látszik. A határértéken 

túli sebességnövekedés esetében azonban bizonytalanságot lehet felfedezni a további 

tendenciaváltozásokat elemezve.  

 

81. ábra: 1-es kő összehasonlító diagramja 

Az 1. kő esetében nagyon szépen nyomon követhető, hogy mind az átlagos felületi érdesség (Sa), 

mind az átlagos élkitöredezési mérték (Mátl) a megmunkálási sebesség növekedésének hatására 

monoton csökkenő tendenciát ír le, majd a felső határsebesség elérését követően enyhe 

emelkedésbe kezd (81. ábra). Hasonló tendenciát találhatunk az 5-ös gránitok esetében is (6. számú 

melléklet). 

A 2-es számú gránit felület- és élminősítő mérőszámainak összehasonlítása során azt tapasztalhatjuk, 

hogy a folyamatosan csökkenő tendenciák mind a két jellemző esetében érvényesek, azonban itt 

nincs alsó minimum érték, a teljes vizsgálati tartományban folyamatos és monoton csökkenés 

jellemzi mindkét paramétert (82. ábra). Ennek oka lehet a gránitot alkotó szemcsék méretének, 

elhelyezkedésének jellemzői, de akár az is, hogy ennél a gránit típusnál a felső határsebesség, ahol a 

tendencia megfordul, a vizsgálati tartományon kívül esik. 
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82. ábra: 2-es számú gránit összehasonlító diagramja 

A vizsgálatok során egyedül a 3-as számú gránit esetében nem látható teljes mértékben megegyező 

tendencia a két minősítő mérőszám változásai között 83. ábra). Ezen kőtípus esetén ugyanis az 

átlagos felületi érdesség – hasonlóan az 1-es és 5-ös kőhöz – az 1100 m/min-es felső határsebesség 

elérésekor a folyamatosan csökkenő tendenciát megfordítva, enyhe emelkedésbe kezd, míg az 

átlagos élkitöredezési mérték – jobban hasonlítva a 2-es és 4-es kőhöz – a tendencia-fordító 

sebességi értéket túllépve sem kezd el ismét növekedni, hanem ugyan kisebb mértékben, de tovább 

csökken. Ez a megfigyelés azonban elsősorban a közelítő regressziós görbére igaz, ha ugyanis jobban 

megvizsgáljuk a mért értékeket szimbolizáló pontokat, láthatjuk, hogy valamennyi mérési sorozat 

esetében igaz az, hogy az 1400 m/min-es vágósebességi értéknél nagyobb átlagos élkitöredezési 

mértéket kapunk, mint az 1100 m/min-es tartományban meghatározott értékek, azonban a marási 

sorozatok során mért valamennyi érték jellegéből adódóan a regressziós görbe nem követi kellően 

rugalmasan a mért pontok által várható tendenciát. A 3-as kő esetében is elmondhatjuk tehát, hogy a 

felső határsebesség túllépése során a folyamatosan csökkenő tendencia mind a két mérőszám 

esetében emelkedéssé változik át. 

 

83. ábra: 3-as gránit összehasonlító diagramja 
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7.5. Kutatási eredmények a témában 

A fejezetben ismertettem azon vizsgálataim folyamatát és eredményeit, amelyek esetében alapvető 

cél volt megismerni mart gránitanyagok esetében az élek átlagos kitöredezési mértékeinek növekvő 

vágósebesség hatására bekövetkező változásait, tendenciáit, valamint összehasonlítani a gránit 

termékek felületein mérhető átlagos felületi érdesség és az átlagos élkitöredezési mérték változását.  

A statisztikai elemzések megmutatták, hogy a 200 m/min és 1400 m/min közötti vizsgálati 

tartományban a mart gránitfelületek élein mérhető átlagos élkitöredezési mérték növekvő 

megmunkálási sebesség hatására folyamatosan csökkenő tendenciát ír le, egészen egy 1100 m/min 

környékén található felső határsebességig. Ezen határon túli sebességértékeknél azonban a 

tendenciákat illetően bizonytalanságot lehet tapasztalni. Egyes gránit anyagok esetében ez a 

csökkenés tovább folytatódik, míg más gránit típusoknál a tendencia megfordul és növekedés 

kezdődik meg. Ez a növekedés adódhat a nagy megmunkálási sebesség okozta rezgésekből, illetve a 

gránit anyagokat alkotó ásványok tulajdonságaiból. A diagramok felrajzolása során másodfokú 

regressziós görbét illesztettem a mért eredményekre, majd ANOVA analízis segítségével 

megvizsgáltam a görbének a mért pontokhoz képesti szignifikanciáját. Szintén ehhez a témához 

kapcsolódóan elemeztem a regressziós görbékhez tartozó konfidencia intervallumok és predikciós 

sávok nagyságát befolyásoló tényezőket. Statisztikai elemzések kimutatták, hogy ezen sávok méretei 

arányosságban állnak a kőzeteket alkotó szemcsék átlagos méreteivel. 

A témában kidolgozott másik eredmény kiinduló tézise az volt, hogy a növekvő vágósebesség hasonló 

mértékben hat a mart gránitfelületek átlagos felületi érdességének és az átlagos élkitöredezési 

mértéknek a változásaira. A két minősítő mérőszám változásait bemutató, összehasonlító diagramok 

elemzéséből kiderül, hogy egyértelmű hasonlóságot lehet felfedezni a két mérőszám növekvő 

megmunkálási sebesség hatására történő változásainak tendenciájában. Az összehasonlító 

elemzésekből látszik, hogy valamennyi kőzettípusnál az 1100 m/min-es felső határsebességi 

tartomány eléréséig folyamatos mérőszámértékbeli csökkenés valósul meg. Ezen határon túl 

azonban a tendenciákban bizonytalanság látszik. Egyes kövek esetében a mérőszámok növekedésnek 

indulank meg, míg más esetekben további mértékcsökkenéseket lehet tapasztalni. Az elemzések 

alapján kijelenthető, hogy mart gránitfelületek esetén a 200 m/min és 1100 m/min közötti vizsgálati 

tartományban a felületre vetített átlagos felületi érdesség változásának ismeretében következtetni 

lehet az átlagos ékitöredezési mérték módosulására, csökkenő, vagy növekvő megmunkálási 

sebesség esetében.  
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8. Összefoglalás 

Doktori kutatásaim alapját egy ipari szinten is komoly problémaként számon tartott jelenség, a mart 

gránitfelületek élein keletkező kitöredezések vizsgálata adta. Az irodalmi adatok elemzése azt 

mutatta, hogy a különböző rideg anyagok élkitöredezési folyamatát kutató publikációknál nagyon 

kevés azon anyagok száma, amelyek a természetes kövek tényleges megmunkálása során keletkező 

élkárosodásokat vizsgálja. Még kevesebb irodalmat lehet találni az élkitöredezési jellemzők javítási 

lehetőségeinek területén.  

A kutatási folyamat során egyik alapvető célként egy mérőszám-rendszer kifejlesztését határoztam 

meg, amely vevőtől és gyártótól függetlenül minősíteni tudja egy mart gránitfelület élének 

kitöredezési mértékét. A jelenleg kizárólagosan alkalmazható minősítő szabványok nem alkalmasak a 

részletes minősítésre, csak az adott él megfelelőségét, vagy nem megfelelőségét képesek 

meghatározni. Az általam megalkotott matematikai modell két mérőszámból áll és segítségével 

objektíven lehet meghatározni a marási folyamaton átesett gránit felületek éleinek átlagos 

élkitöredezési mértékét és maximális élkitöredezési mélységét. Az átlagos élkitöredezési mérték 

segítségével egyértelműen meghatározhatóvá vált egy mart gránit-él élkárosodásának mértéke, míg 

a maximális élkitöredezési mélység segítségével megmondhatjuk, hogy milyen mértékű utólagos 

élmegmunkálásra van szükség ahhoz, hogy a marási folyamat eredményeképpen keletkező 

élkitöredezésekből adódó egyenetlenségek eltűnjenek.  

A mart gránitfelületek éleit minősítő, az átlagos élkitöredezési mértéket meghatározó mérőszám 

kiszámításához szükség volt egy olyan test megalkotására, amely hatékonyan képes közelíteni a 

vizsgált tartományban keletkező élkitöredezések által generált térfogatveszteséget. A feladathoz 

érdekében kiválasztottam 5 különböző átlagos szemcseméretekkel rendelkező gránit típust, majd 

valamennyi tömbön 5 különböző vágósebességgel állítottam elő mintafelületeket. Ezt a marási 

sorozatot háromszor ismételtem meg, így a vizsgálatokhoz rendelkezésemre áll összesen 75 

mintafelület. Az 5 gránit anyag kiválasztása során alapvető szempont volt, hogy a vizsgálati 

eredményeimet mart gránitfelületek esetében általánosan valamennyi gránit anyagra alkalmazni 

lehessen a jövőben. A vizsgálatok során a 75 mintafelület éleit egy Scantech lézerszkenner 

segítségével digitalizáltam, majd egy személyi számítógépen futtatható reverse engineering 

szoftverrel meghatároztam az egyes éleken található kitöredezések által generált 

térfogatveszteséget. A helyettesítő test megalkotása során számos geometriát vizsgáltam, a legjobb 

eredményeket pedig egy ikerkúp-geometria esetében kaptam. A közelítést hatékonyan megvalósító 

geometria két, egymással lapjával érintkező, ellipszis alapú negyed-kúpból áll. A témában írt 

tézisemet statisztikai elemzésekkel támasztottam alá. 

Következő feladatom egy olyan mérési elv kidolgozása volt, amelynek alkalmazásával egy adott ipari 

igényhez igazodva a jövőben olyan vizsgálati módszereket lehet kifejleszteni, melyek gyorsan és 

költséghatékonyan tudják meghatározni a mart gránitfelületek éleinek minősítő mérőszámait. Ezen 

feladat megfogalmazásakor egyértelműen az volt a cél, hogy a mély és részletes elméleti kutatások 

mellett az ipar számára is hasznos és alkalmazható alapokat dolgozzak ki és adjak át. A mérési elv 

alapján kidolgoztam egy vizsgálati módszert, amely egy Keyence típusú, kékfényű lézerszkennerből, 

egy NC megmunkáló központból, mint mozgató mechanizmusból és egy kiértékelő szoftverből állt. A 

vizsgálati módszert teszteltem is, 25 mintafelületet vizsgáltam a rendszer segítségével és statisztikai 

számítások útján elemeztem a megoldás hatékonyságát. Az idő- és költségszámítások eredményéből 
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azt a következtetést vontam le, hogy a kidolgozott mérési elv alapján kifejlesztett vizsgálati 

módszerem az elméleti kutatásokhoz használt folyamathoz képest egyértelműen gyorsabban és 

költséghatékonyabban képes a mart gránitfelületek minősítő mérőszámainak meghatározására 

abban az esetben, ha az adott ipari követelmények között nem szerepel az elméleti kutatásokhoz 

használt megoldás során kapható, kiemelten nagy pontosság. 

A gépgyártástechnológiában nem elegendő hatékonyan és pontosan megmérni egy műszaki 

tulajdonságot, legalább annyira lényeges, hogy a jellemzőt az adott célfüggvény alapján az optimális 

értékhez a lehető legközelebb tudjuk beállítani. Ezen cél érdekében nagyon fontos megvizsgálni a 

mart gránitfelületek éleinek kitöredezési minőségét meghatározó mérőszámrendszer kifejlesztésén 

túl ezen minőség javítására szolgáló lehetőségeket is. Munkám során megvizsgáltam a megmunkálási 

sebesség - mint a kőmarási folyamatra ható egyik lényeges paraméter - növekedésének hatását az 

átlagos élkitöredezési mértékre. A vizsgálat során a helyettesítő test kutatása során használt 

mintafelületek alapján elemeztem a folyamatokat. A statisztikai vizsgálatok kimutatták, hogy az 

átlagos élkitöredezési mérték a vágósebesség növekedésének hatására egy nagyjából 1100 m/min-es 

felső határsebesség eléréséig folyamatosan csökkenő tendenciát ír le, mely folyamat hatékonyan 

közelíthető egy másodfokú regressziós görbével. A felső határsebesség elérésekor pedig egyes 

esetekben kismértékű növekedés tapasztalható, míg más gránit típusoknál további, csekély 

csökkenés következik be. A statisztikai elemzések során kitértem a regressziós görbéhez tartozó 

konfidencia intervallumok és predikciós sávok méretét befolyásoló paraméterekre is. Statisztikailag 

igazoltam, hogy a mért értékek szórását egyértelműen befolyásolja a gránit anyagot alkotó ásványok 

átlagos mérete, de befolyással bír még a szemcseszerkezet heterogenitása, valamint az egyes 

ásványok törési tulajdonságai is. 

Utolsó feladatként megvizsgáltam, hogy a megmunkálási sebesség növekedése során tapasztalni 

lehet-e hasonlóságot az élek átlagos kitöredezési mértékének és a minták felületre vetített átlagos 

felületi érdességének változásai között. A cél érdekében konfokális mikroszkóppal mértem a 

mintafelületek átlagos érdességi értékeit, majd statisztikai elemzésnek vetettem alá a paraméterek 

változásait. Azt tapasztaltam, hogy a felületi érdességi értékek a növekvő megmunkálási sebesség 

hatására folyamatos csökkenő tendenciát írnak le egy körülbelül 1100 m/min-ben meghatározható 

sebességtartományig, majd a legtöbb esetben egy kismértékű növekedést lehet újra tapasztalni, de 

egyes gránitoknál a sebesség túllépését követően is érdességi csökkenésre lehet számítani. A 

tendenciát hatékonyan lehet közelíteni másodfokú regressziós görbével. Az átlagos élkitöredezési 

mérték és az átlagos felületi érdesség változásait bemutató diagramok összehasonlításánál 

egyértelműen látszik, hogy kapcsolat van a két paraméter tendenciái között. A statisztikai elemzések 

alapján kijelenthető, hogy mart gránitfelületek esetében, növekvő vágósebességi értéknél a felületre 

vetített átlagos felületi érdesség változásának meghatározásával következtetni lehet az átlagos 

élkitöredezési mérték módosulására is. 
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9. Megfogalmazott tézisek 

1. tézis [G2, G5, G6, G10, G12]: 

A gránitból készült munkadarabok minőségét alapvetően befolyásolja az élek épsége, valamint az él-

közeli felületrészek tömörsége és esztétikai értéke. Ezeket a tuladjonságokat – rideg és szemcsés 

anyagok forgácsolása után – az élkitöredezés jelensége határozza meg. 

Megalkottam azt a topológiai modellt, mely modell a részeit képező mérőszámok segítségével 

objektíven tudja minősíteni a mart gránitfelületek éleinek kitöredezési jellemzőit. A mérőszámok: 

(1) A fajlagos térfogatveszteségen alapuló átlagos élkitöredezési mérték. (2) a maximális 

élkitöredezési mélység. A mérőszámok segítségével egyértelműen meghatározható az adott 

munkadarab élének megfelelősége, illetve utólagos megmunkálás esetén az alkalmazandó 

minimális éllekerekítési, vagy élletörési méret. A megalkotott modelben található mérőszámok 

alkalmazásával a korábban kizárólag szabványok alapján történő minősítéshez képest 

részletesebb, mélyebb jellemzés valósítható meg a mart gránitélek területén.  

A modell alkalmazása által összehasonlíthatóvá váltak a különböző megmunkálási környezetben és 

technológiai paraméterekkel előállított mart gránitélek, a felhasználás igényeinek 

figyelembevételével. A modellben szereplő mérőszámok meghatározásával a mart gránittermékek 

éleinek minősítése területén egyértelmű vevői igényeket, illetve technológiai követelményeket lehet 

megfogalmazni.  

2. tézis [G3, G4, G6, G8, G14]: 

Az átlagos élkitöredezési mérték mérési adatokból való meghatározásához, szükség van egy oylan 

elemi térfogat modellre, ami a fajlagos élkitöredezettségi mutatót a mérési adatokból átlagos 

(várható-) értékhűen számíthatóvá teszi. 

Meghatároztam azt az összetett testgeometriát, amelynek számított térfogata nagy pontossággal 

és átlaghűen (várható értékhűen) közelíti a mart gránitfelületek éleinél keletkező kitöredezések 

által generált elemi térfogatveszteségeket. Kísérletekkel igazoltam, hogy a szakirodalmakban a 

rideg anyagok élkitöredezéseinek geometriai közelítésére használt negyed-ellipszoid alapú 

közelítésnél ez a geometria sokkal alkalmasabb az élkitöredezési jelenségek modellezésére. Az 

általam meghatározott ikerkúp térfogata – a negyed ellipszoidhoz hasonlóan - mindössze három 

paraméter (a kitöredezés kezdő- és végpontja közötti távolság, valamint az élt alkotó két felületen 

mérhető maximális kitöredezési mélységek) ismeretében meghatározható.  

A megalkotott virtuális geometria két, egymással lapjával érintkező, ellipszis alapú negyed kúpból áll. 

Az igazoló kísérletek során 45 mm-es vizsgálati hosszt alkalmazva azt a következtetést vontam le, 

hogy az ikerkúp geometria a természetes kövek kitöredezését az átlagos szemcseméretük szerint 

rendszerező szabvány valamennyi csoportjából kiválasztott kereskedelmi gránittípus esetében 

megfelelően helyettesíti.   
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3. tézis [G9, G11]: 

A bevezetett mérőszámok esetenkénti, az aktuális követelményekhez igazidó, konkrét 

meghatározása érdekében szükség van egy olyan általánosított mérési és számítási elvre, „keret 

rendszerre”, amely a szükséges műveleteket automatizálva megfelelő pontossággal és 

megbízhatósággal, valamint ésszerű költségek árán elvégzi. 

Kidolgoztam egy általánosított mérési-számítási elvet, amely a mart gránitfelületek 

élkitöredezéseit minősítő mérőszámok automatizált és gyors meghatározására alkalmas. A 

kidolgozott elv alapján a jövőben olyan vizsgálati módszereket lehet kifejleszteni, amely 

megoldásokkal az aktuális ipari követelményeknek megfelelően, hatékonyan mérhetővé és 

kiértékelhetővé válnak a mart gránitfelületek éleinek minősítését meghatározó mérőszámok. 

Mérési eredmények statisztikai értékelésével igazoltam, hogy a mérési-számítási elv alapján 

kidolgozott vizsgálati módszerrel a minősítő mérőszámok megfelelő pontossággal, gyorsasággal és 

elfogadható költséggel határozhatóak meg.   

A mérési elv részét képezi: 

- a mozgatáshoz és letapogatáshoz szükséges mechanikai elemek általános 

követelményrendszere; 

- a letapogatott kontúrelemeken található kitöredezési jellemzők mérése, digitalizációja és 

adatgyűjtése; 

- a mutatók értékeit számító kiértékelő eljárás algoritmusa és folyamatábrája 

A kidolgozott mérési-számítási elv általános felépítése alapján, az aktuális ipari igényeknek 

megfelelően, különböző mérési pontosságú, gyorsaságú és fajlagos költségű, automatizált mérő-

minősítő rendszer dolgozható ki. 

4. tézis [G7, G13]: 

A tapasztalatok szerint az élkitöredezés jelensége és mértéke a gránit munkadarabok marásának 

vágósebességével befolyásolható.  

Kísérletekkel igazoltam, hogy mart gránitfelületek élei esetében az átlagos élkitöredezési mérték a 

megmunkálási sebesség növekedésének hatására egy felső határsebesség eléréséig határozottan 

csökkenő tendenciát ír le. Az 1100 m/min környékén található határértéket meghaladó 

vágósebességek esetén azonban az átlagos élkitöredezési mérték további tendenciáit tekintve 

bizonytalanság fedezhető fel. A megállapítások a 200 m/min és 1400 m/min közötti vizsgálati 

tartományban érvényesek.  

Az öt különböző átlagos szemcseméretekkel rendelkező kereskedelmi gránittípus esetében végzett 

statisztikai számítások során a minősítő paramétereket és változásaikat másodfokú regressziós 

görbével közelítettem. A tendenciát értékelő diagramoknál meghatároztam a regressziós görbékre 

illesztett konfidencia intervallum és predikciós sáv mértékét befolyásoló legfőbb tényezőket, a gránit 

anyagot alkotó szemcsék átlagos méreteit, a heterogén szemcseszerkezetet, valamint az egyes 

ásványok törési jellegzetességeit. Az 1100 m/min-es értékű felső határsebesség a jelenleg az iparban 

az adott szerszámmal általánosan alkalmazott technológiai tapasztalati paraméter-értékkel egyezik 

meg. 
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5. tézis [G1, G7]: 

A gránit anyagú munkadarabok minőségét az élek épségén kívül a munkadarabok felületi érdessége 

is alapvetően befolyásolja. Fontos megmunkálási követelmény ezért az élminőség és a felületi 

minőség egyidejű megfelelősége. 

Kísérletekkel igazoltam, hogy a megmunkálási sebesség növelése esetén a mart gránittermékek 

felületein mérhető átlagos felületi érdesség (Sa) és ugyanezen felületek kilépő élein tapasztalható 

átlagos kitöredezési mérték (Mátl) változása hasonló tendenciát követ. Mind a két minősítő mutató 

egy 1100 m/min környékén található, úgynevezett felső határsebesség eléréséig határozottan 

csökkenő tendenciájú. Az 1100 m/min-nél nagyobb vágósebességi értékeknél a minősítő 

paraméterek változásai esetén bizonytalanságot lehet felfedezni. A megállapítások a 200 m/min és 

1400 m/min közötti vizsgálati tartományban érvényesek. 

Az 5 különböző átlagos szemcseméretekkel rendelkező kereskedelmi gránittípus esetében végzett 

statisztikai számítások során a mért tendenciaváltozásokat másodfokú regressziós görbével 

közelítettem. A kísérleti eredményeket feldolgozó statisztikai elemzések alapján kijelenthető, hogy 

mart gránitfelületek éleinél a növekvő vágósebesség hatására történő, felületre vetített átlagos 

felületi érdesség változásából következtetni lehet a felülethez tartozó él átlagos kitöredezési 

mértékének változására. 
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10. A témában található fejlesztési lehetőségek 

A doktori kutatásom témája egy eddig jórészt kiaknázatlan és folyamatosan fejlődő szakterületet fed 

le, így a témában jelentős számú továbbfejlesztési irányvonal található. A szűkebb értelemben vett 

témában, vagyis a mart gránitfelületek éleinek kitöredezési jellemzőinek kutatásában is több olyan 

pontot látok, amit a közeljövőben mindenképpen érdemes lenne kutatni: 

- Az egyik legérdekesebb kérdés a témában, hogy az általam megalkotott mérőszámrendszer 

esetében mekkora az a minimális vizsgálati tartomány, amelynél még a megfelelőségi 

határon belüli értékeket lehet kapni. Jelen dolgozatban 45 mm-es élhosszt vizsgáltam minden 

esetben és a statisztikai elemzésekből kijelenthetjük, ebben az éltartományban található 

kitöredezések térfogatainak átlagát (vagy akár az összegét) jól lehet közelíteni a második 

tézisben megfogalmazott helyettesítő kúptesttel. Azonban ahogy csökken a vizsgált élhossz, 

úgy kaphatnánk egyre nagyobb hibaszázalékokat a minősítő mérőszámok esetén, hiszen 

minél kisebb a vizsgálati tartomány, annál kevesebb élkitöredezés lesz megtalálható benne és 

így kisebb az esély arra, hogy különböző törési tulajdonságokkal és méretekkel rendelkező 

ásványok törési jellegzetességét is bele tudjuk vinni a számításokba. Tehát mindenképpen 

fontosnak tartom megvizsgálni, hogy mekkora az a minimális vizsgálati élhossz, ahol még a 

követelményeknek megfelelően pontos minősítő mérőszám-értékeket kapunk 

- A technológiai jellegű téziseim esetében is jeleztem már, hogy jelen kutatás során csak egy 

paraméternek, a megmunkálási sebességnek az élkitöredezés mértékére gyakorolt hatását 

tudtam megvizsgálni. Az élkárosodás mértéke azonban ezen jellemzőn túl függ az előtolástól 

és a fogásmélységtől is, tehát mindenképpen érdemes ezen technológiai paraméterek 

hatását is vizsgálni a jövőben 

- Nem csupán a technológiai környezet lehet hatással a mart gránitfelületek éleinek 

kitöredezési mértékére. A Scantech lézerszkennerrel végzett digitalizálási műveletet során 

azt tapasztaltam, hogy a szerszámnak egyértelműen meghatározható az a kilépési 

szögtartománya, ahol egyértelműen kevesebb kitöredezést lehet találni, mint a többi szög 

esetében. Érdemes lenne tehát megvizsgálni, hogy milyen szerszámmozgási stratégiákat 

kellene alkalmazni a marási megmunkálás során ahhoz, hogy minimalizálni lehessen az 

élkitöredezések számát és nagyságát. 

- A technológiai vizsgálatokat ki kellene terjeszteni a szerszámokra is. A jövőben vizsgálni 

kellene a szegmensekben található gyémánt szemcsék átlagos méreteinek hatását, a 

szegmensek számának befolyását, illetve a különböző szerszámanyagok alkalmazásának 

hatásait is. Ezen vizsgálatok nagyszámú kísérlettel párosulnának, illetve jelen doktori 

kutatáshoz hasonló mértékű statisztikai elemzésre lenne szükség 

Az imént felsorolt pontok alapján látható, hogy a témában még nagyon sok kutatási lehetőség van. 

Valamennyi irányvonal alkalmas lehet akár egy jövőbeli újabb PhD értekezés megírásához. 

Mindemellett kiemelném az egyes pontok ipari hasznosságát is, hiszen valamennyi irányvonalhoz 

tényleges ipari problémát lehet csatolni. Reményeim szerint ezen irányvonalak jelentős részét a 

jövőben személyesen is tudom kutatni, akár doktorandusz kollégákkal közösen! 
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11. Köszönetnyilvánítás 

A doktori kutatások folyamán sok segítséget és támogatást kaptam kollégáimtól és ipari 

szakemberektől, mely segítség révén sikerült minden olyan kísérletet elvégezni és eszközt alkalmazni, 

amelyre szükség volt a megfelelő eredmények eléréséhez. 

Szeretnék köszönetet mondani mindenekelőtt négy mentoromnak, nevezetesen Dr. Erdélyi Ferenc 

professzor, Dr. Horváth Mátyás professzor, Dr. Gálos Miklós professzor és Dr. Szalay Tibor 

tanszékvezető Uraknak. akik doktori kutatásaim alatt végig mellettem álltak, segítették munkámat, 

támogattak, de ha kellett, kritikusan álltak a megoldásaim előtt és javaslatokat fogalmaztak meg azok 

kijavításának irányába. Ők voltak azok a szakemberek, akikhez ha bármikor mentem, azonnal 

segítettek és minden erejükkel azon voltak, hogy a doktori kutatásaim sikeresek legyenek. Azt 

hiszem, ha ők nincsenek és nem állnak mellettem a megfelelő pillanatokban, ez a munka nem készül 

el, ezért rendkívül hálás vagyok nekik! Gálos Miklós professzor úrnak külön köszönet azért a 

rengeteg, mérnökgeológiával kapcsolatos információért, amit a doktori kutatásaim alatt kaptam tőle, 

valamint a kőmegmunkálással foglalkozó cégekkel való kapcsolatok kialakításáért. 

A doktori kutatásom során számos emberrel dolgoztam együtt, illetve az országon belül több kutatási 

intézmény és ipari cég is biztosított számomra megmunkálási és mérési időtartományokat, 

eszközöket, vizsgálati lehetőségeket. Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy bárhol jártam és segítséget 

kértem, pozitív hozzáállást és önzetlenséget tapasztaltam. Köszönetet szeretnék mondani Dr. Zsoldos 

Ibolya professzor asszonynak a Széchenyi Egyetemen található konfokális mikroszkópon való mérési 

időtartományok biztosításáért, az egyetemükön található anyagvizsgálati laboratórium 

munkatársainak a gyakorlati segítségért, a pozitív fogadtatástért és a jó hangulatért, Dr. Mátyási 

Gyulának a lézerszkenneres vizsgálatokban való közreműködéséért, Falk Györgynek, a Varinex Kft. 

vezetőjének, szintén a szkennelési műveletekben való támogatásáért, illetve a Keyence Kft-nek a 

kékfényű lézerszkenner rendelkezésemre bocsátásáért.  

Nagyon hálás vagyok Gyurós Istvánnak, a Woldem Kft. ügyvezetőjének, hogy NC vezérlésű 

kőmegmunkáló központjukon végrehajthattam a marási sorozataimat. Külön köszönet a közös 

gondolkodásért és azért a rengeteg időért, amit a dolgozat sikere érdekében feláldozott. 

Köszönöm kollégámnak és barátomnak, Dr. Laczik Bálintnak a matematikai területeken nyújtott 

segítségét, valamint a kutatások egészére jellemző pozitív, de egyben kritikus hozzáállását és 

önzetlenségét. 

Nagyon hálás vagyok demonstrátor hallgatóimnak, Kun Zsuzsannának, Igali Júliának, Ferenczy 

Annának és Hodosán Zsoltnak, akik a kutatások során mindvégig rendelkezésre álltak, segítették az 

egyes vizsgálatok megvalósulását, időt és fáradságot nem kímélve támogattak az egész folyamat 

alatt. 

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, szeretnék köszönetet mondani Évinek, a feleségemnek, aki 

diplomaszerzésem óta támogat a PhD fokozat megszerzésében és rengeteg áldozatot vállalt azért, 

hogy sikeres legyek a tudományos életben! Kívánom mindenkinek, hogy ugyanolyan rendes és 

támogató párra találjon az életben, ahogyan nekem sikerült! 
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1. melléklet : A valós kitöredezés által generált térfogat és a közelítő kúptest 

alapján meghatározott kitöredezési térfogat statisztikai elemzése 
 95%-os 

valószínűséggel 
a konfidencia 
intervallum [%] 

90%-os 
valószínűséggel 
a konfidencia 
intervallum [%] 

Normál 
eloszlás 
várható 
értéke [%] 

Szórás [%] Darab [db] 

Összes 1,405 1,179 97,96 18,15 641 

1. kő 2,906 2,438 96,69 18,40 154 

2. kő 3,519 2,953 99,68 19,99 124 

3. kő 3,258 2,734 95,04 18,58 125 

4. kő 2,997 2,515 100,9 17,67 135 

5. kő 3,367 2,826 97,48 17,44 103 

75 felületé 0,542 0,455 101,0 2,4 75 
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2. melléklet: A digitális mikroszkóppal végzett ellenőrző vizsgálatok 

eredményeinek statisztikai elemzése 

 

 

95%-os 
valószínűséggel 
a konfidencia 
intervallum [%] 

90%-os 
valószínűséggel 
a konfidencia 
intervallum [%] 

Normál 
eloszlás 
várható 
értéke [%] 

Szórás [%] Darab [db] 

Összes 
0,999 0,838 98,66 12,90 641 

1. kő 
2,853 2,394 98,25 18,06 154 

2. kő 
1,695 1,422 98,95 9,63 124 

3. kő 
1,959 1,644 97,84 11,17 125 

4. kő 
1,880 1,578 99,19 11,15 135 

5. kő 
2,117 1,777 99,22 10,97 103 

75 felületé 
2,480 2,081 99,87 10,96 75 
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3. melléklet: A mérési elv alapján kidolgozott vizsgálati módszerrel kapott 

kitöredezési eredmények statisztikai elemzése 

 

 

95%-os 
valószínűséggel 
a konfidencia 
intervallum [%] 

90%-os 
valószínűséggel 
a konfidencia 
intervallum [%] 

Normál 
eloszlás 
várható 
értéke [%] 

Szórás [%] Darab [db] 

Összes 
2,643 2,218 104,6 20,13 223 

1. kő 
7,947 6,669 105,0 29,24 52 

2. kő 
4,107 3,447 101,2 14,52 51 

3. kő 
5,834 4,896 109,8 18,83 40 

4. kő 
4,630 3,888 104,9 16,20 55 

5. kő 
4,800 4,028 102,0 12,00 25 

25 felületé 
7,646 6,417 100,2 19,51 25 
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4. melléklet: A vágósebesség átlagos élkitöredezési mértékre gyakorolt 

hatásának diagramjai és statisztikái 

 

 
 

 

 

1-es számú kő statisztikai elemzése (forrás: MiniTab 15) 
 
A regressziós egyenes: 
Ma [-] = 11,63 - 0,01466 Vágósebesség [mm/min] 
         + 0,000007 Vágósebesség [mm/min]**2 
 
S = 2,05347   R-Sq = 50,1%   R-Sq(adj) = 41,8% 
 
ANOVA analízis számai: 
 
Source      DF       SS       MS     F      P 
Regression   2   50,864  25,4322  6,03  0,015 
Error       12   50,601   4,2167 
Total       14  101,465 
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2-es számú.kő statisztikai elemzése: 
 
A regressziós egyenes: 
Ma [-] = 9,024 - 0,005290 Vágósebesség [mm/min] 
         + 0,000002 Vágósebesség [mm/min]**2 
 
S = 2,98118   R-Sq = 12,0%   R-Sq(adj) = 0,0% 
 
ANOVA analízis számai: 
 
Source      DF       SS       MS     F      P 
Regression   2   14,568  7,28379  0,82  0,464 
Error       12  106,649  8,88742 
Total       14  121,217 
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3-as kő statisztikai elemzése: 
 
A regressziós egyenes: 
Ma [-] = 4,572 - 0,003658 Vágósebesség [mm/min] 
         + 0,000001 Vágósebesség [mm/min]**2 
 
S = 0,682788   R-Sq = 57,7%   R-Sq(adj) = 50,7% 
 
ANOVA analízis számai: 
 
Source      DF       SS       MS     F      P 
Regression   2   7,6465  3,82325  8,20  0,006 
Error       12   5,5944  0,46620 
Total       14  13,2409 
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4-es kő statisztikai elemzése: 
 
A regressziós egyenlet: 
Ma [-] = 6,602 - 0,001631 Vágósebesség [mm/min] 
         - 0,000001 Vágósebesség [mm/min]**2 
 
S = 1,26836   R-Sq = 46,2%   R-Sq(adj) = 37,3% 
 
ANOVA analízis számai: 
 
Source      DF       SS       MS     F      P 
Regression   2  16,5924  8,29618  5,16  0,024 
Error       12  19,3048  1,60874 
Total       14  35,8972 
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5-ös számú kő statisztikai elemzése: 
 
A regressziós egyenlet: 
Ma [-] = 2,907 - 0,003352 Vágósebesség [mm/min] 
         + 0,000001 Vágósebesség [mm/min]**2 
 
S = 0,736764   R-Sq = 38,8%   R-Sq(adj) = 28,6% 
 
ANOVA analízis számai: 
 
Source      DF       SS       MS     F      P 
Regression   2   4,1291  2,06457  3,80  0,053 
Error       12   6,5139  0,54282 
Total       14  10,6430 
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5. melléklet: A vágósebesség átlagos felületi érdességre gyakorolt 

hatásának diagramjai és statisztikái 
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1-es számú kő statisztikai elemzése 
 
A regressziós egyenlet: 
Sa [µm] = 15,29 - 0,01697 Vágósebesség [mm/min] 
          + 0,000008 Vágósebesség [mm/min]**2 
 
S = 1,08804   R-Sq = 84,9%   R-Sq(adj) = 82,4% 
 
ANOVA analízis számai: 
 
Source      DF       SS       MS      F      P 
Regression   2  79,7642  39,8821  33,69  0,000 
Error       12  14,2059   1,1838 
Total       14  93,9701 
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2-es számú kő statisztikai elemzése 
 
A regressziós egyenlet: 
Sa [µm] = 15,71 - 0,01018 Vágósebesség [mm/min] 
          + 0,000004 Vágósebesség [mm/min]**2 
 
S = 2,09271   R-Sq = 48,6%   R-Sq(adj) = 40,1% 
 
ANOVA analízis számai: 
 
Source      DF       SS       MS     F      P 
Regression   2   49,757  24,8783  5,68  0,018 
Error       12   52,553   4,3794 
Total       14  102,310 
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3-as számú kő statisztikai elemzése: 

A regressziós egyenlet: 

Sa [µm] = 13,10 - 0,01362 Vágósebesség [mm/min] 

          + 0,000007 Vágósebesség [mm/min]**2 

 

S = 0,815410   R-Sq = 81,5%   R-Sq(adj) = 78,4% 

 

ANOVA analízis számai: 

 

Source      DF       SS       MS      F      P 

Regression   2  35,1183  17,5592  26,41  0,000 

Error       12   7,9787   0,6649 

Total       14  43,0970 
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4-es számú kő statisztikai elemzése: 

A regressziós egyenlet: 

Sa [µm] = 18,06 - 0,01638 Vágósebesség [mm/min] 

          + 0,000007 Vágósebesség [mm/min]**2 

 

S = 2,16385   R-Sq = 59,3%   R-Sq(adj) = 52,5% 

 

ANOVA analízis számai: 

 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression   2   81,823  40,9115  8,74  0,005 

Error       12   56,187   4,6822 

Total       14  138,010 
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5-ös számú kő statisztikai elemzése: 

A regressziós egyenlet: 

Sa [µm] = 10,40 - 0,007587 Vágósebesség [mm/min] 

          + 0,000003 Vágósebesség [mm/min]**2 

 

S = 0,740471   R-Sq = 71,3%   R-Sq(adj) = 66,6% 

 

ANOVA analízis számai: 

 

Source      DF       SS       MS      F      P 

Regression   2  16,3831  8,19157  14,94  0,001 

Error       12   6,5796  0,54830 

Total       14  22,9627 
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6. melléklet: Átlagos élkitöredezési mérték és az átlagos felületi érdesség 

változásainak összehasonlító diagramjai 

 
 

 
 

1. kő összehasonlító karakterisztikája 
 

 
 

2. kő összehasonlíó karakterisztikája 
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3. kő összehasonlító karakterisztikája 

 
 

4. kő összehasonlító karakterisztikája 
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