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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 idő 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 vezérlésű szerszámgépek kőmarási 

folyamatokban való alkalmazása. 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.  

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 alkalmazható 

szabványokhoz képest részletesebben és egyértelműen lehet minősíteni a mart gránitfelületek éleit. 

A modellhez kapcsolódóan meghatároztam egy virtuális geometriai alakzatot (test-elemet), amelynek 

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

térfogatveszteséget. Kidolgoztam továbbá egy általánosított mérési-számítási elvet, amelynek 

alapján a jövőben - az ipari igényekhez igazodva – olyan vizsgálati módszereket lehet kifejleszteni, 

amelyek révén automatizáltan, költséghatékonyan és kevés időráfordítással lehet az éleket minősítő 

mérőszámokat meghatározni. 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. 

A szakirodalom rövid áttekintése, az értekezés célja 

A nemzetközi szakirodalom feldolgozása alapján elmondható, 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 

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.  

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 olyan számítógépes szoftverek kifejlesztésének elősegítségére, 

amelyek a különböző behatások ismeretében javaslatokat tudnak megfogalmazni az alkalmazandó 

kőtípusok kiválasztásában [Aydin_2013, Xie_2010, Backers_2003].  

A különböző rideg anyagok megmunkálásakor keletkező élkitöredezések kialakulási folyamatait 

elemző, valamint ezen élkitöredezések geometriáját vizsgáló kutatások eredményeit bemutató 

szakirodalmak elemzése kiemelten lényeges volt a kutatások szempontjából. 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 mértek, vizsgáltak és végül ezen folyamatokból vontak le következtetéseket 

[Chai_2007, Gogotsi_2014, Khorostyanyi_2014]. Kevés olyan publikációt lehet találni, amely 

tényleges megmunkálási eredményként kapott éleket vizsgál és kitöredezéseket elemez 

[Hosek_2013]. Kövek esetében a nemzetközi szakirodalmi adatbázisokban nem található olyan 

kutatási eredmény, amely 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 jelentkeznek ezen élkitöredezési 

folyamatok. 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 [Chai_2007, Gogotsi_2007]. 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 lehet tapasztalni, 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 

térfogatot közelítő geometriával való helyettesítés.  



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.  

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

ezért erre az anyagra korlátoztam a vizsgálataimat. Célom a mart gránitfelületek éleinek kitöredezési 

mértékét, minősítését meghatározó mérőszám kidolgozása, a kitöredezések térfogatát nagy 

pontossággal közelítő helyettesítő test meghatározása, az aktuális ipari követelményeknek 

megfelelő, automatizált mérést és kiértékelést megvalósító mérési-számítási elv kidolgozása, 

valamint a mart gránitfelületek élkitöredezési mértékét csökkentő lehetőségek felkutatása volt. 

Alkalmazott anyagok, technológiák, vizsgálati módszerek 

Ahhoz, hogy a vizsgálati eredmények a Földön található, jelenleg ismert valamennyi gránittípusra 

általánosan alkalmazhatóak legyenek, a gránittípusok osztályozását megvalósító szabvány 

valamennyi csoportjából 1-1 referencia-anyagra végrehajtottam a méréseket. 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. A természetes köveken belül a kőzetalkotók átlagos 

szemcsemérete alapján osztályozó szabvány összesen 5 különböző csoportot különböztet meg. Az 

egyes csoportok között megtalálhatóak a szabad szemmel egymástól nem elkülöníthető, 1 mm alatti 

átlagos szemcseméretekkel rendelkező kövek csoportja éppúgy, mint a kifejezetten nagy, 10 mm 

feletti átlagos szemcseméretekkel rendelkező kőtípusok. A rendszerezés alapján kiválasztott 5 gránit 

típus besorolását az 1. táblázatban lehet látni. A kiválasztás során anyagcsoportként a kereskedelmi 

gránitokat határoztam meg, ezen csoportban megtalálható ugyanis az aprószemű és a finomszemű 

csoportot képviselő gabbró anyag is. 

 

1. táblázat: Vizsgálatok során alkalmazásra kerülő gránitok besorolása 

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

típusú, kifejezetten kőzetek fúrására és marására tervezett szerszámgép került alkalmazásra. A gépet 

a budapesti székhelyű Woldem Kft. bocsátotta rendelkezésemre. A marásokhoz egy 100 mm 

átmérőjű, 22 szegmensből álló síkmaró szerszám került alkalmazásra. A szerszám általánosan 

alkalmas a természetes kövek, így a márványok, a mészkövek és a gránitok anyageltávolítására. A 

szegmensek kobalt alapú mátrixanyagból és azonos méretű gyémánt szemcsékből épülnek fel. 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. Az egyes 



mintafelületek előállításakor azonos szerszámmal és technológiai környezettel dolgoztam, egy 

paramétert kivéve. Ez a változó jellemző a vágósebesség volt. Az öt minta öt különböző 

vágósebességgel került előállításra annak érdekében, hogy a későbbi kutatásoknál és elemzéseknél 

vizsgálni lehessen 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 alkalmaztam. A 

szerszámmal végzett előtolási sebesség 400 mm/min volt. A megmunkálás során a szerszám 

egyenirányú marási technológiával dolgozott, 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 (1. ábra). 

 

1. ábra: Megmunkálási terv 

A mintafelületek legyártását követően a kutatás következő fázisában megvizsgáltam, hogy jelenleg 

milyen lehetőségek állnak a kutatók és mérnökök rendelkezésre egy megmunkált kőfelület élének 

minősítése területén, majd kidolgoztam azon mérőszámrendszert, amelynek alkalmazásával a 

jelenlegi szabványszintű meghatározásoknál részletesebb, mélyebb minősítést lehet végrehajtani egy 

mart gránitfelület élénél. A gránit termékek mart felületeinek éleivel kapcsolatos vevői igények 

alapján a 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 élkitöredezési mélység, amely pedig egy lekerekítési, vagy letörési 

utómegmunkálás esetében ad támpontot a gyártóknak a lekerekítési sugár, illetve a letörési élhossz 

meghatározására. 

Az átlagos kitöredezési mértéket meghatározó mérőszám alapja a megmunkálás során létrejövő 

kitöredezések eredményeképpen a munkadarabnak az élen generálódó összesített 

térfogatcsökkenése. Mivel a mérőszámnak a vizsgálandó hossztól függetlennek kell lennie, létre 

kellett hozni egy olyan arányosságot, amelyben a kitöredezett éllel rendelkező testet állítjuk arányba 

a teljes, kitöredezés-mentes testtel. A termék térfogatától való függetlenítés érdekében alkalmazni 

kellett egy úgynevezett „teljes testet reprezentáló” geometriát, amelyet a mérőszámot meghatározó 

egyenletbe helyettesítve használni lehetett. Ezt a geometriát a matematikai modellben negyed-

hengerként határoztam meg (2. ábra). 



 

2. ábra: Átlagos élkitöredezési mérték meghatározásának vázlata 

 A geometria beintegrálásával a mérőszám térfogattól való függetlenítésén túl sikerült a vizsgálati 

hossztól is függetleníteni a mérőszámot. Az átlagos kitöredezési mértéket (Mátl) leíró, dimenzió 

nélküli mérőszám végezetül meghatározható úgy, mint a kitöredezett, valamint a teljes térfogatot 

reprezentáló test térfogatának aránya:  

𝑀á𝑡𝑙 = (
∑ 𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑉0
) = 4 ∙ (

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

𝜋 ∙ 𝐿
) [−] 

A topológiai modellben található másik mérőszám, a maximális élkitöredezési mélység segítségével 

lehet meghatározni azt a minimális lekerekítési rádiuszt, vagy letörési hosszt, amelynek 

alkalmazásával egy utólagos élmegmunkálás eredményeképpen teljes mértékben eltüntethetőek a 

marási folyamat során generálódó élkitöredezések a gránit termékeknél. A maximális kitöredezési 

értéket tehát olyan mélységértékkel lehet jellemezni, amelyet az élt meghatározó felületeken 

megtalálható kitöredezési mélységek maximumaként határozhatunk meg: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = max (𝑑1𝐴, 𝑑2𝐴, 𝑑3𝐴, … , 𝑑𝑛𝐴, 𝑑1𝐵, 𝑑2𝐵, 𝑑3𝐵, … , 𝑑𝑛𝐵) 

A mart gránitfelületek éleinek kitöredezési jellemzőit meghatározó topológiai modell kidolgozását 

követően meghatározásra került az a közelítő test-geometria, amelynek alkalmazásával nagy 

pontossággal helyettesíteni lehet az élek kitöredezése során generálódó térfogatveszteséget. A 

geometria megtalálásához első lépésként digitalizálásra kerültek a mart gránitfelületek kilépő élei egy 

Scantech típusú, vörös fényű lézerszkenner segítségével. A szkennelő egység egy Kondia B640 típusú, 

3 tengelyes CNC megmunkáló központ főorsójába került rögzítésre (3. ábra).  

 

3. ábra: Lézerszkenner a marógép főorsójába befogva 



A következő feladat a digitalizált éleken az élkitöredezések meghatározása, egymástól való 

elkülönítése, majd az egyes élkitöredezések által generált térfogatveszteséget reprezentáló test 

előállítása volt (4. ábra). Ezen műveleteket a Rapid Form nevű, reverse engineering alkalmazásokra 

kifejlesztett számítógépes szoftverrel végeztem el. A digitalizálási és geometria-meghatározási 

feladatok egyaránt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyártástudomány és –

technológia Tanszékén valósultak meg. 

 

4. ábra: Élkitöredezés geometriájának virtuális teste 

A térfogat meghatározása után meghatározásra került az egyes élkitöredezések jellemző 

paraméterei, nevezetesen a kezdő és végpont közötti távolság,továbbá az élhez képest 0,05 mm 

távolságra az élt alkotó felületeken található maximális kitöredezési mélység. Azért nem közvetlenül 

a felületen mértem a maximális kitöredezési mélységeket, mert a lézer szkennernek az általam 

használt technológiai környezetben 0,05 mm-es a pontossága, így nem vettem figyelembe az élhez 

ennél közelebbi geometriai elemeket és kinyúlásokat. A vizsgálati folyamat végére összesen 641 

kitöredezés állt rendelkezésre, amelyek segítségével a statisztikai elemzéseket végrehajtva 

meghatározhatóvá vált az a test-geometria, amely nagy pontossággal közelíteni tudja a kitöredezett 

térfogatot.  

A statisztikai elemzések során kiderült, hogy a szakirodalmakban található, feltételezéseken alapuló 

helyettesítő geometria - a negyed-ellipszoid – jelentős hibaszázalékkal tudja csak közelíteni a mart 

gránitfelületek éleinek kitöredezési térfogatait. A legjobb eredményeket egy olyan összetett test-

geometriával lehet megkapni, amely geometria két, egymással lapjával érintkező, ellipszis alapú 

negyed-kúpból áll ( 5. ábra).  

 

5. ábra: Ikerkúp 



A statisztikai elemzések során megvizsgáltam, hogy a Rapid Formban meghatározott jellemző 

paraméterekből számított közelítő ikerkúpok térfogatai milyen mértékben közelítik a szoftver által 

automatikusan meghatározott, valósnak tekinthető kitöredezési térfogatokat. 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 (6. ábra).A számítások 

eredményeképpen elmondható, hogy a 641 kitöredezés esetében vizsgált 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.  

 

6. ábra: Ikerkúppal történő helyettesítés eloszlási függvénye 

A statisztikai számítások során azonban hasonlóan lényeges azt elemezni, hogy egy meghatározott 

vizsgálati hosszon milyen eloszlási függvényeket és hibaszázalékokat kapunk, ugyanis a mérőszámok 

hatékonyságát egy adott mérési hosszra vetítve kell igazolni. Ez a mérési tartomány a vizsgálatok 

során 45 mm volt. Nagyon jó közelítés kapható akkor, ha az élkitöredezések mintafelületenkénti 

elméleti és helyettesítő kúptesttel számított térfogatait hasonlítjuk össze. Ebben az esetben az 

adatokból kapott normál eloszlás várható értéke 101 %, ami nagy pontosságú közelítést mutat. A 

becslés során 95%-os valószínűség mellett az adatok 0,542 %-os konfidencia intervallumba esnek, 

ami szintén a nagyon pontos közelítést bizonyítja. További pozitív eredmény, 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. 

Az élkitöredezések meghatározását követően mindenképpen szükséges volt egy ellenőrzési folyamat 

végrehajtására annak érdekében, hogy bizonyítani lehessen azon hipotézis 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. 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 



szoftver került felhasználásra. A vizsgálati folyamat során 55-szörös nagyítást alkalmazva, 5 mm-ként 

fényképeztem le az egyes mintafelületeken található éleket, az élt alkotó mindkét felület esetében. 

Így a 75 mintafelület digitalizálását követően kaptam összesen 1350 képfájlt (7. ábra), mely fájlokon 

található élkitöredezések jellemző paramétereit megmérve összehasonlíthatóvá vált az, hogy milyen 

pontossággal került meghatározásra a Scantech lézerszkenner által digitalizált és a Rapid Form által 

kiértékelt élkitöredezések jellemző paraméterei. 

 

7. ábra: Kitöredezés digitális mikroszkóppal rögzített képe 

A digitaliziált élek jellemző paraméterei Excel-táblázatokba lettek elhelyezve, majd 

mintafelületenként összehasonlításra került a Rapid Form által nyert paraméterekkel előállított, 

valamint a digitális mikroszkóp által készített fényképekről leolvasható méretekkel számított 

helyettesítő kúptest térfogatai. A 641 darab kitöredezés bevonásával készített és a 8. 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 elemzés kitért az egyes kövekre szétválasztott 

paraméterek vizsgálatára is, ahol hasonlóan pontos eredményeket kaptam. 

 

8. ábra: Összehasonlító elemzés eloszlási függvénye 

A kidolgozott topológiai modellben szereplő mérőszámok meghatározását követően megalkottam 

egy olyan mérési elvet, amely alapján a jövőben az ipari környezethez és igényekhez alkalmazkodva 



lehet kifejleszteni automatizált és gyors mérést megvalósító vizsgálati módszereket. Az általános ipari 

igény szerint egy mérési folyamat legyen gyors és egyszerű, továbbá valósítsa meg az 

követelményekben szereplő pontossági paramétereket. A mérési elv kidolgozásakor alapvető 

gondolatmenet az volt, hogy az élek vizsgálatához egyáltalán nem szükséges a teljes éltartományt 

beszkennelni és a digitalizált elemeket testként kezelve elemezni, ha ugyanis kis távolságonként 

megvizsgáljuk az él kontúrját, az ikerkúp alkalmazásával gyorsan és egyszerűen kiszámíthatóvá válnak 

a mart gránitfelületek objektív minősítéséhez szükséges mérőszámok. A mérési 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 két összetett egységből épül fel. Az egyik egy olyan mechanika, amely a hozzá 

kapcsolt mozgató egység segítségével meghatározott távolságonként letapogatja a gránit él 

kontúrját, majd ezt a kontúrt egy személyi számítógépen futtatható 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 a meghatározott koordinátarendszer alapján képes legyen kinyerni a számításokhoz 

szükséges kontúradatokat. 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. A mérési elvben meghatározásra kerültek azok a kontúrkoordináták, 

amelyek szükségesek a számítások végrehajtásához, továbbá egy olyan folyamatábra, amely 

egyértelműen meghatározza a kiértékelő szoftver algoritmusát.  

A kidolgozott mérési elv alapján a kutatás keretén belül, demonstrációs céllal kifejlesztésre került egy 

vizsgálati módszer. Mozgató mechanizmusként a BME Gyártástudomány és –technológia Tanszékén 

található, Siemens vezérléssel ellátott, Topper TMV510 típusú CNC megmunkáló központ került 

alkalmazásra, míg a kontúrszeletek letapogatását egy kékfényű lézerrel dolgozó, Keyence típusú 

profilmérő szkenner végezte el. Az egységet a vállalat a Belgiumban található központi raktárából 

adta kölcsön 2 hónapra, a kutatómunka ezen szakaszának végrehajtására. A mérési környezet 

kialakításakor a gránit táblák a CNC marógép asztalára kerültek rögzítésre, a profilmérő egység pedig 

a szerszámgép ajtóburkolatának alsó lemezén, fix pozícióban dolgozott (9. ábra). A torzító hatások 

kiküszöbölésének céljából a szkenner 45°-os szöget zárt be a vizsgálandó élekkel. A letapogatási és 

egyben éldigitalizálási folyamat kövenként mintegy másfél percet vett igénybe. Ezt követően 

kerülhetett sor az élkitöredezések meghatározására. A vizsgálandó gránit élének digitalizálását 

követően manuális mérési folyamatok eredményeképpen került meghatározásra az egyes 

kitöredezések jellemző méretei. 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 szükség. 



 

9. ábra: Letapogatási folyamat környezete 

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 kerültek elemzésre. A vizsgálatok 

során referencia paraméterként a Rapid Form szoftverben mért jellemzőkkel kiszámított helyettesítő 

kúptesteket alkalmaztam. Az elemzési műveletben összesen 223 darab kitöredezés lett megvizsgálva. 

A 223 adatot számba vevő statisztikai elemzés (10. ábra) során megvizsgáltam, hogy a Keyence 

rendszerrel mért jellemző paraméterek alapján számított ikerkúp térfogatok milyen mértékben 

közelítik a Rapid Form szoftverben meghatározott adatok alapján számított közelítő test geometriáit. 

A diagram alapján elmondható, hogy a Keyence szkennert alkalmazó vizsgálati folyamat a Rapid Form 

rendszerhez képest kis mértékben felülbecsli a helyettesítő kúptestek térfogati értékeit, az eloszlás 

várható értéke ugyanis 104,6%. A statisztikai számítások eredményeképpen elmondható, hogy a 

becslés során 95%-os valószínűséggel az adatok 2,643%-on belüli konfidencia intervallumba esnek. A 

vizsgálati eredmények normál eloszlást követnek, mely eloszlás szórása 20,13%.  

 

10. ábra: Mérési elv alapján kidolgozott vizsgálati módszerrel kapott eredmények eloszlási 

függvénye 

A térfogati eltérések mintafelületenkénti átlagát vizsgálva nagyon pontos közelítést tapasztaltam. Az 

eltérési százalékok normál eloszlást követnek, mely eloszlás várható értéke 100,2% volt. A statisztikai 



elemzések megmutatták, hogy a kidolgozott mérési elv alapján kifejlesztésre került vizsgálati 

módszerrel hatékony mérést lehet megvalósítani. 

A kutatások további szakaszainak alapvető célja volt megvizsgálni, hogy mart gránitfelületek éleinél a 

vágósebesség változása milyen hatást gyakorol az átlagos kitöredezési mértékre, továbbá kapcsolatot 

keresni a vágósebességnek az átlagos élkitöredezési mélységre és az átlagos felületi érdességre 

gyakorolt hatásai között. Az elemzésekhez a marási folyamatok során előállított valamennyi 

mintafelület felhasználásra került, ezért az eredmények kellően általánosíthatóak voltak.  

Az első kutatási fázisban, a vágósebesség növekedésének az átlagos élkitöredezési mértékre 

gyakorolt hatásának elemzése során a statisztikai elemzések megmutatták, hogy valamennyi gránit 

típus esetében a vágósebesség növelésének hatására az átlagos élkitöredezési mérték folyamatosan 

csökkenő tendenciát írt le, egészen egy 1100 m/min környékén található, úgynevezett felső 

határsebességi tartományig. További sebességnövekedés esetében a tendenciákban 

bizonytalanságot lehet felfedezni. Egyes gránit típusoknál további csökkenés tapasztalható, míg más 

kőzetes esetében a tendencia megfordul és növekedni kezd a mérőszám értéke (11. ábra). A 

vizsgálatok a 200 m/min és 1400 m/min közötti tartományokban érvényesek. A statisztikai 

vizsgálatok során elvégzett ANOVA analízis eredményeképpen kijelenthető, hogy a vizsgált kőzetek 

esetén az átlagos élkitöredezési mérték tendenciái másodfokú regressziós görbével jól közelíthető.  

 

11. ábra: 1-es gránit tábla mért eredményeinek statisztikai kiértékelése 

A mart gránitfelületeken mérhető átlagos élkitöredezési mérték és az átlagos felületi érdesség 

növekvő vágósebesség okozta változásainak összehasonlítása céljából a vizsgálatokhoz előállított 

valamennyi mintafelület esetén szükség volt meghatározni a felületi minőséget. A vizsgálatok 

elvégzéséhez a konfokális mikroszkópot a Győri Széchenyi István Egyetem Anyagtudományi és 

Technológiai Tanszéke bocsátotta rendelkezésemre. Az ALICONA InfiniteFocus típusú mérőműszer 

lehetőséget ad a szabvány által meghatározott felületi tartomány digitalizálására, majd a szkennelt 

felületet vizsgálva széles tárháza nyílik meg előttünk a különböző mérési lehetőségek területén. A 

berendezéssel mérni lehet a szakaszokon tapasztalható érdességi értékeket éppúgy, mint a terület 

alapú felületi minőséget. A kidolgozott mérési elv alapján minden mintafelület három helyen lett 

megmérve, a mintafelület belépő- és kilépő éléhez képest 50-50 mm-re, valamint a 

szimmetriatengelyben 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 (12. ábra). 

 

12. ábra: Átlagos felületi érdesség mérése 

A nemzetközi szakirodalmakban található azon kutatások, amelyek valamely megmunkálási 

környezeti paraméter változásának a felületi érdességre gyakorolt hatását vizsgálták a természetes 

kövek esetén, elsődlegesen a felületre vetített átlagos felületi érdességi értékekkel (Sa) számoltak, 

ezért jelen kutatás is ezen paraméter segítségével határozta meg az egyes gránit mintafelületek 

minőségét.  Az egyes gránitok esetében felvett diagramokat elemezve elmondható, hogy valamennyi 

gránit típus esetében a vágósebesség növelésének hatására az átlagos felületi érdesség folyamatosan 

csökkenő tendenciát írt le. Az összes kőnél ez a tendencia az 1100 m/min körüli megmunkálási 

sebességtartományig érvényes. A határsebesség elérés követően azonban bizonytalanságot lehet 

felfedezni a további tendenciákat illetően. Egyes köveknél kisebb, vagy nagyobb mértékű mérőszám 

értéknövekedés kezdődik, míg más kőzeteknél további csökkenés tapasztalható. Az ANOVA analízis 

alapján elmondhatjuk, hogy valamennyi gránit esetében egyértelmű kapcsolat van az átlagos 

élkitöredezési mérték változása és a változáshoz rendelt, másodfokú regressziós görbe között. 
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13. ábra: 1-es gránit átlagos felületi érdességéi változásainak kiértékelése 

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 (14. ábra). Az összehasonlító elemzésekből látszik, hogy mind a 

két mérőszám esetében egy 1100 m/min környékén található, úgynevezett felső határsebesség 



eléréséig folyamatos a csökkenő tendencia. Ezen vágósebességi értéken túl azonban 

bizonytalanságot lehet tapasztalni a további változások tekintetében. Az elemzések alapján 

kijelenthető, hogy mart gránitfelületek esetén a felületre vetített átlagos felületi érdesség 

változásának ismeretében következtetni lehet az átlagos ékitöredezési mérték módosulására, 

csökkenő, vagy növekvő megmunkálási sebesség esetében. 

 

14. ábra: 1-es gránit tábla minősítő mérőszámainak összehasonlítása 

Megfogalmazott tézisek 

1. tézis: 

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: 

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. 

3. tézis: 

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: 

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 értékkel egyezik meg. 

5. tézis: 

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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