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Előszó 
 
A Járműgyártás és –javítás Tanszék részvételével 2004 és 2006 között egy Európai 
Uniós FP6-os projekt keretében kidolgoztuk a magnézium alapú hibrid anyagpárok 
gazdaságos és környezetbarát (száraz, illetve minimálkenésű) megmunkálásának 
homlokmarási feltételrendszerét. (Ecological and Economical Machining of 
Magnesium- based Hybrid Materials, ECOHYB, COOP-CT-2003 508452). A kutató-
fejlesztő munkában a Losonczi Kft-vel, az osztrák Profactor és Anton Anger cégekkel, a 
spanyol Brugarolas vállalattal és a Tekniker kutatóintézettel dolgoztunk együtt. Az elért 
műszaki és tudományos eredmények tekintetében a támogatói értékelésében jó-kiváló 
minősítést kaptunk. E projektben tudományos segédmunkatársként vettem részt és 
lehetővé vált, hogy a kidolgozott eredmények munkámhoz kapcsolható részét doktori 
értekezésben összefoglalhassam. 
A tanszéken végzett forgácsolási kutatómunkáról több hazai és nemzetközi 
konferencián, valamint folyóiratban beszámoltunk. Megtiszteltetésnek tekintettük, hogy 
a Deutsche Gesellschaft für Materialkunde szervezésében létrejött 7th International 
Conference on Magnesium Alloys and Their Applications nemzetközi konferencián 
egyetlen szekció „highlight” előadásának sorolták be előadásunkat, ami egyaránt 
igazolta a téma újdonságtartalmát és munkánk tudományos értékét. 
A kutatómunkában sokan segítségemre voltak, akiknek ezúton is köszönetemet fejezem 
ki. Dr. Takács János tanszékvezető úrnak, aki témavezetőmként folyamatosan bíztatott, 
támogatott és mind a kutató-elemző munkában, mind pedig a dolgozat megírásában 
értékes tanácsokkal és útmutatással látott el. Tanszékünk többi munkatársa közül külön 
hálámat fejezem ki dr. Szmejkál Attila tanár úrnak, aki a projektben végzett munkájával 
alapvetően hozzájárult az eredmények megszületéséhez és nagyon sokat 
megtanulhattam tőle a forgácsolás világáról, segített az irodalomkutatásban és a 
dolgozat kialakításában. 
Kedves barátom és volt kollégám, Bátyi Zoltán, Fischer Udo Attilával együtt az 
erőmérő rendszer összeállításában és az erőméréseknél nyújtottak elmaradhatatlan 
segítséget. Hasonló köszönet illeti Szilágyi András tanszéki munkatársamat, aki a 
termovíziós mérések területén szerzett több évtizedes tapasztalatával lehetővé tette a 
forgácsolási hőmérséklet sikeres vizsgálatát, továbbá a forgácsolási folyamat 
gyorskamerás elemzésében is meghatározóan segített. 
Külön köszönöm Molnár Tibornak, műhelyvezetőnknek a forgácsolási kísérletekben 
való közreműködést és a szükséges készülékek, próbatestek pontos elkészítését. A 
diplomatervezők, Pályi Péter, majd Hudák László szorgalmas és lelkiismeretes 
munkájukkal szintén fontos eredmények megszületéséhez járultak hozzá. 
Köszönöm a Losonczi Kft-nek és munkatársainak a projektmunkában kapott 
támogatást. 
Nem utolsó sorban köszönöm Szüleimnek, hogy támogattak tanulmányaim 
elvégzésében majd a doktori munkára bíztattak, így a tudományos tevékenységemet 
alapjaiban lehetővé tették. 
 
Budapest, 2009. október 30. 
 

Ozsváth Péter 
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Rövidítések és jelölések jegyzéke 
 
Jelölés Angol vagy német jelentés Magyar jelentés 
 
A5  szakadási nyúlás (%) 
AC  forgácskeresztmetszet (mm2) 
ACmax  legnagyobb forgácskeresztmetszet (mm2) 
ae  sugárirányú fogásvétel / átfogás (mm) 
ap  fogásmélység (tengelyirányban) (mm)  
Al2O3  alumínium-oxid 
Al-MMC  alumínium alapú MMC kompozit 
AlSi  alumínium-szilícium ötvözet (ált.) 
AlSi12  G-AlSi12 jelű alumíniumötvözet 
AZ91  AZ91D jelű magnéziumötvözet 
b  forgácsszélesség 
B4C  bór-karbid 
CVD  chemical vapour deposition felületi réteg felvitele kémiai módszerekkel 
ds  maróátmérő (mm) 
E-modul  rugalmassági modulus (GPa) 
F   eredő forgácsoló erő (N) 
FC   főforgácsoló erő (N) 
FEM  finite element method végeselemes módszer (általános) 
Fp   tengely irányú erő (N) 
Ff   előtolás irányú erő (N) 
FfN   előtolásra merőleges irányú erő (N) 
fps  frame per second képkocka felvétel másodpercenként 
FX   X irányú erő (előtolásra merőleges irány) (N) 
FXmax   X irányú erő maximuma (N) 
FY   Y irányú erő (előtolási irány) (N) 
F-Ymax   legnagyobb Y erő negatív irányban (N) 
F+Ymax   legnagyobb Y erő pozitív irányban (N) 
FZ   Z irányú erő (tengelyirány) (N) 
fz   fogankénti előtolás (mm/fog) 
h  forgácsvastagság (mm) 
HPC high-perfomance-cutting nagy termelékenységű forgácsolás 
HSC high-speed-cutting nagysebességű forgácsolás 
HW   WC+Co összetételű keményfém 
kC   fajlagos forgácsolási erő (N/mm2) 
kC1.1   1×1 mm keresztmetszetű forgácsra érvényes 

fajlagos forgácsolási erő (N/mm2) 
m   fajlagos forgácsolási erő kitevője 
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Mg-MMC  magnézium alapú MMC kompozit 
MKGS  munkadarab- készülék-gép-szerszám 

rendszer 
MMC metal-matrix-composite szemcse/szálerősített fémkompozit 
Mz   marási nyomaték (Nm) 
n   fordulatszám (1/min) 
PKD  polikristalliner Diamant polikristályos gyémánt (élanyag) 
Pd  penetration depth behatolási mélység (μm) 
PVD  physical vapour deposition felületi réteg felvitele gőzöléssel v. fizikai 

úton 
R2   lineáris regresszió determinációs eható. 
Ra   átlagos felületi érdesség (μm) 
Rm  szakítószilárdság (MPa) 
Rp0,2  folyáshatár (MPa) 
rε   csúcssugár (mm) 
S D11  D11 jelű szinterelt acél (DIN 30910 szerint) 
SD11A  S D11 szinterelt acél (osztrák eredetű) 
SD11E  S D11 szinterelt acél (spanyol eredetű) 
SD11E2  S D11 szinterelt acél (spanyol eredetű) 
Si  szilícium 
SiC  szilícium-karbid 
T   hőmérséklet (°C) 
TiAlN   titán-alumínium-nitrid 
TiC  titán-karbid 
TiB2  titán-borid 
vc   forgácsolási sebesség (m/min) 
vf   előtolási sebesség (mm/min) 
Wθ   hőmérsékleti sugárzás (Watt/m2) 
W   konkordancia mutató (stat.) 
α  hátszög (°) 
γf  munkasíkbeli homlokszög 
  (sugárirányú / radiális  h.szög) (°) 
γo  ortogonálmetszeti homlokszög (°) 
γp   tengelysíkbeli homlokszög (tengelyirányú / 

axiális homlokszög) (°) 
ε, ελ  emissziós tényező 
κ  főél elhelyezési szög (°) 
σ   Stefan-Boltzmann állandó 
   (5,7×10-8 W/m2) 
ρ  élrádiusz (μm) 
φ  az él elfordulási szöge (°) 
Ø   átmérő jele 
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Bevezetés 
 
A magnéziumötvözet-alapú hibrid anyagpárok megmunkálásának szükségessége az új 
személygépjármű motorblokk konstrukciók megjelenésével került előtérbe. A 
magnézium kis sűrűsége kedvező tulajdonság a tömegcsökkentés szempontjából, 
ugyanakkor egyéb mechanikai és kémiai jellemzői nem mindig felelnek meg a 
különlegesebb igénybevételeknek, ezért ilyenkor összetett (hibrid) anyagokat – például 
magnézium+alumínium, magnézium+szinterelt acél kombinációkat – alkalmaznak. Az 
ilyen szerkezeti elemekben az anyagokat együtt kell megmunkálni, az eltérő anyagok 
legkedvezőbb forgácsolási kompromisszumának megfelelő feltételeket biztosítva. Az 
eltérő forgácsolási erők és forgácshőmérsékletek miatt a gazdaságos és biztonságos 
megmunkálás csak optimált élgeometriával és technológiával lehetséges. 
A hagyományos vizes bázisú elárasztásos hűtés-kenés használatával, 
magnéziumötvözetek esetén a hidrogénképződés veszélye miatt több probléma vetődhet 
fel, de biztos megoldások állnak rendelkezésre [SCHW05, SCHW06]. A száraz 
forgácsolás illetve minimálkenés környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból 
egyaránt kedvező, de magnézium bázisú hibrid anyagpárok forgácsolásához ez a 
technológia nincs kidolgozva. 
Általában tekintve, a száraz forgácsolás terjedését piaci hajtóerők segítik. Mivel mára 
gyakorlatilag a környezetbarát megmunkálás szinonímájaként tekintenek rá a 
technológusok, adott esetben jelentős marketingeszköznek is számít [GRA04, 
SCHR04]. A száraz megmunkálás sikeres bevezetésére számos nemzetközi példát 
találni, de számolni kell azzal, hogy a hűtés és a kenés kedvező erő- illetve 
kopáscsökkentő hatása megszűnik, melegebb lesz a forgács és a munkadarab, a 
forgácseltávolításhoz különleges berendezések és gépkialakítás válik szükségessé 
[ABE06, BYR03, SCHM02]. A magnézium alapú hibrid anyagok e környezetbarát 
megmunkálási lehetőségét tekintve elsősorban a magnézium és az acél egyidejű 
megmunkálása során kell különleges követelményeknek megfelelni, ugyanis a 
magnézium forgács tűzveszélyessége és az acél megmunkálásával járó nagy 
forgácshőmérséklet jelentős kockázatot jelent. 
Az összetevő anyagcsoportok közül az alumíniumötvözetek, valamint a 
magnéziumötvözetek egyenkénti forgácsolására többnyire kialakult technológiák és 
szerszámok is rendelkezésre állnak, akár száraz forgácsolási körülményekhez is. 
A szinterelt acél alkatrészeket csak különleges esetekben kell megmunkálni. Emiatt 
szinterelt acélok forgácsolását, az anyagfajtákat és technológiát illetően kevésbé széles 
körűen kutatják. A megfelelő technológiai adatok és szerszámok meghatározásához a 
szerkezeti acélokra jellemző gyakorlatból és az ott használt élanyagokból lehet 
kiindulni, mert a szinterelt acélokra vonatkozó megmunkálási információk igen 
korlátozottak. 
A hibrid anyagokban úgynevezett kemény-lágy határátmenet található. Az ilyen 
határfelületek sok tudományterület számára érdekesek lehetnek, többek között a 
forgácsképződés és az él áthaladásának dinamikai kérdései is említhetők. 
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1. Magnézium alapú hibrid anyagú járműszerkezetek és 
megmunkálásuk 
 
A tömegcsökkentés iránti igény régóta megfogalmazódott az autóiparban és a 
folyamatos CO2-kibocsátás csökkentési kényszer miatt az anyagot illető fejlesztések 
legújabb lépése az alumíniumnál is könnyebb magnéziumötvözetek használata. A 
magnézium sűrűsége tiszta állapotban 1,74 g/cm3, így fajlagosan az alumíniumnál is 
33%-kal könnyebb. Az alumíniumhoz hasonló széles körű elterjedésének egyik legfőbb 
akadálya a viszonylag magas ára, de mechanikai tulajdonságok tekintetében is rosszabb. 
Ötvözés során a mechanikai tulajdonságok javulása kiválásos keményedéssel vagy 
szilárd oldat alkotásával jön létre [AGH04]. Az 1920-as évek óta a magnézium 
legszélesebb körben alkalmazott és kutatott alaptípusai a magnézium-alumínium 
rendszerű ötvözetek, mint például az AZ31 és AZ91 [AGH04, KAI03, WIN00]. 
További fontos ötvözői a berillium, horgany, cirkónium, ezüst, kalcium, mangán, a 
ritkaföldfémek, szilícium, tórium. Az ötvözők kiemelt szerepet kapnak a 
szakítószilárdság, önthetőség, keménység, korrózióállóság, valamint a 120°C feletti 
melegszilárdság javításában. [KAI03, KÖN02, PAH03, RIE04, WIN00] 
A magnéziumötvözetek járműipari alkalmazásaihoz túlnyomórészt különféle 
öntéstechnológiai, vagy kovácsolási eljárásokkal állítják elő a nyers alkatrészeket. 
Félkész termékek gyártásánál az extrudálás és a hengerlés is említhető [KRA04].  A 
forgácsolási műveleteket követően gyakran használnak mechanikus felületkeményítő 
eljárásokat (pl. görgőzés) a felületi érdesség, a szilárdság és a tribológiai tulajdonságok 
javítására. [KAI03, FRI01, WIN00] 
Az autógyártók közül szériagyártásban először a Volkswagen alkalmazta a 
magnéziumot főegységhez, méghozzá már a legelső Bogárhátúhoz 1939-ben [KAI03]. 
A főegységeket tekintve újra csak 1996-tól bizonyos Audi és VW típusokban készült a 
váltóház AZ91D magnéziumötvözetből [KAI03, WEI97]. Azóta a magnéziumötvözetek 
felhasználása egyre szélesebb körű az autóiparban [KAI03]. 
 

1.1 Hibrid anyagok a járművekben 
Az egyes járműelemek tervezésénél számos esetben egymásnak ellentmondó 
követelménynek kell megfelelni. Napjaink egyik legjellemzőbb igénye a könnyű, de 
ugyanakkor nagy szilárdságú és kopásálló felületekkel rendelkező alkatrész használata. 
Tipikusan ilyen igénybevételnek van kitéve a belsőégésű motorok henger-forgattyúház 
tömbje. A tömegcsökkentés szükségessége a motorkonstrukciók esetében először a 
könnyűfém blokkok megjelenéséhez vezetett. Meg kell jegyezni, hogy a 
könnyűfémnek, amely ebben az esetben túlnyomórészt valamilyen AlSi ötvözetet takar, 
egyéb, működést érintő előnyei is vannak az öntöttvashoz képest [BOH07]. 
A legújabb hibrid konstrukcióknál az alapvetően magnéziumötvözetből készült 
alkatrészen belül a nagy mechanikai és termikus terhelést szinterelt acél (főcsapágyak) 
vagy AlSi (hengerblokk és főcsapágyak) betétek veszik fel. 2004-ben a világon elsőként 
mutatott be a BMW autógyár hibrid anyagú motorblokkot vízhűtésű belsőégésű 
motorban, amely egy 3 liter hengerűrtartalmú, hathengerű egység. Az összesen 161 kg 
tömegű R6 jelű BMW motor 24%-kal könnyebb egy hagyományos alumínium bázisú 
hathengerű motornál. Az eddigi egyetlen követő, az Audi 2005-ben jelent meg saját 
konstrukciójával. [BAV07, SCH05, SEG04] 



10 

A motorblokkok esetében nagyon fontos követelmény, hogy az alkalmazott 
magnéziumötvözet ne legyen hajlamos az üzemi hőmérsékleten a kúszásra, ellenálljon a 
korróziónak és kiválóan önthető legyen [AGH04, BAV07, BÖH05, KOC04, RIE04, 
SCH05]. A BMW AJ62 magnéziumötvözet és S D11 szinterelt acél, illetve AJ62 és 
AlSi17Cu4 kombinációját alkalmazza (1/a ábra) A gyártáshoz évi 9000 tonna 
magnéziumot dolgoznak fel a BMW Landshutban található öntödéjében, de a 
nyersanyag 40%-át újrafelhasznált anyagok, többek között a megmunkálásból előállt 
forgács adja [BAV07, WOL04]. Az AUDI illetve Volkswagen gyártmányaiban egyedi 
fejlesztésű MRI153M vagy MRI230D fantázianevű magnéziumötvözet és szintén 
AlSi17Cu4 alumíniumötvözet található [BAV07, SCH05, SEG04].  
A magnézium-bázisú motorblokk gyártástechnológiája legalább annyira újszerű, mint 
maga a konstrukció. Az 500-600 °C hőmérsékletűre hevített alumínium hengertömböt 
0,06 s alatt, 800-1000 bar nyomással a formába juttatott 700 °C hőmérsékletű 
magnézium ömledékkel öntik körül, ami a hűlés során rázsugorodik az alumíniumra, a 
jobb nedvesítés érdekében a hengertömböt a magnézium öntése előtt plazmaszórják. 
Egy blokk öntésének ciklusideje 20 s. A belső feszültségek leépítésére utólagos 
hőkezelést alkalmaznak. [BAV07, SCH05, WOL04] 
Hibridnek tekinthető anyagból azonban kisebb motoralkatrészek is készülhetnek, mint 
amilyen az 1/b ábrán metszetben látható ún. gyűrűtartós dugattyú. Ilyen kivitelű 
dugattyúkat dízelmotorokban használnak a legfelső gyűrűhornyot érő, a nagy sűrítés és 
hőmérséklet miatt fellépő erős koptató hatás tartós elviselésére. A gyűrűtartó erősen 
ötvözött öntöttvasból készül [BOH07]. Az ábrán kivehető még a dugattyútetőben 
kiképzett égéstérnél alkalmazott másik betét, ami Al2O3 szálerősített 
alumíniumötvözetből készül és szintén egyben öntik a dugattyú többi részével [WEI97]. 
A dugattyúk kialakításánál nagyobb motorokban régóta nem újdonság a szerelt 
konstrukció sem [BOH07]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a/       b/ 
1. ábra: a/ Magnézium-alapú hibrid motorblokk modellje [SEG04] 

b/ Gyűrűtartós dugattyú [WEI97] 
 
A hengerfejben is találkozhatunk hibrid jellegű megoldással. A szelepülés 
szilárdságának növelésére az alumíniumötvözetből készült hengerfejekben réz-ón 
ötvözetből, króm-mangán acélból, keményfémből vagy szinterelt acélból készített, 
zsugorkötéssel vagy sajtolással rögzített szelepülésgyűrűket használnak. A szelepek 
hengerfejben való megvezetésére is általában külön besajtolt rézötvözet öntvény, 
különleges öntöttvas, illetve szinterelt acél anyagú szelepvezetőt építenek be [BOH07]. 
A fent említett és ezekhez hasonló koncepció szerint kialakított (jármű)alkatrészek 
anyagaira vonatkozóan a hibrid és a kompozit kifejezést a szakirodalom nem mindig 

AJ62 

AJ62 

AlSi17Cu4 

SINT D11 

Al2O3 szálerősített Al ötv.    öv. betét 
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használja egyértelműen [BAV07, SAN07]. Arra is van példa, hogy a legtöbb 
irodalomban kompozitként említett szemcse diszperzióval mikro szinten erősített 
anyagot hibridként tárgyalja a szerző [QIN06, PAH03]. A feltárt irodalmak alapján 
(azokat nem kijavítandó!), és az általános műszaki ismeretek szerint a továbbiak 
egyértelműsítése érdekében különbséget teszek a hibrid és a kompozit kifejezések 
értelmezése között. A kompozit olyan anyag, amely legalább két, eltérő fizikai-kémiai 
tulajdonságú komponensből áll, és ez az anyagpárosítás az ellentmondó 
követelményeknek való egyidejű megfelelést valósít meg. Az anyagok mechanikai-, 
kémiai-, fizikai stb. úton egymásba keverten, vagy rétegesen ágyazódnak nagy, illetve 
sok közös határfelülettel és együttesen veszik fel az alkatrészt érő mechanikai és egyéb 
hatásokat. A teljesség igénye nélkül itt említhetjük meg a különféle műanyag alapú 
szénszál, üvegszál stb. erősítésű és szendvicsszerkezetű „klasszikus” kompozitokat és a 
keramikus szemcsével vagy mikro szállal erősített könnyűfémeket, angol rövidítéssel 
MMC anyagokat. Az Al-MMC kompozitok elsődleges járműipari felhasználásai a 
féktárcsák és dugattyúk [GRA04]. 
A hibrid anyag önmagában valójában nem értelmezhető, csak adott alkatrészekre 
vonatkozóan érdemes használni. Az ilyen szerkezetet különböző anyagok, illetve 
ötvözetek együttesen alkotják, van roncsolás nélkül oszthatatlan közös határfelületük, 
de a szerkezet egyértelműen meghatározható nagyobb részeit az anyagok egyneműen 
képezik. A felhasznált anyagokat úgy helyezik el, hogy az alkatrész működéséből 
eredően helyileg meghatározható különféle igénybevételeket célszerűen a 
legalkalmasabb összetevő vegye fel. Az összetevők gyakorlatilag lehetnek kompozitok 
is, amire az 1/b ábrán látható dugattyú mutat példát. 
A fent említett szelepülés és szelepvezeték esetéhez érdemes még hozzátenni, hogy 
ugyan nem egybeöntött konstrukcióról van szó, de funkcionálisan-, és a szelepülés 
esetén megmunkálás szempontjából is, hibridnek tekinthető. [HAM04, WAL01] 
 

1.2 Hibrid és kompozit anyagok forgácsolhatósága 
A forgácsolhatóság vagy megmunkálhatóság fogalma igen összetett, a technológia 
valamennyi tényezőjét átfogó rendszerben érdemes értelmezni. Alapvetően a 
megmunkált anyag jellemzője, de különféle szempontok szerint ugyanaz az anyag lehet 
jól vagy nehezen forgácsolható. Leginkább technológiai szempontok szerint írható le a 
forgácsolhatóság; sok szerző így tárgyalja az elérhető éltartamot, forgácsolási erőt, 
forgácsolási hőmérsékletet, felületi érdességet, a forgács alakját-, terjedelmét. Nyilván a 
műszaki tulajdonságokból levezetve értelmezhető a fogalom gazdaságossági és 
termelékenységi mutatók alapján is. [DUD02, HAI90, KÖN02, PAL80, SAN94] 
Dolgozatomban a műszakilag értelmezett forgácsolhatósági jellemzőkkel foglalkozom. 
A Ph.D. munkám, tágabban az ECOHYB projekt kutatási eredményeit bemutató saját 
publikációkon kívül [SAN06, SAN07] nem lelhető fel kifejezetten magnézium bázisú 
hibrid anyagok megmunkálásával foglalkozó szakirodalom, ezért inhomogén 
munkadarabok megmunkálásáról író szerzők elérhető munkáit használtam fel 
dolgozatom ezen a téren történő irodalmi meglapozásához. Az ilyen szempontok 
alapján feltárt szakirodalom túlnyomórészt azonban csak a mikro szinten inhomogén 
MMC anyagokkal foglalkozik. Német kutatók 2002-től [FWF02] kezdtek kutatást 
funkcionális okokból helyileg keményített acél munkadarabok hosszesztergálásával és 
kisebb mértékben marásával. A kutatások középpontjában különféle élanyagok és 
élgeometriák alkalmasságának vizsgálata, továbbá a kemény-lágy illetve lágy-kemény 
átmenet dinamikai viszonyai és a forgácsképződés állt. Túlnyomórészt valós 
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kísérletekre alapoztak, numerikus (végeselemes) módszerekkel kiegészítve. Az újonnan 
vizsgált anyagokkal kapcsolatban [GRÜ05] megemlíti, hogy a makro-szinten 
inhomogén anyagok megmunkálása tudományos szempontból addig gyakorlatilag 
műveletlen terület volt. 
A magnéziumötvözet bázisú hibrid BMW motorblokk ipari megmunkálásához 
kapcsolódóan 2006-ban fellelhető volt egy poszter publikáció. A szerző nem 
kifejezetten a technológiával, hanem a hűtő-kenő anyaggal foglalkozott. Eszerint 
megfelelően adalékolt vizes bázisú hűtő-kenő anyagokkal a magnézium és a víz 
reakciójából eredő hidrogénképződést ellenőrzött keretek között lehet tartani és a 
megmunkálás biztonságosan végezhető elárasztásos kenés alkalmazásával. [SCHW06] 
Az inhomogén, tehát többek között a hibrid anyagok forgácsolását kísérő 
folyamatjellemzők, mint például az erőlefutás, vagy a forgácsolási hőmérséklet, eltérő 
jellegzetességeket mutatnak az egynemű anyagok forgácsolásához képest, mert az 
alkatrészek kialakítása miatt csak egy műveletben lehet az eltérő forgácsolhatóságú 
összetevőket megmunkálni. Az inhomogén munkadarab változó körülményeket okoz és 
kompromisszumot kell kötni a szerszámanyag és az élgeometria kiválasztása során. A 
megmunkálás eredményeként előálló felületi minőség és méretpontosság nem lesz 
azonos az egyes összetevő részeken. A változó terhelés következtében az éltartam is 
csökkenhet. [GRÜ05, BIE07] 
 
 
 

Munkadarab: 100 Cr 6 
Kemény rész: 60 ± 2 HRC 
Ø 60..80 mm 
Szerszám: CBN, kerámia 

 
 
 

 
2. ábra: Hirtelen kemény-lágy átmenet forgácsolásának vizsgálata esztergálással 

[PAT06] 
 
A 2. ábrán bemutatott jellegű munkadarabok esztergálása során abban az esetben van 
szükség mindkét részhez kielégítően alkalmas szerszámra, ha a határátmenetnél az 
elvárt felületi minőség miatt nem lehet megszakítani a megmunkálást szerszámváltással. 
A témát kutató szerzők szerint az átmenetnél hirtelen megváltozó folyamatjellemzők az 
éltartamot attól függően is befolyásolják, hogy a lágyabb anyagból halad az él a 
keményebbe, vagy fordítva. Az átmenet iránya továbbá a kialakuló felületi érdességre is 
hatással van. [GRÜ05, PAT06] 
Számolni kell azzal a jelenséggel, hogy a tengelyirányú-, illetve a passzív erők 
különbsége miatt az MKGS (munkadarab-készülék-gép-szerszám) megmunkáló 
rendszer eltérő alakváltozást szenved és így az összetevő anyagok határátmeneténél 
több μm-es lépcső alakulhat ki. [SAN06] simító homlokmarásával készített felületnél 3 
μm lépcsőről számol be AZ91+SD11 anyag határátmenetén. 

kemény lágy 
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A mikroszkópikus méretekben meglévő inhomogenitás (pl. Al-MMC vagy Mg-MMC 
kompozitoknál) elsősorban a szerszám élének változó terhelésében mutatkozik meg, 
ahogy mikro ütközések, hirtelen élterhelés-változások lépnek fel az eltérő fázisok 
határán [BIE95, ERI89]. Ehhez hasonló jelenség lép fel porózus, például szinterelt 
anyagok esetében is, ekkor a pórusból szemcsébe, illetve szemcséből pórusba haladó él 
folyamatos fárasztó terhelést kap [CAU95, SAN07]. A mikro-fárasztás mellett azonban 
az él elsődleges tönkremeneteli folyamata a 10-25 tf.% diszpergált kemény részecskék 
okozta extrém mértékű abrazív kopás, ezért a forgácsolhatósági vizsgálatok 
középpontjában a különféle élanyagokkal elérhető éltartam állt. [BIE95, LEI03, WEI07] 
Az inhomogén és hibrid anyagok forgácsolásának folyamatjellemzőit végeselemes 
szimulációval (FEM) is vizsgálhatnánk. Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően ez 
igen költséghatékony, megbízható lehetőség az alapjellemzők megismerésére és akár a 
technológia fejlesztéséhez is alkalmazható; feltéve, hogy a modellt jól építjük fel és a 
használt anyagtörvényt és ennek tényezőit helyesen választjuk ki, illetve ezek ismertek.  
[KÖN02, MAT08, TÖN04]. Nem egynemű anyagok esetén ugyancsak újszerű volna a 
módszer alkalmazása, de ilyen vizsgálatokról legfeljebb utalás olvasható [FWF02]. 
Mivel eltérő forgácsolhatóságú anyagok egy műveletben való megmunkálásával 
kapcsolatban érdemi információ nem található az irodalomban, a továbbiakban 
célszerűen az egyes hibrid összetevők forgácsolhatóságának legfontosabbnak vélt 
jellemzőit tártam fel. Az irodalomkutatás középpontjában a magnézium bázisú hibrid 
motorblokk alapján a magnéziumötvözetek, az AlSi ötvözetek és a szinterelt acél 
forgácsolhatósága áll. Különös tekintettel kezelem az alkalmazható élanyagokat, a 
hűtés-kenés módját illetve száraz forgácsolás lehetőségét, forgácsolási erő, -sebesség és 
a forgácsképződés sajátságos jellemzőinek témakörét. 
 

1.3 A magnéziumötvözetek forgácsolhatósága 
A magnézium alapvetően a könnyen forgácsolható anyagok körébe tartozik. Lassú a 
szerszámkopás, kicsi a forgácsolási erő és jó felületi érdesség érhető el. A hagyományos 
ötvözetek megmunkálásával kapcsolatban az 1930-as évek óta gyűlnek az ipari 
tapasztalatok, de viszonylag kevés újdonságértékű tudományos közlés található, inkább 
kézikönyvek és segédletek tartalmazzák az általános megmunkálási irányelveket és 
forgácsolhatósági jellemzőket. A szerszámkatalógusok csak manapság kezdik önállóan 
kezelni a magnéziumötvözeteket. A magnézium anyagokra vonatkozó adatok tehát 
sokkal inkább kutatások, doktori disszertációk eredményeként találhatók meg, feltéve, 
ha ezek nem titkosak. 
Megemlítendő, hogy a tiszta magnézium sűrű térkitöltésű hexagonális 
kristályszerkezete alapvetően nem kedvez a hidegalakításnak és így az egyenletes 
minőségű forgácsképződésnek sem. Ennek oka, hogy 225°C alatti hőmérsékleten csak 
az alapsíkkal párhuzamos sík mentén lehetséges elcsúszás. A 225°C felett kialakuló 
köbös kristályszerkezet nagyobb képlékenységet tesz lehetővé. [AMO03, KÖN02, 
WIN00] 
A magnézium, mint szerkezeti anyag „újrafelfedezése” és az Mg-MMC anyagok 
terjedése új nehézségek elé állította a gyártástechnológia fejlesztőit és a 
magnéziumötvözetek forgácsolásának kutatása ismét előtérbe került. Leggyakoribb 
forgácsolási mód az esztergálás, marás és a fúrás, de a feltárt irodalmak döntően 
esztergálási és fúrási kísérletsorozatokat, valamint azok eredményeit mutatják be. 
[KAI03, LAN03, LEI03, RIE04, SCH88, WEI97, WIN00] 
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1.3.1 A magnézium forgácsolásával járó tűzveszély 
Magnézium és ötvözeteinek megmunkálása során jelentős tűzveszéllyel kell számolni, 
ezért összetett biztonságtechnikai követelményeknek kell megfelelni. Különösen a nagy 
felület-térfogat arányú forgács és por illetve pihe jelent kockázatot, ami akár a 
forgácsolás közben is begyulladhat. A magnézium vízzel érintkezve hidrogént képez: 

Mg + 2 H2O → Mg(OH2) + H2↑ 
A technológiai adatok helyes megválasztásán túl a kiszolgáló rendszernek is 
alkalmazkodnia kell a magnézium megmunkálásához: folyamatos forgácseltávolítás, 
tűzjelző és automatikus tűzoltó rendszerek, robbanásbiztos gépborítás szükségesek, de 
nem szabad elfeledkezni az emberek oktatásáról sem [SEF06]. A magnéziumtüzet a 
heves reakció miatt vízzel nem lehet eloltani. Különleges porral töltött fémtűz-oltóval 
vagy szürkeöntvény forgáccsal oltható [KAI03, SAN07]. 
A magnézium gyulladási hőmérsékletét a legtöbb szerző 500 °C értékűnek adja meg. A 
tényleges meggyulladás esélyét emellett jelentősen befolyásolják a körülmények és a 
magnézium felület-térfogat aránya. Ebből a szempontból kedvezőbb nagyobb 
forgácsvastagságot adó előtolással dolgozni [KAI03]. Winkler kísérleti munkájában 
kimutatta, hogy a hátlapon és a homloklapon az olvadáspontot is meghaladó 
hőmérséklet is kialakulhat bizonyos technológiai adatok esetén, de tűz mégsem 
keletkezik. Ebből a szempontból kritikus kérdés az élanyag hővezető képessége, mert a 
hőmennyiség folyamatos és gyors elvezetésével nem állnak elő a gyulladás feltételei. A 
keményfém élanyagok rendszerint durvább felületi érdessége és kisebb hővezetési 
tényezője ebből a szempontból hátrányosabb tulajdonság a CVD vagy PKD gyémánt 
élhez képest [WIN00]. 
A munkadarab és a szerszám közötti adhézió is növeli a tűzveszélyt, mivel az 
élgeometria módosulása növekvő forgácsolási erőt, és a forgácsolási folyamat 
instabilitását okozza. A már említett gyémánt élek használatával egyrészt elkerülhető az 
adhézió miatti felrakódás és a gyémánt kiváló hővezető képessége miatt csökken a 
kontaktzóna hőmérséklete, így a tűzveszély is [FRI01]. Ezen kívül élesebb és nagyobb 
(pozitívabb) homlokszögű kialakítás valósítható meg keményfémmel, ami alapvetően 
kisebb forgácsolási hőmérséklet kialakulásával jár. Mindezekből következik, hogy a 
magnézium és ötvözeteinek forgácsolása során polírozott homlokfelületű éles élű 
keményfémek és gyémántok használata a lehető legbiztonságosabb. [PAL80, WIN00] 
 

1.3.2 Magnéziumötvözetek forgácsolásának élanyagai és technológiai jellemzői 
A magnéziumötvözetek N jelű munkadarab anyagok. Elsődlegesen használt élanyag a 
bevonat nélküli, vagy bevonatos wolfram-karbid bázisú keményfém (HW), a PKD és a 
CVD vastag gyémántbevonat. A keményfém lapkákkal könnyebben megvalósíthatóak 
erősen pozitív γ=15..20°-os homlokszögek és α=7..10°-os hátszögek kialakításával 
csökkenthető a teljesítményigény és a rezgésveszély, valamint az élrátét képződési 
hajlam is. [BYR03, GRA04, KAI03, KÖN02, LEI03, WIN00] 
Könnyűfémek megmunkálásához kedvező éles él és kis érdességű homlokfelület 
kialakítására különösen a finomszemcsés keményfém típusok alkalmasak. A bevonatok 
közül a TiN és TiAlN, valamint a vékony gyémántbevonatok és DLC használatosak. 
[LAN03, LEI03] 
A polikristályos gyémánt élanyagok technológiai szempontból fontos jellemzője, hogy 
mesterségesen előállított gyémántszemcsékből és kobalt kötőanyagból állnak. Alapvető 
jellemző a gyémántszemcsék mérete. A durvaszemcsés típusok kopásállóbbak, viszont 
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kevésbé éles él alakítható ki a finomszemcsésekhez képest. A gyártástechnológia miatt 
a gyémánt élű lapkákon csak kis hátszög és semleges, vagy enyhén pozitív homlokszög 
alakítható ki. [BIE95, GRA04, KÖN02] 
Gyémántbevonatok felvitelére különféle CVD eljárásokat dolgoztak ki, amely során gáz 
fázisból, magas hőmérsékleten, szabályozott körülmények között alakul ki a réteg 
[TAK04]. Megkülönböztetünk vastag és vékony gyémántbevonatokat. A vastag réteg 
0,3..2 mm vastagságú, a vékony típusú bevonat 1..30 μm. A bevonat képződése kis 
nyomáson és magas hőmérsékleten megy végbe, a szubsztrát hőmérséklete 700..900 °C, 
ezért gyorsacél szerszámokat nem lehet gyémántbevonattal ellátni. A polikristályos 
gyémánthoz képest legfontosabb szerkezeti különbséget az jelenti, hogy bevonatolással 
tiszta, rendezett gyémántkristályok állnak elő, kisebb keménységű kötőanyag nem 
rontja le a nagy keménységet és a kiváló hővezető képességet. Így elvileg még 
kedvezőbb éltartam mellett lehet forgácsolni. [GRA04, KÖN02, LAN03, PAL07] 
A gyémátbevonatok jellegzetes sztochasztikus tönkremenetele a leválás és kipattogzás, 
aminek valószínűségét a bevonatolási technológia és keményfém alap megfelelő 
összetételével és kialakításával lehet csökkenteni. [GRA04, LAN03] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra: Többrétegű gyémántbevonat töretképe [KÖN02] 
 
A gyémántbevonatok legkorszerűbb fajtái ún. nano-bevonatok. Ezek lényege, hogy 
amíg normál gyémántbevonatnál a gyémántkristályok mérete μm (10-6) nagyságrendű, 
addig a nanobevonatosnál nm (10-9). A legújabbfajta többrétegű bevonatok előnye a 
kisebb kipattogzási hajlam [LAN03, PAL07]. 
A már említett MMC munkadarabok szövetében eloszlatott kemény szemcsék miatt 
extrém módon megnő az élt érő abrazív koptató igénybevétel. Emellett élrátét képzésére 
is erősen hajlamosak, főleg keményfém élanyagok használatával. Az erősítő szemcsék 
leggyakoribb anyagai az Al2O3, SiC, B4C, TiB2 és TiC. A rövid és hosszú mikroszálas 
erősítéssel még jobban növelhetők a könnyűfémek mechanikai tulajdonságai, általában 
α-Al2O3 és δ-Al2O3 használatos erre a célra. A diszpergált kerámia szemcsék jellemző 
mérete 10-20 μm, a mikro szálak átmérője 1..3 μm, hosszuk 0,05..1 mm [BIE95, 
WEI07]. Ilyen anyagok megmunkálására elsősorban a gyémánt élű szerszámok 
alkalmasak kedvező kopásállóságuk és kis adhéziós hajlamuk miatt [KAI03, KRA01, 
FRI01]. Több szerző foglalkozott keményfém és gyémánt élű szerszámok 
összehasonlításával különféle MMC anyagokon. A keményfémek 3-5-ször rövidebb 
éltartamúak és az elérhető felületi érdesség is rosszabb [LAN03, LEI03]. Szálerősítéses 
AZ91 ötvözet gyémántbevonatú K10 keményfémmel való fúrásánál kimutatták azt is, 
hogy az előtolás növelésével csökken a hátkopás sebessége. 
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A hagyományos ötvözetek esetén például a mangánötvözés okoz intenzívebb 
szerszámkopást (pl. AZ91) [WIN00]. A keményfémek közül az utóbbi években a TiAlN 
bevonatos szerszámok a figyelem középpontjába kerültek viszonylag jó forgácsoló 
képességük és keménységükből következő nagy éltartamuk miatt. A vékony 
gyémántbevonatok is jó teljesítményt nyújtanak, ezek nagy előnye elméletileg abban 
áll, hogy a gyémánt él keménységét összetett, nagy pozitív homlokszögű 
szerszámgeometriával lehet párosítani, ami igazi jelentőséget fúróknál és szármaróknál 
kap. Az esztergálásnál és marásnál használatos lapkák estén is előnyös, ha a 
homlokfelület síktól eltérő alakú, amit tömbi gyémánt éllel legfeljebb különleges 
eljárásokkal lehet kialakítani [GRA04, KAI03, PAL07]. 
Forgácsolási sebesség 
A magnéziumötvözetek megmunkálhatóságának kutatása mára leginkább a 
nagysebességű forgácsolás (HSC) és a nagy termelékenységű forgácsolás (HPC) 
vonalon folyik. A nagysebességű és nagy termelékenységű forgácsolás definíciójára 
számos változatot közöl az irodalom. A HSC technológia jellemzője a hagyományosnál 
többször nagyobb forgácsoló sebesség viszonylag kis fogankénti előtolás mellett. 
Homlokmarás esetén ez vc=3000..8000 m/min sebességet jelent. A HPC eljárás esetén a 
forgácsoló sebesség inkább a hagyományos tartományban van és az előtolást növelik 
többszörösére [AMO03, AND02, SCH88, TÖN04]. Magnéziumötvözetek esetén a kis 
forgácsolási ellenállás miatt megfelelő szerszámgéppel a forgácsolási sebesség 
növelésének az szab határt, hogy a leválasztási zónában kialakuló hőmérséklet 
megolvasztja az anyagot [AMO03, WIN00]. 
A Mg-MMC kompozitok esetén azonban a munkadarab nagyobb szilárdsága és az 
abrazív szemcsék nagy aránya miatt a szokásos forgácsolási sebesség az 500 m/min 
értéket általában nem lépi át [KAI03]. 
Hűtés-kenés 
A magnéziumötvözetek megmunkálásával kapcsolatban a biztonságos forgácsolás és a 
hűtés-kenés módja szorosan összefügg [WIN00]. A tűzveszély csökkentése érdekében 
kézenfekvő megoldásként olajjal, tehát nem vizes bázisú anyaggal történő hűtés 
kínálkozik, de ezzel az értékes forgács újrafelhasználhatósága válik nehezebbé 
[KRA01]. Hagyományos emulzió használatával a hidrogénképződés miatt nem 
elhanyagolható a durranógáz képződésének valószínűsége. Kimutatták, ha az emulzió 
OH¯ ionokat tartalmaz, csökkenthető a hidrogénképződés, mivel stabil magnézium-
hidroxid réteg képződik a munkadarab felületén. Ezt a megoldást a hűtő-kenő anyag 
törvényi szabályozással meghatározott pH értéke korlátozza, mégis iparilag bevezetett 
technológia [SCHW06, WIN00]. Környezetvédelmi, egészségügyi és a forgács 
utókezelésének, a munkadarab tisztítási költségeinek szempontjából a száraz 
forgácsolás alkalmazása egyértelmű előnyökkel jár. A hőmérséklet viszont 
megnövekszik és fokozódik az adhéziós termékek lerakódása a szerszámon, ami 
gyulladásveszélyt jelent, különösen nagysebességű forgácsolás során [WIN00]. 
 

1.3.3 Magnéziumötvözetek forgácsolásának folyamatjellemzői 
Forgácsolási erő 
Fúrási kísérletekkel kimutatták, hogy AZ91 ötvözetnél az élgeometria módosítása mind 
a fúrási nyomatékban, mind az előtoló erőben jelentős, akár 50%-ot megközelítő 
változást okoz. Ugyanezek a vizsgálatok azt mutatták ki, hogy az élanyag gyakorlatilag 
nem befolyásolja jelentős mértékben a forgácsolási erőket. [KAI03] 
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Winkler AZ91D és AZ32B hosszesztergálásának folyamatjellemzőit kutatta 
vc=300..2700 m/min sebességtartományban HW és PKD élanyagokkal, szárazon. Az 
AZ91D esztergálása során, vc=2100 esetén K10 élanyaggal a fajlagos forgácsolási erő 
értéke: 344,9 N/mm2 ap=0,2 mm fogásmélység esetén és 281,5 N/mm2 ap=1,5 mm 
esetén. A kitevő m=0,26 és m=0,27. Különféle bevonatú keményfémekkel és gyémánt 
éllel végzett esztergálási kísérleteknél a gyémánt bevonat és PKD között kicsi 
különbség adódott, a bevonat nélküli és a TiN bevonatú keményfém erőértékei 20%-kal 
nagyobbak voltak. Eltérő élgeometriájú keményfém lapkákkal végzett vizsgálatai még 
nagyobb különbséget mutattak ki a főforgácsolóerő és a többi erőkomponens 
tekintetében is. [WIN00] 
Schulz 3500..5500 m/min forgácsolási sebességtartományban vizsgált az AZ91 
anyagminőséggel gyakorlatilag azonos összetételű G-MgAl8Zn1 ötvözetet 
homlokmarással, HW élanyaggal. A fajlagos forgácsolóerőt a közepes 
forgácsvastagságra vonatkozóan állapította meg. A számításokat ±10..20% 
bizonytalanság jellemezte. Magnéziumnál a kc 290 N/mm2 volt. [SCH88] 
Pálmai 235 N/mm2-t ad meg AZ91-nek megfelelő összetételű magnéziumra [PAL80]. 
Annak oka, hogy az egyes szerzőknél eltérő adatokat olvashatunk a fajlagos 
forgácsolási erőre vonatkozóan, az eltérő kísérleti körülmények, a szerszámozás és 
számítási megfontolás, valamint természetesen a vizsgált ötvözetek közötti 
anyagszerkezeti különbözőség lehet. 
Forgácsképződés 
A különféle szakadási nyúlásértékű magnéziumötvözetek forgácsképződésén 
megfigyelhető az alapanyag képlékeny vagy rideg tulajdonsága, képződhet rövid, vagy 
hosszú forgács is [WIN00]. AZ91 száraz hosszesztergálásakor azt figyelték meg, hogy 
vc=900 m/min sebesség felett töredezett forgács keletkezik, alatta spirális. A forgács 
alakváltozási tényezője az alkalmazott élanyagtól nem, leginkább a forgácsolási 
sebességtől függ [WIN00], de a forgácstörés alapvetően nem okoz megmunkálási 
nehézségeket [KÖN02]. 
Magnéziumötvözetek száraz forgácsolása során gyakran vékony felkenődés, vagy 
mondhatni „élrátét” alakul ki a hátlapon. A hagyományos értelemben vett élrátéttel 
ellentétben viszont ennek keménysége kisebb a munkadarabon mérhetőnél [WIN00]. 
Kialakulása során a szerszámmal érintkező anyag vékony rétege magas hőmérséklet 
hatására meglágyul; megemlítendő, hogy a magnézium-alumínium eutektikus 
rendszerben jelenlévő γ-Mg17Al12 fázis olvadáspontja csak 437 °C. Ezt az anyagot a 
nyomás kiszorítja az érintkezési övezetből, ahol azután újra megdermed. Így a 
forgácshoz hasonló képződmény jön létre, amely szilárdan a szerszámra tapad. A 
folyamat igen összetett adhéziós, diffúziós és metallurgiai folyamatok sorozatából áll 
amelyet [TOM91, WIN00] részletesen ismertet. Végeredményben a munkadarab 
túlhevüléséhez, igen rossz felületi minőséghez és akár tűzhöz vezethet. Winkler mérései 
szerint K10 élanyagon történt hátlapi felkenődés esetén a főforgácsoló erő 45%-kal is 
megváltozhat és ez a tűzveszélyt is fokozza. AZ91D hosszesztergálásánál erőmérési 
adatokból kiindulva kimutatták, hogy a hátlapi felkenődés képződése nem feltétlenül a 
fogás kezdetén, hanem 250-300 m forgácsolási út után indul meg. A gépteljesítményből 
elméleti úton visszaszámított hőmérséklet adatai szerint a forgácsolási hőmérséklet az 
előtolással csökken, és 0,05..0,1 mm előtolásnál gyulladási hőmérséklet feletti értékeket 
is elérheti. [WIN00] 
A forgácsolási sebesség növelése több szerző szerint csökkenti az élrátét képződési 
hajlamot [PAL80, WIN00]. További hatékony megoldás a gyémántbevonat, vagy teljes 
gyémánt élű lapka használata [FRI01]. 
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1.4 Az alumínium-szilícium ötvözetek forgácsolhatósága 
Az alumíniumötvözeteket a magnéziumötvözeteknél ma jóval elterjedtebben 
alkalmazzák a járműiparban. Ma már szinte magától értetődik, hogy hengerfejeket, 
motorblokkokat, sebességváltó házakat, vagy akár egész karosszériákat 
alumíniumötvözetből készítsenek, csak néhány fő egységet említve. Az 
alumíniumötvözetek nagyarányú térhódítása az autóiparban a 70-es évek végétől 
számítható és ma a vasalapú anyagok mellett a legfontosabb alapanyag a járműiparban 
így bőséges ipari tapasztalat áll rendelkezésre [GRA04, KÖN02, WEI97].  
 

1.4.1 AlSi ötvözetek forgácsolásának élanyagai és technológiai jellemzői 
A használatos élanyagok között a magnéziumötvözeteknél említettek dominálnak. A 
12%-ot meghaladó, akár 18% Si tartalmú ötvözeteknél nagymértékben megnő az élt érő 
abrazív koptató igénybevétel [BIE95, KÖN02]. Alumíniumötvözetekhez K jelű 
keményfémeket (HW) nagy pozitív homlokszöggel, bevonat nélkül vagy bevonatolva 
használnak. A közepes Si tartalmú ötvözeteknél napjainkban a PVD technológiával 
felvitt TiAlN és a gyémántbevonatok számítanak első választásnak, akár HSC 
forgácsolásnál is [ABE06, GRA04, KÖN02, LOP08, SCHR04]. 15% Si tartalom felett 
viszont a PKD vagy a CVD vastagrétegű gyémánt a legmegfelelőbb. A gyémánt - akár 
teljes élű PKD vagy CVD, akár bevonat - nagy keménysége mellett igen kedvező 
tulajdonsága, hogy gyenge az alumíniumhoz való affinitása így elkerülhető az élrátét 
képződés és a kopási folyamatok is lassulnak. [GRA04, WEI97] 
Az alumíniumötvözetekhez használt szerszámoknak az acélok megmunkálásánál 
jellemző értékekhez képest nagy sebességgel és előtolással kell dolgozniuk. A 
nagysebességű megmunkálás alsó határsebességét a szerzők különbözőképpen adják 
meg és valójában az ötvözettől is függ az értéke. Kis Si tartalom esetén ezt számíthatjuk 
akár vc=2000 m/min értéktől, de nagy Si tartalom esetén már vc=1000 m/min is nagy 
sebességnek számít [AMO03, AND02]. 
Az alumínium-szilícium ötvözetek és Al-MMC anyagok megmunkálása végezhető 
emulziós hűtés-kenéssel, minimálkenéssel, de akár száraz körülmények között is 
megfelelőek a forgácsolhatósági jellemzők, köztük az éltartam [ABE06, AMO03, 
AND02, BIE95, BYR03, KÖN02, LOP08]. 
 

1.4.2 AlSi ötvözetek forgácsolásának folyamatjellemzői 
Éltartam 
Az alumíniumötvözetek forgácsolása során az éllekerekedés a jellemző kopásforma, 
kráteres kopás nem lép fel [GRA04]. Az adhéziós és abrazív kopásmechanizmusok 
dominálnak [LOP08]. A kopás előrehaladtával nő a forgácsolási erő és a hőmérséklet, 
ami a magnéziumnál is jellemző hátlapi felkenődés kialakulásához vezethet [GRA04]. 
A bevonat nélküli keményfém élanyagokba az alumínium akár 80 μm mélyen is 
bediffundálhat 20 perc megmunkálási idő alatt [LOP08, NOU03]. 
A keményfém lapkák éltartama a gyémántbevonatú lapkákkal összehasonlítva csak 20-
25%, de a gyémántbevonatok éltartama is erősen függ az élrádiusz mértékétől 
[GRA04]. Alumínuim-oxid szálerősített dugattyúk (1/b ábra) esztergálásánál egy PKD 
élű szerszám éltartama a hagyományos ötvözet megmunkálásánál várhatónak a 
negyedét sem érte el [WEI97]. A kerámiákkal még a keményfémeknél is gyorsabb 
kopást tapasztalhatunk. A PKD vagy CVD gyémánt bevonatú szerszámmal viszont két-
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háromszoros sebesség esetén is töredéke a szerszámkopás mértéke más bevonatokhoz 
vagy élanyagokhoz képest [BIE95, KÖN02]. 
Száraz és emulziós hűtésű szármarást összehasonlítva a forgácsolóerők nem 
különböznek jelentős mértékben [GRA04] mérései szerint. 
 
Forgácsképződés 
A forgács alakját az ötvözők és a hőkezeltség határozza meg. A 10% feletti 
szilíciumötvözésű alumínium forgácsa általában rövid és merev. 18% Si tartalom esetén 
HSC technológiával tű alakú forgácsok keletkeznek [GRA04]. 
Az alumíniumötvözetek és Al-MMC anyagok egyaránt hajlamosak élrátét képzésére a 
homloklapon. Elsősorban a bevonat nélküli és bevonatos keményfém éleken kell rá 
számítani, de gyémánt használatával is előfordul. Magassága a kísérletek szerint eléri a 
0,4-0,5 mm-t, vc=100 m/min alatt akár az 1 mm-t is. Megállapították, hogy száraz 
forgácsolás esetén az adhézió 300 °C feletti forgácsolási hőmérséklet felett indul be. A 
már említett hátlapi felkenődés keletkezési mechanizmusa hasonló a magnéziumnál 
bemutatotthoz, tehát a forgácstőben helyileg a szoliduszt közelítő nagy hőmérséklet 
miatt kilágyuló és kiszakadó anyagrészecskékből alakul ki. [BIE95, NOU03] 
 

1.5 A szinterelt acél forgácsolhatósága 
A szinterelt acél alkatrészeket acél és „ötvözők” poraiból készítik. Az eljárás 
környezetbarát és gazdaságos, mert a nyersanyag közel 100%-a hasznosul. Másik 
előnye, hogy lehetővé teszi a nagy bonyolultságú, pontos alkatrészek reprodukálható 
gyártását a tömegtermelésben, anélkül, hogy forgácsolási műveletekre szükség volna 
[NAG65]. Ebből következik, hogy a szinterelt acél megmunkálásával foglalkozó 
szakirodalom szinte csak elvétve lelhető fel. Az utóbbi években kezd előtérbe kerülni a 
szinterelt acélok, elsősorban a nagyszilárdságú, nikkel, kobalt, molibdén hozzáadásával 
készült elemek forgácsolása, amire egyre több szerszámgyártó kínál külön élanyagokat. 
Ezen a téren a köbös-bórnitridnek vezető szerepe van. A különösen rideg szenzorikai 
szinteranyagokat leginkább köszörüléssel munkálják meg [SCHM02]. 
A szinterelt anyagok elkerülhetetlenül tartalmaznak néhány térfogatszázalékban belső 
pórusokat. A szűrőegységként használt elemek pórusainak aránya 50tf.% is lehet 
[NAG65]. Másrészről, a kovácsolt vagy meleg izosztatikus sajtolási eljárással készült 
anyagok 1 tf.% vagy még kisebb porozitással rendelkeznek. Nagyobb szilárdságuk 
miatt ezek különösen fontosak az autó-, repülőgép-, és űripari alkalmazásokban. 
A porkohászati elemek legtöbb tulajdonsága, beleértve a forgácsolhatóságot is, függ a 
szintereléshez felhasznált más fémektől, a szövetszerkezettől és a porozitástól [CAU95, 
SAN07]. 
 

1.5.1 Szinterelt acélokhoz használható élanyagok és technológiai jellemzők 
Általános megfontolásból az acélokhoz alkalmazott élanyagok kerülhetnek szóba 
szinterelt acélok megmunkálásához. Figyelembe véve a porozitásból eredő fokozott 
igénybevételt célszerű kopásálló Ti bázisú bevonattal ellátott keményfémet, cermet 
anyagot vagy CBN élanyagot használni. Napjainkban legelfogadottabb keményfém 
bevonatként a TiAlN típust említik, ami - a gyémántot leszámítva - az egyik 
legkeményebb, legkopásállóbb és kellő termikus stabilitással rendelkező bevonattípus. 
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A TiAlN öntöttvas munkadarabokon akár száraz forgácsolással is alkalmazható 
[SCHR04]. 
A könnyűfémeknél sikerrel alkalmazott különféle gyémántbevonatok és gyémánt élek a 
legutóbbi évekig alkalmatlannak minősültek a vas alapú munkadarabok 
megmunkálására a vas és a szén erős affinitása miatt [KÖN02]. A legújabb kutatások 
szerint, ha a forgácsolási hőmérsékletet jelentősen a gyémánt bomlása szempontjából 
kritikus 600-700 °C alatti, sikeresen használhatók a PKD gyémánt, de a kopás 
sebessége függ a PKD szemcseméretétől és a munkadarab szövetszerkezetétől 
[ABE08]. 
 

1.5.2 Szinterelt acélok forgácsolásának legfontosabb folyamatjellemzői 
A porkohászati anyagok porozitása jelentősen befolyásolja a forgácsolási folyamatot. A 
szerszám éle folyamatosan pórusokon és szilárd részeken halad át egymás után, így az 
él mikro fárasztásnak van kitéve. Az ismétlődő kis ütközések mikrorepedéseket 
eredményeznek, amelyek addig növekednek, amíg a szerszámélről egyes darabok ki 
nem töredeznek. Ezek a kitöredezések általában a normál abrazív kopásképhez 
hasonlítanak. [CAU95, SAN07] 

 

4. ábra: A szerszámél áthaladása a pórusokon [CAU95]  

A porozitás csökkenti a hővezető képességet is, ennek eredményeképpen a forgács és a 
munkadarab kevesebb hőt vezet el és több jut a szerszámba. 

A Walter és a HAM cégek katalógusaiban található szinterelt acélból készült 
szelepvezető és szelepülék megmunkálására ajánlott adat. A szelepülék megmunkálás 
egy kúpos süllyesztési-, vagy kúpesztergálási művelet; a szelepvezetőt dörzsöléssel 
munkálják meg. A szelepvezető és a szelepülék kéménysége, összetétele eltérő, mert 
más-más feladatot látnak el a hengerfejben. A forgácsolhatósági különbségek és az 
eltérő technológiai műveletek miatt a megmunkálási adatok is különböznek. A HAM 
mindkét részre vonatkozóan megadja a forgácsolási sebesség és előtolás adatokat, a 
Walter csak a szelepvezető dörzsölésére. Az értékeket az 1. táblázatban mutatom be. A 
bevonat nélküli keményfém szerszámanyagról nincs részletes információ egyik 
forrásban sem, csakúgy, mint a szinterelt munkadarab anyag típusáról. [HAM04, 
WAL01] 
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5. ábra: Szinterelt acél szelepülék és szelepvezeték megmunkálás vázlata [WAL01] 

Acélok megmunkálásánál fontos figyelembe venni, hogy normál leválasztási 
körülmények között az él és a leváló forgács hőmérséklete elérheti átlagosan a 600-
700°C-t. Öntöttvasak esetén rövid és tört forgács keletkezik, így kisebb hőmérséklet 
alakul ki. A kialakuló hőmérséklet függ a hűtő-kenő anyag típusától és hozzávezetési 
módjától, a forgácsolási sebesség növelésével intenzíven növekszik a hőmérséklet, a 
forgácsvastagság növelésével csökken. [DUD02, KÖN02, OUT07, SAN94] 
 

1.6 Száraz forgácsolás alapelvei és feltételrendszere 
A szárazon végzett forgácsolás számos esetben iparilag bevezethető gazdaságos és 
környezetbarát megoldás. Gazdaságossági szempontból kiemelendő, hogy a hűtő-kenő 
anyagok bekerülési-, kezelési-, szűrési és reciklálási költségei nemzetközi tapasztalatok 
szerint 5-17% közötti hányadot tesznek ki a teljes gyártási költségben. Emellett a 
forgács újraértékesítése is egyszerűbb, ha kenőanyaggal nem szennyezett [BYR03, 
LOP08]. Környezetvédelmi szempontból nagyon fontos, hogy nem keletkezik veszélyes 
hulladék a használt hűtő-kenő anyaggal és az üzem levegője is tiszta marad, ami a 
köztes megoldásnak számító minimálkenés esetén is komoly probléma. Azonban 
vannak anyagok, például az öntöttvasak, amelyek száraz forgácsolásának 
eredményeképp sok por képződik, így nehézzé válik a gép és a környező üzemrész 
tisztán tartása. Nem elhanyagolható, hogy a száraz forgácsolással biztonságosabbá és 
egészségesebbé válik a munkahely [KÖN02, SCHM02]. A hűtő-kenő anyagok 
elhagyásával ugyanakkor elmarad az élen jelentkező kenő és hűtőhatás, nem biztosított 
a forgácseltávolítás, ezért külön kell gondoskodni a forgács elszívásáról vagy elfújásáról 
[KÖN02]. Megnő az élt érő mechanikai- és hőigénybevétel, ami a káros adhéziós, 
oxidációs, diffúziós és abráziós folyamatok előtérbe kerülését vonja maga után, 
valamint a munkadarab fokozott felmelegedését, így a méretpontosság romlását okozza 
[ABE06, SCHR04, SCHM02]. Mindemellett a technológiai adatokat, illetve a 
termelékenységet a nedves körülmények között megvalósítható szinten, vagy annak 
közelében kell tartani. A témával foglalkozó szerzők szerint a száraz megmunkáláshoz 
három módon lehet szerszám oldalról alkalmazkodni: új szerszámanyaggal, élgeometria 
változtatással, kemény vagy lágy kenőbevonatok alkalmazásával. [SCHE05, SCHR04, 
STU07] 
Az 1.3 és 1.4 pontban hivatkozott kutatásoknál a magnéziumötvözetek és AlSi 
ötvözetek kísérleti forgácsolását leginkább száraz körülmények között végezték és 
bizonyított, hogy megfelelő élanyagokkal ezen anyagok szárazon is jól forgácsolhatók 
[ABE06, AND02, BIE95, GRA04, LEI03, NOU03, SCH88, WIN00]. 
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A száraz forgácsolás leginkább a bevonatolási technológiák és új kemény-, illetve kenő 
bevonattípusok kifejlesztésének eredményeképp terjedhetett el a nehezebben 
megmunkálható acélok és abrazív anyagok között. Mára a fentebb említett TiAlN 
bevonat alaptípusnak számít ezen a téren; HV0,05 keménysége típustól függően 
2400..3500 értékű [BYR03, LEI03, SCHM02, SCHR04, STU07]. A bevonatoknak nem 
csupán a keménységük, hanem a kis súrlódási együtthatójuk, magas hőmérsékleten 
(600-800 °C) is stabil oxidációállóságuk is fontos tulajdonság a száraz megmunkálásra 
való megfelelésnek. A TiAlN továbbfejlesztéseként találkozhatunk már TiAlCrYN, 
vagy kenőképességgel is rendelkező TiAlBN bevonatokkal [ABE06, SCHR04, STU07]. 
A nanotechnológia a bevonatokat is elérte, előállítanak már ún. szubmikron 
szemcseméretű TiAlN rétegeket és a Ti-Al-N-C nanokompozit bevonatokat [LAN03, 
LOP08, STU07]. Esztergálási és homlokmarási kísérletek megmutatták, hogy 
TiAlN+CBN (!) többrétegű bevonatrendszerrel elfogadható éltartam mellett 
munkálhatók meg olyan tipikusan nehezen forgácsolható hőálló acélötvözetek, mint 
például az Inconel 718 vagy az X210Cr12 (homlokmarással 5 m előtolási út) [UHL07]. 
A TiAlN és TiCN bevonatok összehasonlítását mutatja be [RAM08] elárasztásos, 
minimálkenésű és száraz esztergálással, AISI4340 acélon. Azonos technológiai 
körülmények között legkedvezőbb forgácsolhatósági adatokat (éltartam, forgácsolási 
erő, forgácsolási hőmérséklet, felületi érdesség) minimálkenés mellett érte el. A 
legkedvezőtlenebb értékeket száraz körülmények között tapasztalta, de mindkét élanyag 
stabilnak bizonyult ekkor is. Összességében a TiAlN jobban megfelelt. 
Terjedőben vannak a Cr bázisú bevonatok, mint a CrAlN, CrAlBN [ABE06, SCHE05, 
SCHR04]. Az irodalmi eredmények alapján kijelenthető, hogy a hagyományosnak 
tekinthető TiAlN bevonatok máig állják az összehasonlítást a legtöbb új bevonattal, sőt, 
akár még bizonyos szempontok szerint pl. éltartam felül is múlják őket, ami a 
felhalmozott jelentős technológiai tapasztalatra vezethető vissza [STU07]. 
 

1.7 A magnézium bázisú hibrid anyagok összetevőinek technológiai 
szempontú összehasonlítása 
A hibrid összetevők anyagi és mechanikai tulajdonságai közötti különbségek 
természetesen jelentős mértékben hatnak a forgácsolhatóságuk különbözőségére. 
[WEI01] és [FAN03] adatai általános értékeket adnak meg a motorblokk három hibrid 
összetevője közti forgácsolhatósági különbségekre. 
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6. ábra: A magnézium- és alumíniumötvözetek és vas alapú anyagok megmunkálásához 

szükséges relatív energiaigény [WEI01, FAN03] 
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A 6. ábrán jelölt források nem a hibrid anyagokkal foglalkoztak, de irányértéknek 
elfogadható a közölt sorrend és a viszonyokat tükröző számok. 
Az 1. táblázatban az irodalmi adatok alapján összefoglaltam a magnéziumötvözet, 
különös tekintettel az AZ91-re; az AlSi ötvözetek és a kis széntartalmú lágyacélok, 
öntöttvasak esetenként szinterelt acélok megmunkálásánál számításba vehető 
élanyagokat, élgeometriákat, jellemző technológiai adatokat. 
 
1. táblázat: Magnézium bázisú hibrid anyag összetevőinek megmunkálási körülményei 
különös tekintettel marás vagy esztergálás esetén különféle szakirodalmakban [ABE06, 
AND02, BIE95, FAN03, GRA04, KRA01, KÖN02, LOP08, PAL80, SAN01, SCHM02, 
SCHR04, SCH88, SCHW06, WIN00] 

 Magnéziumötvözet AlSi (Si>7%) 
Kis széntartlamú acél 
ill. öntöttvas, szinterelt 
acél 

ÉLANYAG 

K minőségű keményfém 
gyémántbevonatos keményfém 
– normál, nano, többrétegű 
CVD gyémánt vastagréteg 
PKD 

K minőségű keményfém 
bevonat: TiAlN, gyémánt – 
normál, nano, többrétegű 
CVD gyémánt vastagréteg 
PKD 

P minőségű keményfém 
K minőségű keményfém 
bevonat: TiN, TiCN, TiAlN, 
Al2O3 
egyrétegű és többrétegű bev. 

ÉLGEOMETRIA 
HW: γ=15-22°, α=7-12° 
PKD: 
γ=0°, α=7° 

HW: γ=12..30° 
         α=7..12° 

HW:  γ=6..10° 
          α=5..7° 

FORGÁCSOLÁSI 
SEBESSÉG 

3500..5500 m/min [SCH88] 
300..2400 m/min [WIN00] 
<1200 m/min [FAN03] 
1600 m/min /MgAlZn/ 
[PAL80] 

3500..5500 m/min [SCH88]/ 
200..3400 m/min 
/AlSi7Mg [GRA04]/ 
500 m/min /AlSi18 és Al-MMC 
[GRA04]/ 
75..750 m/min [FAN03] 
400 m/min [ABE06] 
100 m/min 
/Al-MMC keményfémmel 
[BIE95]/ 
137 m/min /Al-MMC 
keményfémmel [BIE95]/ 
500 m/min /Al-MMC PKD 
[BIE95]/ 

40..200 m/min [FAN03] 
245..440 m/min [SAN01] 
206 m/min /szinterelt acél 
szelepülék [HAM04]/ 
57 m/min /szinterelt acél 
szelepvezető [HAM04]/ 
80 m/min /szinterelt acél 
szelepvezető dörzsölés 
[WAL01]/ 

ELŐTOLÁS 0,1..0,7 mm [WIN00] 
0,04..0,8 mm [GRA04] 
0,05..0,20 mm 
[AND02, SAN01] 

0,1..0,4 mm 
0,07 mm 
0,3 mm 

FAJLAGOS 
FORGÁCSOLÁSI 
ERŐ (ks1.1) 

290 N/mm2 /G-MgAl8Zn 
[SCH88]/ 
344,9 N/mm2 /AZ91D 
[WIN00]/ 
235N/mm2 /MgAlZn/ [PAL80] 

800 N/mm2 
/G-AlSi12(Cu) [SCH88]/ 
700 N/mm2 [SAN01] 
391 N/mm2 /AlSi10Mg/ [PAL80] 

1500..1700 N/mm2 
/ötvözetlen acél [SAN01]/ 
900..1100 N/mm2 
/szürke öntöttvas [SAN01]/ 
 

ELÁRASZTÁSOS 
KENÉS 

H2 kontrollált emulziós 
nagysorozatban [SCHW06] 
nem vízben oldódó 
kenőanyaggal [KRA01] 

alapvető választás alapvető választás 

MINIMÁLKENÉS nincs fellelt irodalom megvalósítható megvalósítható 

SZÁRAZ 
FORGÁCSOLÁS 

laboratóriumi körülmények 
között gyakran alkalmazott 
[WIN00] 

keményfémekkel nem kedvező 
[GRA04] 
CVD vastag- és vékony 
gyémántrétegű éllel 
megvalósítható [GRA04] 
laboratóriumi körülmények között 
gyakran alkalmazott 

megvalósítható 
akár javulhatnak az éltartam- 
és egyéb folyamatjellemzők 
CBN éllel, TiAlN bevonattal 
gyakori 

 

1.8 Az irodalmi eredmények összefoglalása 
 
Az irodalmi közleményekből megállapítható, hogy megoldották a magnézium, 
alumínium és MMC kompozitjaik forgácsolását normál-, HSC és HPC megmunkálás 
esetére. A forgácsolhatóság jellemzését legtöbbször a forgácsalak és a forgács 
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képződésének folyamata (forgácstő vizsgálat, felkenődések), a felületi érdesség és a 
forgácsolási hőmérséklet, a kopás, valamint a forgácsolási erő alapján vizsgálták. A 
fajlagos forgácsolási erő kiszámítását csak kevés szerző mutatja be és az adatok alapján 
látható, hogy ennek értéke erősen függ az alapanyagtól és a technológiától. 
A kutatásokban döntően többféle összetételű ötvözet vagy MMC kompozitok 
forgácsolhatóságának összehasonlítását mutatják be különféle élanyagok, vagy 
bevonatok használatával. A változó adatok: élgeometria, sebesség, fogásmélység 
előtolás, hűtés-kenés. Például a forgácsolási erő, vagy éltartam, mint folyamatjellemzők 
és a változtatott technológiai adatok összefüggésének megvilágítását, illetve optimális 
feltételek meghatározását a szerzők csak elvétve végezték el teljes faktoriális 
kísérlettervet [ADL77] felhasználva. Ez különösen azokra az esetekre igaz, amikor 
többféle élanyagot többféle munkadarabon vizsgálnak; ilyenkor jellemzően egy-egy 
parciálisan változtatott technológiai adat mentén hasonlítják össze a különféle 
élanyagok forgácsoló képességét, vagy egyfajta munkadarab forgácsolhatóságát a 
technológiai adat mentén különféle élanyagok, vagy élgeometriák használatával. 
A szinterelt acélok megmunkálási feltételeinek kutatásáról elenyésző irodalmi adat 
található, különösen ahhoz képest, hogy ebből az anyagcsoportból széles típusválaszték 
áll rendelkezésre és egyre bővül az alkalmazási köre. 
A magnézium alapú hibrid anyagok megmunkálásának viszonyaival kapcsolatban 
nyilvános információt nem találtam, ezek feltehetően a gyártók titkos know-how-ját 
képezik. Tudományos szempontból ez a terület nem volt aktív az ECOHYB projekt 
2004-es elindulása előtt. Magnézium alapú hibrid anyagok forgácsolásával kapcsolatos 
új eredményekről a közös projektpartnereink publikációi jelentek meg. 
A környezetbarát forgácsolástechnológia a tudományos és ipari körökben mára szinte 
egyet jelent a száraz forgácsolással. A forgácsolhatósági szempontból általában 
kedvezőbb minimálkenés a környezetbarát megmunkálásnak már csak egy alacsonyabb 
lépcsőfokát jelenti a felhasznált olajok és a belőlük képződő aeroszolok miatt. A száraz 
forgácsolás feltételeinek kialakítása viszont körültekintést igényel, magnézium 
megmunkálása során tűzveszéllyel is számolni kell. A kedvező megoldás(ok) keresése 
általában az élanyagok kiválasztásával illetve fejlesztésével kezdődik. A magnézium 
alapú hibrid anyagpárokhoz ez a technológia nincs kidolgozva. 
A hibrid anyagú szerkezetek kemény-lágy határhoz hasonló hirtelen átmeneteket 
helyileg hőkezelt acélokon vizsgáltak eddig forgácsolással. Hibrid határátmeneten 
lezajló forgácsképződési- és alakváltozási folyamatok kevésbé kutatottak. 
 

2. A kutatás célkitűzése 
 
A kutatás céljaként a magnéziumötvözet+alumínium-szilícium ötvözet és 
magnéziumötvözet+szinterelt acél hibrid anyagpárok száraz forgácsolására alkalmas 
szerszámanyag meghatározását és az élgeometria optimálását tűztem ki. Az 1. 
fejezetben bemutatott járműipari alkalmazási igény alapvetően a motorblokkokra 
vonatkozik (1. ábra), ahol magnézium bázisú hibrid típus esetén csak síkmarás 
szükséges a henger-forgattyúház és az alsó csapágyház műveleteinél, tehát a kísérleti 
munkát is homlokmarási technológiára alapoztam. Az AJ62+AlSi17 összetételű 
hengerblokknak a hengerfej- és forgattyúház oldalait, míg az AZ91+SD11 összetételű 
csapágyháznak a blokkal kapcsolódó felületét kell marással készre munkálni. A 
főcsapágy fészkek kiesztergálásánál szintén hibrid anyag, AlSi+szinterelt acél 
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forgácsolása a feladat, de a kutatás témájához nem illeszkedik ennek a műveletnek az 
optimálása, hiszen magnéziumötvözetet nem kell megmunkálni. 
Az optimálási folyamatjellemzők a forgácsolási erő, a forgácsolási hőmérséklet, felületi 
érdesség, forgácsalak. A kísérletsorozat alapvető peremfeltétele a száraz forgácsolás, az 
optimumkeresés fő szempontja a biztonság (a magnézium gyulladási hőmérsékletének 
legfeljebb felét (250 °C) elérő szinter acél forgácshőmérséklet) és a gazdaságosság (kis 
forgácsolási erő és energiaigény). (Ennek háttere az, hogy a munka alapjául szolgáló 
projektben más partnerek foglalkoztak a minimálkenés alkalmazásával, igaz, 
laboratóriumunkban mi is végeztünk számos minimálkenésű megmunkálást.) Éltartam 
vizsgálatokat azok költség- és időigénye miatt nem végeztem. A száraz körülmények 
miatt jelentőssé váló tűzveszély megismerése és lehető legkisebb mértékűre csökkentése 
érdekében a szinterelt acél forgácshőmérsékletének mérésére olyan módszert kellett 
kidolgozni, amely alkalmas a szerszámról éppen leváló forgács hőmérsékletének 
meghatározására. 
Felvetődik a lehetősége annak, hogy végeselemes módszerrel is szimuláljam a hibrid 
anyagok megmunkálását, bár ilyen modellezésről nem szól a szakirodalom. Az összes 
keresett forgácsolási jellemző, mint a forgácsolási erők, feszültségek eloszlása, 
forgácsalakok és forgácshőmérséklet egyaránt meghatározható. E korszerű és - helyes 
használat esetén - megbízható módszernél azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy 
a valóságot számos ponton leegyszerűsítjük, peremfeltételeket határozunk meg. A 
számításhoz alkalmazott anyagtörvény (pl. Johnson-Cook (1983), vagy El-Magd 
(2004)) is több plasztikus-elasztikus, illetve viszkozitást leíró anyagjellemzőt tartalmaz, 
amely a vizsgált hibrid összetevőknél, különösen a szinterelt acélnál nem áll 
rendelkezésre. A vizsgálni tervezett különféle élanyagok és élgeometriák modellezése 
pedig talán még több bizonytalanságot és feltárhatatlan pontatlanságot okozhat. 
[ARR05, KÖN02, MAT08, TÖN04] 
Figyelembe véve a kutatási projekt gyakorlatias célkitűzéseit és a rendelkezésre álló 
eszközöket, végül tisztán valós kísérletekre alapozott kutatómunka mellett döntöttem. 
Egy önálló kutatás keretében lenne érdemes a gyakorlati eredményeket FEM 
szimulációval összehasonlítani, vagy szükség esetén a szimulációt a gyakorlati 
eredményekre építve kifejleszteni. 
A kutatómunka első és alapvető kérdése, hogy milyen élanyaggal lehetséges az 
Mg+szinterelt acél, illetve az Mg+AlSi anyagpárok egyidejű megmunkálása úgy, hogy 
az anyagpárok aránya közel azonos a forgácsolandó testben, tehát kompromisszumot 
kell elérni az egyes összetevők forgácsolhatóságát illetően. A vizsgálatokat előre 
meghatározott technológiai adattartományon végeztem el hibrid kialakítású és egynemű 
próbatesteken. A kritériumoknak leginkább megfelelő élanyagokkal további vizsgálatok 
keretében optimális élgeometriát céloztam kialakítani. 
A hibrid anyagok forgácsolástechnológiai tervezéséhez és tudományos szempontból 
egyaránt hiánypótló jellegű a fajlagos forgácsolási erő, illetve annak alakulásának 
meghatározása a magnézium alapú hibrid anyag összetevőin a használni tervezett új 
élanyagokkal és élgeometriákkal. 
A hibrid anyagok forgácsolása során számos különleges jelenség figyelhető meg, 
amelyek egynemű anyagok esetén nem, vagy másképpen játszódnak le. Csak 
feltételezhető például, hogy a forgácsleválás során a határátmenetnél nem tapadnak 
össze az anyagok forgácsai; nem tudni, hogy mekkora mértékű alakváltozás lép fel, az 
él szétválasztja-e esetleg a szomszédos részeket. E kérdésekhez tartozó alapjelenségek 
megfigyelését, illetve bemutatását is célul tűztem ki. 
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3. A kísérletekhez használt anyagok, vizsgálati módszerek 
 
Több fázisból álló kutatómunka első lépése olyan élanyagok kiválasztása volt, 
amelyekkel az Mg+AlSi illetve Mg+szinterelt acél hibrid anyagok mindkét összetevője 
elfogadhatóan forgácsolható. A második lépcsőben meghatározott élanyag(ok) 
használatával a száraz körülményeknek leginkább megfelelő élgeometriát alakítottam ki 
egy-egy hibrid anyagpárhoz. 
A forgácsolási folyamatot, illetve az egyes kísérleti beállításokat a [KÖN02] szerinti- és 
további forgácsolhatóságot jellemző mérési adatokkal értékeltem ki. Ezek a kimeneti 
adatok egyrészt magát a folyamat alakulását írják le (folyamatjellemzők), másrészt az 
eredményét adják meg, ami vonatkozhat a munkadarabra és a szerszámra is. A kísérleti 
munka keretének rendszerszemléletű megközelítését vázolja fel a 7. ábra. 
 

 
7. ábra: A forgácsolási folyamat jellemzői 

(dr. Szmejkál Attila előadásai és [PAL80, TÖN04] alapján) 
 
A feladatból levezetve úgy alakítottam ki a kutatási stratégiát, hogy parciálisan 
változtatott technológiai adatokkal végrehajtott kísérletek sorozatával az élanyagok 
vagy élgeometriák munkadarab anyagpárokhoz rendelt összehasonlítását lehessen 
elvégezni, majd meghatározni a relatív forgácsolhatósági alkalmasságot. Ehhez 
ugyanazt a kísérleti beállítást a különféle élanyagokkal vagy élgeometriákkal a hibrid 
összetevők mindegyikén megvalósítottam. A folyamatot tekintve (7. ábra) a 
rendszerjellemzők közül tehát a szerszám és a munkadarab anyagot folyamatosan 
változtattam. A kísérleti beállítások között az előtolás volt az elsődleges technológiai 
változó. Állandó bemenő jellemző volt a fogásmélység és egy-egy kísérleti szakaszon 
belül a forgácsolási sebesség, továbbá minden mérést ugyanazon a szerszámgépen 
száraz körülmények között végezem el. A kutatómunka szakaszai között a tapasztalatok 
alapján változtattam a forgácsolási sebességet. 
A célkitűzéseinkben foglaltaknak megfelelően a kísérleti beállítások kiértékelését 
erőmérés-, a leváló forgács hőmérsékletének vizsgálata-, a kialakuló felületi érdesség-, 
valamint a forgácsalakulás szerint végeztem el. Az adatválaszték kiemelendő eleme a 
szinterelt acél forgácsolási hőmérsékletének vizsgálata. Az erőértékek alapján 
kiszámítottam a fajlagos forgácsolási erőt (kC) is és értékeltem alakulását a különféle 
élanyagok és élgeometriák esetében. Az adatok többségét a terjedelmi korlátok miatt a 
Mellékletekben mutatom be. 
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A kísérleti munkában a kopást, mint forgácsolhatósági jellemzőt nem értékeltem ki, 
eltekintve az extrém esetektől, mint a lapkatörés. A Ph.D. munka alapjául szolgáló FP6 
projekt célkitűzéseiben már eleve elvetettük az éltartam vizsgálatot nagy költségvonzata 
és időigénye miatt. 
A hibrid anyag megmunkálásának egyik legérdekesebb kérdése az él határátmenetekor 
lezajló forgácsképződés, forgácsleválás. A forgácsolási folyamatot gyorskamerával 
filmezve kíséreltem megállapítani, hogy az él határátmeneténél hogyan megy végbe a 
forgácsleválás. A hibrid anyagpárok találkozásának kemény-puha, illetve puha-kemény 
határátmeneténél jellemző alakváltozásokat a forgácsolási technológiától elszakadva, 
mikro-karc elemzéssel kutattam. 
 

3.1 A hibrid modellanyagok bemutatása 
A példának tekintett hibrid anyagú motorblokkban használt összetételű, vagy ahhoz 
közelítő anyagminőségek használatára törekedtem. Az anyagok hozzáférhetőségét is 
figyelembe véve DIN 1729 T1 (8.82) szabvány szerinti G-MgAl9Zn1 
magnéziumötvözetet (öntött), DIN 1725 T2 (2.86) szerinti G-AlSi12 jelű alumínium-
szilícium ötvözetet (folyamatosan öntött) és DIN 30910 szerinti S D11 jelű szinterelt 
acélt használtam. 
A könnyebb követhetőség érdekében a legegyszerűbb és a szakirodalomban is 
leggyakrabban használt elnevezések alapján jelölöm a munkadarabokat. A 
magnéziumötvözetet az ASTM norma szerinti AZ91 jellel, amely után a fejlettségi 
szintnek megfelelő D betűt a szöveges részekben rendszerint elhagyom. Az alumínium-
szilícium ötvözetre és a szinterelt acélra a DIN szabvány szerinti G-AlSi12 jelet, illetve 
egyszerűen AlSi12 rövidítést és SD11 jelölést alkalmazom. A szinterelt acél (osztrák 
származású) adagja elfogyott a kísérletsorozat első szakaszában, de ugyanattól a 
szállítótól a továbbiakban nem volt elérhető. A vizsgálatok folytatásához szükséges 
mennyiséget két részletben a spanyol Stadler vállalattól szereztük be. Annak ellenére 
azonban, hogy a specifikáció szerint ugyanarról a szinterelt acél típusról (S D11) volt 
szó, a három mintában kapott anyagok eltérő mechanikai és szövetszerkezeti 
tulajdonságúak. A kísérletek egyértelműsége és az eredmények összehasonlíthatósága 
érdekében egy-egy kísérleti fázison belül csak egyféle anyagot használtam, egyértelmű 
megjelöléssel: az SD11 rövidítést „A” „E” vagy „E2” utótaggal láttam el (A: osztrák, E: 
spanyol). 
Az AZ91D magnézium legfontosabb ötvözője az alumínium (8,3..9,7%) és a horgany 
(0,35..1,0%). A kísérletekhez használt alumíniumötvözet szilícium tartalma a szabvány 
alapján 11..13 %, más ötvözők pl. magnézium és réz 0,5% alatti részarányban vannak 
jelen. Az S D11 szinterelt acél szabvány szerinti összetevőinek aránya viszonylag tág 
határok között változhat. Karbon 0,4..1,5%, réz 1..5%, egyéb komponensek aránya 
pedig 2% alatti. E tág határok megmagyarázzák, hogy miért kaphattunk annyira eltérő 
anyagmintákat. A modellanyagok keménységét a 2. táblázat, szövetszerkezetét a 8-9. 
ábra mutatja be. 
 

2. táblázat: A kísérleti munkadarabokon mért átlagos Brinell keménységek 
Munkadarab AZ91D AlSi12 S D11 „A” S D11 „E” S D11 „E2” 

HB átlag 
Ø2,5 mm 613 N (62,5 kp) 

70,7 83,1 162,2 137,8 167,8 
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8. ábra: AZ91D és AlSi12 jelű minták szövetképe 

 

  
9. ábra: SD11 minták szövetképe enyhén maratva (nital 2%) 

 
Megfigyelhető a szinterelt acél maratlan szövetképén, hogy az sok pórust tartalmaz, ez a 
szinterelési technológia jellegzetessége. A pórusok többségének mérete μm 
nagyságrendű, de akad 40..50 μm kiterjedésű is. Az AZ91 összetétel nagy alumínium 
tartalmának köszönhetően jól önthető, de ezzel a mikroporozitás kialakulása is 
jelentősebbé válik [AGH04], ami megfigyelhető a mintákon is. Az alumínium 
öntvényeknél szintén gyakori a porózus szerkezet.  
 

3.2 A próbatestek kialakítása 
A minták alakja a tárgyalás szempontjából azért fontos, mert behatárolják az 
elkészíthető marási próbatestek kialakítását és méreteit. Az AZ91D 120×80×500 mm-es 
tömb formájában, az AlSi12 ötvözet 100×60×500 mm nyers öntött állapotban állt 
rendelkezésre. Az SD11A Ø60 mm-es hengerekből állt, az SD11E/E2 Ø96 mm 
átmérőjűekből. 
A kísérleteket tiszta és hibrid munkadarabokon végeztem el. A tiszta magnézium-, 
alumínium tömbi téglatest-, míg a szinterelt acél próbatestek lelapolt henger alakúra 
készültek, megfelelő lefogató felületekkel. Hibrid próbatestet elsősorban a 
magnézium+szinterelt acél párosításhoz használtam, ezzel biztosított a szerszámot érő 
különlegesen összetett igénybevétel. 
A gyárilag hengeres és jó felületi minőségű SD11 anyagot a magnézium tömbben 
kiképzett furatba közelítőleg H7/t6-nak megfelelő 0,060 mm átfedéssel illesztettük, így 

SD11A SD11E2

AZ91D AlSi12
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alakítva ki hibrid szerkezetű próbatestet. A szinterelt acél hengert mélyhűtött állapotban 
illesztettük a magnézium tömbben előkészített furatba. Készült két darab magnézium-
alumínium hibrid munkadarab is, hasonló technológiával, alumínium maggal. 
 

  
a/      b/ 

10. ábra: a/ AZ91+SD11A hibrid próbatest; b/ AZ91+AlSi12 hibrid próbatest 
 

3.3 A homlokmarási kísérletek feltételrendszere 
A homlokmarás az egyik legtermelékenyebb síkfelületi megmunkálás. Egyik jellemző 
felhasználási területe a járműipari motorgyártás. A maró forgatásával előállított 
főmozgás a fogásban lévő él mindenkori sugarára merőleges irányú és forgó vektorként 
értelmezhető. A maró tengelye általában merőleges a megmunkált síkfelületre, míg az 
előtolás vektora a megmunkált–, vagy azzal párhuzamos síkban értelmezhető. 
Homlokmarásnál a maró átmérője általában nagyobb a megmunkált felület 
szélességénél, kivételként például horonymarásnál az élek értelemszerűen félkör(rel 
közelíthető ciklois ív) mentén dolgoznak. „A forgácsolás zömét a homlokfelületen 
kialakított fogak palástéle (főforgácsolóél) végzi. A homlokél a mellékforgácsolóél” 
[RÁB79].  Az anyagleválasztás szakaszos és a forgács vastagsága változó, legnagyobb 
értékét az előtolás vektorának irányában kapjuk. A fogak számát és sűrűségét az 
elérhető gépteljesítmény, a munkadarab méretei és a forgácsképződés határozzák meg, 
de kísérleteknél gyakori az egy éllel történő megmunkálás. A korszerű homlokmarók 
általában forrasztott- vagy váltólapkás kivitelűek [DUD02, KÖN02]. A kisebb, kb. max. 
50 mm, átmérőjű szerszámoknál rendszerint közvetlenül a testbe forrasztják vagy 
szorítják a lapkát. Nagyobb átmérők esetében gyakori a tengelyirányban és akár 
sugárirányban is állítható kazettás (kisbetétes) kivitel. 
A szakaszos forgácsleválasztás következtében az él fokozott mechanikai és termikus 
igénybevétel-váltakozásnak van kitéve, ami hibrid munkadaraboknál csak fokozódik. A 
terhelés ingadozása az él mechanikai- és hőfáradásához, vagy – kedvezőtlen 
körülmények között – gyors töréshez vezethet. A szakaszos forgácsolás további 
következménye, hogy a marás érzékeny a hűtő-kenő anyag alkalmazására. Helytelen 
hűtő-kenő anyag hozzávezetéssel a lapkát érő hőingadozás akár fokozódhat is, ami 
károsan befolyásolja az éltartamot. A marólapkák élanyaga emiatt szívós és relatív 
hősokk-álló. [DUD02, KÖN02] 

25 mm 25 mm 
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3.3.1 A homlokmarás mozgási és forgácsolási viszonyai 
A technológia jellemzője, hogy a maró fogai a munkadarab koordináta rendszerében 
hurkolt cikloist írnak le, de az előtolási- és a forgácsolási sebesség aránya 
következtében ez a hurkoltság annyira erős, hogy a gyakorlati számításoknál a ds 
maróátmérőnek megfelelő körívvel helyettesíthető [BAL85]. A marófej és a 
munkadarab elhelyezkedésétől függően megkülönböztetünk szimmetrikus– 
aszimmetrikus ellenirányú és aszimmetrikus egyenirányú alkalmazást [DUD02]. 
A marófog terhelési viszonyait, éltartamát és a folyamat dinamikáját jelentősen 
befolyásolja, hogy az él a leírt pálya mely szakaszán lép be-, illetve lép ki a fogásból. 
Tiszta ellenirányú belépéskor a h=0 forgácsvastagság következtében a forgácsképződés 
megindulása bizonytalan és az erős súrlódás rontja az éltartamot. Tiszta egyenirányú 
kilépéskor hasonlóképpen erős súrlódás lép fel. Kilépésnél szintén 
megkülönböztethetők terhelés szempontjából kedvező és kedvezőtlen esetek, általában a 
lehető legkisebb forgácsvastagságra érdemes törekedni. [DUD02, SAN94] 
A főél elhelyezési szög egyenes élű lapkáknál rendszerint κr=45°, κr=75° vagy κr=60°, 
speciális esetben (sarokmaróknál) κr=90° [SAN94]. A marólapkák általában fazettával 
illetve simító éllel vannak ellátva az axiális elhelyezkedés eltéréseinek érdességre 
gyakorolt káros hatásának kiküszöbölése érdekében. 
A forgácskeresztmetszetet (AC) általában egyszerűen a κr és a fogankénti előtolás (fz) 
értéke alapján számítják [DUD02, KÖN02, TSC05], de a szerszám meghatározó 
rendszer különféle síkjaiban értelmezhető homlokszögekkel a számítás finomítható, 
amit a 11. ábra mutat be. 

 
11. ábra: A legnagyobb forgácskeresztmetszet (ACmax) értelmezése 

(κr=45°, γp ≠ 0°, γf ≠ 0°) [DUD02, SAN94, TAK00, TSC05] alapján 
 
A homlokszöget az ortogonálsíkban (B–B metszet) γo jelöli. A γp a lapka tengelysíkbeli 
(C–C metszet) homlokszögét jelöli; a γf pedig a feltételezett munkasíkban (A–A 
metszet) értelmezhető homlokszöget jelöli. Ezeket a szögeket a lapkafészek szögei és a 
lapka saját szögei együtt alakítják ki. A homlokszögek vázolt értelmű kialakítása 
jelentős hatással van a lapka belépési és kilépési viszonyaira, valamint a fogás során az 
erőlefutás jellegére és nagyságára. A homlokszögek tehát a főforgácsolási erő értékét és 
az éltartamot is alapvetően befolyásolják [BAL85, DUD02, KÖN02, SAN94]. A 
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ACmax=fz·ap 
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kísérletek szempontjából a γf és a γp azért is vált jelentőssé, mert módosításuk 
viszonylag egyszerűen megvalósítható volt egy kísérleti marószerszám 
kutatómunkámhoz kapcsolt kifejlesztésével. 
A kísérleteknél a fajlagos forgácsolási erő kiszámításához a legnagyobb 
forgácskeresztmetszetet (ACmax) használtam. Az ACmax az elméleti 
rombuszkeresztmetszet egyik oldalának – a fogankénti előtolásnak (fz) – és a hozzá 
tartozó magasságnak – a fogásmélységnek (ap) – szorzatából számítható ki, ha a 
homlokszögek nullával egyenlőek. Ha a γf illetve a γp nem zérus, akkor a keresztmetszet 
elméleti oldalhossza és magassága a 11. ábrán jelölt x és y értékre változnak. Az ACmax 
ekkor tehát a következőképpen számítható ki: 

pf
zpmaxC γcosγcos

1fayxA
⋅

⋅⋅≈⋅=    (1)  

További fontos jellemző még az aktuális előtoláshoz tartozó legnagyobb 
forgácsvastagság (hmax), amit a (2) összefüggéssel határozhatunk meg: 

f

r
zrmax γcos

κsinfκsinxh ⋅≈⋅=     (2) 

 
3.3.2 Erők értelmezése homlokmarásnál 
Homlokmaráskor a forgó vektoroknak megfelelően az elfordulási szögtől (φ) függően 
változó forgácskeresztmetszet miatt a forgácsoló él(ek)re ható erő és komponensei 
térben és időben, nagyságukra és irányukra nézve is változók. Az erőkomponenseket 
egy él adott elforduláshoz tartozóan érdemes vizsgálni. A valóságban a 
forgácskeresztmetszetre merőlegesen ébredő megoszló erő a 12. ábra szerinti egyszerű 
megközelítésnél az él egy pontjára vonatkozóan értelmezett. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

a/ b/ 
12. ábra: Vázlat az erőösszetevők értelmezéshez [BAL85, TÖN04] alapján 

a/ Összetevők a megmunkálás síkjában b/ passzív erő (Fp) és az eredő forgácsolóerő (F) 
 
Az FC-vel jelölt főforgácsoló erő természetesen mindig érintő irányú és a megmunkálás 
síkjával párhuzamos irányban hat az élre. Az előtolás irányába eső (Ff) és arra 
merőleges erő (FfN) FC-vel egy síkban értelmezett. Ezek az erők minden pillanatban 
ellentétesek az állónak tekintett X és Y koordinátarendszerben vizsgált és a 
munkadarabra ható FX és FY erőkkel. Az FC és a radiális irányú FCN erő összege 
megegyezik az Ff és FfN erők összegével (12/b ábra). A passzív erő (Fp) a szerszám 
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tengelyirányában (Z) hat és az Ff+FfN eredőjével összegezve adja az eredő forgácsoló 
erőt (F). (A kísérleteknél ugyanezt a koordináta rendszert használtam.) A szerszámhoz 
kötött koordináták és a munkadarab koordináta rendszerében értelmezett irányok 
egymásba transzformálhatók, illetve bizonyos φ szögpozíciókban megegyeznek. 
[KÖN02, TÖN04]. A forgácsoló erő FX és FY (ill. Ff és FfN) komponenseinek φ 
függvényében történő változását a 13-14. ábra mutatja be. 
 

 
13. ábra: Egy fogra vonatkozó ideális erőmérési diagram homlokmaráskor [SCHE06] 

 
14. ábra: Saját erőmérési diagram (anyag: SD11E, vc=127 m/min, fz=0,2 mm/fog) 

 
Az erőlefutás egyik kitüntetett pontja a φ=90° helyzet [SCHE06]. Ekkor a főmozgás 
iránya megegyezik az X iránnyal, a forgács vastagsága maximális, tehát elméletileg az 
FC ill. FX erő egy fordulaton belül ekkor a legnagyobb. A 15. ábra teljes átfogásnál 
mutatja be a viszonyokat. 

 
 

15. ábra: A főforgácsoló erő (FC) elméleti lefutása egy fogon értelmezve 

φ=0° φ=90° φ=180° 
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3.4 Az erőmérés módszerei és eszközei 
Mivel maráskor a szöghelyzet változása során jelentős erőingadozás lép fel, ki kell 
jelölni egy olyan adatot, amely alapján az összes kísérlet azonos módon kiértékelhető. 
Az egynemű anyagok esetében az X irányú (az előtolási irányára merőleges) erő 
legnagyobb értékét (FXmax) vettem figyelembe több kísérleti beállítás eredményeinek 
összehasonlításához, ezen kívül az Y és a Z komponenst is rögzítettem. Hibrid 
próbatesteknél a szimmetrikus elhelyezés miatt az első és a befejező szakaszon 
meghatározható az AZ91 anyagban érvényes FXmax, és középen az SD11-ben illetve 
AlSi12-ben érvényes FXmax erő. Ezen kívül az él valós dinamikai terhelését a 
határátmeneteken minden fordulatnál egyedileg megvizsgálhatjuk (16. ábra). Az 
erőadatok tárgyalásánál példaképpen bemutatok néhány jellemző eredményt, de ezeket 
az élanyagok illetve élgeometriák összehasonlításánál nem vettem figyelembe. 
 

 
16. ábra: Az erőméréssel kapott adathalmaz feldolgozásához figyelembe vett részadatok 

hibrid próbatestnél 
 
A 16. ábra az erőmérés regisztrátumának csak a trendvonalát szimbolizálja, hiszen a 
valóságban erős helyi ingadozások jellemzik a görbét, amelyet részben a mérőrendszer 
bizonytalansága, az MKGS rendszer rezgései és a forgácsleválás dinamikája határoznak 
meg [CAS06, SCHE06, SUN09]. 
 
Az erőmérésekhez használt hardver és szoftver eszközök: 

- KISTLER Type 9443 háromcsatornás statikus erőmérő cella Sorozatszáma: 
151 988 (17. ábra) 

- KISTLER type 5001 töltéserősítő (minden csatornához külön) 
- A/D átalakító kártya Típus: DAS-1800 Series, STA-1800U 
- TestPoint alapú adatgyűjtő szoftver 
- Delphi programnyelven készített kiértékelő szoftver 
- MS Access adatbázis kezelő 
- Személyi számítógép 

A kutatómunkában használt KISTLER erőmérő a mai tudományos igényeknek 
megfelelő piezoelektromos érzékelésű cella volt. A marási kísérleteket egy éllel 
végeztem, mert így lehetséges egyértelműen értékelni az erőadatokat. 
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17. ábra: Kistler Type 9443 háromcsatornás erőmérő cella, mérőerősítők és számítógép 
 
Elvileg lehetőség van arra, hogy a mért érőértékek adatsorát spektrum analízisnek 
vessük alá, amivel az eredmény stabilitása vizsgálható, ellenőrizhető [FON07], de 
megítélésem szerint nem térült volna meg az adatok kiértékelésével nyert 
többletinformáció. 
A töltéserősítők kimenetén 0..±10V jelenik meg a kalibrációnak megfelelően [KIS90]. 
A 20 kHz frekvenciával mintavételezett és digitalizált kimenő jeleket egy TestPoint 
szoftver alapú, tanszéki fejlesztésű program tárolta le. A V egységben előálló nyers 
adatsort később kellett átváltani az érzékenység szerinti V/N hányados szerint, majd 
átlagot képezni; számítógép segítségével. Az adatok lent részletezett kiválogatásához és 
átlagolásához Delphi szoftverrel készített, szintén tanszéki fejlesztésű programot 
használtam. 
A kiértékelést a következő módon végeztem el: Adott volt egy több száz illetve több 
ezer marófordulatból eredő adatsor, amiből a legnagyobb értékek átlagára volt szükség 
FX esetére. A mérési pozitív irány nem feltétlenül egyezett a forgás érintő irányának X 
irányú vetületével, tehát valójában minden adatot abszolút értéken vettem figyelembe és 
a tárgyalás is abszolút értékekre vonatkozik (18. ábra). Az adatsorra mozgóátlag görbét 
illesztettem és a legnagyobb, tehát minden fordulatnál a φ=90° közeli átlagokat vettem 
alapul a további számításokhoz. Ez gyakorlatilag végül egy (szubjektív hatásoktól nem 
teljesen mentesen) kiválasztott (becsült) számot jelentett, pl. -6 V-ot a 18. ábra szerint. 

 
 

18. ábra: TestPoint szoftverrel készített erőregisztrátum és a kiértékelés elve FXmax 
erőérték meghatározására 

 
A méréstechnika jellemzőiből eredő helyi ingadozások miatt azonban a mért 
legnagyobb FX értékeket e határszám alatti és feletti adatok együttesen alakítják. Emiatt 

φ=90°

       FX 
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a mozgóátlag sor alapján megbecsült értéket, hanem ennek 80%-ánál (abszolút értéket 
tekintve) nagyobb mérési adatokat átlagoltam; a 18. ábra példáját tekintve ez 5V-nak 
megfelelő erőérték. Így számítottam ki minden egyes kísérleti beállításra az FXmax 
értéket, ami tehát az egész marási menet helyi maximumainak felhasználásával nyert 
átlagérték. A kiinduló határszám meghatározása nem befolyásolta jelentős mértékben a 
végeredményül kapott adatot. Több ellenőrző számítás és független kiértékelő 
személyek eredményei alapján a határszám becslésétől függően az FXmax adatok 
szóródásának terjedelme 5%-on belüli. 
Az eltérő élgeometriák erőeredményei árnyaltabb képet mutatnak, ha a (3) egyenlet 
szerint az FXmax értéket az adott élgeometriánál érvényes forgácskeresztmetszettel 
(ACmax) osztva rendre kiszámítjuk a pillanatnyi fajlagos forgácsolási erőt (kC). Az így 
kapott kC értékről meg kell jegyezni, hogy a maximális forgácsvastagságra vonatkozik!  

maxC

maxX

maxC

maxC
C A

F
A
F

k ==    (3) 

m
1.1C

C
h

k
k =      (4) 

Több forgácsvastagsághoz (előtoláshoz) tartozó fajlagos forgácsolási erő kettős 
logaritmikus skálán ábrázolva jó közelítéssel egyenesre illeszkedik [DUD02, KÖN02, 
SCH88]. Az egyenes paramétereinek ismeretében az 1 mm2 keresztmetszetre érvényes 
kC1.1 és m kitevő számítható a (4) összefüggésben. A kC számításokat Excel 
táblázatkezelő használatával a legkisebb négyzetek módszerrel végeztem. 
Előkísérletek keretében megállapítottam, hogy a kC1.1 három adatpontból való 
extrapolációja 20-25% bizonytalanságot hordoz magában, ezért az élanyag-kísérleteknél 
kiszámított kC1.1 értékeket kizárólag tájékoztató jelleggel mutatom be, a kiértékelésben 
nem vettem figyelembe őket. Itt érdemes még megjegyezni, hogy a κr=45° elhelyezési 
szög és az axiális homlokszögek miatt a forgácsszélesség valójában több, mint 1 mm 
volt, így a kC1.1 jelölés nem teljesen pontos, de a könnyebb követhetőség érdekében ezt 
használom, mert az adott éleknél azonos módszerrel került kiszámításra és mindig h=1 
mm-re vonatkozik. 
 

3.5 A forgácsolási hőmérséklet mérési eljárása a kísérleti munkában 
 

3.5.1 A forgácsolási hőmérséklet értelmezése 
Forgácsolási hőmérsékleten a szerszám és a forgács érintkezési felületének átlagos 
hőmérsékletét értik [BAL85]. A forgácsolási folyamat során bevitt mechanikai energia 
gyakorlatilag teljes egészében hővé alakul, ami döntően a forgács nyírása és súrlódás 
során keletkezik. A legnagyobb hőmérséklet a forgács és a homloklap között alakul ki, 
az éltől kissé távolabb. A forgácsolási munka súrlódási- és alakváltozási folyamat 
közötti megoszlását a forgácsvastagság és a forgácsolási sebesség határozza meg, 
mindkét tényező növekedése az alakváltozási munka arányának növekedését vonja 
maga után a forgácsolásra fordított összes munkán belül. A hőmennyiség eloszlására 
vonatkozóan a szakirodalomban többféle adatot találunk. Általános körülmények között 
a hőmennyiség közelítőleg 75%-a a forgáccsal távozik. A fennmaradó részt a szerszám 
(2-18%) illetve a munkadarab (7-38%) veszi fel. Közvetlenül a forgácsleváláskor a 
környezetbe elhanyagolhatóan kis hőmennyiség távozik. A forgács, a szerszám és a 
munkadarab közötti hőeloszlás mértéke függ még az élanyag és munkadarab anyag 
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hőtani jellemzőitől, úgy, mint a hővezető képesség és hőkapacitás, illetve az alkalmazott 
technológiai adatoktól és a hűtés-kenés módjától. A forgácsoló sebesség növelésével a 
keletkező hőmennyiség egyre nagyobb hányada távozik a forgáccsal, ez a 
nagysebességű megmunkálás egyik előnye. [BAL85, DUD02, LÓP08, PAL80, TAK00] 
Fémek forgácsolási hőmérsékletének számítására számos egyenletet, összefüggést 
határoztak meg kísérleti úton [BAL85, KRO54, PAL80, TÖN97]. Általában 
tartalmazzák a sebességet, a forgács szélességét és vastagságát és megmunkált fém 
valamely termodinamikai jellemzőjét, fajhőjét vagy hővezető képességét és számos 
konstanst. Az egyik legegyszerűbb ilyen közelítést az ún. kitevős egyenlet adja: 

TTT yxz
Te bhvCT ⋅⋅⋅=     (5) 

Ahol Te: a forgácsolási hőmérséklet, CT: az élanyagtól és munkadarab anyagától függő 
konstans, v: a sebesség, h: a forgácsszélesség, b: a forgácsvastagság, zT, xT, yT: konstans 
kitevők. [BAL85] 
Az összefüggések szerint forgácsolási hőmérséklet nagyságát döntő mértékben a 
forgácsolási sebesség határozza meg. A forgács szélessége és vastagsága közül a 
forgácsvastagság érvényesül erőteljesebben, méghozzá növekedtével csökken a 
hőmérséklet a kisebb súrlódási munka következtében [BAL85, DUD02, FRI70, 
KÖN02, TAK00]. A további számos tényező közül említhető még az élgeometria, azon 
belül is a homlokszög, valamint a homlokfelület súrlódási tényezője [BAL85]. 
A forgácsolási hőmérséklet az ipari gyakorlatban eddig leginkább éltartam-meghatározó 
hatása miatt volt fontos, mivel a kopásmechanizmusok gyorsulnak a hőmérséklet 
növekedésével [DUD02, LÓP08]. Magnézium bázisú hibrid anyagok esetében azonban 
a forgácsolási hőmérséklet elsődleges fontosságúvá válik a magnézium többször 
említett tűzveszélyessége miatt. A kísérleteim megtervezése során abból az általánosan 
ismert irodalmi nézetből indultam ki, hogy a magnézium, az alumínium és az acél közül 
az acél forgácsolásakor, keletkezik a legnagyobb hőmérséklet [KÖN02]. További fontos 
tényező, hogy az acél hővezetési tényezője is hozzávetőleg fele a másik két anyagénak, 
így a munkadarab is kevesebb hőt tud magába vezetni, tehát a hőmennyiség kis 
térfogatban a forgácsba koncentrálódik. Mivel a magnézium szinterelt acéllal történő 
párosítása hordozza magában a nagyobb kockázatot forgácsoláskor, ezért csak az SD11 
anyag marásakor végeztem el a forgácsolási hőmérséklet mérését. (A projekthez 
kapcsolódóan egy másik kísérletsorozat során az általam használt eljáráshoz nagyon 
hasonló módszerrel elvégezték az AlSi12 forgácsának hőmérsékletmérését, és 
viszonylag alacsony, 60-70 °C maximális hőmérséklet adódott azokkal a technológiai 
adatokkal, amelyekkel magam is dolgoztam SD11-en. Pályi Péter 2005/02) 
Folyamatos forgácsleválasztáskor egy bizonyos idő elteltével egyensúlyi állapot alakul 
ki, míg a marásnál periodikus melegedés és lehűlés tapasztalható, ahogy a forgácsolási 
erő is ingadozik, továbbá a forgás miatt némi léghűtéssel számolhatunk [LÓP08]. A 
maximális és minimális értékek között értelmezhető egy átlagos hőmérséklet, ami 
néhány fordulat után áll be [BAL85, LUD89]. Az átlagos érték és annak állandósulási 
ideje természetesen leginkább az átfogástól függ, de mindig alacsonyabb, mint 
folytonos forgácsleválasztásnál. [PAL80] szerint szakaszos forgácsleválasztás során 
célszerű a hőmérsékletet a forgácsolási idő függvényében is vizsgálni. 
 

3.5.2 A forgácsolási hőmérséklet mérésének lehetőségei 
A mai tudományos közlésekben számos példát találni a forgácsolási hőmérséklet 
mérésére és egy-egy új technológia (pl. HSC), élanyag, vagy szerkezeti anyag 



37 

forgácsolási folyamatának elemzése céljára. A legrégebbi módszer a kaloriméteres 
eljárás, amely közvetten méri az él környezetében uralkodó hőmérsékletet. Vizsgálható 
még a forgácsolási hőmérséklet közvetetten a mikrokeménység változása alapján is. 
Hőjelző festék használata gyakorlatilag a legegyszerűbb lehetőség [LUD89, ROS70]. 
Közvetlen mérést tesznek lehetővé a hőelemes módszerek, amelyeket egyszerű 
mozgásviszonyok fennállásakor használnak, mint a gyalulás vagy az esztergálás 
[FAN03, PAB08, RAM08]. Ekkor az él közvetlen környezetében kell elhelyezni a 
termopárokat, vagy természetes módszerként lehetőség van egykéses, illetve kétkéses 
eljárás alkalmazására, de ez utóbbiak leginkább esztergálásnál használatosak [BAK79, 
BIE95, PAB08, RAM08]. A forgácsolási folyamat MKGS rendszerétől gyakorlatilag 
csak az infravörös érzékeléssel végzett hőmérsékletméréssel maradhatunk függetlenek, 
hiszen így távolról lehetséges a mérés, érintésmentesen, valós idejűen. Régóta 
használatos a termovízió, amely folyamatos fejlesztések eredményeképpen jól 
használható [FRI70, LÓP08, LUD89, PRI70, RUD82]. Ezzel a módszerrel pontok 
hőmérséklete is mérhető, tehát a hőeloszlást is megismerhetjük. Hátránya, hogy a 
folyamat legmelegebb pontjáról nem kapunk közvetlen információt, hiszen a 
homloklapon lefutó forgács folyamatosan takarja azt. Külön említésre méltók még a 
pirométerek, amelyek nagyobb hőmérséklet tartományban egy kis kiterjedésű 
meghatározott felületrész átlagos hőmérsékletét mérik a termográfiai eszközökhöz 
hasonlóan a kisugárzott elektromágneses energia alapján. Újabban akár a látható 
tartományban működő pirométert (400-800 nm) is használnak [SUT08]. 
Egyes szerzők tapasztalati képletekkel elméleti számítással, vagy modellezéssel 
meghatározott hőmérsékletet illetve hőmérséklet eloszlást és hőáramot valós 
mérésekkel ellenőriznek [AMO03, LÓP08, PAB08, ROS70]. Nyilvánvalóan ez a 
módszer tekinthető a legalaposabbnak és elérhetők a szükséges modellek és szoftverek 
(pl. AdvantEdgeTM, Abaqus/Explicit), de időigénye így is jelentős, mivel nem 
hanyagolhatjuk el a modellkészítést és a számítások összevetését a mért adatokkal. A 
számított adatok általában a mért értékeknél néhány százalékkal kisebbek [AMO03, 
LÓP08]. [AMO03] különféle madarab anyagok HSC megmunkálásánál vizsgálta a 
termomechanikai folyamatokat, amelynek keretében a forgácsban, annak felületén és a 
forgácstőben is elemezte a hőmérséklet eloszlást numerikus módszerekkel. 
 

3.5.3 A termogrammetria használata forgácsolási hőmérséklet mérésére 
A hőmérsékleti sugárzás érzékelésén alapuló módszerrel érintés nélkül vizsgálható egy 
felület hőmérséklete, így forgácsolásnál megfelelő beállítással egyazon berendezés 
rugalmasan használható a folyamat különböző elemeinek, forgács vagy a szerszám 
vizsgálatára. A 70-es és 80-as években az infravörös hőmérsékletmérési eljárások 
elsősorban az esztergálásra szorítkoztak, mert csak ennél lehetett a megfelelő beállítást 
megvalósítani, de a forgács és a homloklap hőmérsékleteloszlását eredményesen 
lehetett vizsgálni [FRI70, LÓP08, LUD89, PRI70]. Marási folyamat termogrammetriai 
elemzését elsők között Ludwig oldotta meg és a termogrammetria tekinthető ma is a 
legkedvezőbb eljárásnak forgó marószerszámról leváló forgács hőmérsékletének 
mérésére [LUD89]. Ludwig a marószerszámmal együtt forgó, CCD érzékelővel és 
elektronikus kiértékeléssel segített, infravörös fényképezőgéppel dolgozott és trigger 
jelek alkalmazásával biztosította, hogy a kinematikai geometria alapján azonosítható 
legyen a kép készítésének helyzete. Az eljárással a lefutó forgács felületének 
hőmérséklet-eloszlása vehető fel. 
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Ludwig módszerének nagy előnye, hogy egyazon beállításból több pozícióban is 
lehetséges felvételek készítése, de mivel fényképezésről van szó, korlátozott az egy 
fordulaton belül elkészíthető felvételek száma. 
A BME Járműgyártás és –javítás Tanszéken is születtek meggyőző eredmények a 
termogrammetria alkalmazásával köszörülés vizsgálatára. Nguyen Tuan Hai a vonali 
letapogatás módszerével meghatározta a munkadarabban a köszörülési átlaghőmérséklet 
eloszlásának jellemzőit és a forgó köszörűkorong hőmérsékleteloszlását, illetve annak 
egyenlőtlenségeit. [HAI90] 
A számítástechnika és a szenzorika fejlődésének köszönhetően mára mind az infravörös 
kamerák, mind a képelemző szoftverek gyorsabbak és egyszerűbben kivitelezhető 
méréseket tesznek lehetővé. Mindettől eltekintve viszont a forgácsolási 
hőmérsékletmérési elrendezések nemigen változtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19. ábra: Szármarás termovíziós vizsgálata [LÓP08] 
 

A 19. ábrából látható, hogy egy körülforduláson belül egy helyzetről lehet felvételt 
készíteni. A „B” elrendezésben, ellenirányú maráskor, a kilépés felvételéhez még egy 
előre elkészített bemarásra is szükség van. 
 

3.5.4 A termogrammetria használatának néhány alapelve 
Minden test a hőmérsékletére jellemző elektromágneses sugárzást, ún. hőmérsékleti 
sugárzást (infrasugárzást) bocsát ki (saját sugárzás). A testek a rájuk eső infrasugarakat 
visszaverik, átengedik, vagy elnyelik. A saját és a visszavert sugárzás összege az 
effektív sugárzás, ami már nem jellemző a hőmérsékletükre. Emiatt figyelemmel kell 
lenni arra, hogy egy felület hőmérsékletére csak a saját sugárzás ismeretében lehet 
következtetni. Az egyéb tárgyakról származó sugárzást háttérsugárzásnak hívjuk. 
Az abszorpciós és reflexiós hatások miatt a valóságos testek sugárzási tulajdonságainak 
részleteitől eltekintve itt csak a Stefan-Boltzmann formulát említem nem abszolút fekete 
test esetére, amely megadja az adott hőmérsékleten időegység alatt a teljes térszög egyik 
oldalára kisugárzott energiát: 

Wθ=ε·σ·T4    (6) 
ahol: Wθ a teljes kisugárzás (Watt/m2), ε a test emissziós tényezője, σ a Stefan-
Boltzmann állandó, T a hőmérséklet (K) [FGV94]. 
Az emissziós tényező anyagjellemző. Azt adja meg, hogy az adott test sugárzása 
hányszor kisebb az abszolút fekete test sugárzásánál. Értéke 0 és 1 közötti lehet. 
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Valójában pontosabb az ελ jelölés, mert az emissziós tényező hullámhosszfüggő, az ε 
önmagában az átlagos értéket jelenti. 
Az emissziós tényezőt (egy anyagra vonatkozóan) a fentebbi utaláson túl, miszerint 
hullámhosszfüggő, befolyásolja a felületi minőség, a felületi réteg és a spektrális irány. 
Az emisszivitás változékonysága miatt pontos mérési igényeknél érdemes a vizsgált 
tárgyról kalibrációs felvételeket készíteni ismert hőmérsékleten. Irodalmi adatok szerint 
a bevonat nélküli keményfém lapkák emissziós tényezője 0,52; TiAlN bevonattal 0,45, 
ami ±10 °C hibát eredményezhet a mérési eredményekben [LOP08].  
A forgácsolási folyamatok gyors lefutása miatt szükségessé válik, hogy az érzékelők 
kellően kis válaszidővel rendelkezzenek. Az ilyen tulajdonságú detektorok régebbi 
típusait, mint amilyennel a kísérleteket is végeztük, az optimális érzékenység érdekében 
folyékony nitrogénnel kell hűteni, amely -196 °C hőmérsékletű. 
 

3.5.5 Forgácsolási hőmérséklet mérése forgó marószerszámon vonali letapogatással 
A magnézium bázisú hibrid anyagok száraz forgácsolásának alapvető problémája tehát 
a magnézium forgács és pihe illetve por tűzveszélyessége. A magnézium kis 
forgácsolási ellenállása miatt azonban nem kell akkora forgácshőmérsékletre számítani, 
ami gyulladást okozna, különös tekintettel arra, hogy a hibrid megmunkáláskor használt 
technológiai adatok (vc, fz, ap) az acél jelenléte miatt az optimális kompromisszumnak 
megfelelően nem számít nagy sebességnek a magnézium forgácsolásakor. A gyulladás 
esélyét tehát a forró szinterelt acél forgács jelenléte növeli veszélyes mértékűre. Acélok 
megmunkálásánál könnyedén elérhető a 600-700 °C-os forgácshőmérséklet, ami 
közvetlen érintkezéssel begyújthatja a kis térfogat-felület aránnyal rendelkező 
magnéziumot (magnézium forgácsot). A forgácshőmérséklet emiatt nem csak a 
homlokfelületen történő lefutás pillanatában válik fontos tényezővé, hanem a leválás és 
az elrepülés közben is. A φ szöghelyzettől függően eltérhet a hát- és 
holmloksúrlódásból, illetve a képlékeny alakváltozásból eredő hő aránya. Mindez azt az 
igényt vonta maga után, hogy olyan módszerrel mérjem a megmunkálás során kialakuló 
forgácshőmérsékletet, ami a teljes körbefordulás alatt, a kinematikai geometriához 
köthetően biztosítja a forgácsleválás infravörös nyomonkövetését. Emellett a minél 
szélesebb körű információszerzés érdekében nagy átfogással, szimmetrikus 
elhelyezéssel érdemes marni. 
Nincs olyan információ az irodalomban, amely homlokmarás fent leírt módon 
végrehajtható infravörös hőmérsékletmérésről számolna be. A feladat megoldásához a 
tanszékünk AGEMA THV® LWB-880-as termokamerájának vonali letapogatási 
lehetőségét alkalmazva különleges mérési módszert dolgoztam ki. A kamera érzékelője 
egy MCT detektor (Mercury Cadmium Tellurid), ún. fotonszámlálós pontdetektor, ami 
egy speciálisan szennyezett egykristály. A detektor hűtőközege folyékony nitrogén. A 
berendezés mérési tartománya a 8-12 μm-es hullámhossztartomány. 
A kísérlet egyértelműsége érdekében a hőmérsékletméréseket nem hibrid próbatesteken, 
hanem tiszta SD11 anyagon hajtottam végre. A módszer különlegességét az jelenti, 
hogy a vizsgált objektumról csak egy 2500 Hz frekvenciával folyamatosan pásztázott 
vonal mentén készül felvétel. Technikailag mindez azt jelenti, hogy a hagyományos 
termokamerás felvételektől eltérően az érzékelőrendszernek függőleges irányban nincs 
kitérítése, ami a kamerán belüli forgó, függőleges irányú kitérítő tükör leállításával 
lehetséges. A letapogatás eredménye a kameránk felépítéséből adódóan egy 140 
képpont hosszúságú vonal. A normál kétdimenziós termogramm képmérete 140×140 
pixel lenne. (A tanszékünkön használt AGEMA THV® LWB-880 készülékben ezt a 
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funkciót Szilágyi András ötlete alapján egyedileg alakította ki a gyártó, majd bizonyos 
későbbi sorozatokban már szériában kínálták.) 
Fontos még azt is hozzátenni, hogy a háttérsugárzás zavaró hatását a lehető legkisebbre 
kell csökkenteni. Erre, a 20. ábrán is látható módon, közvetlenül az objektív elé 
helyezett infravörös szempontból átlátszatlan plexi paraván szolgált, amin a letapogatási 
síkban egy keskeny vízszintes kivágás biztosította a kamera „kilátását” a szerszámra. 
A vonali letapogatással létrehozott kép természetesen nem értelmezhető a hagyományos 
szemlélettel. Egy pásztázás eredménye fizikailag egy egyetlen pixelsor magasságú 
„kép”. A pásztázási frekvenciának megfelelő gyakorisággal nyert képeket egymásra 
helyezve az adott vonalban lezajlott eseményeket időben kiterítve jeleníthetjük meg. A 
kép vízszintes tengelye tehát helykoordinátát, de a függőleges tengely időbeli eltérést 
jelent. Ilyen módon áll elő a marófej forgásából eredő szinuszgörbe, ami egy lapka 
mozgását írja le, ahogy az a 20. ábrán is megfigyelhető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. ábra: A vonali letapogatás elrendezési vázlata és technikai jellemzői 
 
A 21. ábrán látható módon a kamera függőleges (y) pozícióját tehát néhány tized 
milliméterrel a megmunkálandó felület fölé állítjuk be. Megfelelő beállítással az összes 
lapka látható lesz az infravörös érzékelő számára, kivéve természetesen azt a pillanatot, 
amikor a kamera felőli takarja a túloldalit. 
A forgácsolási hőmérséklet mérésekor beállított helyzetben a vonali letapogatás 
szögéből és a kamera-marófej távolságából 140 mm széles letapogatási hossz adódott, 
tehát a vonal egy pixelére elméletileg egy milliméter hosszú szakasz átlagos 
hőmérsékletének felvétele valósult meg. 
 



41 

 
 

21. ábra: A vonali letapogatás kiértékelésének elvi ábrája 
 
A pásztázási frekvencia 2500 Hz, ami 0,4 ms periódusidőt jelent. Érdemes 
összehasonlítani az infrakép felvételének ciklusidejét és a forgácsoló élek sebességét, 
mert ez megmutatja a vonali letapogatás előnyét. A forgó mozgás és az alternáló 
mozgás közötti összefüggés szerint egy 2100 1/min fordulatszámú szerszám (ez egy 
általánosan használt beállítás volt) 35 Hz körfrekvenciával forog. A frekvenciák ilyen 
nagy különbsége lehetővé teszi, hogy a szerszám és a forgács csak rövid utat tegyen 
meg egy pásztázási cikluson belül, így éles képet kapjunk. Másképpen közelítve: a 
termogrammetriai méréseknél használt 50 mm átmérőjű kísérleti marófej kerületi 
sebessége 2100 1/min fordulatszámmal 330 m/min, azaz 5,50 m/s. Ezt a sebességet és a 
pásztázás periódusidejét összeszorozva megkapjuk, hogy 2,20 mm a lapka körív-menti 
elmozdulása egy pásztázási periódus alatt, ami elfogadhatóan kicsi. Az élgeometria 
vizsgálat kísérleti szakaszában csak 134 m/min kerületi sebességgel martam, ekkor az 
előző a gondolatmenetet követve az ív menti elmozdulás már csak 0,89 mm a 
pásztázások között. 
A homlokmarás vonali letapogatásával kapható különleges termogrammot a 22. ábra 
szemlélteti, ahol a spirál egy marófog forgási szinuszgörbéjét ábrázolja. A képen 
megfigyelhető a leváló forgács is. Egy-egy ilyen kép 140 sorból áll, tehát az adatok 
140×0,4 ms=56 ms időtartamra vonatkoznak. Ha a marófej forgásának periódusideje 
ennél kisebb, akkor a fordulat teljes szinuszgörbéje láthatóvá válik. Még több fordulat 
megmutatható, ha nem az összes szkennelés, hanem csak minden második vagy 
harmadik eredményét töltjük be a memóriába, ami összesen 101 felvételt tud egyszerre 
letárolni. 
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22. ábra: Vonali letapogatással kapott termogramm egy lapka használatakor 

 
Ahhoz, hogy a termovíziós vizsgálat során hőmérsékletek jelenjenek meg, meg kell adni 
az egyes vizsgált anyagok relatív emissziós tényezőjét (ε). Az SD11 anyag hőemissziós 
tényezőjének meghatározására – annak bonyolultsága miatt – nem került sor, mivel nem 
volt túl nagy jelentősége annak, hogy egészen pontosan tudjuk a valóságos 
hőmérsékletértéket. Az összehasonlításhoz mindegyik mérésnél ugyanazt a becsült 
relatív emissziós tényezőt alkalmaztuk (ε=0,5). 
A termovíziós kamerával rögzített adatok feldolgozását CATS.E3 programmal 
végeztem el. A legmelegebb terület hőmérsékletét az átlag és a szórás segítségével 
határoztam meg: a legmagasabb átlagértéket adó pixelcsoportokat kerestem a legkisebb 
szórásértékkel ami mindig a szemmel is elkülöníthető forgácsot jelentette. 
 

3.6 A homlokmarási kísérletek jellemzői és kiértékelési elvei 

3.6.1 Az élanyagok 
A kutatómunka első lépcsőjében arra kerestem a választ, hogy milyen elérhető élanyag 
volna a legalkalmasabb a magnézium bázisú hibrid anyagok száraz megmunkálására. 
Az induló lapkaválasztékot gyártói információkra és irodalmi adatokra támaszkodva 
alakítottam ki. Figyelembe vettem a kísérletsorozat idején elérhető legújabb 
lehetőségeket. A CVD vastagrétegű gyémánt élű lapkákat (DIBO) és a Rhobest nano 
gyémántbevonatot egyedileg készíttettük el. 
A magnézium fajlagosan kis erővel forgácsolható a könnyűfémekhez kifejlesztett 
lapkákkal. Az irodalmi összefoglalóban ismertetettek szerint azonban élrátét illetve 
vékony felkenődés képzésére hajlamos a szerszámon, ami a forgácsolási sebességet 
alulról korlátozza. (Az olvadáspontot megközelítő nagy forgácsolási sebesség elérésére 
a kutatáshoz használt gép biztosan nem lett volna alkalmas.) 
Az AlSi12 ötvözet megmunkálásával kapcsolatosan bőséges ipari- és tudományos 
tapasztalat elérhető, tehát ehhez az anyaghoz széles kereskedelmi választék áll 
rendelkezésre lapkákból. A modellanyag közepesnek mondható szilíciumtartalmából 
következő koptató igénybevétel az elérhető forgácsolási sebességet felülről korlátozza. 
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A szinterelt acél általam használt típusa az ötvözetlen acélokhoz viszonyítva hasonló 
szilárdságú és keménységű, ezért várhatóan a forgácsolhatósága is ezekhez áll 
legközelebb, tehát az ISO szerinti P, esetleg K típusú munkadarab anyagként 
jelölhetjük, de széles körű tapasztalat nem áll rendelkezésre az anyaggal kapcsolatban, 
tehát többféle acélhoz és öntöttvashoz ajánlott lapkát is érdemes tesztelni. 
 
3. táblázat: Vizsgált élanyag fajták a hibrid anyagokon illetve egynemű összetevőiken 
 AZ91 + AlSi12 AZ91 + SD11 
Bevonat nélküli keményfém 3 féle  
Bevonat nélküli polírozott keményfém 2 féle 1 féle 
Bevonatos keményfém   

TiAlN (PVD) 1 féle 1 féle 
TiCN+TiN (PVD)  1 féle 
TiCN+Al2O3+TiN  1 féle 
CVD gyémánt 1 féle  
CVD gyémánt nano 2 féle  

Cermet (bevonat nélkül)  1 féle 
CVD gyémánt vastagréteg (tömbi él) 2 féle  
PKD gyémánt 1 féle  
 
Törekedtem arra, hogy a lapkák saját élgeometriája lehetőleg azonos legyen, így emiatt 
ne romoljék túlzott mértékben az összehasonlíthatóság. A lapkákat a szemléletesség 
érdekében a kutatás során használt elnevezésekkel illettem, ezek a gyártó anyagjelét, 
vagy a bevonatoló céget illetve a bevonat fajtáját jelentik. A szabvány szerinti pontos 
jelöléseket tartalmazza a 2-3. Melléklet. A lapkák élrádiuszát, csúcssugarát pontos 
radiális és axiális homlokszögeit saját mérési adatok alapján adtam meg. Az élrádiuszt 
tapintótűs profilométerrel határoztuk meg. A csúcssugarat és a lapkák saját 
homlokszögeit Mitutoyo Quick Vision optikai koordináta mérőgéppel mértem meg. A 
tengelyirányú és sugárirányú homlokszögeket az él ap=0,5 mm-nek megfelelő pontjából 
kiindulóan a homlokfelületen felvett egyenes menti pontsorozatok alapján. Bizonyos 
lapkák forgácsoló élének közvetlen környezetében a homlokszög a munkasíkban a 
mindenkori forgácsvastagságot meghaladó szélességben nagyobb nullánál. Jellemzően 
γp≈17° és γf≈10..12° a H216T, H216TP, Rhobest bevonat nélküli, Rhobest nano 
gyémántrétegű és a Cemecon lapkákon. A H25 homlokszögei a legnagyobbak: γp≈22°, 
γf ≈22°. Más lapkákon a homlokfelület sík és a homlokszög csak a tengelysíkban 
nagyobb nullánál, ekkor γp≈17°, γf =0°. Ilyenek az LW610, LC610T és LC610A. A 
DIBO CVD vastag gyémántrétegű lapka egyik változata γp=5° homlokszögű. A WD80-
as PKD élű lapka és a másik típusú DIBO CVD vastag gyémántrétegű lapka összes 
saját homlokszöge 0°. 
Az első kísérletsorozatban SECO Quattromill és Tizit MAXIMILL szerszámokat 
használtam. A későbbi élgeometria optimáláshoz a projektpartner Losonczi Kft. 
közreműködésével fejlesztettünk ki egy olyan kísérleti szerszámot, amellyel számos 
élgeometria-változat megmunkáló képessége vizsgálható volt. 
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3.6.2 Gépek, technológiai adatok és próbatestek 
A homlokmarási kísérletek döntő részét hagyományos szerszámmarógépen végeztem el. 
 
4. táblázat: A marógép lényeges műszaki jellemzői 

 Főhajtás 
teljesítménye (kW) Főorsó fordulatszám (1/min) Asztal előtolás 

(mm/min) 
Komunaras 

Modell: 676P 2,2 50..2040 
meghatározott fokozatok 13..395 

 
A munka egymást követő szakaszainak kivitelezését némileg eltérő célrendszer és a 
korábbi kísérletekkel szerzett tapasztalatok figyelembe vétele eltérően alakította és 
változtatott adatokkal dolgoztam. E különbözőséget kívánom azzal is egyértelművé 
tenni, hogy ezeket az eredményeket külön fejezetekben (4. és 5. fejezet) tárgyalom. 
Mindemellett arra törekedtem, hogy a kísérleteim a lehető legnagyobb mértékben 
egységes rendszert alkossanak, amely folyamatosan a végső cél irányába mutat, egy 
környezetbarát megmunkálást és gazdaságos szerszámozást biztosító megoldást 
alakítani ki. 
A hibrid anyagok forgácsképződésének megfigyelése szempontjából fontos 
gyorskamerás felvételek és határátmeneti deformáció-vizsgálat már nem tartozott 
szorosan a szerszám kialakításának problémaköréhez, e kísérletek technikai háttér 
információit az aktuális pontokban mutatom be. 
 
A kísérletek közös jellemzői: 
 szimmetrikus elhelyezés, marás egy lapkával 
 fogásmélység: ap=1 mm 

Azonos fogankénti előtolás lépcsők: fz1=0,05 mm/fog 
      fz2=0,1 mm/fog 
      fz3=0,2 mm/fog 

 (A valódi előtolási érték ezekhez képest út-idő mérés alapján ettől néhány 
századmilliméterrel eltértek, a számításoknál a valós adatokkal dolgoztam.) 

 főél elhelyezkedési szög: κr=45° 
Hűtés-kenés: nincs (szárazon végzett marás) 

 
Az egyes kísérleteknél változó körülmények: 
Munkadarabok:  AZ91, AlSi12, SD11 
    AZ91+AlSi12 hibrid 
    AZ91+SD11 hibrid 
Élanyag és élgeometria: lásd 3. táblázat 
Maróátmérő:   ds=50 mm (Tizit, Seco) 
    ds=80 mm (Losonczi kísérleti marófej) 
Átfogás:   ae=0,63×ds .. 1×ds 
Forgácsolási sebesség (fordulatszám): 134, 330, 527 m/min 
 
A munkadarabok és a 2-3. Mellékletekben részletesen bemutatott élanyagok 32 
lehetséges kombinációban állíthatók párba, ha azt a célszerű kiindulást vesszük, hogy 
egyedileg forgácsoljuk a hibrid anyagok összetevőit, a magnéziumot, alumíniumot és az 
acélt. Ezen kívül több esetben hibrid próbatesteken is kísérleteztem. 
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A kísérleteket áttekintő 5. táblázat nem tartalmazza a forgács keresztmetszeti adatait 
megadó állandó előtolást és fogásmélységet. A mérési megbízhatóság ellenőrzése miatt 
több kísérletnek volt ismétlése, ezeket külön nem jeleztem a táblázatban. A 
fogásmélységet azért választottam 1 mm-nek, mert így egy próbatesten viszonylag sok 
kísérlet elvégezhető volt. Az előtolásból kiadódó forgácsvastagság [KÖN02] ajánlása 
alapján minimálisan az élletörés két-háromszorosa kell legyen, ami a legtöbb használt 
lapkánál a legkisebb, fz=0,05 mm/fog esetében is teljesült. 
 
5. táblázat: Az elvégzett kísérletek rendszere 

Kísérleti 
szakasz 

d (mm) 
ae (mm) 

vc 
(m/min) Élanyag / geometria Munkadarab Mért adatok 

I. ÉLANYAG ELEMZÉS 
I/1 12 lapka AZ91 F; Ra 
I/2 12 lapka AlSi12 F; Ra 
I/3   1 lapka AZ91+AlSi12 F; Ra 
I/4   4 lapka AZ91+SD11A F; Ra; T 
I/5 

d=50 
ae=36 330 

  5 lapka SD11A F; Ra; T 
II. ÉLGEOMETRIA OPTIMÁLÁSA 
II/1 
 3 lapka / 15 geometria AZ91 F; Ra 

II/2 

d=80 
ae=50 527 

3 lapka / 15 geometria AlSi12 F; Ra 

II/3 d=80 
ae=75 

134 1 lapka / 5 geometria SD11E F; Ra; T 

II/4 d=80 
ae=80 

134 1 lapka / 1 geometria AZ91+SD11E F; Ra; T 

 

3.6.3 További kiértékelési tényezők, mérőeszközök és az összehasonlítás módszere 
A célkitűzésekből levezetve a forgácsolt felület minőségét figyelembe kellett venni az 
élanyag- és élgeometria optimalizációnál. Az objektív összehasonlítás érdekében az 
átlagos felületi érdesség (Ra) illetve egyenetlenség magasság (Rz) mérőszámokat 
használtam.  A felületi érdességet minden kísérlet után a munkadarab felületének 
ugyanazon koordinátáinál mértem meg, legalább három ponton felületenként. A mérési 
pontok helyzetét az adott eredmények bemutatásakor adom meg. 
 

    
23. ábra: Felületi érdesség mérése 

 
A felületi érdesség méréshez használt mérőeszköz: Mitutoyo Surftest 301 digitális 
kijelzésű műszer, cutoff: 0,8. Sorozatszáma: 8D0791 (23. ábra) 
Mindemellett fontos volt a forgács morfológiájának megfigyelése is, mert a tűzvédelem 
szempontjából az apró tört, esetleg a rövid spirál alakú a legkedvezőbb, mivel ezeket 



46 

hatékonyan lehet eltávolítani a munkatérből, csökkentve a magnézium forgács 
begyulladásának valószínűségét. A forgács alakjára vonatkozóan körülményes volna 
objektív rangszámozásos osztályozást bevezetni, bár létezik ISO szerinti besorolás. A 
forgácsalakokat a számszerű adatok (F, T, Ra) kiértékelésének kiegészítéseképpen 
tárgyalom. A forgácsból a megmunkálás során mintát vettem, majd makro 
fényképezéssel dokumentáltam az alakjukat. 
A megfelelő élanyag vagy élgeometria kiválasztásához a mért forgácsolási kimenő 
adatok szerint rangsort kellett felállítani. A rangsort legalább három, különböző 
természetű tényező alakíthatta: forgácsolási erő, a fajlagos forgácsolási erő és a felületi 
érdesség. A szinterelt acél vizsgálatánál negyedik tényezőként a forgácsolási 
hőmérséklet lépett be. Ha egyszerűen minden tényező szerint rangsort készítünk és a 
rangszámok összeadásával egy végső sorrendet állapítunk meg, akkor elmosódnak a 
lapkák illetve geometriák közötti relatív különbségek. Ennek elkerülése érdekében a 
rangsorolást tényezőnként kiszámított arányszámok felhasználásával hajtottam végre az 
24. ábra szerinti eljárás alapján. 
Munkadarab anyagonként egy-egy kiértékelési tényezőnél (az erő és az abból számított 
fajlagos forgácsolási erő-, a felületi érdesség- és a hőmérséklet feldolgozott adatai) az 
előtolásonként legkedvezőbbnek számító értéket egynek véve viszonyítottam az összes 
többi él vagy élgeometria-variáció adatát. Ezt követően az egyes előtolási lépéseknél 
kiszámított arányokat összeadtam, amit a Σ-val kezdődő sor vagy oszlop mutat be a 
táblázatokban (a 24. ábrán „ΣFXSD11A”). Az arányszámok tehát a vizsgált lapkák, 
illetve később különféle élgeometriák relatív összehasonlítására közvetlenül 
alkalmasak. A leglényegesebb lehetőség az, hogy ezek a dimenzió nélküli mutatók az 
eredeti mérési adatok mértékegységétől függetlenül összeadhatók és így a változó 
kiértékelési tényezők szerint aggregáltan jellemzik az adott élanyag vagy geometria 
megmunkáló képességét a többihez viszonyítva az adott próbatesten. 

 

lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2
GM36 356 515 760
T200M 266 459 558
H25 224 317 587
LC610T 188 306 514
TCM10 486 631 876

Erőértékek aránya:
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 Σ Fx SD11A Rangsor
GM36 1,893 1,680 1,479 5,0512 4
T200M 1,410 1,499 1,086 3,9956 3
H25 1,190 1,036 1,141 3,3670 2
LC610T 1,000 1,000 1,000 3,0000 1
TCM10 2,580 2,058 1,704 6,3419 5

SD11A FXmax értékek (N)

 
24. ábra: Arányosítás és rangsor felállításának módszere FX adatok példáján 

 
Kellő műszaki megalapozottsággal az arányszámok súlyozottan is kezelhetők. Így 
dolgoztam fel például az 5.2.6 pontban a szinterelt acél forgácshőmérséklet 
arányszámait, amiket kétszeresen vettem figyelembe. Mivel hibrid anyagokra 
vonatkozóan kell megállapítani az alkalmasságot, az egyes hibrid összetevőkön az 
egyes lapkákra illetve geometriákra vonatkozóan kapott arányszámokat is 
összeadhatjuk. Minél kisebb összeg szerepel egy lapka mellett, annál alkalmasabbnak 
tekinthető az adott megmunkálás elvégzésére – a kiértékelési tényezők alapján. A 
rangsort ezek után egyszerűen az összeadott arányszámok értéke alapján kapjuk. 

356 / 188 =1,893 
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Az arányosított értékekkel meghatározható megmunkálhatósági sorrendek nem 
feltétlenül egyeznek az egyes előtolási lépéseknél vagy az egyes kiértékelési tényezők, 
például a ΣFXmax, ΣkC, ΣT, ΣRa stb. szerint. Az eredményeket tehát jellemezni kell az 
egyes aránysorok közötti egyetértés alapján. Az egyetértést a Kendall-féle konkordancia 
mutatóval (W) jellemeztem, amit gazdaságtudományi vagy minőségügyi statisztikai 
elemzéseknél gyakran használnak [KER03]. Teljes egyetértés esetében, amikor minden 
kiértékelési tényező szerint azonos sorrend adódik W=1, teljes egyet nem értéskor W=0. 
A mutató kiszámításának módját a 4. Melléklet tartalmazza. 
Figyelembe kell még venni, hogy az arányok nyilvánvalóan függnek a mért jellemzőtől. 
Például az Ra értékek között akár két-háromszoros különbség is előfordulhat, míg az 
erőnél, vagy hőmérsékletnél már 50% is jelentős eltérésnek számít. 
El kívántam kerülni, hogy a felületi érdesség túlreprezentálttá váljon a nagy 
arányszámok miatt, hiszen nem ez a mutató fejezi ki a gazdaságosságot és biztonságot. 
A mutatószám kiválasztása egy lehetőség: az átlagos felületi érdesség (Ra) adatok 
figyelembevételével tapasztalataim szerint kisebb az arányszámok különbsége, mint az 
egyenetlenség-magasság (Rz) adatok esetében. Emellett az Rz felhasználásával kapott 
aránysorok konkordancia mutatója adott munkadarabon nem volt jobb, de 
magnéziumötvözetnél többnyire rosszabb volt, mint Ra adatok használatakor. A 
megmunkálhatósági sorrendek Rz adatok felhasználásával csak a nagyon közeli 
eredménnyel, a „középmezőnyben” végző élanyagok között adnak más eredményt, így 
ennek nincs gyakorlati hatása a kutatás végkövetkeztetéseire. Mindezen megfontolások 
alapján tehát az Ra adatokat használtam az összehasonlításokhoz. Érdemes még 
megjegyezni, hogy az Ra és az Rz számítása egyaránt átlagképzésen alapul [TAK04] és 
elvileg az Rz érzékenyebb és kifejezőbb, de mégis több esetben tapasztaltam, hogy 
ugyanakkora Rz értékhez más-más Ra adat tartozik, ami fordítva ritkábban fordult elő. 
Ezen kívül a nagy arányszámok miatt az egyes hibrid összetevőkön kapott arányokat 
csak átlagolva vettem figyelembe az összesítéseknél, e módszert az aktuális pontokban 
részletezem. 
 

4. Mg-alapú hibrid anyagokhoz alkalmas élanyagok használatának 
elemzése 
 
Az élanyagok választékát a 3. fejezetben leírtak szerint, tehát külön határoztam meg az 
AZ91+AlSi12 és az AZ91+SD11 anyagpárhoz. Először az AZ91 és AlSi12 anyagokon 
végzett kísérletek eredményeit mutatom be. Ezt követően az AZ91+SD11A hibrid 
anyag marásával szerzett tapasztalatokat hasonló felépítéssel tárgyalom. A vizsgálatok 
körülményei és a technológiai adatok közül csak azokat adom meg, amelyek nem 
egyértelműek a korábbi általános információkból. 

4.1 Élanyagok viselkedése AZ91 és AlSi12 anyagokon 
Az AZ91 és az AlSi12 anyagokból külön készíttettem próbatesteket. Az átfogás 
0,72×ds, azaz ae=36 mm volt. Ugyanazzal a lapkával az előtolási lépéseket azonos 
fogásban a fogás megosztásával hajtottam végre (25. ábra). A kísérleteket a 2. 
Mellékletben megadott 12 féle lapkával végeztem. 
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6. táblázat: A megmunkálási adatok AZ91 és AlSi12 munkadarabokhoz 
Gép: Komunaras 676P 

Marófejek: TIZIT A270.50.R.04-12  négylapkás marófej 
(ds=50 mm; γp= +13°; γf= –6°) 

 SECO Quattromill R220.53-0050-12-4A négylapkás marófej 
(ds=50 mm; γp= +20°; γf= –5°) 

Fordulatszám: n=2100 1/min 
Forgácsolási sebesség: vc=330 m/min 
Átfogás: ae=36 mm        (0,72×ds) 

      
25. ábra: a/ AZ91 munkadarab marása     b/ AlSi12 munkadarab marása 

 

4.1.1 A forgácsolási erő 
A különböző élanyagok használatakor mért adatokat a 26-27. ábra mutatja be 
magnéziumötvözet és alumíniumötvözet esetére. Ahogy azt fentebb részletezem, az 
egyes pontok a teljes előtolási út során vett adatok átlagértékét jelentik a φ=90° 
maróhelyzetekben, tehát nagy statisztikai mintákról van szó. 
 

keményfém lapkák

0

30

60

90

120

150

0,05 0,1 0,2
Előtolás fz (mm/fog)

Fo
rg

ác
so

ló
er
ő 

F X
m

ax
 (N

)

H216 T

H216 TP

H25

Rhobest bev. nélk.

LW610

LC610T

gyémántbevonatú és
gyémánt élű lapkák

0

30

60

90

120

150

0,05 0,1 0,2
Előtolás fz (mm/fog)

Fo
rg

ác
so

ló
er
ő 

F X
m

ax
 (N

)

LC610A

CEMECON

Rhobest nanogy.

WD80

DIBO CVD gy.  γ=0°

DIBO CVD gy. γ=5°

 
 a/ b/ 

Munkadarab anyaga: 
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Élanyag: 
jelmagyarázat szerint 

Forgácsolási sebesség: 
vc=330 m/min 

Fogásmélység: 
ap=1 mm 

 

26. ábra: Főforgácsoló erő (FXmax) AZ91 anyagban 
a/ keményfém lapkák eredményei; b/ gyémántbevonatú és gyémánt élű lapkák 

a/ b/ 
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Magnéziumban a legkedvezőbb erőértékeket a gyémánt élű és az „erősen pozitív” 
geometriájú, polírozott H25 jelű keményfém lapkákkal lehet elérni. Ennek a lapkának 
van mind között a legnagyobb homlokszöge. A többi keményfém közötti arányok 
előtolási lépcsőnként is változhatnak, de 20%-on belül szórnak egymáshoz képest. 
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Munkadarab anyaga: 
AlSi12 

Élanyag: 
jelmagyarázat szerint 

Forgácsolási sebesség: 
vc=330 m/min 

Fogásmélység: 
ap=1 mm 

 

27. ábra: Főforgácsoló erő (FXmax) AlSi12 anyagban 
a/ keményfém lapkák eredményei; b/ gyémántbevonatú és gyémánt élű lapkák 

 
Alumíniumötvözetnél (27. ábra) a gyémánt élek és a H25 polírozott keményfém lapka 
forgácsol viszonylag kis erővel. A többi keményfém lapka között ugyan vannak 
különbségek, de csoportjuk egyértelműen elkülöníthető a gyémánt élűek és az „erősen 
pozitív” H25 lapkák erőértékei alkotta diagramoktól. Ezen élanyagok erőértékei 
jellemzően 30-50%-kal haladják meg a gyémánt élű vagy a H25 keményfém lapkával 
mért adatokat. 
A megismételt méréseknél az adatok eltérése ±1..10% volt, ami nem elhanyagolható 
ugyan, de forgácsolási erő mérésekor elfogadható eltérés [SCH06]. 
A 28. ábrán az él magnéziumötvözetből alumíniumötvözetbe, illetve 
alumíniumötvözetből magnéziumötvözetbe történő átlépése következtében mérhető 
erőingadozás figyelhető meg. Az ábra bal oldali felén a próbatest vázlatos képe látható, 
ahol piros félkörív mutatja az él útját és a hibrid határátmeneteket. A nyers 
erőregisztrátumon nyilak mutatják a határátmeneten jelentkező erőugrást, illetve 
hirtelen erőcsökkenést X irányban. A lépcsők a marófej szimmetrikus elhelyezése miatt 
azonos nagyságúak. Az előtolás irányában (Y) nem érzékelhető az erő hirtelen 
megváltozása a határátmenetnél. 



50 

 
Munkadarab anyaga: AZ91+AlSi12 hibrid Élanyag: jelmagyarázat szerint  vc=330 m/min ap=1 mm 

 

28. ábra: AZ91+AlSi12 hibrid próbatest marásakor kapott nyers adathalmaz pirossal 
jelölt maróút alatt; (LC610T lapka, fz=0,2 mm/fog, vc=330 mm/min) 

 
Az AZ91 és AlSi12 marásakor mért eredményeket összehasonlítva megállapítható, 
hogy a főforgácsoló erő azonos élanyagokat tekintve az alumíniumötvözetnél mindig 
nagyobb, mint a magnéziumötvözetnél. Az egyes előtolási lépéseknél érvényes 
arányokat az 5. Mellékletben összefoglaltam. Az AlSi12-ben az AZ91-hez képest 
átlagosan 45%-kal magasabb az erő megegyező technológiai adatokkal és azonos 
élanyag használatakor. A szórás viszonylag nagy, mert az arány változik az előtolástól 
és élanyagtól függően is. A legnagyobb eltéréseket a legkisebb, fz=0,05 mm/fog, 
előtolásnál mértem, de a legtöbb kísérletnél a mérési bizonytalanság is itt volt a 
legszámottevőbb. Legkisebb különbség a PKD élű WD80 lapkánál volt tapasztalható 
(18%), míg a bevonat nélküli, vagy nem gyémántbevonatú keményfémeknél átlagban 
közelítette a 60%-ot. Az erőértékek viszonyainak egybeesése miatt fordulhat elő, hogy a 
gyémánt élű lapkákkal hasonló nagyságú erővel lehet forgácsolni a vizsgált 
alumíniumötvözetben, mint keményfém lapkákkal magnéziumötvözetben. 
 

4.1.2 A fajlagos forgácsolási erők bemutatása 
A lapkák élgeometriai jellemzői közötti eltérések miatt a forgácskeresztmetszet és a 
forgácsvastagság ugyanakkora előtolásnál kisebb a nagy pozitív homlokszögű 
keményfém lapkáknál, mint a kisebb homlokszögűeknél. A kimért radiális és axiális 
homlokszögeket a marófej szögeihez hozzáadva adódik a „valós” homlokszög, amelyet 
a 6. Mellékletben megadott összefoglaló táblázatban adtam meg. 
A fajlagos forgácsolási erők kiszámításához szükséges köztes számításokat, a 
forgácskeresztmetszetek és a forgácsvastagságok meghatározását Excel 
táblázatkezelővel végezetem a (3) és (4) összefüggések szerint, ezt a 7. Melléklet 
tartalmazza. A fogankénti előtolást kimért előtolási sebességekből számítottam, nem a 
géptábla szerinti névleges adatból. 
A 29-30. ábra mutatja be a fajlagos forgácsolási erők alakulását a forgácsvastagság 
(előtolás) függvényében. A szaggatott egyenesek az Excel táblázatkezelő által hatvány 
szerint illesztett trendvonalak, amik h=1 mm-nél kijelölik a kC1.1 értéket. 

AZ91 

AlSi12

1 fordulat 

X 
Y FX 

FY 
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Munkadarab anyaga: 
AZ91 
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Forgácsolási sebesség: 
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Fogásmélység: 
ap=1 mm 

 

29. ábra: A fajlagos forgácsolási erő AZ91 anyagon 
a/ keményfém lapkák eredményei; b/ gyémántbevonatú és gyémánt élű lapkák 

 
A fajlagos forgácsolási erőkből megállapítható, hogy a magnéziumötvözetben a nagy 
homlokszögű, polírozott homlokfelületű H25 keményfém lapkával marva legkisebb a 
fajlagos erő és a forgácsvastagságtól való függést jellemző meredekség (illetve m 
kitevő) is ennél a lapkánál a legnagyobb. Ez az eredmény megfelel a várakozásoknak, 
hiszen nagy homlokszöggel a H25-re jellemző éles él könnyedén hatol az anyagba. A 
H25 után a CVD gyémánt élek tekinthetők fajlagos erő szerint a legmegfelelőbbnek. A 
keményfémek közül a bevonat nélkülieknél kisebb fajlagos ellenállást tapasztaltam, 
mint a bevonatoltaknál. AZ91 esetében kiderül az is, hogy a kedvező erőadatokkal 
dolgozó PKD élű WD80-as lapkával olyan nagy a kC értéke, hogy e lapka sorrendben a 
hetedik helyről az utolsóra kerül. 
A klasszikus forgácsképződési elméletek szerint, mint Ernst és Merchant, vagy Hucks-
féle, a forgács és a homloklap között Coulomb-súrlódás érvényesül [TÖN04]. A lapkák 
anyagának forgácsolási erő szempontjából tehát meghatározó tulajdonsága a súrlódási 
együttható, amit a 6.3 fejezetben bemutatandó CSM berendezéssel minden vizsgált 
lapka-munkadarab kombinációra megmértem, az eredmények a lapkaválasztékot 
megadó 2-3. Mellékletben láthatóak. A H216TP polírozott keményfém élanyagnál a 
legkisebb a súrlódási együttható (~0,01), a CVD vastagrétegű gyémántlapkánál ~0,05; a 
bevonat nélküli keményfémeknél 0,1..0,2; a bevonatos keményfémeknél a legmagasabb. 
A súrlódási együtthatók a forgácsolási erőkkel csak a magnéziumötvözetnél mutattak 
viszonylag pozitív korrelációt (0,48..0,75). Az alumíniumötvözetnél csupán a legkisebb 
előtolásnál van gyenge (0,45 értékű) korreláció az erők és a súrlódási tényező között. 
Az AlSi12 munkadarab marására kiszámított kC eredmények az AZ91-hez hasonlóan 
azt mutatják, hogy a H25 és a gyémánt élű lapkák forgácsolnak a legkisebb 
ellenállással. Az alumíniumötvözetnél a viszonyítási sorrendben a három 
gyémántbevonatú keményfém lapka következik, majd a bevonat nélküliek és a TiAlN 
bevonatú LC610T. A kC értékekre illesztett szaggatott egyenesek alapján elmondható, 
hogy a gyémánt élek forgácsolnak a legkiszámíthatóbban, mivel gyakorlatilag azonos 
meredekséggel, párhuzamosan futnak. 
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Fogásmélység: 
ap=1 mm 

 

30. ábra: A fajlagos forgácsolási erő AlSi12 anyagon 
a/ keményfém lapkák eredményei; b/ gyémántbevonatú és gyémánt élű lapkák 

 
A két anyagra kiszámított fajlagos forgácsolási erő arányok természetesen megegyeznek 
az erőmérésnél számított erőviszonyokkal, tehát a vizsgált AZ91+AlSi12 hibrid 
anyagpár homlokmarása során 45%-os forgácsolási ellenállás-ingadozással kell 
számolni. A [WEI01] irodalomban megadott 1,9-szeres mutatóhoz közelítőt csak a 
bevonat nélküli H216T és H216 TP élanyagoknál tapasztaltam (az átlagos növekmény 
68%). Az élanyagok változatos viselkedésére jellemző ugyanakkor, hogy a gyémánt 
élek közül a PKD élű WD80 kC1.1 értéke már csak alig 2%-kal nagyobb az 
alumíniumötvözetben, ami nem szignifikáns különbség. 
A kC értékekkel kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy az lgkC-lgh koordináta 
rendszerben az egyes élanyagokhoz tartozó három adatpont jellemzően az AlSi12 
anyagnál illeszkedett jobban a legkisebb négyzetek módszerével meghatározott 
egyeneshez. Ezt a lineáris regresszió determinációs együtthatója (R2) fejezi ki. Az 
AlSi12 esetében minden lapkával R2>0,99 mutatót számítottam a H216T-t kivéve, ahol 
R2=0,9848 volt. Az AZ91-nél az R2 átlaga csak 0,98, de a terjedelme 0,9455 (H216T) és 
1,000 (WD80) közötti. Ebből arra lehet következtetni, hogy a magnéziumötvözet 
szerkezete inhomogénebb, és a forgácsolási folyamat egyenetlenebb lefolyású, mint az 
alumíniumnál. Ezt támasztja alá a forgácsalakok elemzése is (4.1.4 pont). További 
megállapításként tehetjük, hogy a bemutatott determinációs együtthatók alapján az 
erőmérések eredményei megbízhatóak, mert a belőlük számított fajlagos erőadatok az 
elméletileg várható módon, 1-hez közeli lineáris determinációs együtthatóval 
illeszkedve követik egymást egy élanyagnál. 
Az FXmax és kC adatok alapján arányosításos módszerrel meghatározott relatív 
megmunkálhatósági sorrendeket külön mutatja AlSi12-re a 31. ábra. Az egyes 
élanyagokhoz tartozó eltérő oszlopmagasságokból látható, hogy a megmunkálhatósági 
sorrend nem egyezik meg az erő (ΣFX) és a fajlagos forgácsolási erő (ΣkC) alapján, tehát 
nincs teljes egyetértés a két szempont szerint, amit majd a konkordancia mutatóval 
számszerűsíteni lehet (ld. 4.1.5 pont). 
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31. ábra: Arányosítással kapott lapkasorrend AlSi12 anyagon FX és kC szerint 

 
A forgácsolási erő és a fajlagos forgácsolási erő aránysorai szerinti alkalmassági sorrend 
alapján elmondható, hogy az FXmax és a kC értékét az élanyag és az élgeometria 
együttesen alakítja, az élanyag típusok emiatt kissé kevert eredményt mutatnak. 
Magnéziumötvözetnél összességében legkedvezőtlenebb adatokat a WD80 PKD, 
valamint a különféle gyémánt és TiAlN bevonatos keményfém lapkákkal kaptam, amit 
e lapkák homlokfelületének durvább topográfiája okozhatott. Az alumíniumnál 
egyértelmű a PKD gyémánt él (WD80) kedvezőbb eredménye. A keményfém 
élanyagok közül mindkét hibrid komponensen a H25 polírozott keményfém lapka adta a 
legkisebb erőértékeket, összemérhetőt a gyémánt élekkel. 
A bevonat nélküli és bevonatos keményfémek közötti különbségek igen kicsik, 
mértékük csak 5-10%-kal haladja meg a mérési bizonytalanságot. Eszerint alapvetően 
két csoportra oszthatók a vizsgált élanyagok: a legkisebb erővel forgácsoló CVD 
gyémánt élű és a polírozott H25 lapkára, valamint a többi keményfém élanyagra, 
amelyek között nincs számottevő erőkülönbség. 
 

4.1.3 A felületi érdesség alakulása 
Előzetesen az volt várható, hogy a nagyobb előtolásoknál nagyobb lesz a felületi 
érdesség, hiszen a lapkák simító éle biztosan nem párhuzamos a megmunkált felülettel, 
mivel a lapkafészeknek nincs állítási lehetősége. Viszonylagos állandóságot csupán 
azzal kapunk, hogy mindig ugyanazt a lapkafészket használjuk, így nagyrészt a lapka 
alak(hibája) miatt változik meg a simító élek helyzete. 
Az Ra értékeit a 32. ábra szerinti pontokon egyszer mértem meg, s az így kapott 3-3 
adatból számítottam ki az adott lapka, adott előtolására jellemző átlagát, amit a 8. 
Mellékletben mutatok be részletesen táblázatokkal és diagramokkal szemléltetve. 
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32. ábra: A felületi érdesség mérése három előtolási sebességgel készített szakaszon 
 

Egy-egy lapkánál a három előtolási lépcsőnél a várakozásoknak megfelelően általában 
egyre nagyobb Ra érték adódott. A felületi érdesség alakulása és maga a mérés is sok 
tényezőtől függ, ezért az adatok szórása és statisztikai megbízhatósági tartománya 
viszonylag tág, az erőmérési eredményekhez képest kevésbé egyértelmű az adatok 
alakulása és az élanyagok közti különbség. 
A diagramokból, illetve az adatokból így is egyértelmű, hogy a kialakuló érdesség 
ugyanazzal a lapkával szignifikánsan kisebb a magnéziumon, de a mérések 
megbízhatósága is kisebb, tehát nagyobb volt az egyes mérések szórása illetve 
statisztikai megbízhatósági tartománya. A különbség főleg a gyémántbevonatú 
keményfém lapkákon látványos, akár több mint háromszoros az alumínium érdessége. 
A legfinomabb felületet mindkét anyagon a PKD és CVD gyémánt-, és a bevonat 
nélküli keményfém lapkákkal értem el. A magnéziumon az LW610 keményfém, míg az 
alumíniumon a Rhobest bevonat nélküli lapka nyújtott a gyémántokhoz hasonló, vagy 
akár jobb teljesítményt. Az említett lapkákkal kapott felületi érdesség-adatokat külön 
szemlélteti a 33. ábra, a felületekről készített profilgörbék a 34. ábrán láthatóak fz=0,05 
mm/fog előtolásnál. 
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33. ábra: Felületi érdesség-adatok átlaga néhány kiemelt élanyag esetében 
a/ AZ91 próbatesten; b/ AlSi 12 próbatesten 
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34. ábra: A 33. ábra adatainak fz=0,05 mm/fog előtoláshoz tartozó egy-egy 
profilgörbéje (függőleges osztásköz: 1 μm, profil alaphossz: 0,8 mm) 

 

4.1.4 A forgácsalakok fő jellemzői 
A forgács alakulása az AZ91+AlSi12 hibrid anyagnál kevésbé volt kritikus kérdés, mint 
később az AZ91+SD11 hibridnél, de így is érdemes áttekinteni, hogy az egyes 
élanyagok használatakor milyen volt a morfológia. Egyrészt ellenőrizhető, hogy a 
különböző erőértékeket, vagy felületi érdességeket adó lapkák forgácsai között milyen 
különbség van. Másrészt eddig kifejezetten könnyűfémekre alkalmas lapkákkal 
dolgoztam, de a forgácsalakok várhatóan jelentősen el fognak térni a szinterelt acél 
hibridhez alkalmasabb, acélokhoz való lapkageometriák magnéziumon történő 
használatakor. 
A magnézium forgácsolásakor szinterelt acél nélkül is számolni kell a tűzveszéllyel, 
tehát a gyors forgácseltávolítás a biztonságos munkakörülmények alapeleme. Ebből a 
szempontból a rövid tört magnézium forgács volna kedvező, csakúgy az alumíniumnál, 
hiszen egyszerre távolítjuk (szívjuk) el őket. 
Az AZ91 magnéziumötvözet forgácsra általánosan jellemző, hogy gyűrött és egyenetlen 
alakú (7. táblázat). Három fő csoportot lehet megkülönböztetni. Egyikhez tartoznak a 
„nagy pozitív” élgeometriájú keményfém lapkákkal leválasztott forgácsok, amelyek 
egészen tömör, 6-10 menetű, vékony spirál alakúak. Az fz=0,2 mm/fog előtolásnál 
viszont sokkal rövidebbé válnak, a menetek száma legfeljebb kettő, vagy még hamarabb 
törik és apró C alakot képez. A polírozott homlokfelületű erősen pozitív H25 lapkával 
egészen egyedi formájú ágas forgács képződik nagyobb előtolással marva. Kis 
előtolásnál viszont 20-30 mm hosszú, nyírt szerkezetű, folyó jellegű alakul ki. A 0° 
vagy 5°-os PKD illetve CVD vastagfilm gyémánt élekkel kapott forgácsok kissé 
lazábbak, mint az előzőek és kevésbé szabályos spirál formájúak. A CVD gyémánt 
vastagréteg használatakor a többi forgácsénál fényesebb, tükrös lesz a forgács külső 
oldala. Feltehetően a száraz körülmények miatt a normál forgácsokon kívül 
folyamatosan finom pihe illetve por is képződött az AZ91 marása közben. Ezzel a 
különösen tűzveszélyes jelenséggel sajnos minden élanyagnál számolni kell, tehát ipari 
körülmények között egy hatékony elszívó rendszer használata elengedhetetlen.  
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7. táblázat: AZ91 marására jellemző forgácsok 
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Munkadarab anyaga: AZ91 Élanyag: jelmagyarázat sz. vc=330 m/min ap=1 mm Mérce:  
15 mm 

 
Az alumíniumötvözet forgácsai ugyanígy elkülöníthetők a két élanyag típusnál, de 
alakjuk, ellentétben az AZ91-el, minden esetben állandó dinamikájú-, egyenletes 
leválásra és alakváltozásra utal. A keményfémekkel nyitott, 1-2 menetű spirál-, vagy C 
alakú forgács vált le. A gyémántokkal 3-4 menetű tömör spirál alakult ki és a 
homloklapon lefutó oldal fényes, ami a gyémánt él és az anyag eltérő tribológiai 
folyamataira utal. Az alumínium forgácsok kifejezetten merevek, de nem törékenyek, 
ellentétben a magnéziummal, amelyek igen hajlékonyak és finoman kezelve is könnyen 
eltörnek vagy elszakadnak. 
 
8. táblázat: AlSi12 marására jellemző forgácsok 
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Munkadarab anyaga: AlSi12 Élanyag: jelmagyarázat sz. vc=330 m/min ap=1 mm Mérce:  
15 mm 

 
Összességében tehát a forgácsalakulás bármelyik élanyaggal illetve lapkageometriával 
megfelelőnek, vagy legalább elfogadhatónak számít, mind az AZ91-en, mind pedig az 
AlSi12 munkadarabon. A magnéziumötvözet forgácsalakulását jobban befolyásolja a 
forgácsvastagság, nagyobb előtolásnál kedvezőbb, apró forgácsok képződtek. 
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4.1.5 Optimális élanyag meghatározása AZ91+AlSi12 anyaghoz 
A megvizsgált élanyagok forgácsolóképességét a korábban bemutatott arányosítás 
módszerével számszerűsítettem a mért forgácsolási erő (FXmax), a számított kC adatok és 
a mért Ra értékek szerint. Az arányokat az adott előtolási lépcsőnél legjobbnak számító 
lapka adatához számítottam ki, majd az egyes előtolásokhoz tartozó arányszámokat 
összeadtam lapkánként (lásd 46. old.), ezeket a számokat adtam meg a „ΣFx”, „ΣkC” 
oszlopokban, (lásd még a 5. 7. 8. Mellékletekben is). Itt az egyes élanyagokhoz tartozó 
számok hányadosa gyakorlatilag azt adja meg, hogy az összehasonlított élek között a 
három előtolási lépésnél átlagosan mekkora volt a mért illetve számított forgácsolási 
jellemző. Végül ezeket a számokat összeadva kapjuk az adott élanyag összesített 
eredményét, külön AZ91-re („ΣMg”) és AlSi12-re („ΣAl”), vagy együttesen 
AZ91+AlSi12 hibridhez („ΣMg+Al”). Így egyértelmű rangsor állítható fel. Hozzá kell, 
tenni, hogy az élanyagok között a felületi érdességnél nagy eltéréseket mértem, továbbá 
a mérések megbízhatósági tartományai sok esetben tágak. Emiatt a felületi érdesség 
túlzott figyelembe vételének elkerülésére a két anyag Ra-ra vonatkozó arányszámaiból 
(ld. 8. Melléklet) az adott élanyagra vonatkozóan a  „ΣRaAZ91” és a „ΣRaAlSi12” átlagát 
vettem csak figyelembe, ezt tartalmazza a „ΣRa” oszlop a 9. táblázatban. 
 
9. táblázat: Élanyagok összehasonlítása AZ91+AlSi12 hibrid anyaghoz 

lapka \ kiért. tényező Σ Fx Σ kc Σ Mg Σ Fx Σ kc Σ Al Σ Ra Σ Mg+Al rang
H216 T 4,273 4,272 8,545 4,820 5,091 9,911 6,217 24,673 8
H216 TP 3,961 3,969 7,930 4,674 4,966 9,640 6,937 24,507 7
H25 3,690 3,027 6,717 3,476 3,006 6,481 4,832 18,031 2
Rhobest bev. nélk. 4,426 4,409 8,835 4,787 5,049 9,836 5,066 23,737 6
LW610 4,258 4,240 8,497 4,606 4,874 9,480 4,477 22,455 5
LC610T 4,546 4,505 9,052 4,962 5,201 10,163 7,303 26,518 11
LC610A 4,562 4,521 9,082 4,618 4,865 9,483 8,323 26,889 12
CEMECON 4,631 4,573 9,204 4,637 4,871 9,509 7,417 26,129 10
Rhobest nanogy. 4,484 4,414 8,898 4,565 4,775 9,340 7,026 25,264 9
WD80 4,290 4,795 9,085 3,569 4,225 7,794 4,678 21,556 4
DIBO CVD gy.  γ=0° 3,620 4,054 7,674 3,253 3,871 7,123 3,686 18,483 3
DIBO CVD gy. γ=5° 3,000 3,267 6,267 3,024 3,500 6,524 4,130 16,920 1

Megfelelési arányok AZ91 Megfelelési arányok AlSi12 Összesítés

 
 
Az egyes aránysorok, beleértve az összesítő „ΣMg+Al” oszlopot, alapján felállítható 
rangsorok konkordancia mutatója W=0,713, tehát közepesen erős egyetértés van a 
kiértékelési szempontok között. 
A táblázat eredményeit jobban szemléltethetjük a 35. ábrával, ahol a lapkákat ezúttal 
balról jobbra, végső rangsor szerint rendeztem. Magyarázat az oszlopmagasságok 
meghatározásához: A 9. táblázat „ΣMg” és „ΣAl” adataihoz hozzáadtam a „ΣRa” adat 
arányos részét. Így, ha egy élanyag például az alumíniumötvözeten kisebb felületi 
érdességet alakított ki, arányosan kevésbé nő a „ΣAl” oszlop, mint a „ΣMg” oszlop. A 
H25 élanyag példáján az ide tartozó „ΣRaAZ91” érték 6,309, „ΣRaAlSi” érték 3,355, 
átlaguk a „ΣRa” 4,832. A magnéziumötvözeten tehát a H25 lapka viszonylag durva 
felületet hozott létre, míg az alumíniumötvözeten ezzel volt a legfinomabb. A 
„ΣMg”=6,717 értékhez tehát a „ΣRa”=4,832 adat arányosan nagyobb részét, 65%-át, 
vagyis 3,141-et adtam hozzá; így kapható a 9,86 értékű oszlopmagasság 
(6,309/(6,309+3,355)≈0,65). 
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35. ábra: Az élanyagok megfelelőségi sorrendje AZ91+AlSi12 hibrid anyaghoz 

 
Összesítve az egyes arányszámokat kijelenthető, hogy a vizsgált élanyagok közül 
AZ91+AlSi12 hibrid munkadarab homlokmarásához legalkalmasabbak a CVD 
vastagrétegű gyémánt élanyagok és a H25 polírozott keményfém lapka. Egyértelmű, 
hogy a DIBO γp=5°-os a megfelelőbb, mint a γp=0°-os. A bevonat nélküli keményfémek 
egy csoportban követik a gyémánt élűeket és a H25-öt. AZ91-nél a PKD élű WD80-as 
inkább a keményfémekkel említhető egy lapon. A legkedvezőtlenebb eredményt a 
TiAlN illetve gyémántbevonatos keményfém lapkákkal kaptam. Az arányszámokat 
nézve ugyanakkor belátható, hogy a keményfém élanyagok, a H25 kivételével, 
gyakorlatilag azonos megmunkáló képességűek. 
 

4.2 Élanyagok viselkedése AZ91+SD11 hibrid anyagpáron 
Az AZ91 és az SD11 hibrid anyagpárra alkalmas élanyagok kutatása során egynemű és 
a korábban bemutatott hibrid próbatesttel is végeztem kísérleteket. A kiértékelést a 
hibrid munkadarabon kapott eredményekre alapoztam, az egynemű próbatesteken csak 
ellenőrzés miatt mértem. 
 

  
36. ábra: AZ91+SD11A hibrid próbatest kísérleti marás beállítása (LC610T lapka) 

 
A hibrid próbatesten, kialakítása miatt, teljes átfogással dolgoztam, így ae=50 mm volt 
érvényes. Ugyanazzal a lapkával a munkadarab teljes hosszán tartottam az előtolást, 
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tehát minden előtolási lépés előtt új fogást vettem és a forgácsolási hőmérsékletet is 
mértük a 3.5.5 pontban bemutatott vonali letapogatás módszerével. 
A kísérleteket a 3. Mellékletben bemutatott ötféle kereskedelmi lapkával végeztem el, 
kipróbáltam a magnéziumon kiválóan teljesítő H25 lapkát is. Az AZ91-en már 
korábban tesztelt pozitív geometriájú keményfémek közül közepesen teljesítő LC610T-t 
választottam ki, mert az irodalomkutatás szerint ezzel a bevonattal várható a legjobb 
megbízhatóság acél munkadarabon. A könnyűfémekre ajánlott H25 és LC610T lapkák 
mellett a három másik lapka (Gm36, T200M, TCM10) elsősorban acél 
megmunkálásához ajánlottak, ennek megfelelő az élkialakításuk és az élanyaguk. 
Kiegészítésképpen a WD80-as PKD éllel is kísérleteztem, de mint az várható volt, 
gyors hátkopás indult be az SD11 anyagon, a WD80 lapkával nem foglalkozok a 
kiértékelő részben. A kC számításoknak ezúttal is nagy jelentősége volt az eltérő 
élgeometriák miatt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37. ábra: A megmunkálási adatok és az Mg+SD próbatest kialakítása 
 

4.2.1 Forgácsolási erő 
A forgácsolási ellenállás megváltozása a hibrid anyagban a várakozások szerint kb. 
hatszoros és ekkor a határfelületnél a lapkát fokozottabb dinamikai hatások érik, amit a 
38. ábra erő adatsorai is megmutatnak. 
 

 

 

38. ábra: Hibrid próbatest marásakor kapott nyers adathalmaz pirossal jelölt maróút 
alatt egy fordulaton belül; (Gm36 lapka, fz=0,2 mm/fog, vc=330 mm/min) 

 

Gép: Komunaras 676P 
Marófejek: TIZIT A270.50.R.04-12 négylapkás marófej 

(ds=50 mm; γp= +13°; γf= –6°) 
 SECO Quattromill R220.53-0050-12-4A 

négylapkás marófej 
(ds=50 mm; γp= +20°; γf= –5°) 

Fordulatszám: n=2100 1/min 
Forgácsolási sebesség: vc=330 m/min 

AZ91+SD11A hibrid próbatesten: 
ae=50   (1,0×ds)          

Átfogás: 

egynemű AZ91 ill. SD11A próbatesten: 
ae=36  (0,72×ds)   

Fx
Fy
FzAZ91 

SD11 A 

SD11 A
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SD11 A 
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Az értékelési szempontok alapján a H25 lapka kiválóan alkalmasnak tekinthető a 
Mg+AlSi anyagpáron, de az egynemű szinterelt acélnál 0,2 mm/fog előtolásnál 
rendszeresen kipattant, tehát nem tekinthető alkalmasnak az AZ91+SD11 hibrid anyag 
megmunkálására. A lapkatörés pillanata az erőregisztrátumon is megfigyelhető (39. 
ábra), ami 100.000 minta eredményéből áll, tehát öt másodperc történéseit mutatja. Az 
erőnövekmények alapján valószínűsíthető, hogy a tönkremenetel valójában két vagy 
három fázisban ment végbe. Hibrid anyagon nem is teszteltem, eredményeit tájékoztató 
jelleggel az egynemű anyagokon mért adataival mutatom be a 40. ábrán. 

 

   
39. ábra: Seco H25 lapka hirtelen törései SD11A anyag marása közben 

(vc=330 m/min, fz=0,2 mm/fog) 
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 a/ b/ 

Munkadarab anyaga: 
AZ91+SD11A hibrid 

Élanyag: 
jelmagyarázat szerint  

Forgácsolási sebesség: 
vc=330 m/min 

Fogásmélység: 
ap=1 mm 

 

40. ábra: Forgácsoló erő AZ91 (a) és SD11A (b) anyagrészben különböző élanyagok 
használatakor 

 
A 4.1 fejezetben bemutatott- és az itt használt lapkákkal mért erők között jelentős 
különbségek vannak. Az acélhoz való lapkák, ahogy várható volt, nagyobb erővel 
forgácsolják a magnéziumot, mint a „nagy pozitív” LC610T és a H25. Érdekes módon 
az acélnál, a H25 és az LC610T kivételével, a magnéziumötvözettel azonos sorrend 
alakult ki. Nagyságrendileg az adatok is hasonló arányban állnak, de a magnéziumban 
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nagyobbak a relatív különbségek az egyes élanyagokkal mért FXmax erők között. (Lásd a 
9. Mellékletben) 
A H25-tel fz=0,2 mm-nél a vizsgálat során az él kipattant, így a mért erő ennek hatására 
nőtt aránytalan módon, de az adatok egynemű próbatestről valók, tehát csak tájékoztató 
jellegűek. A TCM10 viszonylag kedvezőtlenebb teljesítménye nem csak az élanyag 
(cermet) jellegének tudható be, hanem figyelembe kell venni, hogy ez egy teljesen nulla 
homlokszögű, tompa élű lapka és emiatt nagyobb fajlagos erővel forgácsol. 
Az erőadatokat tekintve észrevehető, hogy ugyanazzal a lapkával is sokkal erősebben 
ingadozik előtolásról előtolásra a magnéziumban és a szinterelt acélban mért adatok 
aránya, mint a Mg+AlSi hibridnél. Az SD11 2,8-3,1-szeres forgácsolási erővel marható 
az AZ91-hez képest. Ez az irodalom alapján várt hatszoros különbségnek a felét éri el, 
de a magnéziumötvözetekhez inkább alkalmas nagyobb homlokszögű, éles lapkáknál 
kissé nagyobb, ahogy a H25 lapkánál (egynemű anyagokon mérve) átlagosan majdnem 
ötszörös a különbség. Mindez nem csak a kipattanásnak tudható be, mert kisebb 
előtolásoknál is 4,5 illetve 4,8 az arány. 
Az erők közötti különbségek további elemzését teszi lehetővé a többi erőkomponens, az 
FYmax a pozitív és negatív mérési irányában, valamint az FZmax adatok összehasonlítása. 
A 9. Mellékletben megtekinthetők ezen adatok is; a H25 lapkát itt már nem vettem 
figyelembe. Az előtolásra és a marótengelyre merőleges Y irányban hasonlóan 
alakulnak az erők arányai a két hibrid összetevőben, a legkisebb (2,38) és a legnagyobb 
(3,03) arányt is az LC610T lapkával kaptam. A Z irányban az arányok kissé 
csökkennek, átlagosan 2-re, de az LC610T ezúttal is eltérő adatot ad, a különbség 
mindössze 44%. A mért forgácsolási erőt tekintve tehát elmondható, hogy az LC610T 
lapka a többihez képest erősen pozitív élgeometriájának köszönhetően a legkisebb 
erővel forgácsolja mind az AZ91, mind pedig az SD11 anyagokat. Az a jelenség, hogy 
az egyes erőkomponenseket tekintve nem nagyobb, illetve akár lényegesen kisebb (Z 
irányban) a magnéziumötvözetben és a szinterelt acélban mért erő különbsége kedvező 
a határátmenetnél megjelenő kisebb dinamikus igénybevétel szempontjából. Az acélhoz 
alkalmas lapkák közül a T200M bizonyult a leghasználhatóbbnak erő szempontjából. 
 

4.2.2 A fajlagos forgácsolási erők bemutatása 
A fajlagos forgácsolási erők ismeretében finomíthatjuk a megállapításokat. A lapkák és 
az alkalmazott marófej élgeometriájának megfelelő forgácsvastagság és 
forgácskeresztmetszet értékeit egyedileg kellett kiszámítani; a segédtáblázatok és a 
részeredmények a 10-11. Mellékletben találhatók, a kC egyeneseket a következő ábrák 
mutatják be. A H25 lapka adatai ezúttal is egynemű munkadarabon történt mérések 
eredménye, a többi hibriden. 
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 a/ b/ 

Munkadarab anyaga: 
AZ91+SD11A hibrid 

Élanyag: 
jelmagyarázat szerint  

Forgácsolási sebesség: 
vc=330 m/min 

Fogásmélység: 
ap=1 mm 

 

41. ábra: A fajlagos forgácsolási erő a/ AZ91 és b/  SD11A anyagokon, hibrid 
próbatesten mérve 

 
A kC egyenesek meredekségei látványosan különböznek egymástól a különböző 
élanyagoknál, így a kC1.1 adatok szerint (amelyek számítása ugyan nagy 
bizonytalansággal terhelt) a magnézium és az szinterelt acél közötti arány már nő. Az 
LC610T és H25 lapkáknál a hat-nyolcszoros értékeket is eléri, ami az irodalmi 
adatoknak felel meg. Magnéziumötvözeten tehát viszonylag nagyobb a fajlagos 
forgácsolási ellenállás csökkenése az éles, nagy homlokszögű lapkák használatakor a 
nagyobb élrádiusszal és kisebb homlokszöggel rendelkező lapkákhoz képest, mint a 
szinterelt acélban, így az AZ91 és SD11 kC értékei között nagyobb lesz a relatív 
különbség. Érdekes, hogy az SD11 anyagon közel azonos pontba mutatnak az 
egyenesek h=1 mm forgácsvastagságnál. Ahogy a legnegatívabb homlokszögű TCM10 
lapka egyenesétől haladunk a pozitív homlokszögű LC610 és H25 lapkákhoz csökken a 
meredekség, tehát a fajlagos forgácsolási erő összefüggésének m kitevője. 
Az AZ91 és SD11 anyagrészekben kiszámított kC adatok regressziójának determinációs 
együtthatója csökkent a 4.1.2 pontban bemutatott adatokhoz képest. A 
magnéziumötvözet esetében az R2 0,7909 (T200M) és 0,9996 (GM36) között 
váltakozott, átlaguk 0,9412. Az SD11A anyagrész FXmax erőértékei szerint számított kC 
értékek hasonló illeszkedési mutatóval rendelkeznek: R2=0,8951 (T200M) és 
R2=0,9993 (GM36) között alakulnak. A figyelmen kívül hagyott H25 lapkánál az R2 
értéke csak 0,8321 volt. 
Az FXmax és kC adatok alapján arányosításos módszerrel meghatározott relatív 
megmunkálhatósági sorrendeket külön az AZ91-re és SD11A-ra a következő ábrák 
mutatják. Az oszlopokhoz tartozó aránysorok levezetését a 10-11. Melléklet táblázatai 
mutatják be. A két ábra adatsora egymással nem hasonlítható össze! 
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42. ábra: Arányosítással kapott lapkasorrend AZ91 és SD11A anyagon FX és kC szerint 

 
A kísérletek során megvizsgált lapkák forgácsolási erő, illetve fajlagos forgácsolási 
ellenállás szempontjából az AZ91+SD11 hibrid anyagpár mindkét összetevőjén 
gyakorlatilag azonos sorrendben, az élgeometria által meghatározottan alkalmasak a 
megmunkálásra. A legnagyobb homlokszögű és „legélesebb” lapkákkal mérhető a 
legkisebb forgácsolási erő. A kisebb homlokszögű, vagy élletöréssel ellátott lapkáknál 
(GM36, TCM 10) növekszik. 
 

4.2.3 Forgácsolási hő alakulása különféle élanyagokkal SD11A anyagon 
A vonali letapogatás módszerével a forgács hőmérséklete és a lapkahőmérséklet külön-
külön is lemérhető, hiszen a termogrammokon jól elkülöníthetők ezek az objektumok.  
A kiértékeléshez egy-egy 140 soros termogrammról a legnagyobb értékek átlagát 
emeltem ki, ami minden esetben a forgács felületén mért maximális hőmérsékletadat 
volt. A későbbi forgácsképződési vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy a forgács 
többnyire az előzőleg a homlokfelülettel érintkező oldalát „mutatta” a termokamerának. 
Egy kísérleti beállításból a kiértékelő számítógép memóriájába maximálisan letárolható 
101 darab 140 soros termogrammot használtam fel. A vonali letapogatás időtényezőjét 
(0,4 ms/sor) figyelembe véve tehát 101×140×0,0004=5,8 s időtartamból származó 
infravörös információhalmazból átlagoltam. A kiértékelésben a „jellemző hőmérséklet” 
kifejezést használom, mert a tényleges hőmérséklet infrakép szerinti meghatározása 
nem végezhető el abszolút pontossággal az emissziós tényező határozatlansága miatt. A 
számításhoz használt ε tényező ugyanazon az objektumon akár vonalról-vonalra 
változhat az irányultság-, a felmelegedés vagy hűlés- és az oxidáció miatt, így a 
hőmérséklet értékének pontos kiszámítása nem várható el. Az adatok tehát közelítőek, 
de az élanyagok összehasonlítására és a megmunkálás tűzbiztonságának jellemzésére 
tökéletesen megfelelnek. 
A jellemző hőmérséklet mérési adatait a 43. ábra mutatja be az egyik példának vett 
kísérleti beállításnál. Az adatok nagy relatív szórása a már említett emisszivitás 
változékonyságára vezethető vissza, de a mérés bizonytalansága ellenére elfogadható az 
a magyarázat is, hogy az egymás után leváló forgácsok hőmérséklete is 100-200 °C 
tartományban szóródik. A 43. ábra szaggatott pontsora a hőmérséklet 10 tagú 
mozgóátlagát szemlélteti. 
Fontos megjegyezni, hogy az adatok viszonya összhangban áll az erőméréskor kapott 
eredményekkel, a H25 ott is az LC610T és a többi lapka között helyezkedett el az SD11 
forgácsolásakor. További elemzés végezhető a forgácsszínek alapján, amit a 4.2.5 
pontban tárgyalok. 
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43. ábra: Termogrammokról leolvasott maximális hőmérsékletek alakulásának jellege 

(lapka: T200M, vc=330 m/min, fz=0,2 mm/fog) 
 
Az egyes mérések statisztikai megbízhatósági tartománya megfelelő volt, az átlagolt 
értékeket terjedelmükkel a következő diagramban foglaltam össze. A H25 lapka adatait 
ezúttal is kiegészítésképpen mutatom be. A jellemző hőmérséklet adattáblázatát és az 
elvégzett arányosítást a 12. Melléklet mutatja be. 
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44. ábra: Termovízióval mért jellemző hőmérséklet egynemű SD11A anyagon (oszlop: 

átlag, max, min) 
 
Az acél marásához való lapkákkal (GM36, T200M, TCM10) akkora hőmérsékleteket 
mértem, hogy a magnézium forgács nagy valószínűséggel meggyulladhatott volna, de a 
H25 élanyag sem nyújt kielégítő eredményt. Egyértelmű, hogy az LC610T-hez képest 
jóval magasabb a forgácsolási hőmérséklet, és a többi élanyagnál mérthez közelít. 
Teljesen pontosnak ugyan nem tekinthetjük az adatokat, de a TCM 10 lapka 
használatakor a szinterelt acél jellemző hőmérséklete a magnézium elméleti gyulladási 
hőmérsékletének közelében, 600 °C körül alakult. Biztonságosnak csak az LC610T 

egy termogramm: 
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lapka tekinthető, mert ennek használatakor nem lépte át a jellemző hőmérséklet a 
kitűzött 250 °C-os határt. 
 

4.2.4 Felületi érdesség alakulása 
A felületi érdességet a hibrid munkadarabon fogásonként ugyanazon az öt ponton 
mértem meg. Az első és az utolsó pont esett az AZ91-re, a középső három az SD11-re. 
A H25 élanyag ebben a kísérleti részben már nem szerepelt. Az eredményekből az 
látszik, hogy a felület nem teljesen egyenletes minőségű. A következő ábra a 0,1 
mm/fog előtolás utáni adatokat mutatja be. 
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45. ábra: Felületi érdesség (Ra) alakulása fz=0,1 mm/fog előtolásnál a munkadarab 5 

mérési pontjában a jelölt lapkatípusokkal 
 
A felületi érdesség ingadozását magyarázza, hogy a szinterelt acél az anyag 
inhomogenitása miatt nem egyenletes minőségben forgácsolódik. A felületekről 
konfokális mikroszkóppal készített háromdimenziós képet a 46-47. ábrák mutatják meg, 
ahol a függőleges irányú tartomány 3 μm. Az SD11A anyagrészen (47. ábra) elszórtan, 
több század mm felületi kiterjedésű mélyedések, egyenetlenségek láthatók. Ezzel 
szemben az AZ91 anyagrész (46. ábra) kisebb felületen tekintve is szemmel láthatóan 
egyenletesebb benyomást kelt, a megmunkálási nyomoktól eltekintve csak elvétve 
láthatunk μm nagyságrendű egyenetlenségeket. 
 

 
46. ábra: Hibrid munkadarab AZ91 részéről készített konfokális mikroszkópi kép 

(lapka: T200M, vc=330 m/min, fz=0,1 mm/fog, tengely lépték: μm) 
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47. ábra: Hibrid munkadarab SD11A részéről készített konfokális mikroszkópi kép 

 (lapka: T200M, vc=330 m/min, fz=0,1 mm/fog, tengely lépték: μm) 
 
Az érdességi mérési adatok kiértékelését eltérően végeztem a Mg+AlSi anyagpárhoz 
bemutatotthoz képest. A hibrid munkadarabon, előtolásonként mért öt pont adatát 
átlagoltam és az átlagok szerint arányosítottam az élanyagokkal elérhető jellemző 
felületi érdességet. A 10. táblázat ezeket az adatokat tartalmazza. 
 
10. táblázat: AZ91+SD11 hibrid munkadarab jellemző felületi érdessége 

lapka \ fz (mm/fog) 0.05 0.1 0.2
GM36 0,31 0,33 0,81
T200M 0,51 0,59 0,69
LC610T 0,24 0,24 0,57
TCM10 0,36 0,39 0,38

AZ91+SD11A Ra (μm)

 
arányosítás a legjobb értékek alapján: 
lapka \ fz (mm/fog) 0.05 0.1 0.2 Σ Ra
GM36 1,27 1,38 2,16 4,81
T200M 2,09 2,49 1,85 6,43
LC610T 1,00 1,00 1,52 3,52
TCM10 1,48 1,65 1,00 4,13  
Konkordancia mutató:       W=0,650 

 
Az összesített arányokból kiolvasható, hogy a lapkák között nincs olyan jelentős, és a 
későbbi sorrendet annyira erősen befolyásoló különbség, mint a Mg+AlSi hibridnél 
volt, ami természetesen az átlagolásnak is köszönhető. Nincs kiugróan gyengén vagy 
kiugróan jól teljesítő lapka, a konkordancia mutató is alacsony. Ugyanakkor különös, 
hogy szinterelt acél rész adatait tekintve erő és hőmérséklet szempontjából utolsó TCM 
10-es lapkával készíthető a legfinomabb felület. (Így követheti ez az élanyag az 
LC610T élanyagot az összesített sorrendben.) Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy az élgeometria és az élanyag megváltozása nem feltétlenül azonos irányban 
változtatja a megmunkálhatósági jellemzőket. Összesítve az LC610T él bizonyult 
legjobbnak érdesség szempontjából is, ezt mutatja a 3,52 értékű összesített „ΣRa” 
mutatója. 
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4.2.5 A forgácsképződés fő jellemzői 
A forgács vizsgálata Mg+szinterelt acél együttes megmunkálásakor nagy jelentőségű. 
Nem csak általános kezelhetőségi szempontok miatt, hanem a hőmérsékleti adatok 
egyfajta közelítő ellenőrzésére is alkalmasak a szinterelt acél forgácsok a futtatási 
színek alapján. 
Az AZ91 forgácsalakok látványosan különböznek a korábbi könnyűfémre alkalmas 
lapkákkal leválasztott spirális forgácsoktól. A kisebb homlokszögű lapkákkal, mint a 
GM36, T200M és TCM 10 változatos formájú laza spirál vagy folyó forgács alakult ki. 
Ezek nem kedvezőek a biztos eltávolítás (száraz megmunkáláskor elszívás) 
szempontjából, igaz, marásról lévén szó, a forgács nem tud igazán hosszúra nőni. Egy 
motorblokk munkadarab megszakított felületén valószínűleg semmilyen gond nem 
adódna a forgács alakja miatt. A H25 és az LC610T élekkel a korábbiakhoz hasonló 
egyenletes minőségű, tömör spirál forgácsot kaptam, tehát azok teljes mértékben 
megfelelnek a biztonsági követelményeknek. Az egyes lapkáknál jellemző 
forgácsalakokat a 11-12. táblázatban foglaltam össze. 
A forgácsalakuláshoz kapcsoltan fontos bemutatni a magnézium megmunkálásakor 
könnyen előforduló jelenséget, az élrátét képződést. A GM36-os lapkán figyeltem meg 
a legnagyobb élrátétet, de LC610T-n is látszik kis vastagságú felkenődés (48. ábra, a 
lapka jobb oldali sarkán nem a megmunkálásból eredő kitörés látható). 
 

              
48. ábra: AZ91 élrátét ill. felkenődés Gm36 (videomikroszkópi felvétel) és LC610T 

(elektronmikroszkópi felvétel) lapkákon 
 
Magasságban ugyan nem volt összemérhető a GM36-os lapkán tapasztalttal, de 
homloklapi felkenődés még a TiAlN bevonatú LC610 lakán is megfigyelhető volt. A 
lapkák kísérletek közötti szemrevételezése alapján megállapítottam, hogy a vizsgált 
technológiai tartományban a felkenődés mindig megindul, magassága a TiCN+TiN 
bevonatú Gm36 lapkán 0,1 mm-ig növekszik. A hátlapra nem rakódik számottevő 
anyagmennyiség. 
Az AZ91 forgács láthatóan csak az LC610T 0,2 mm/fog előtolásánál tört, egyébként 
egy marási ciklus alatt folyamatosan vált le és az acélhoz való lapkákkal egyenes, de 
kissé gyűrt alakot vett fel. Az SD11A jellemzően spirál alakú forgácsot képzett, a spirál 
menetszáma és tömörsége a lapkától függött. Az LC610T lapkával 0,2 mm/fog 
előtolásnál tört alak képződött. A forgácsok színe változatos volt és a megeresztési 
színek több részről is alátámasztották a termovíziós mérési eredményeket. A forgácsok 
színe szerinti becsült hőmérséklet egyrészt megfelel a mérési eredményeknek, másrészt 
a forgácsok színe nem volt egyenletes, ami azt jelenti, hogy az egymást követő 
infravörös letapogatási ciklusok között valóban változhatott a maximális hőmérséklet. 
 

  GM36  GM36

LC610T 
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11. táblázat: AZ91+SD11A marására jellemző forgácsok 

Élanyag GM36 T200M LC610T TCM10 
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12. táblázat: AZ91+SD11A marására jellemző forgácsok 
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Munkadarab anyaga: 
AZ91+SD11A hibrid Élanyag: jelmagyarázat sz. vc=330 m/min ap=1 mm 

 

Mérce:  
15 mm 

 
Összességében tehát a forgácsalakulás bármelyik élanyaggal illetve lapkageometriával 
elfogadhatónak számít, mind az AZ91-en, mind az SD11 munkadarabon, de az AZ91 
csak az LC610T lapkával kedvező. 
A becsült megeresztési hőmérsékletek és a mért forgácshőmérséklet egyezését ismét a 
T200M lapka példáján keresztül mutatom be (13. táblázat). Megfigyelhető, hogy a 
kisebb előtolásnál gyűjtött forgács, eltérő alakja mellett, színében illetve színeinek 
összetételében is különbözik a másik forgácstól. A 0,05 mm/fog előtolással kapott 
forgácsok homloklappal érintkező oldalai gyakorlatilag teljesen kékek. Ezzel szemben a 
0,2 mm/fog előtolás alkalmával gyűjtött forgácsok között olyanok is vannak, amelyek 

Élanyag GM36 T200M LC610T TCM10 
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csak aranysárgák, a hosszúaknak pedig csak az utolsó menete kék, a másik végéig pedig 
fokozatosan sárgába vált. 
 
13. táblázat: Mért forgácshőmérsékletek ellenőrzése megeresztési szín alapján: 

lapka: 
T200M forgács megeresztési 

skála (°C) 
forgács- 

hőmérséklet 

f z=
0,

05
 m

m
 

 

jellemző: 392 °C
max.: 583 °C 
min.: 272 °C 

f z=
0,

2 
m

m
 

  

jellemző: 407 °C
max.: 516 °C 
min.: 324 °C 

 
A színekből kiindulva közel azonos maximális hőmérséklete lehetett a forgácsoknak. A 
forgácsok két oldalának eltérő színe és, az elszíneződésből következően, a hossz mentén 
változó hőmérséklet okozza, hogy a forgácsok hőmérsékletének termovíziós vizsgálati 
értékei miért szóródnak oly nagymértékben. A hosszú forgácsoknak feltehetően a kék 
végét vágta az él utoljára, mert addigra a lapka homlokfelületével együtt a forgács is 
jobban felmelegszik. Ehhez kapcsolható az a magyarázat is, hogy kisebb előtolásoknál 
egységnyi idő alatt a lapka többet van fogásban, tehát a súrlódás okozta hőfejlődés 
intenzívebb lehet. Igaz, ekkor a forgács alakváltozásából eredő hőmennyiség kisebb egy 
fordulaton belül. Esztergán végzett ellenőrző kísérletekkel is beigazolódott, hogy 
nagyobb előtolásnál (a vizsgált beállítási tartományban) nem nő, illetve akár csökken a 
forgács hőmérséklete! A technológiai adatok közül a forgácsolási sebesség bizonyult 
döntő jelentőségűnek. 
 

4.2.6 Optimális élanyag meghatározása AZ91+SD11 anyaghoz 
A kísérleti marások során mért erőértékeket, kC adatokat, hőmérsékleteket, felületi 
érdesség adatokat az AZ91+AlSi12 anyagpárnál bemutatott módon tárgyalom néhány 
változtatással. A magnéziumnál csak FXmax és kC szerint képeztem megfelelési 
arányokat, szinterelt acélnál hőmérséklet aránysorok is szerepeltek, a felületi érdességet 
együttesen vettem figyelembe. Mivel a SECO H25 két kísérletnél is kipattant fz=0,2 
mm/fog előtolásnál e lapka eredményét csak tájékoztató jelleggel közlöm. A H25-nél 
adott Ra arányok egynemű próbatestre vonatkoznak, mert ezzel a lapkával nem 
kísérleteztem hibrid anyagon. 
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Mivel kissé átalakult az értékelési tényezők rendszere, az erőmérés és a 
hőmérsékletmérés közvetlen (FXmax, T), illetve származtatott (kC) adatai alakították a 
sorrendet meghatározó összesített arányokat. 
 
14. táblázat: Élanyagok összehasonlítása AZ91+SD11 hibrid anyaghoz 

lapka \ kiért. tényező Σ Fx Σ kc Σ Mg Σ Fx Σ kc Σ T Σ SD11 Σ Ra Σ Mg+SD rang
GM36 5,499 5,966 11,465 5,051 5,480 7,819 18,351 4,814 34,629 3
T200M 4,416 4,875 9,290 3,996 4,411 6,545 14,952 6,428 30,670 2
H25 2,100 1,744 3,844 3,367 2,796 6,404 12,567 -
LC610T 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,521 18,521 1
TCM10 6,796 7,199 13,995 6,342 6,718 9,998 23,058 4,132 41,185 4

Megfelelési arányok AZ91 Megfelelési arányok SD11 Összesítés

 
 
A konkordancia mutató értéke W=0,842, tehát az AZ91+AlSi12 élanyag kísérletekhez 
képest jobb a kiértékelési tényezők közötti egyetértés, de figyelembe kell venni, hogy 
ezt a kisebb adattartomány (kevesebb élanyag) is okozza. 
A 14. táblázat eredményeit szemlélteti a következő oszlopdiagram, ahol az élanyagok 
közti különbségek illetve a hasonló teljesítmények jobban láthatók. A lapkák ezúttal 
rangsor szerint vannak rendezve balról jobbra. Az oszlopmagasságokat a 4.1.5 pontban 
leírtaknak megfelelően határoztam meg. A „ΣRa” adatot az egynemű hibrid részeken 
mért Ra értékekből kiindulva két részre osztottam és hozzáadtam a megfelelő „ΣMg” és 
„ΣSD11” arányszámokhoz. 
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49. ábra: Élanyagok megfelelőségi sorrendje AZ91+SD11A hibrid anyagon 

 
A hőmérsékleti adatok figyelembe vétele miatt az SD11-ben látszólag nagyobbak a 
különbségek az élanyagok között, de ezzel szinterelt acél forgácsolási hőmérsékletének 
fontossága érvényesül. 
A magnéziumban ismét jól teljesített az értékelésből kihagyott H25 lapka, de valójában 
az LC610T csak kissé hozott gyengébb adatokat. Az LC610T a szinterelt acélon 
egyértelműen jól használható, a vizsgált szempontok alapján a legalkalmasabb élanyag 
az AZ91+SD11 marására. A kísérletek végrehajtása alatt nem tapasztaltam jelentős 
élkopást sem ezen a lapkán, de éltartam problémák esetében az acélhoz ajánlott lapkák 
közül a mérési eredményeim szerint a lehető legnagyobb homlokszögű és élszalag 
nélküli anyagot, a T200M jelű lapkát kellene használni. Nagyobb keménységű, vagy 
hibrid részarányú szinterelt acél alkalmazásakor lehetséges, hogy szintén az acélhoz 
ajánlott élanyaggal kellene forgácsolni. 
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5. Egyedi élgeometria kialakítása 
 
A magnézium-alapú hibrid anyagpárokra vonatkozóan megvizsgáltam 12, illetve 5 
élanyag homlokmarásra való alkalmasságát, de lapkánként csak egyféle élgeometriával. 
Az élgeometria módosításának megmunkáló képességre gyakorolt hatását az élanyag 
kísérletek szerinti legalkalmasabb élanyagokon kutattam tovább. AZ91+AlSi12 
esetében a DIBO CVD gyémánt vastagrétegű lapkákkal kísérleteztem; AZ91+SD11 
esetében a TiAlN bevonatos LC610T lapkával. Ezen felül a CVD vastagrétegű gyémánt 
élek keményfém alternatívájaként AZ91+AlSi12 anyagpárra vonatkozóan szintén 
vizsgáltam, hogy az LC610T lapkával javíthatók-e a forgácsolási jellemzők értékei. 
A geometriai kísérletekhez egy különleges marófejet fejlesztettem ki. Négy különböző 
tengelyszögű fészek került kialakításra, amibe háromféle γp/γf párosítású kisbetét 
helyezhető (50. ábra). A marófejet és kisbetéteket a Losonczi Kft. gyártotta, a 
megvalósítandó lapkafészek szögeket közösen határoztuk meg. A maróban a lapkák 
elfordulási átmérője 80 mm. 
 

 
 

γp/ γf = 8º/3º;  8º/0º;  0º/-3º     γp= +4º; 0º; -4º; -8º 
Megvalósítható fészekszögek: 12 db       γf 
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γp 

        
-3° 

       
                -8°               -4°                0°             +4°              +8°             +12° 

50. ábra: A kutatáshoz kifejlesztett marófej és a megvalósítható lapkafészek-szögek az 
élgeometria optimálásához (keretben: az alkalmazott elrendezések) 

 
A különleges marószerszámmal megvalósítható számos geometriai elrendezés közül, a 
legpozitívabb, közepes és a legnegatívabb lehetőségeket állítottam be, minden 
élanyagnál összesen öt variációt (50. ábra, 15. táblázat). A kísérleteknél használt γp/γf 
beállítások számszerű megadásánál a lapkák saját homlokszögeit is figyelembe vettem, 
amit a 15. táblázat mutat be, kiegészítésül az élanyag vizsgálatoknál használt TIZIT 
A.270 marófej adatai láthatóak. A Dibo 0 illetve 5 fok homlokszögű lapkákon egyaránt 
G1-G5 jellel tárgyalom a geometriai variációkat, a lapkákat D0 illetve D5 előjellel 



72 

különböztetem meg. Az LC610T lapkát egész fokra kerekített szögértékkel tárgyalom a 
továbbiakban. A megvalósított geometriai beállításokat szemlélteti a következő ábra. 
 
15. táblázat: Élanyag-geometria kombinációk 

Marófej γp/ γf    → 12º/3º 4º/3º 4º/0º 4º/-3º -8º/-3º TIZIT 
13º/-6º 

LC610T γp=16,8° γf=0°    28,8º/3º 20,8º/3º 20,8º/0º 20,8º/-3º 8,8º/-3º 29,8º/-6º 

DIBO CVD gy. γp=0° γf=0°    12º/3º 4º/3º 4º/0º 4º/-3º -8º/-3º 13º/-6º 

DIBO CVD gy. γp=+5° γf=0°    17º/3º 9º/3º 9º/0º 9º/-3º -3º/-3º 18º/-6º 

Geometria jele: G1 G2 G3 G4 G5 - 
 
 
A DIBO CVD gyémánt vastagrétegű lapkák (D0 és D5 jelöléssel) homlokszög kombinációi: 
 

γf (°)
3 D0 D5 D0 D5
2
1
0 D0 D5
-1
-2
-3 D0 D5 D0 D5

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 γp (°)  
 

Az LC610T keményfém lapka homlokszög kombinációi: 
 

γf (°)
3
2
1
0
-1
-2
-3

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 γp (°)  
 

51. ábra: Homlokszög kombinációk 
 
Egynemű AZ91 és AlSi12 munkadarabokat használtam, majd az egyes geometriai 
beállításokat a korábban alkalmazott arányosítás módszerével értékeltem egymáshoz 
képest. A kísérletek menete megegyezett az élanyag vizsgálatokéval, tehát egy lapkával, 
állandó forgácsolási sebesség mellett három különböző előtolási értékkel, 1 mm-es 
fogásmélységgel martam. A tapasztalatokból kiindulva és az ipari gyakorlathoz 
közelítve változtattam a forgácsolási sebességeken. A magnéziumötvözetet és az 
alumíniumötvözetet nagyobb-, míg a szinterelt acélt kisebb sebességgel munkáltam 
meg. A relatív megmunkálhatósági sorrend vizsgálatán felül megkíséreltem 
megállapítani a homlokszög változtatásának és a forgácsolási erő, illetve a fajlagos 
forgácsolási erő változásának összefüggését az egyes élanyagoknál a munkadarab 
anyagokra vonatkozóan. 
 

5.1 Élgeometria optimálása AZ91+AlSi12 anyagpárra 
A DIBO CVD lapkák közül a nulla és az öt fokos axiális homlokszögűvel is elvégeztem 
a kísérletsorozatot az öt geometriai beállítással. Feltéve, hogy a két lapka anyaga 
megegyezik, ez tíz különböző élgeometriai beállítást jelentett a CVD vastagrétegű 
gyémánttal. Változást jelentett, hogy a 80 mm maróátmérőnél is megtartottam a korábbi 
2100 1/min fordulatszámot, tehát a forgácsolási sebesség 527 m/min-re nőtt, ami 

γp (°) 

γp (°) 

γf (°) 

γf (°) 
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könnyűfémekről lévén szó közelebb áll az ipari gyakorlathoz, mint a korábbi 330 
m/min. Ennek megfelelően a mérési eredmények nem feltétlenül egyeznek a DIBO 
lapkák élanyag kísérleteknél kapott eredményeivel. 
 
Gép: Komunaras 676P 

Marófejek: LOSONCZI kísérleti kisbetétes marófej 
(ds=80 mm; γp= -8°..+12°; γf= -3°..+3°) 

Lapka DIBO CVD gyémánt vastagrétegű 
γp= 0° (D0) és γp=+5° (D5) 

Fordulatszám: n=2100 1/min 
Forg. sebesség: vc=527 m/min 

Átfogás: ae=70 mm (0,88×ds) AZ91 próbatesten 
ae=50 mm (0,63×ds) AlSi12 próbatesten 

 
 
 
 
 
 
 
 
52. ábra: A megmunkálási adatok és a kísérlet elrendezése (a képeken AlSi12 próbatest) 
 

5.1.1 A forgácsolási erő alakulása 
Az egynemű AZ91 és AlSi12 munkadarab anyagokon tízféle geometriai beállítással 
mért forgácsolási erőket az 53. ábrán mutatom be. A jobb áttekinthetőség érdekében az 
erő tengelyének skáláját 30 N-ról indítottam. 
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 a/ b/ 

Munkadarab anyaga: 
AZ91, AlSi12 

Élanyag: 
CVD gyémánt vastagréteg 

Forgácsolási sebesség: 
vc=527 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 

 

53. ábra: Forgácsoló erő (FXmax) DIBO CVD gyémánt él különféle élgeometriáival 
a/ AZ91 próbatesten; b/ AlSi12 próbatesten 
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Az eltérő forgácsolási sebesség miatt ugyan nem lehet közvetlenül összehasonlítani, de 
érdemes megemlíteni, hogy az élanyag vizsgálatok során mért erőértékeket a geometriai 
kísérletekkel kapott adatok többsége meghaladja AZ91 és AlSi12 anyagon is. A 
„legpozitívabb” G1 és G2 beállításoknál általában közel azonos vagy 20%-on belüli erőt 
kaptam (-6..+18 N), de a „negatívabb” homlokszög beállításoknál akár 60%-ot 
meghaladó különbség is adódott egy munkadarabnál; tehát az élanyag kísérleteknél 
legnagyobb erővel forgácsoló bevonatos keményfém lapkánál, is nagyobb volt a 
maximális erő. Ez elsősorban a megváltozott élgeometria következménye volt, de némi 
hibát bizonyosan a mérés eltérő időpontjából eredő bizonytalanság is okozhatott. 
Csak az élgeometria kísérleti eredményeket tekintve kiderül, hogy a tengelyirányú és 
sugárirányú homlokszög változtatásával a forgácsolási erő jelentősen megnő. AZ91-nél 
a legnagyobb növekmény a legkisebb erőértékhez viszonyítva +49,8%, ami a 
homlokszögek csökkentése során fokozatosan emelkedik ilyen mértékűre. AlSi12 
anyagnál a legnagyobb különbség +31,2%. Ilyen jelentős erőnövekményt csak az 
fz=0,05 mm fogankénti előtolásnál tapasztaltam, nagyobb forgácsvastagságnál csökken 
a relatív erőkülönbség 36%-ra illetve 31%-ra. Az 53. ábrához tartozó erőértékek 
táblázatát és az arányosítást a 13. Mellékletben mutatom be. 
Érdekes, hogy a két anyagon mért erő aránya csökkent az élanyag-vizsgálat kísérleti 
szakaszhoz képest, amikor a kétféle DIBO lapkánál az alumíniumötvözetben átlagosan 
35%-kal volt nagyobb az erő, míg a geometriai kísérleteknél az átlagos növekedés 24%. 
A különbség oka a nagyobb forgácsolási sebességből eredően a forgácsképződési 
folyamatok megváltozása és a mérési bizonytalanság lehet. 
 

5.1.2 A fajlagos forgácsolási erő alakulása CVD gyémánt vastagrétegű élanyag 
élgeometriájának változtatásakor 
A fajlagos forgácsolási erőt az eddigiekkel egyező módon az FXmax erőértékek 
felhasználásával számítottam ki. A 14. Mellékletben megadom az egyes élgeometria-
változatokhoz tartozó ACmax és hmax értékeket. 
 

100

1000

0,01 0,1 1
Forgácsvastagság hmax (mm) (log skála)

Fa
jla

go
s 

fo
rg

. e
rő

  k
c (

N
/m

m
2 ) (

lo
g 

sk
ál

a)

D5 G1 (+17/+3)
D5 G2 (+9/+3)
D5 G3 (+9/0)
D5 G4 (+9/-3)
D5 G5 (-3/-3)

100

1000

0,01 0,1 1

Forgácsvastagság hmax (mm) (log skála)

Fa
jla

go
s 

fo
rg

. e
rő

  k
c (

N
/m

m
2 ) (

lo
g 

sk
ál

a)

D0 G1 (+12/+3)
D0 G2 (+4/+3)
D0 G3 (+4/0)
D0 G4 (+4/-3)
D0 G5 (-8/-3)

 
 a/ b/ 

Munkadarab anyaga: 
AZ91 

Élanyag: 
CVD gyémánt vastagréteg 

Forgácsolási sebesség: 
vc=527 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 

 

54. ábra: A fajlagos forgácsolási erő AZ91 anyagon DIBO CVD élanyagokkal 
a/ DIBO CVD γp=0°; b/ DIBO CVD γp=5° 
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 a/ b/ 

Munkadarab anyaga: 
AlSi12 

Élanyag: 
CVD gyémánt vastagréteg 

Forgácsolási sebesség: 
vc=527 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 

 

55. ábra: A fajlagos forgácsolási erő AlSi12 anyagon DIBO CVD élanyagokkal 
a/ DIBO CVD γp=0°; b/ DIBO CVD γp=5° 

 
A kC diagramokhoz tartozó adattáblázatokat a 15. Mellékletben mutatom be. Mivel 
ugyanazokkal az élanyagokkal dolgoztam, természetesen az AZ91 és az AlSi12 kC 
adatai között nem változtak az arányok az FXmax-hoz képest. Egyazon anyagon belül 
viszont 4-5%-kal nőttek a különbségek, amit az arányosítási sorok mutatnak meg. A 
legkisebb homlokszög kombinációjú D0 G5 (γp=-8° és γf=-3°) beállításnál például 
átlagosan +34,4% a különbség a legkisebb kC értékű D5 G1 (γp=+17° és γf=+3°) 
beállításhoz viszonyítva. Az adatsorokra számított regressziók determinációs 
együtthatói átlagosan R2=0,9905 értékűek AZ91-en és R2=0,9948 AlSi12-n. 
Amellett, hogy az egyes geometriák között egy viszonylagos alkalmassági sorrendet 
állapítottam meg, az elvégzett kísérletek alapján megbecsülhető a fajlagos forgácsolási 
erő változásának mértéke a homlokszög függvényében. Munkadarab anyagonként 
minden előtolás lépésnél ábrázolható az állandó γf=+3° és γf=-3° és négy változó γp 
szögértékekhez tartozó kC adat, amelyek alapján megállapítható, hogy a radiális 
homlokszög egy foknyi változása hány N/mm2-rel, illetve hány százalékkal változtatja 
meg a fajlagos forgácsolási erőt. Hasonló elemzést végeztem állandó γp=+4° és γp=+9° 
esetére, de itt csak három-három γf szöghöz tartozó kC adat állt rendelkezésre, ezért az 
összehasonlítás több bizonytalansággal terhelt. Az ábrákon lineáris regresszióval 
illesztett vonalakat ábrázoltam. A pontos függvénykapcsolat megállapításához sűrűbben 
kellene felvenni az adatokat, illetve elképzelhető, hogy különböző szakaszokon más-
más egyenlet írja le az összefüggést. Az AZ91 anyagon például a γf=-3° adatsorok 
második pontja minden előtolásnál szisztematikusan nagyobb kC értékű, mint a kezdő 
pont, azután monoton csökken a kC. 
Az 56-57. ábrákból megfigyelhető a fajlagos forgácsolási erő csökkenése az előtolás 
(forgácsvastagság) növekedésével is. Emellett az azonos előtolásokhoz tartozó γf=+3° 
és γf=-3° adatsorok esetében jól látszik, hogy a negatívabb radiális homlokszöghöz 
nagyobb kC tartozik. 
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56. ábra: AZ91 anyag fajlagos forgácsolási erő változása a tengelyirányú homlokszög 

változtatásának függvényében DIBO CVD lapkák használatakor (tech.: 55. ábra) 
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57. ábra: AlSi12 anyag fajlagos forgácsolási erő változása a tengelyirányú homlokszög 

változtatásának függvényében DIBO CVD lapkák használatakor (tech.: 55. ábra) 
 
Az ábrákból ismét kitűnik, hogy az alumíniumötvözet forgácsolási jellemzői 
stabilabbak, mint a magnéziumötvözeté, ahol az egyes adatpontok szemmel láthatóan 
rosszabbul illeszkednek a regressziós egyeneseikre. A diagramokhoz tartozóan a 16. 
táblázat foglalja össze a fajlagos forgácsolási erő változásának N/mm2-ben számított 
illetve relatív változását, valamint a determinációs együtthatóakat (R2). 
Ahogy már az ábrákból is kivehető volt, a 16. táblázat számszerű adatai is megmutatják, 
hogy a radiális homlokszög beállítása, γf=-3 vagy γf=+3 fokra, és az előtolás, vagyis a 
forgácsvastagság egyaránt befolyásolják a kC változásának mértékét. Mindkét anyagnál 
egyre kisebb a kC csökkenésének fokonkénti mértéke a nagyobb előtolásoknál, tehát 
csökken az adatsorokra illesztett egyenesek meredeksége. Megállapítható, hogy a 
vizsgálati tartományban állandó sugárirányú homlokszögnél a tengelyirányú 
homlokszög egy foknyi növelésével az AZ91 ötvözetnél átlagosan 0,8% mértékű, míg 
AlSi12 alumíniumötvözetnél 1,0% mértékű a fajlagos forgácsolási erő csökkenése. 
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16. táblázat: A kC változása a homlokszög egy foknyi növekedésének hatására a vizsgált 
szögtartományban (DIBO CVD gyémánt lapka) 

előtolás
változás vált. N/mm2 vált. % R2 vált. N/mm2 vált. % R2 vált. N/mm2 vált. % R2 N/mm2 %
γf=+3° áll. -8,7 -0,9% 0,52 -4,2 -0,5% 0,65 -3,1 -0,7% 0,47 -5,3 -0,7%
γf=-3° áll. -10,2 -1,0% 0,46 -7,7 -0,9% 0,75 -4,8 -0,7% 0,45 -7,6 -0,9%
γp=+4° áll. -29,0 -3,0% 0,91 -17,8 -2,3% 0,84 -17,1 -2,6% 0,94 -21,3 -2,6%
γp=+9° áll. 1,7 0,4% 0,01 -14,5 -2,0% 0,83 -3,5 -0,5% 0,12 -5,4 -0,7%

előtolás
változás vált. N/mm2 vált. % R2 vált. N/mm2 vált. % R2 vált. N/mm2 vált. % R2 N/mm2 %
γf=+3° áll. -15,9 -1,4% 0,95 -8,4 -0,8% 0,85 -5,3 -0,7% 0,89 -9,9 -1,0%
γf=-3° áll. -13,2 -1,1% 0,99 -9,6 -0,9% 0,88 -7,8 -0,9% 0,98 -10,2 -1,0%
γp=+4° áll. 7,2 0,7% 0,32 1,2 0,1% 0,27 -9,2 -1,2% 0,90 -0,3 -0,1%
γp=+9° áll. 10,7 -1,1% 0,76 -9,0 -1,0% 0,98 -10,9 1,4% 1,00 -3,1 -0,2%

AlSi12

fz=0,05 mm/fog
AZ91

fz=0,1 mm/fog fz=0,2 mm/fog átlagos változás

fz=0,05 mm/fog fz=0,1 mm/fog fz=0,2 mm/fog átlagos változás

 
 
Állandó γp esetére nem ábrázoltam a diagramokat, mert a három mérési adatpont 
alapján több adatsornál is bizonytalan az adatok egymás utáni alakulásának állandósága. 
Mindezt tükrözik az alacsony determinácós együttható értékek. AZ91 estén az γp=+4° 
fokhoz tartozó adatsorok tekinthetők ebből a szempontból legmegbízhatóbbnak, itt az 
R2 legalább 0,84 és a változás is állandó csökkenő jellegű.  
 

5.1.3 A fajlagos forgácsolási erő alakulása TiAlN bevonatos keményfém élanyag 
élgeometriájának változtatásakor 
Az LC610T élanyaggal kipróbált öt γp/γf kombinációval a korábbi, TIZIT maróval 
végzett élanyag kísérletek FXmax és kC eredményeket meghaladó és alulmúló értékek 
egyaránt születtek a két vizsgált munkadarabnál. Ebből következően a fajlagos 
forgácsolási erők is csökkentek. A forgácsolás szempontjából kedvezőbb eredmények 
leginkább a +3 és részben a 0 fokos radiális homlokszögek méréseihez köthetők. γf=-3 
foknál a sugárirányú homlokszög növekedése nem kompenzálta a tengelyirányú 
homlokszög csökkenését a TIZIT marófejhez képest. Az FXmax és kC adattáblázatát, 
továbbá az arányosítást a 16-17. Mellékletben mutatom be. 
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Munkadarab anyaga: 
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Élanyag: 
LC610T 

Forgácsolási sebesség: 
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Fogásmélység: 
ap=1 mm 

 

58. ábra: A fajlagos forgácsolási erő AZ91 és AlSi12 anyagon LC610T élanyaggal 
a/ AZ91 próbatesten; b/ AlSi12 próbatesten 

AZ91      AlSi12 
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Megállapítható, hogy az LC610T keményfém lapka különféle élgeometriai kombinációi 
mellett vizsgálva az AZ91 és az AlSi12 forgácsolási ellenállása közötti különbség 
átlagosan +52% az alumíniumötvözetben. Ez nagyobb eltérés, mint a DIBO gyémánt 
éllel volt, de az élanyag kísérleteknél a keményfém lapkák esetében kapott +51%-hoz 
igen közel áll. 
Egyazon anyagon belül az aránysorok szerinti különbségek ismét nagyobbak a kC-t 
tekintve, mint FXmax szerint. AZ91 estén a legkisebb adatokhoz képest átlagosan 10%-
kal nagyobbak a kC növekmény-arányok, mint az FXmax szerint számítva. AlSi12 estén 
ez 5%. Ez ugyan nem jelentős különbség, de a nagyobb eltérések miatt megbízhatóbbá 
teszik az élgeometriai variációk rangsorolását. Meg kell ugyanis jegyezni, hogy a 
gyémánt élű Dibo lapkákkal kapott kísérleti eredményekhez hasonlóan az LC610T 
esetében sem annyira egyértelmű a negatív és pozitív élgeometriák közötti megmunkáló 
képességi sorrend. Egyértelműen kiderül ugyan, hogy egy negatívabb élgeometriával 
általában nagyobb a forgácsolási erő, de az arányszámok sorrendje szerinti rangsorban a 
köztes élgeometriák között tapasztalható némi keveredés. Az 5.1.2 pontban ezt mutatta 
a magnéziumötvözet viselkedése is. A konkordancia mutatók mindezt számszerűen is 
leírják (ld. 15. és 17. Mellékleteket). Az AlSi12 FXmax értékei szerint az fz0,05..fz0,2 
illetve a „ΣFxAl” aránysorok alapján megállapítható sorrendiségek konkordancia 
mutatója csak 0,788. A legjobb érték is csak 0,963, amit az AZ91 kC szerinti 
kiértékelésénél kaptam. Ugyanakkor a kC adatok regressziója alapján számított 
determinációs együtthatók legalább R2=0,98 értékűek (átlagosan 0,99 felett mindkét 
anyagnál), ami az erőadatok hitelességét alátámasztja. 
A kiszámított fajlagos forgácsolási erő adatok és a homlokszög változása hasonló 
összefüggést mutat, mint a Dibo lapkáknál láthattuk (5.1.2 pont), tehát változatlan 
sugárirányú homlokszögnél a tengelyirányú homlokszög növelésével a fajlagos 
forgácsolási erő csökkenésének mértéke fokonként 1% körüli. A kevesebb minta miatt 
az adatok megbízhatósága azonban kisebb.  
 
17. táblázat: A kC változása a homlokszög egy foknyi növekedésének hatására a vizsgált 
szögtartományban (LC610T lapka) 
AZ91
előtolás
változás vált. N/mm2 vált. % vált. N/mm2 vált. % vált. N/mm2 vált. % N/mm2 %
γf=+3° állandó -14 -1,5% -4 -1,0% -5 -0,9% -8 -1,1%
γf=-3° állandó -13 -1,2% -8 -0,9% -10 -1,4% -10 -1,2%
γp=+21° állandó -5 -0,5% -10 -1,3% -2 -0,3% -6 -0,7%

átlagos változásfz=0,05 mm/fog fz=0,1 mm/fog fz=0,2 mm/fog

 
AlSi12
előtolás
változás vált. N/mm2 vált. % vált. N/mm2 vált. % vált. N/mm2 vált. % N/mm2 %
γf=+3° állandó -14 -0,9% -12 -1,0% -6 -0,7% -11 -0,9%
γf=-3° állandó -29 -1,5% -12 -0,9% -10 -1,0% -17 -1,1%
γp=+21° állandó -8 -0,8% -9 -0,8% -3 -0,3% -7 -0,6%

átlagos változásfz=0,05 mm/fog fz=0,1 mm/fog fz=0,2 mm/fog

 
 

5.1.4 A felületi érdesség alakulása CVD vastagrétegű gyémánt él változtatott 
élgeometriáival 
A két Dibo lapkával végzett homlokmarásokat követően mért átlagos felületi érdesség 
adatokat együtt vettem figyelembe, a megkülönböztetést ismét D0 és D5 jellel teszem. 
A méréseket a 4.1.3 pontban bemutatott módon hajtottam végre. Az eredményeket az 
59. ábra foglalja össze, a hibasávok a 95%-os megbízhatósági intervallumot mutatják, a 
diagramok adattáblázatait és az arányosítást lásd a 18. Mellékletben. 
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59. ábra: Átlagos felületi érdesség (Ra) alakulása Dibo CVD gyémánt vastagrétegű 
lapkák különféle élgeometriai beállításainál a/ AZ91 próbatesten; b/ AlSi12 próbatesten 
 
A korábbi eredményekhez hasonlóan megállapítható, hogy azonos szerszámmal és 
technológiai adatokkal marva az alumíniumötvözeten nagyobb felületi érdesség alakul 
ki, mint a magnéziumötvözeten. A beállítások pozitív-negatív jellege és az Ra adatok 
között nincs egyértelmű összefüggés. Mindkét anyagnál inkább számított az, hogy az 5 
fokos vagy a 0 fokos saját homlokszögű lapkát használtam-e. Az aránysorok szerinti 
legkedvezőbb eredményeket a γp=0° saját homlokszögű lapka pozitív beállításaikor 
kaptam. Az adatok közötti arányokat elemezve kiderül, hogy az egyes geometriai 
variációkkal elérhető átlagos felületi érdesség értékei között legfeljebb 1,8-szoros 
különbség alakult ki AZ91-en és 2,4-szeres AlSi12-n. 
 

5.1.5 A felületi érdesség alakulása TiAlN bevonatos keményfém lapka változtatott 
élgeometriáival 
Az LC610T lapka geometria kombinációival mart felületek érdességét a korábbiakkal 
azonos módon mértem meg. Az adatokat és az arányosítást a 18. Melléklet tartalmazza. 
Az adatok elemzésével (18. Melléklet „ΣRa Mg” és „ΣRa Al” oszlopai) arra a 
következtetésre jutottam, hogy mindkét anyagon a G4 és a G3 jelű homlokszög 
kombinációval érhető el a legkisebb felületi érdesség, tehát a vizsgált élgeometriák 
közül a közepesnek számító beállítások a legmegfelelőbbek. A G5 beállítás AlSi12-n 
kapott eredményétől eltekintve nincs kiugróan előnyös vagy kedvezőtlen élgeometria. 
 

5.1.6 AZ91 ésAlSi12 forgácsalakok fő jellemzői 
A 18-19. táblázatokban a DIBO CVD γp=5° és az LC610T lapka élgeometriai 
kísérleteinél jellemző forgácsmintákat mutatom be a fz1=0,05 és fz3=0,2 mm/fog előtolás 
esetére. 
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18. táblázat: Forgácsalakok Dibo CVD gyémánt élű lapkák különféle élgeometriáinál 
AZ91 forgácsok: 

 G1 (17º/3º) G2 (9º/3º) G3 (9º/0º) G4 (9º/-3º) G5 (-3º/-3º) 
f z1

=0
,0

5 
m

m
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m
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Munkadarab anyaga: AZ91 Élanyag: DIBO CVD γp=5° vc=527 m/min ap=1 mm Mérce:  
15 mm 

 

AlSi12 forgácsok: 
 G1 (17º/3º) G2 (9º/3º) G3 (9º/0º) G4 (9º/-3º) G5 (-3º/-3º) 

f z1
=0
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m
m

/fo
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=0

,2
 m

m
/fo

g 

  
 

Munkadarab anyaga: AlSi12 Élanyag: DIBO CVD γp=5° vc=527 m/min ap=1 mm Mérce:  
15 mm 

 

 
A forgács alakulására az élgeometria befolyással van. A korábban tapasztalt 
különbségek láthatóak az AZ91 és az AlSi12 forgácsok között. A magnéziumötvözet 
nyitottabb és gyűröttebb forgácsot ad, kis előtolásnál kifejezetten kedvezőtlen hosszú és 
gubancos. Az előtolás növelésekor rövidebb C alakú. 
Az alumíniumötvözet merev, spirál alakú forgácsot ad, a különféle élgeometria 
variációk között jelentősebb különbség figyelhető meg, mint a magnéziumnál.  
LC610T lapkával marva (19. táblázat) az AZ91 és az AlSi12 is hasonló forgácsot ad, 
mint a Tizit marófejjel. A geometriától a forgács alakulása kevésbé függ, mint a 
gyémánt élnél. 
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19. táblázat: Forgácsalakok LC610T lapka különféle élgeometriáinál 
 G1 (29º/3º) G2 (21º/3º) G3 (21º/0º) G4 (21º/-3º) G5 (9º/-3º) 
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Munkadarab anyaga: AZ91 Élanyag: LC610T vc=527 m/min ap=1 mm Mérce:  
15 mm 

 

 G1 (29º/3º) G2 (21º/3º) G3 (21º/0º) G4 (21º/-3º) G5 (9º/-3º) 
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Munkadarab anyaga: AlSi12 Élanyag: LC610T vc=527 m/min ap=1 mm Mérce:  
15 mm 

 

 

5.1.7 Optimális élgeometria meghatározása AZ91+AlSi12 anyaghoz 
Az élgeometriai kísérleti eredmények összesítésével a vizsgálati szempontok szerint 
egyértelmű rangsor állapítható meg a Dibo lapka különféle γp/γf homlokszög 
kombináció között. A hibrid összetevők felületi érdességre vonatkozó arányszámaiból 
az adott élanyagra vonatkozóan átlagolt aránysort vettem figyelembe, ez a „ΣRa” 
oszlop, de a 60. ábra oszlopmagasságait a korábbi módszerrel állapítottam meg. 
 

20. táblázat: Dibo CVD vastag gyémántrétegű él geometria optimálási eredményei 
DIBO CVD Megfelelési arányok AlSi12
lapka\előtolás Σ Fx Σ kc Σ Mg Σ Fx Σ kc Σ Al Σ Ra Σ Mg+Al rang
D0 G1 (+12/+3) 3,239 3,306 6,545 3,151 3,208 6,360 3,043 15,948 1
D0 G2 (+4/+3) 3,212 3,343 6,555 3,352 3,481 6,833 3,842 17,230 3
D0 G3 (+4/0) 3,669 3,824 7,493 3,381 3,516 6,897 4,565 18,955 7
D0 G4 (+4/-3) 3,801 3,956 7,758 3,377 3,505 6,883 4,795 19,435 8
D0 G5 (-8/-3) 3,904 4,033 7,938 3,905 4,024 7,929 4,547 20,413 9
D5 G1 (+17/+3) 3,007 3,000 6,007 3,015 3,000 6,015 4,212 16,234 2
D5 G2 (+9/+3) 3,217 3,316 6,533 3,174 3,263 6,437 4,594 17,564 4
D5 G3 (+9/0) 3,029 3,126 6,155 3,259 3,354 6,613 4,813 17,580 5
D5 G4 (+9/-3) 3,377 3,479 6,856 3,266 3,356 6,622 4,927 18,405 6
D5 G5 (-3/-3) 4,191 4,366 8,557 3,587 3,728 7,315 5,145 21,017 10

Megfelelési arányok AZ91

 
Konkordancia mutató:        W=0,814 
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60. ábra: Dibo CVD vastag gyémántrétegű élanyag különféle geometria 
kombinációinak alkalmassági sorrendje AZ91+AlSi12 hibrid anyaghoz 

 
Az oszlopmagasságokból látható, hogy a két munkadarab anyagon egyenként nem 
azonos sorrend alakult ki. Az alumíniumötvözetnél a megfelelőségi arányok 
egyenletesen emelkednek, ahogy egyre negatívabb homlokszögekkel dolgoztam. A 
magnéziumötvözetnél az élgeometria változtatása nem feltétlenül vonta maga után a 
vizsgált megmunkálhatósági jellemzőkből képzett mutató egyenletes változását. 
Mindemellett a vizsgált jellemzők figyelembe vételével az a végkövetkeztetés vonható 
le, hogy CVD vastagrétegű gyémánt él használatával kedvező megmunkáló képesség 
pozitív radiális és axiális homlokszög alkalmazásával érhető el. A „ΣMg+Al” oszlopban 
foglalt mutatók alapján a γp=12° / γf=+3° beállítás tekinthető az adott vizsgálati 
tartományon belüli (referencia) optimumnak. Az egyes szempontok szerint kialakítható 
rangsorok egyetértési mutatója közepesnél erősebb egyetértést jelez: W=0,814.  
Az LC610T lapkával végzett kísérleti eredmények, illetve aránysorok összesítését a 21. 
táblázat mutatja be. 
 
21. táblázat: LC610T keményfém élanyag geometria optimálási eredményei 
LC610T Megfelelési arányok AlSi12
lapka\előtolás Σ Fx Σ kc Σ Mg Σ Fx Σ kc Σ Al Σ Ra Σ Mg+Al rang
G1 (+29/+3) 3,021 3,000 6,021 3,038 3,000 6,038 4,978 17,036 4
G2 (+21/+3) 3,073 3,259 6,332 3,063 3,229 6,291 4,379 17,002 3
G3 (+21/0) 3,166 3,362 6,528 3,163 3,339 6,502 3,761 16,790 2
G4 (+21/-3) 3,205 3,398 6,604 3,092 3,261 6,353 3,091 16,048 1
G5 (+9/-3) 3,526 3,955 7,481 3,390 3,781 7,172 6,337 20,990 5

Megfelelési arányok AZ91

 
Konkordancia mutató:        W=0,616 

 
A 21. táblázatban szereplő aránysorok szerinti egyedi rangsorok, beleértve a „ΣMg+Al” 
adatokat, konkordancia mutatója W=0,616, tehát csak közepes egyetértés van a 
különböző szempontok alapján. A TiAlN bevonatú keményfém élanyagnál tehát az 
élgeometria, adott tartományon belüli változtatása nem befolyásolta szignifikánsan egy 
irányban a vizsgált forgácsolhatósági jellemzőket. 
Az AZ91-en és az AlSi12-n ezúttal hasonlóan alakultak a megfelelőségi sorrendek. Ha a 
γp a 20 fok feletti tartományban van, elhanyagolható a geometriai beállítások közötti 
különbség. A G5 (γp=+9°/γf=-3°) kombináció ugyanakkor minden szempontból 25%-
kal gyengébb eredményeket hozott. A rangsort a 61. ábra mutatja be. 
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61. ábra: LC610T keményfém élanyag különféle geometria kombinációinak 

alkalmassági sorrendje AZ91+AlSi12 hibrid anyaghoz 
 
Az átlagos felületi érdességet nem számítva, egyértelműen a pozitív homlokszögű 
beállítások tekinthetők kedvezőbbnek. Csak a forgácsolási erő és fajlagos forgácsolási 
erő szerint vizsgálva a legpozitívabb, G1 beállítással (γp=+9°/γf=-3°) kaptam a 
legkedvezőbb eredményeket, ahogy az elméletileg várható. 
A forgácsolási erő szempontjából olyan jelentős különbségek lehetnek a geometria 
kombinációk között, hogy érzékelhető volna a gép teljesítményfelvételében illetve 
energiafelhasználásában is. Elméleti megközelítés szerint a forgácsolási erő egyenesen 
aránylik a forgácsolási teljesítményhez, tehát az erőkülönbségek alapján a rangsorban 
első geometriák között is előfordulhat 5-10% teljesítménykülönbség. 
 

5.2 Élgeometria finomítása AZ91+SD11 anyagon TiAlN bevonatú lapkával 
Az AZ91+SD11 hibrid anyagpárra a korábban megadott geometria kombinációkkal 
végeztem el a kísérleteket. Elsősorban egynemű munkadarabokat használtam, de 
végeztem ellenőrző kísérleteket AZ91+SD11E hibrid munkadarabon is. Az egynemű 
AZ91 mérési eredményeit az AZ91+AlSi12 hibrid anyagpárhoz kapcsolódó kísérleti 
anyagból (5.1 fejezet) vettem át. Új kísérleteket az SD11E és AZ91+SD11E hibrid 
anyagmintán végeztem.  
Ebben a kutatási fázisban más szállítótól származó szinterelt acél állt rendelkezésre, 
amit SD11E jellel tárgyalok, ennek az anyagnak a Brinell keménysége, mintegy 15%-
kal kisebb (ld. 2. táblázat). Itt terjedelmi okokból nem részletezett kiegészítő 
kísérletekkel megállapítottam, hogy az LC610T lapka használatával az SD11A 
munkadarabok átlagosan 40%-kal nagyobb erővel forgácsolhatók, mint az SD11E. Ez 
nagy különbség, de figyelembe véve, hogy a magnéziumötvözethez képest így is 
többszörös különbség várható, alkalmasnak találtam a kutatás folytatásához az SD11E 
anyagot. 
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62. ábra: A megmunkálási adatok és marási kísérlet elrendezése 
(egynemű SD11E próbatest) 

 

5.2.1 Forgácsolási erő AZ91 és SD11E anyagokon 
A forgácsolási erő mérési módszere a korábbiakkal megegyezik, a mérési eredményeket 
a 63. ábra mutatja be. Az ábrához tartozó adattáblázatot a 19. Mellékletben mutatom be. 
A magnéziumötvözet eredményeit más skálán ábrázoltam, mert az SD11E erőértékeihez 
használt skálával az adatsorok nagyon egybemosódtak volna. 
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63. ábra: AZ91 és SD11E egynemű anyagmintákon mért Fxmax forgácsolási erő 
a/ AZ91 próbatesten; b/ SD11E  próbatesten 

 
Mindkét anyagnál azt tapasztaltam, hogy a legnegatívabb G5 homlokszög variációval a 
többi geometriai beállításnál mért értékeknél jelentősen, 15-45%-kal nagyobb erővel 
lehetett forgácsolni. Az AZ91 és az SD11A között a korábbi élanyag kísérleteknél 3,13-
szoros erőkülönbséget tapasztaltam LC610T lapkával 330 m/min forgácsolási 
sebességgel. Ezúttal az öt geometriai beállításnál 3,04 és 4,54 közötti arányt kaptam, 

Gép: Komunaras 676P 

Marófejek: 
LOSONCZI kísérleti kisbetétes marófej 
(ds=80 mm; γp= -8°..+12°; γf= -3°..+3°) 

Lapka LC610T   γp= 16,8°, γf=0° 
Fordulatszám: n=533 1/min 
Forg. 
sebesség: 

vc=134 m/min SD11E próbatesten 

Átfogás: 

ae=70 mm (0,88×ds) 
AZ91 és SD11E próbatesten 
ae=80 mm (1,0×ds)  
AZ91+SD11 hibrid próbatesten 

AZ91 SD11E 
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míg az SD11E marása átlagosan 3,63-szor nagyobb erőt igényel. A homlokszög 
variációkat tekintve ismét az tapasztalható, hogy az egyes beállítások között kicsik a 
különbségek és nem teljesen egyértelmű a megfelelőségi sorrend. Az erőarányok 
alapján AZ91 esetében G1-G2-G3-G4-G5 a sorrend, tehát a homlokszögek 
csökkenésével egyre kedvezőtlenebbek a viszonyok, de az egyes előtolási lépéseknél 
nem teljesen egyöntetűen, amit a W=0,925 konkordancia mutató is kifejez. Szinterelt 
acélnál W=0,750, mert az erőadatok sorrendje előtolásonként változik. 
Az AZ91+SD11E hibrid munkadarabon a G1 jelű homlokszög kombinációval végeztem 
méréseket. A próbatest kialakítása megegyezett a korábbi AZ91+SD11A próbatesttel, 
azzal a különbséggel, hogy ezúttal a szinterelt acél betét átmérője 70 mm volt. A 
magnézium, illetve a szinterelt acél részben mért erők kis eltéréssel a fentebb bemutatott 
egynemű anyagokon G1 geometriával mért eredményeivel egyeznek. A következő 
ábrán bemutatom az Y mérési irányban mért legnagyobb pozitív erők átlagát is (F+Ymax). 
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Munkadarab anyaga: 
AZ91+SD11E hibrid 

Élanyag: 
LC610T,  G1 geometria 

Forgácsolási sebesség:  
vc=134 m/min 

Fogásmélység: 
ap=1 mm 

 

64. ábra: AZ91+SD11E hibrid próbatest egyes hibrid összetevőiben mért erők 
a/ FXmax; b/ F+Ymax 

 
A 64. ábra megmutatja, hogy a középen elhelyezett SD11E betétnél a forgácsolási erő 
mennyivel nagyobb. Szem előtt kell tartani ugyanakkor, hogy ilyen, vagy hasonló 
eredményt kapunk, ha egynemű anyagokon végezzük el a kísérletet, hiszen a maximális 
erőt számítjuk ki az egyes összetevőkre. E mérés szerint az FXmax átlagosan 3,2-szer, az 
F+Ymax és F-Ymax 2,4-szer nagyobb az SD11E anyagban. Az él határátmeneténél 
jelentkező hirtelen erőugrást a maximális erők viszonyainak kiszámításával azonban 
csak becsülhetjük. Az egyes erőösszetevőkben másképp érvényesül a 
megmunkálhatósági különbség attól függően, hogy az él milyen φ elfordulási szögnél 
éri a határvonalat. A következő ábra egy marófordulatra vonatkozó FX és FY 
erődiagramokat mutat két előtolásnál. (Az FX görbén látható pozitív alapeltérést a 
kiértékelésnél figyelembe vettem!) 
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fz1=0,05 mm/fog    fz2=0,2 mm/fog 

Munkadarab anyaga: 
AZ91+SD11E hibrid 

Élanyag: 
LC610T,  G1 geometria 

Forgácsolási sebesség:  
vc=134 m/min 

Fogásmélység: 
ap=1 mm 

 

65. ábra: AZ91+SD11E hibrid próbatest marása során kapott erőregisztrátumok egy 
marási ciklusban 

 
A 65. ábrán látható diagramokhoz tartozó marófordulat alatt az AZ91→SD11E 
átmenete φ≈16°-hoz tartozik, míg az SD11E→ AZ91 átmenete φ≈164°-hoz (mivel 
szimmetrikus helyzetben dolgoztam). Biztonsággal megállapítható a várt eredmény, 
hogy az erőnövekmény +Y irányban nagyobb, mint X irányban. Az adatsorok 
számértékeit elemezve megbecsültem, hogy X irányban az átlagos erőnövekmény a 
magnéziumötvözethez képest csak 2,8-szoros szinterelt acélban. Az Y irányt tekintve 
ugyanakkor 3,8-szoros a különbség, tehát jelentősen meghaladja a maximális F+Y 
értékek alapján várható 2,4-szeres különbséget. 
A 65. ábra szerinti diagramokból az is látszik, hogy a szinterelt acélból magnéziumba 
történő átlépéskor a legnagyobb jelekhez képest jelentős amplitúdójú váltakozó 
jelfolyam mutatkozik. Ez részben köthető a mérőrendszer bizonytalanságához és az 
ütésszerű igénybevétel miatt fellépő lengéshez illetve rezgéshez [STÉ01]. Az erőfolyam 
nagy amplitúdójú gyors váltakozásai káros hatással lehetnek az éltartamra és 
befolyásolhatják a felületi érdességet, de a határátmenetnél lezajló dinamikai 
folyamatok pontos feltárása túlmutat a dolgozatom célrendszerén. 
 

5.2.2 A fajlagos forgácsolási erő alakulása 
Az öt élgeometriai kombináció használatakor ébredő fajlagos forgácsolási erőket ezúttal 
134 m/min sebességre vonatkozóan számítottam ki. A forgácskeresztmetszet adatait és a 
kC adattáblázatot a 14. és 20. Mellékletek tartalmazzák. 
A számítások szerint a fajlagos forgácsolási erő kis forgácsvastagságoknál nagyon közel 
áll egymáshoz, a legkisebb (G1) értékéhez képest minden adat 20%-on belül van. Az 
fz=0,2 mm/fog előtolásnál az eltérés G1 és G5 értékei között már 64%! Ez az 
adatpontokra illesztett egyenesek meredekségének eltérései miatt fordulhat elő. 
Különösnek látszik, hogy az élanyag kísérleteknél az SD11A munkadarab anyagnál az 
eltérő élgeometriájú lapkákkal nagy kezdeti különbségek után a becsült kC1.1 adatok 
között már kisebb relatív különbségek adódtak, amihez képest az SD11E anyagnál 
ellentétes jelenséget tapasztaltam. 

   FX jele 
   FY jele 
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Munkadarab anyaga: 
SD11E 

Élanyag: 
LC610T 

Forgácsolási sebesség: 
vc=134 m/min 

Fogásmélység: 
ap=1 mm 

 

66. ábra: A fajlagos forgácsolási erő SD11E anyagon LC610T keményfém élanyaggal 
 
Az eddigi kísérletek alapján megállapítható, hogy a vizsgált magnézium alapú hibrid 
anyagok összetevői közül az SD11-en tapasztalható a fajlagos forgácsolási erő 
változásának jellegében a legerősebb geometria-függőség, amit a kísérleti munka 
vonatkozásában az anyagszerkezet változása tovább bonyolított. 
 
22. táblázat: A fajlagos forgácsolási erő változása a homlokszög egy foknyi 
növekedésének hatására a vizsgált szögtartományban SD11E anyagon 
SD11E
előtolás
változás vált. N/mm2 vált. % vált. N/mm2 vált. % vált. N/mm2 vált. % N/mm2 %
γf=+3° állandó -23 -0,7% -30 -1,2% -48 -2,1% -34 -1,3%
γf=-3° állandó -56 -1,5% -61 -2,0% -71 -3,2% -63 -2,2%
γp=+21° állandó 23 0,7% 27 1,2% 6 0,3% 19 0,7%

fz=0,05 mm/fog fz=0,1 mm/fog fz=0,2 mm/fog átlagos változás

 
 
Állandó tengelyirányú homlokszög esetében a sugárirányú homlokszög változásának 
fajlagos forgácsolóerőre gyakorolt hatása nem egyértelmű. Az állandó sugárirányú 
homlokszögnél azonban jól látszik a tengelyirányú homlokszög pozitív irányú 
növelésének hatása. A fajlagos forgácsolási erő változása fokonként átlagosan -1,3..-
2,2% mértékű, tehát nagyobb, mint a könnyűfémeknél volt. A változásadatok 
előtolással való növekedését tükrözi az 66. ábra is. 
A kC adatok regressziós determinációs együtthatója a korábbi kísérletek eredményeihez 
képest kicsi: R2=0,8131 (G5 beállításnál) és R2=0,9935 (G1 beállításnál) között 
változtak, átlaguk 0,9336. Eszerint e mérések erőadatai terheltek a legnagyobb 
bizonytalansággal az eddigiek között. 
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5.2.3 A forgácsolási hő változása SD11E anyagon az élgeometria függvényében 
Az LC610T lapkával 134 m/min értékre csökkentett forgácsolási sebesség miatt azt 
vártuk, hogy a szinterelt acél forgácsolási hőmérséklete jelentősen lecsökken. 
Közvetlenül nem érdemes az élanyag kísérleteknél bemutatott hőmérséklet adatokkal 
összevetni az alábbi eredményeket, hiszen az SD11A helyett SD11E anyagot 
forgácsoltam. Emellett kisebb lett a forgácsolási sebesség és nagyobb hőkapacitású 
marófejet (Losonczi kísérleti marófej) használtam. 
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67. ábra: SD11E forgácshőmérsékletek LC610 élanyag használatakor 
 
A pozitív élgeometria egyértelműen kedvez a kis forgácshőmérséklet kialakulásának. 
Az élesnek számító LC610T lapka az előtolás növelésekor ugyanúgy viselkedett, mint 
az élanyag kísérleteknél (4.2.3 pont), tehát a forgácsvastagság növelésekor 
egyértelműen nagyobb forgácshőmérsékletek tapasztalhatók. Az öt geometriánál 24-
96% közötti hőmérséklet eltérés mutatható ki az előtolás megnégyszereződésével. 
Az adattáblázatot és arányosítást a 21. Melléklet tartalmazza. 
 

5.2.4 A felületi érdesség alakulása AZ91 + SD11E hibrid anyagon 
Az AZ91+SD11E hibrid próbatesten következő ábra szerinti érdesség-eloszlás jellemző. 
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68. ábra: AZ91+SD11 munkadarab átlagos felületi érdesség-eloszlása 
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A 68. ábrából látszik, hogy az SD11E-n hasonló felületi érdesség érhető el, mint az 
AZ91-en, ami kedvező forgácsolhatósági tulajdonság a hibrid anyag egészét tekintve. A 
6-8-as mérési adat természetesen kisebb a középsőknél, mert ott a mérési irányvonal a 
marási barázdákkal 90 foknál kisebb szöget zárt be. (A mérési irány mindig az 
előtoláséval egyezett meg.) 
Egynemű SD11E munkadarab különböző élgeometriákkal mart felületeinek Ra értékei 
között nem tapasztaltam nagy különbségeket. Az összesítés alapján megerősíthető az a 
korábbi megállapítás (ld. az 5.1.4 és 5.1.5 pontban), hogy sem a viszonylag pozitív sem 
a viszonylag negatív jellegű homlokszög beállítás nem kedvez a felületi érdességnek. 
Az adattáblázat a 22. Mellékletben látható. 
 

5.2.5 A forgácsalakok fő jellemzői SD11E anyag marásakor 
Az SD11E forgács kis előtolásnál tömör 2-5 menetű spirál alakú. Az előtolás 
növelésével apró C alakú forgács képződik, ami ennek az anyagnak a ridegebb 
viselkedését mutatja az SD11A-hoz képest. 
 
23. táblázat: SD11E szinterelt acél jellegzetes forgácsai LC610T lapka élgeometriáinál 
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Munkadarab anyaga: SD11E Élanyag: LC610T vc=134 m/min ap=1 mm Mérce:  
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5.2.6 Optimális élgeometria meghatározása AZ91+SD11 anyaghoz 
A forgácsolhatósági jellemzők szerint kiszámított aránysorokat az eddigiekhez 
hasonlóan összesítettem LC610T élanyag vizsgált geometriáinak AZ91+SD11 hibrid 
anyagon való megfelelőségi sorrendjének megállapításához. Mivel a hőmérsékletmérést 
csak két előtolás mellett végeztem el, az arányszámok ott kisebbek. Elkerülendő a 
forgácshőmérséklet alulreprezentálását a kiértékelésben, a hőmérséklet arányszámait 
duplázva vettem figyelembe. Az érdesség arányszámoknál a korábbi összegzési 
módszert követtem (lásd 4.2.6 pont). 
 

24. táblázat: Élgeometriák összehasonlítása AZ91+SD11 hibrid anyaghoz 
LC610T
lapka\előtolás Σ Fx Σ kc Σ Mg Σ Fx Σ kc Σ T Σ SD11 Σ Ra Σ Mg+SD rang
G1 (+29/+3) 3,021 3,000 6,021 3,087 3,000 4,278 10,365 4,545 20,931 2
G2 (+21/+3) 3,073 3,259 6,332 3,240 3,365 4,459 11,063 3,483 20,878 1
G3 (+21/0) 3,166 3,362 6,528 3,318 3,452 5,542 12,312 3,424 22,263 4
G4 (+21/-3) 3,205 3,398 6,604 3,110 3,232 5,720 12,061 3,461 22,126 3
G5 (+9/-3) 3,526 3,955 7,481 3,835 4,220 6,791 14,847 4,902 27,231 5

Megfelelési arányok AZ91 Megfelelési arányok SD11
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A táblázatban szereplő aránysorok szerinti egyedi rangsorok konkordancia mutatója 
0,709, tehát elfogadhatóbb egyetértés van a különböző szempontok alapján, mint az 
AZ91+AlSi12 esetében volt az LC610T élanyaggal. 
 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0

Megfelelési 
arány

G2 (
+2

1/+
3)

G1 (
+2

9/+
3)

G4 (
+2

1/-
3)

G3 (
+2

1/0
)

G5 (
+9

/-3
)

Σ Mg
Σ SD

 
69. ábra: LC610T keményfém élanyag különféle geometria kombinációinak 

alkalmassági sorrendje AZ91+SD11E hibrid anyaghoz 
 
A forgácshőmérsékleti adatok miatt a szinterelt acélnak meghatározó szerepe van a 
megfelelőségi sorrend kialakulásában. A geometriák három csoportra oszthatók a 
megfelelőségük alapján. A legkedvezőbb eredményt a G1 és G2 geometriák nyújtják, 
gyakorlatilag egyformán megfelelők. Kissé kedvezőtlenebbül forgácsol a G4 és G3 jelű 
kombináció, legkevésbé a relatív legnegatívabb G5 beállítás felelt meg. A kiértékelési 
tényezők szerint a vizsgált technológiai adattartományban, tehát a G5 homlokszög 
variáció tekinthető referencia optimumnak. 
 
6. Kemény-lágy / lágy-kemény határátmenet elemzése 
 
A hibrid anyag természetéből következően tipikus kemény-lágy átmenetet tartalmaz, 
ami a forgácsolás és a forgács képződése szempontjából különösen érdekes. A kemény-
lágy átmenet forgácsolásával kapcsolatos jelenségeket viszonylag régóta 
tanulmányozzák MMC kompozitok, újabban pedig helyileg hőkezelt acél alkatrészek és 
hegesztett szerkezetek kapcsán [BIE07, BIE97, FWF02, GRÜ05, PAT06]. Ezek a 
szerzők leginkább az él különleges igénybevételi körülményeiből eredő kérdéseket 
vizsgálják, úgy, mint az éltartam alakulása, a használható élanyagok köre, felületi 
minőség. Magnézium alapú hibrid anyagokról nincs irodalmi adat ezen a területen. 
Az erőméréssel jellemezhető az él mechanikai igénybevételének ugrásszerű 
megváltozása, ahogy a keményebb (pl. SD11) anyagból a lágyabba (pl. AZ91) lép át 
vagy fordítva. Mindez a megmunkáló rendszer rezgését és rossz felületi minőséget 
okozhat [GRÜ05]. Homlokmarás során a tengelyirányú erő változása miatt 
feltételezhető, hogy mikrométer nagyságrendű lépcső is kialakulhat a határfelületen az 
MKGS rendszer alakváltozása miatt. Ilyen lépcsők létrejöttéről Sanz számolt be, 
mérései szerint a két összetevő határán 3 μm magas perem található finomsimító 
homlokmarás után [SAN06, SAN07], amit a saját próbatesteken is megfigyeltem (70. 
ábra). Mindezzel a problémát nem jellemeztük kellő alapossággal. 
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70. ábra: AZ91+SD11 hibrid próbatest határátmenete homlokmarás után 

(T200M lapka, fz=0,1 mm, vc=330 m/min) Zeiss konfokális mikroszkópi kép (lépték:μm) 
 
A magnézium-szinterelt acél párosítás forgácsolása során fennálló tűzveszély miatt 
érdemes alaposabban megvizsgálni, hogy a határátmenetnél miként válik le a két hibrid 
összetevő forgácsa. A forgácsleválás folyamatának „in-situ” elemzésére legcélszerűbb 
eszköznek a forgácsolás gyorskamerával történő filmezése bizonyult. 
A mikroszkópikus deformációk közvetlenebb megfigyeléséhez mikro-karc elemzést 
végeztem. Ezzel a módszerrel ugyan nem lehetett az él geometriáját, sebességét és 
terhelési viszonyait pontosan modellezni, de így általában jellemezhető a kemény-puha 
átmenet, ami a forgácsolási folyamat jobb megértését is szolgálhatja. 
 

6.1 A forgácsleválási vizsgálatok háttere 
A forgácstő és forgácsképződés vizsgálatára számos eljárást kidolgoztak. Leginkább a 
szabadforgácsolás közben van lehetőség az alapvető folyamatok megfigyelésére 
[BAK79, KÖN02, WAR73]. A forgácsképződés és alakulás vizsgálatára régóta 
alkalmazzák a gyorsfilmezést, ezen a területen végzett úttörő munkát Warnecke acélok 
ortogonális forgácsolásával [WAR73]. Warnecke rendelkezésére álló felvevő technika 
csak néhány m/min forgácsolási sebesség mellett tette lehetővé a forgácsleválás 
elemzését. A felvételek alapján számszerűsíthető eredmények lehetnek például a 
forgácsvastagság, élrátét magassága, nyírási szög, szerkezetszög stb. A mérési 
lehetőségeket behatárolja a kísérleti elrendezés, a másodpercenként rögzített képkockák 
száma (fps) és a nagyítás. A forgács leválásának vizsgálatához természetéből 
következően sokszorosan nagyított képet adó felvételre van szükség. 
Számos nem mérhető jelenséget is megfigyelhetünk a gyorsfilmekből, amik a forgács 
leválásról alkotott összbenyomásunkat alakítják ki. A saját vizsgálataim során az eddig 
ismeretlen hibrid határátmeneti folyamatok jellegét kívántam megfigyelni a kvantitatív 
kiértékelést mellőzve. 
További forgácstő vizsgálatok lehetnek az anyagszerkezet vagy, mikrokeménység-
eloszlás vizsgálata, amikor szükség van magára a forgácstőre, de azt csak a forgácsolási 
folyamat megfelelő módon, hirtelen történő megszakításával lehet megszerezni. Erre 
dolgozták ki a kés fogásból való kibillentését, kilövését vagy speciális próbatesteket 
alakítottak ki [AMO03]. Ezek ismertetésétől most eltekintek. 
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A forgácsképződés folyamatát szimulációval két vagy három dimenzióban végeselemes 
módszerrel is vizsgálhatjuk, egynemű anyagokra vonatkozóan számos példát találni a 
nemzetközi szakirodalomban és akár videómegosztó portálokon [ARR05,]. 
 

6.2 A forgácsolás folyamatának megfigyelése a hibrid anyag határátmenetén 
AZ91+SD11 anyagpár megmunkálásának Olympus i-speed2 gyorskamerával történő 
felvételével fő célom a jelenség megmutatása volt. A határátmeneten lezajló forgácstő 
alakváltozásának elemzése és szövetszerkezet vizsgálatok egy további kutatási témát 
jelentettek volna az új információk mennyisége és a kísérleti beállítás kialakításának 
bonyolultsága és előre nem látható nehézségei miatt. 
Mivel marás során az él forog, egy álló kamera nem képes folyamatosan éles nagyított 
kép megjelenítésére, ahogy az él-kameratávolság változik. Ennek kiküszöbölésére 
megfelelő megoldásnak kínálkozott a marás szimulálása esztergálással. Így a szerszám 
csak előtoló mozgást végez, így folyamatos fókuszban lehet a lapka. A kísérlethez 
ugyanazokat a technológiai adatokat (v, f, a) használtam, mint korábban a marási 
kísérletsorozatban, de már csak a Böhlerit LC610T lapkával, G5 (γp=29°, γf=3°) 
geometriával, hűtő-kenő anyagot természetesen ezúttal sem használva. 
 

 
 
 
 
 
 

 

71. ábra: AZ91+SD11E2 hibrid próbatest esztergálásának gyorskamerás felvétele 
 
A vizsgálatokhoz használt késszárat egyedileg készítettük el, hogy a maró kisbetét 
behelyezhető legyen és a G5 geometria valósuljon meg. Ezúttal a harmadik típusú 
szinterelt acéllal dolgoztam, aminek jele SD11E2. A kísérletekhez felhasznált szinterelt 
acélok közül ez volt a legszívósabb és egyben legnagyobb keménységű, ami a vizsgálat 
szempontjából szerencsés, mert jellemzően hosszú forgácsot adott és így a 
határátmeneti forgácsképződés megfigyelése egyszerűbb. A kísérleteket egy E400 
típusú esztergagépen végeztem. 
A kísérleti elrendezésben használt próbatest vázlata a 23. Mellékletben látható. Egy 
SD11E2 hengerben 10 mm átmérőjű AZ91 rudat helyeztem el zsugorkötéssel olyan 
átmérőn, hogy a marási forgácsolási sebesség (134 ill. 330 m/min) az élnek a rúd 

Kistler erőmérő + egyedi szerszám 

AZ91 + SD11E próbatest Olympus i-speed kamera

A hibrid határátmenet 
megfigyelési területe 
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középpontján történő áthaladáskor legyen érvényes. A felvételek is ebben a helyzetben 
készültek másodpercenként tízezer képkocka sűrűséggel, tehát 10kHz képfrekvenciával. 
Ez a normál video felvételi módnál 400-szor nagyobb lassítást tesz lehetővé. A sebesség 
további növelését az egyre romló mélységélesség és felbontás korlátozza. Az állandó 
élességet a kamera keresztszánra rögzítésével biztosítottuk. 
 
Az esztergálás technológiai adatai: 

- előtolás f= 0,05; 0,1; 0,2 mm/ford. 
- forgácsoló sebesség vc= 134; 330 m/min 
- fordulatszám n= 600; 1500 1/min 
- fogásmélység a= 1 mm 
- száraz forgácsolás 

 
Alapvetően a technológiai adatok módosítása nem változtatta meg a forgácsképződés és 
leválás alakulását a határátmeneteken. Előzetesen arra számítottam, hogy a nyírási 
övezeten áthaladva a két anyag szétválik, hiszen a kiindulási munkadarabban 
gyakorlatilag csak egymáshoz vannak a szorítva. A felvételek kielemzésével 
megállapítottam, hogy a két anyag forgácsa minden esetben külön vált le az él 
határátmenete során. 
A 72. ábra az SD11-AZ91 átmenet illetve az AZ91-SD11 átmenet négy-négy fázisát 
mutatja be. 
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72. ábra: AZ91-SD11E átmenetek fázisai (v=134 m/min, f=0,1 mm/fordulat) 

 

AZ91→SD11E 
 
 
 
SD11E→AZ91 
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A beállítással lehetővé vált az is, hogy az SD11E2 anyag forgácstörési jellemzőit is 
megfigyeljük, azáltal, hogy a forgácsolás nem szakadt meg, mint a marásnál és az él is 
folyamatosan látható volt. Kis forgácsvastagság esetében tömör, hosszú spirál forgács 
keletkezik. A forgácsvastagság növelésével a spirál lazább és kevesebb menet 
kialakulása után eltörik. 134 m/min sebességnél és 0,2 mm előtolásnál gyakori volt a G 
alakú forgács is. A magnézium esetében a rúd átmérője nem biztosított elegendő 
forgácsolási utat ilyen következtetések levonásához, mert egyetlen hosszú tömött 
spirálban vált le. (A forgácsokról készült tabló a 24. Mellékletben látható.) 
Az esztergálás gyorsfilmezése közben is mértem a forgácsolási erőt. A kemény-lágy 
átmenetnél, tehát ahogy az él a szinterelt acélból halad át a magnéziumötvözetbe, a 
marási erőméréseknél is megfigyelhető lengések jellemzik a folyamatot (vö. 65. ábra). 
A 73. ábrán nagyon jól látszik, hogy az erővel arányos feszültségjel a szinterelt acélra 
jellemző +0,5..0,7 V-ról hirtelen gyakorlatilag nullára zuhan, majd a magnézium 
részben +0,1 V körül stabilizálódik, amikor ismét átlép az él a szinterelt acélba. 
 

 
73. ábra: A 72. ábrán bemutatott átmenetnél jellemző főforgácsolóerő-ingadozás 

 
A relatív nagy forgácsolási ellenállású szinterelt acélból átlépve a kisebb ellenállású 
magnéziumötvözetbe feltehetően az MKGS rendszer csillapított lengése indul be 
elsősorban a késszár magnéziumban történő visszarugózása miatt. Ahogy az él a puha 
anyagból visszatér a keménybe nincs a jellemző ingadozásnál nagyobb átmeneti lengés, 
illetve gyengébb annál. A rugalmassági és csillapítási jellemzők, továbbá a 
mérőrendszer saját rezgéstani és elektronikus tulajdonságainak figyelembevételével 
felállított modell alapján és valós kísérletekkel alátámasztva a jelenség valószínűleg 
pontosan leírható volna [CAS06, STÉ01], ahogy azonban korábban említettem, ez 
túlmutat a dolgozatom célkitűzésein. 
 
Az esztergálási próbák után a korlátozottabb megfigyelési lehetőségeket nyújtó 
marással is ellenőriztem a megfigyeléseket a 6.2 pontban bemutatott vizsgálatokhoz 
használt AZ91+SD11E próbatesttel. Az eredmény megegyezik az esztergálási 
kísérletekével, tehát a magnézium és a szinterelt acél forgácsa nem együtt, hanem 
külön-külön válik le. A 74. ábra SD11E+AZ91 átmenetet mutat be, de fordított eseten is 
hasonlóan zajlottak le a folyamatok. 
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74. ábra: SD11E→AZ91átmenet fázisai homlokmarás során optimált szerszámmal 

(LC610T, G5, vc=134 m/min, fz=0,1 mm/fog) 
 

6.3 A határátmeneti alakváltozás vizsgálata mikro-karc elemzéssel 
A hibrid anyagok forgácsolásánál a határátmenet minőségét az egyes összetevők eltérő 
deformációs hajlama befolyásolhatja. Az él áthaladása miatt kialakuló mechanikai 
igénybevétel eltérően alakítja a határfelület két oldalát és ettől a felszínen kismértékű 
egyenetlenség alakul ki [SAN06, SAN07]. A határfelületi alakváltozások elemzésére 
több módszer kínálkozik. Olyan megoldást kerestem, ami a rendelkezésre álló – a 
forgácsolási kísérleteknél is használt – hibrid próbatestekkel és elérhető 
méréstechnológiával megvalósítható. 
Szigorúan a forgácsolásnál maradva: szabadforgácsolás közben lehetséges volna a 
határfelületen áthaladó él okozta alakváltozások, átnyomódások és a forgácsképződés 
vizsgálata képelemzési technikákkal. Gyalulás vagy beszúró esztergálás oldalról történő 
(gyorskamerás) megfigyelésével, megfelelő nagyítás mellett mindez kivitelezhető, de 
speciális szerszámok, kísérleti segédeszközök és próbatestek szükségesek hozzá. 
A tanszéken rendelkezésre álló CSM Micro-Combi-Tester (MCT) mikro 
keménységmérő és mikro-karc elemző rendszer újfajta megközelítést nyújt a probléma 
megismerésére és pontosan ugyanazokat a próbatesteket vizsgálhatjuk, amiket 
forgácsoltam. A mikro-karcolás egy szabályozott folyamat, amely során a felület 
karcolása történhet konstans, növekvő és progresszív terheléssel. A MCT méri az 
alkalmazott normál erőt, a tangenciális (súrlódó) erőt, a karctű eredeti felülettől mért 
penetrációját mikrométerben (Pd), valamint az akusztikus emissziót (AE) is. A karcolási 
kísérlet vázlata a következő ábrán látható, a folyamat részleteit a 25. Mellékletben 
foglaltam össze. 
A mikro-karcolást háromféle hibrid munkadarabon hajtottuk végre: AZ91+SD11A, egy 
AZ91+SD11E és egy AZ91+AlSi12 darabon. A munkadarabokat a karcolás előtt 
megcsiszoltuk, hogy a felületen lévő megmunkálási karcok, barázdák ne legyenek 
zavaróak az elemzés során. Ki kell emelni, hogy ezek a hibrid próbatestek átfedéssel 
illesztettek egymáshoz. Teljesen határozott határfelület választja el az összetevőket, 
kohéziós kapcsolatról vagy határfelületi diffúzióról gyakorlatilag nem beszélhetünk. 
 
25. táblázat: A mikro-karc mérések beállítási adatai: 

Szúrószerszám (indenter): Rockwell C R=0,2 mm (CSM S-259) 

Fn (N) Karc hossza Karc és a határvonal 
bezárt szöge 

Karctű 
sebessége átmenet jellege 

5 N 
10 N 2 mm 90º 20 mm/min kemény-lágy 

lágy-kemény 
 
A karcolás iránya mindig közel merőleges volt a két anyag határátmenetének körívére. 
Minden egyes átmenetnél három-három karcolást végeztem. A karcokat a penetrációs 
mélység átlagolásával az MCT rendszerhez tartozó video-mikroszkóppal elemeztem ki. 
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a/      b/ 
75. ábra: a/ A hibrid határátmenet mikro-karcolása és 

b/ valós penetrációs adatainak figyelembe vétele 
 
A penetrációs mélység mellett jellemző még az átnyomódás, amit a 76. ábra mutat be. 
Az átnyomódás mérésének eredménye nem megbízható, mert erősen függ a mérő 
személy megítélésétől. 
 

 
76. ábra: Az árokszélesség és átnyomódás értelmezése  

 
A számszerű eredmények mellőzésével azért kijelenthető az az előre látható eredmény, 
hogy, ha két lágy anyag (AZ91+AlSi12) kerül egymás mellé, sokkal jobban 
átnyomódnak egymásba, mint nagyobb keménységkülönbség esetében (AZ91+SD11). 
Jellemző, hogy a kemény anyag jobban átnyomódik a lágyabba. 
 

6.4 A határátmeneti alakváltozások és a mechanikai tulajdonságok 
kapcsolatának vizsgálata 
A határátmeneteken végzett mikro-karcolások során mért penetrációt foglalja össze a 
következő két ábra 5 N és 10 N terhelőerőnél. Az egyes oszlopokat három karc négy-
négy Pd értékének átlagából képeztem a 75. ábra szerint. 

eredeti profil

penetrációs mélység 
(Pd)

AE

FN

eredeti profil

penetrációs mélység 
(Pd)

AE

FN

SD11ASD11A AZ91AZ91
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77. ábra: Átlagos penetrációs mélység 5N terhelőerőnél 

 

 
78. ábra: Átlagos penetrációs mélység 10N terhelőerőnél 

 
A 77-78. ábrákból egyértelműen kiderül, hogy a keményebb anyagba természetszerűen 
kevésbé hatolt be a karctű. A két oldal penetráció mélységének különbsége 
nagyságrendileg megegyezik a homlokmarás után mérhető lépcső méretével. A karcolás 
irányától függően a felületi alakváltozás azonban eltérően alakul. Az eredmények 
terjedelme viszonylag nagy a szinterelt acél és a magnézium esetében, ami ezen 
anyagok inhomogénebb szerkezetének és porozitásának tudható be. 
A fő kérdés a továbbiakban, hogy milyen összefüggés lehet a határátmeneti alakváltozás 
és az anyagpárok mechanikai tulajdonságai között, illetve ez általánosítható-e? Az 
elemzéshez használt jellemzőket a 26. táblázat foglalja össze. 
 
26. táblázat: 

 AlSi12 AZ91 SD11E SD11A 
Keménység (HB)* 83 71 138 162 
Mikrokeménység HV01* 95 75 201 191 
E-modul (E·103 N/mm2) 73..76 44 130 
Eit – Penetrációs 
rugalmassági modul 1N-nál 
(N/mm2)* (EN ISO 14577) 

92 42 153 140 

Rm (N/mm2) 220-280 200-250 570 
*saját mérési adatok 
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Aránypárokat képeztem a 77-78. ábrák szerinti Pd értékekből az egyes karcokra 
vonatkozóan. Az első párnál például: (PdAZ91 / PdSD11E) = 12185 / 8109 = 1,503. A szám 
tehát kifejezi, hogy mekkora volt a határátmeneten a deformációk relatív különbsége. 
A mechanikai tulajdonságok közül például a mikrokeménységet véve a két anyag 
jellemzőjének aránya: 201/75 =2,68. Ezzel a mechanikai tulajdonságok különbözőségét 
mutatjuk meg. 
Amennyiben van egyértelmű összefüggés a mechanikai tulajdonságok és a kemény-lágy 
átmenet alakváltozási viszonyai között, akkor ezen kiszámított arányok viszonya (pl. az 
1,503/2,68 hányados) anyagpáronként, terhelési lépcsőnként és mérési irányonként meg 
kell egyezzen. A három különböző hibrid próbatestnél mindezt a 79. ábra mutatja. 
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79. ábra: A hibrid kemény-lágy és lágy-kemény átmenetek mechanikai tulajdonságainak 
és a Pd arányok összehasonlítása (hibrid páronként) 

 
A 79. ábrából kitűnik, hogy egy munkadarabon (hibrid páron) belül közel állandó 
összefüggés van a penetrációs arányok és a mechanikai tulajdonságok arányai között 
(lásd az azonos színű oszlopokat). Az eredmények 5 N illetve 10 N terhelőerőnél sem 
sokban különböznek, ami a módszer megbízhatóságát támasztja alá. A különböző 
párosításokon azonban eltérő oszlopmagasság (penetrációarány) adódik, amiből arra 
következtettem, hogy a mechanikai tulajdonságok és a határátmeneti alakváltozás 
között nincs általánosítható összefüggés, az anyagpárról anyagpárra egyértelműen 
változik. 
 

Arány 
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7. Összefoglalás 
 
A járműiparban a közelmúltban bevezetett magnézium alapú hibrid anyagpárok 
biztonságos és gazdaságos forgácsolásának technológiai lehetőségeit kutattam szárazon 
végzett homlokmarással AZ91+AlSi12 alumíniumötvözet, valamint AZ91+SD11 
modell anyagpárokon. A szakirodalom alapján feltárt információkra alapozva 
kiválasztott kereskedelmi és egyedileg készíttetett élanyag választékkal végzett 
vizsgálatsorozat keretében külön-külön meghatároztam az AZ91+AlSi12 és 
AZ91+SD11 hibrid anyagpárosításokra legalkalmasabb illetve legjobb 
kompromisszumot nyújtó élanyagokat. Az optimáláshoz a forgácsolhatósági jellemzők 
közül a forgácsolási erőt és fajlagos forgácsolási erőt, a felületi érdességet, a szinterelt 
acél forgácshőmérsékletét vizsgáltam. A forgács hőmérsékletét termokamerával végzett 
2500 Hz-es vonali letapogatás módszerével határoztam meg a forgó marószerszámon. 
Ezzel az új módszerrel az adott technológiai adattartományon belül meghatároztam a 
szinterelt acél forgácshőmérsékletét különféle élanyagok és élgeometriai beállítások 
használata során. A kísérleti beállítások eredményeinek kiértékelését tényezőnként, a 
mérési adatokból kiszámított arányszámokra alapoztam. A Kendall-féle konkordancia 
mutató alkalmazásával értékeltem a különféle szempontok (mért forgácsolhatósági 
jellemzők) szerinti egyetértés szintjét. 
A legmegfelelőbbnek bizonyult élanyagok geometriai beállításának finomítása céljából 
új kísérletsorozatot végeztem el. Ehhez külön a kutatáshoz kifejlesztett kísérleti 
marófejet használtam, amivel az él γp/γf beállítását széles tartományban vizsgáltam. 
AZ91+AlSi12 anyagpárra vonatkozóan CVD gyémánt vastagrétegű lapkával tíz-, és 
TiAlN bevonatú erősen pozitív homlokszögű K10 keményfém lapkával 5 különböző 
geometriai beállítással kísérleteztem. Megállapítható, hogy a gyémánt él pozitív 
beállítása kedvezően befolyásolja a forgácsolhatóságot, a keményfém lapkával viszont 
nem feltétlenül javulnak a megmunkáló képesség mutatói a homlokszögek pozitív 
irányba állításával, mert ez az élanyag kevésbé érzékeny a geometria megváltozására. 
AZ91+SD11 hibrid párosításnál a K10 TiAlN bevonatú élanyaggal öt geometriai 
beállítást vizsgáltam. A kiértékelési tényezők konkordancia mutatója kedvezőbb, mint 
az AZ91+AlSi12 esetében tapasztalható. A forgácshőmérsékleti adatok miatt a 
szinterelt acélnak meghatározó szerepe van a megfelelőségi sorrend kialakulásában. A 
vizsgált technológiai adattartományban a beállított legpozitívabb homlokszög variáció 
tekinthető referencia optimumnak. 
Az egyes hibrid összetevőkön a homlokszög változtatásának függvényében 
megállapítottam a fajlagos forgácsolási erő változásának mértékét. 
Az élanyagok és élgeometriák forgácsoló képességét elemző kutatási szakaszt követően 
a K10 TiAlN bevonatú lapka korábbi legpozitívabb homlokszög beállításával 
AZ91+SD11 hibrid anyagon végzett esztergálás és marás gyorskamerás felvételével 
megvizsgáltam a hibrid határátmeneten áthaladó él forgácsleválasztását. 
A határátmeneten áthaladó test okozta alakváltozás és a jelenségek alapszintű feltárását 
célozta a hibrid próbatestek illesztési határfelületeire merőlegesen végrehajtott mikro-
karcolás. A karctű valós benyomódása alapján a határátmenetnél lezajló rugalmas-
képlékeny deformációk pontosan vizsgálhatók. A puha és a lágy anyag relatív 
alakváltozása nem mutatott általánosítható összefüggést a keménységi és rugalmassági 
tulajdonságok közötti viszonnyal. 
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Új tudományos eredmények összefoglalása tézisekben 
 
T1. Optimális élanyagot és optimális élgeometriát határoztam meg arányosításon 
alapuló rangsorolással az AZ91D+AlSi12 illetve AZ91D+SD11 magnézium alapú 
hibrid anyagpár egyidejű száraz homlokmarásához vc=130..527 m/min 
sebességtartományban, ap=1 mm fogásmélységnél és fz=0,05...0,2 mm/fog előtolás 
tartományban (a forgácsoló erő, a fajlagos forgácsoló erő, a megmunkált felület átlagos 
érdessége és a szinterelt acél forgács jellemző hőmérséklete szerint). [S1, S3, S4, S5, 
S7, S9] 
 
T2: Meghatároztam a fajlagos forgácsoló erő értékét az optimális szerszámanyagok 
különböző homlokszögeinek (γp és γf) függvényében magnézium alapú hibrid anyagok 
egyes összetevőire (AZ91D, AlSi12, SD11). 
 
T3: Az AGEMA THV® LWB-880-as termovíziós rendszer vonali letapogatású mérési 
lehetőségének felhasználásával új mérési módszert dolgoztam ki, a kinematikai 
geometria alapján, forgó marószerszám lapkájáról leváló forgács hőmérsékletének 
meghatározására. Ezzel a módszerrel az adott technológiai adattartományon belül 
meghatároztam a 250 °C hőmérsékletnél kisebb hőterhelést adó élanyagot és 
élgeometriát a szinterelt acélt tartalmazó magnézium alapú hibrid anyag marásához. 
[S2, S5, S8] 
 
T4: Átfedéssel illesztett hibrid anyagpárok határátmenetére merőlegesen végzett mikro-
karc elemzéssel meghatározott nyomóerőknél (5 N és 10 N) megállapítottam, hogy a 
hibrid határ két oldalán várható alakváltozás-különbség és az egyes anyagok keménység 
és rugalmassági modulus értékeinek aránya nem hozható általánosítható tapasztalati 
összefüggésbe. [S6] 
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Mellékletek 
 
1. Melléklet – A munkadarab alapanyagok (DIN szerint jelölve) fizikai 

tulajdonságai 

Tulajdonság G-MgAl9Zn11 
(3.5912.01) 

G-AlSi121 
(3.2581) S D112 

Sűrűség (g/cm3) 1,81 2,65 6,8..7,2 

Porozitás (%) - - 10±2,5 

Rp0,2 (MPa) 150 140-180 400 (Rp01) 

Rm (MPa) 230 220-280 570 

Szakadási nyúlás A (%) 3 (A5) 1-3 (A10) 2 

E-modul (GPa) 44,8 73-76 130 

Keménység (HB) 63 60-80 150 

Olvadáspont (°C) 421 575-585 1500 4 

Hővezető képesség (W/m°C) 72,7 3 121 3 46,5..58,2 4 

Hőkapacitás (J/kg°C) 800-1047 3 963 3 469 4 
1 matweb.com adat 
2 Stadler adat 
3 http://www.iscar.com/ProductUpdate/PDF/MetricHelialu_358_1.pdf 
4 [FGV94] 

 
 
 
2. Melléklet – AZ91 és AlSi12 anyagokon felhasznált élanyagok 
 

Típus Bev. keményf.
Al geom.

Rövid jel H216T H216 TP H25 Rhobest
bev. nélk. LW610 LC610T

KÉP

γp(
o) 16,5 16,5 21,6 16,6 16,8 16,8

γf(
o) 11 11 21,6 11,9 0 0

α(o) α=15o α=15o α=+20o α=15o α=15o α=15o

κ(o) κ=45o κ=45o κ=45o κ=45o κ=45o κ=45o

csúcssugár (mm) 0,17 0,94 1,17 0,28 0,14 0,17
ρ /élletörés/ (μm) ρ=4μm ρ=6μm ρ=3μm
alapanyag HW-K15 HW-K15 HW-K25 CW-K16 HW-K10 K10
Bevonat - - - - - TiAlN
Bevonat tech. (Polírozott) (Polírozott) - PVD

ISO jelölés SDHT 1204   
AEFN-27

SDHT 1204  
AEFN ALC

SDHT 1204   
AEFN-AL

SEEX 1204 AFN-
E08 SDHT 1204 AEFN-ALCSDHT 1204  

AEFN-27 P

Geometriai adatok

Bevonat nélküli keményfém
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Típus

Rövid jel LC610A CEMECON Rhobest
nano WD80 DIBO 0° DIBO 5°

KÉP

γp(
o) 16,8 17,3 17,7 0 0 5

γf(o) 0 11,5 12 0 0 0

α(o) α=15o α=15o α=15o α=15o α=15o α=15o

κ(o) κ=45o κ=45o κ=45o κ=45o κ=45o κ=45o

csúcssugár (mm) 0,20 0,187 0,283 0,018 0,020 0,016
ρ /élletörés/ (μm) ρ=8μm ρ<1μm ρ<1μm
alapanyag HW-K10 H10 CW-K16 PKD CVD gyémánt CVD gyémánt
Bevonat Gyémánt Nano-gyémánt Nano-gyémánt - Vastag film Vastag film
Bevonat tech. CVD CVD CVD CVD CVD

SDHW 1204 
AEN-4,0

SDHT 1204  
AEN-R50

Gyémántbevonatú keményfém Al geom.

SDHT 1204  
AEFN ALC

SDHT 1204  
AEN-R50

Geometriai adatok

SDHT 1204 
AEFN-27ISO jelölés SDHT 1204   

AEFN-AL

Gyémántél

 
 
Az élanyagok és a munkadarabok közötti súrlódási együttható: 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

élanyag

sú
rló

dá
si

 e
gy

üt
th

at
ó

AZ91 0,160 0,009 0,153 0,239 0,059 0,229 0,301 0,255 0,257 0,155 0,056

AlSi12 0,114 0,003 0,130 0,170 0,037 0,290 0,523 0,472 0,454 0,093 0,037

H216T H216 TP H25
Rhobest
bev. nélk. LW610 LC610T LC610A CEMECON

Rhobest
nano WD80 DIBO 0°

 
 
 
A súrlódási együttható mérési elrendezése a Micro-Combi-Testerben (lásd még 25. 
Melléklet): 

 

a munkadarab anyagából 
készült polírozott gömbvégű 
indenter 
 
lapka (homlokfelület) 
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Tipikus példák a lapkák homlokfelületére: 
 
 
 
 
 
 
 
 
súrlódási együttható: 
AZ91  0,056   0,059    0,255 
AlSi12  0,037   0,037    0,472 
 
 
3. Melléklet – AZ91 és SD11 anyagokon felhasznált élanyagok 
 
A γ szögek a forgácsvastagságok tartományában érvényesek, nem a teljes 
homlokfelületre érvényesek! 
 

Típus Bev. nélk.
keményf. Al geom.

Bev. keményf.
Al geom. Cermet

Rövid jel GM36 T200M H25 LC610T TCM10

KÉP

γp(
o) -14,5 -8,6 21,6 16,8 -17,5

γf(
o) -14,5 -8,6 21,6 0 -17,5

α(o) α=15o α=20o α=+20o α=15o α=15o

κ(o) κ=45o κ=45o κ=45o κ=45o κ=45o

rε (mm) 0,21 1,11 1,17 0,14 0,87
élletörés (μm) 140 150 - - 200
alapanyag HC P30 M15 HW-K25 K10 HT P15/M10
Bevonat TiCN, TiN TiCN+Al2O3+TiN - TiAlN -
Bevonat tech. CVD (Polírozott) PVD -

SDHW 1204 AESN-RSDHT 1204 AEFN-
ALCISO jelölés SEEX 1204 AFN-E08SEMX1204 AFTNSDHT 1204 AE

Geometriai adatok

Bevonatos keményfém acél 
geometria

 
 
Az élanyagok és a munkadarabok közötti súrlódási együttható: 
 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

élanyag

sú
rló

dá
si

 e
gy

üt
th

at
ó

AZ91 0,262 0,281 0,229 0,145

SD11 0,247 0,465 0,326 0,140

GM36 T200M LC610T TCM10

 

CEMECON DIBO 0° LW610 
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4. Melléklet – A Kendall-féle konkordancia mutató kiszámítása [KER03] 
 
Statisztikailag közelítve a problémát: van m számú bíráló és n számú rangsorolandó 
objektum. A Kendall-féle konkordancia mutató alapgondolata, hogy az objektumok 
különböző bírálóknál kapott rangszámösszegeinek (Cj), átlaguktól vett eltérésnégyzet-
összege (C) teljes egyetértés esetén maximális lesz: 

12
)nn(mC

32

max
−

=     (1) 

Részleges vagy teljes egyet nem értés esetén Cmax-nál kisebb lesz az eltérésnégyzet-
összeg. A véleményegyezést az alábbi hányadossal jellemezhetjük: 

)nn(m

)CC(12

C
CW 32

2m

1j j

max −

−⋅
==

∑ =

  (2) 
A „bírálók” ebben az értelemben tehát a kiértékelési tényezőkből felállított aránysorok, 
ezek számát jelöljük m betűvel. Az összehasonlított lapkák vagy élgeometriák a 
rangsorolandó objektumok, ezek számát jelöljük n betűvel. Az egyes lapkák vagy 
élgeometriák ΣFXmax, ΣkC, ΣT stb. rangsorokban kapott rangszámát össze kell adni. 
Ezeket a rangszámösszegeket jelöljük Cj-vel. A Cj összegekből átlagot kell képezni, ezt 
jelöljük C-vel. 
A konkordancia mutató (W) számításához az egyes lapkák, ill. geometriák Cj összegeit 
és a C-t hasonlítjuk össze a (2) képlettel. Az előző példánál maradva, az SD11A 
munkadarabon négy különféle lapkával kapott FXmax erőértékek szerinti rangsorok 
konkordancia mutatójának számítását mutatja a 26. ábra. 
 

Rangsor előtolásonként és "ΣFx SD11A" szerint:
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 Σ Fx SD11A
GM36 4 4 4 4
T200M 3 3 2 3
H25 2 2 3 2
LC610T 1 1 1 1
TCM10 5 5 5 5

aránysorok száma: m=4
lapkák száma: n=5

rangszám
összeg-ek 

(Cj)

átlagtól 
való 

eltérés (Cj-
C)

eltérés 
négyzet 

összeg (Cj-
C)2

GM36 16 4 16
T200M 11 -1 1
H25 9 -3 9
LC610T 4 -8 64
TCM10 20 8 64

rangszámösszeg: 60 Σ(Cj-C)2= 154 12·154
rangszám átlag (C): 12 42·(53-5)

W=  = 0,9625
 

A Kendall-féle konkordancia mutató (W) kiszámítása 
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5. Melléklet – Az Fxmax főforgácsoló erők adattáblázata AZ91 és AlSi12 anyagok 
élanyag vizsgálatai esetében 
 

átlagos 
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 arány
H216 T 53 74 137 86 126 203 1,63 1,69 1,48 1,60
H216 TP 44 77 126 77 125 207 1,76 1,63 1,65 1,68
H25 50 66 103 66 96 128 1,32 1,44 1,24 1,34
Rhobest bev. nélk. 53 83 135 82 132 199 1,54 1,60 1,47 1,54
LW610 48 84 131 74 129 202 1,55 1,53 1,54 1,54
LC610T 58 83 133 91 131 201 1,56 1,57 1,51 1,55
LC610A 58 85 133 80 123 197 1,37 1,45 1,49 1,44
CEMECON 58 87 135 79 124 200 1,36 1,42 1,48 1,42
Rhobest nanogy. 54 85 136 76 124 198 1,42 1,47 1,46 1,45
WD80 50 82 134 61 96 153 1,23 1,17 1,14 1,18
DIBO CVD gy.  γ=0° 41 68 117 52 88 147 1,27 1,30 1,25 1,28
DIBO CVD gy. γ=5° 37 54 92 50 83 131 1,35 1,54 1,41 1,43

Erőértékek aránya egy anyagon belül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 ΣFx_AZ91 0,05 0,1 0,2 ΣFx_AlSi12

H216 T 1,417 1,372 1,483 4,273 1,720 1,510 1,589 4,820
H216 TP 1,181 1,418 1,362 3,961 1,547 1,505 1,622 4,674
H25 1,355 1,225 1,110 3,690 1,327 1,149 1,000 3,476
Rhobest bev. nélk. 1,432 1,534 1,460 4,426 1,642 1,591 1,554 4,787
LW610 1,284 1,559 1,415 4,258 1,481 1,547 1,578 4,606
LC610T 1,569 1,541 1,437 4,546 1,814 1,575 1,573 4,962
LC610A 1,559 1,568 1,434 4,562 1,592 1,482 1,544 4,618
CEMECON 1,559 1,610 1,462 4,631 1,578 1,491 1,568 4,637
Rhobest nanogy. 1,454 1,562 1,468 4,484 1,529 1,490 1,547 4,565
WD80 1,334 1,508 1,448 4,290 1,221 1,149 1,199 3,569
DIBO CVD gy.  γ=0° 1,105 1,247 1,268 3,620 1,046 1,057 1,150 3,253
DIBO CVD gy. γ=5° 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,024 3,024
Konkordancia mutató: W=0,807 W=0,867

Fxmax AZ91-ben (N) Fxmax AlSi12-ben (N) Erőértékek aránya (FAlSi/FAZ91)

 
 

Munkadarab anyaga:  
AZ91, AlSi12 

Élanyag: 
jelölés szerint Forgácsolási sebesség: vc=330 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 

 
 
 
6. Melléklet – Élanyagok /lapkák/ homlokszögei (lapkafészek szögeivel összeadva), 
csúcssugara, a leválasztott forgács elméletileg számított keresztmetszete (ACmax) és 
forgácsvastagsága (hmax) φ=90° maróhelyzetben 
 

ACmax (mm2) hmax (mm) ACmax (mm2) hmax (mm) ACmax (mm2) hmax (mm)
H216 T 29,5 5 0,17 0,059 0,036 0,115 0,071 0,221 0,136
H216TP 29,5 5 0,94 0,059 0,036 0,115 0,071 0,221 0,136
H25 41,6 16,6 1,17 0,071 0,038 0,140 0,074 0,268 0,142
Rhobest bev. nélk. 29,6 5,9 0,28 0,059 0,036 0,116 0,071 0,222 0,136
LW610 29,8 -6 0,14 0,059 0,036 0,116 0,071 0,222 0,137
LC610T 29,8 -6 0,17 0,059 0,036 0,116 0,071 0,222 0,137
LC610A 29,8 -6 0,20 0,059 0,036 0,116 0,071 0,222 0,137
CEMECON 30,3 5,5 0,19 0,059 0,036 0,116 0,071 0,223 0,136
Rhobest nanogy. 30,7 6 0,28 0,060 0,036 0,117 0,071 0,225 0,137
WD80 13 -6 0,02 0,053 0,036 0,103 0,071 0,198 0,137
DIBO CVD gy.  γ=0° 13 -6 0,02 0,053 0,036 0,103 0,071 0,198 0,137
DIBO CVD gy. γ=5° 18 -6 0,02 0,054 0,036 0,106 0,071 0,203 0,137

fz=0,192 mm/fog
rε (mm)

fz=0,051 mm/fog fz=0,1 mm/fog
lapka γp valós (°) γf valós (°)
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7. Melléklet – Fajlagos forgácsolási erő adattáblázatai AZ91 és AlSi12 anyagokra 
 
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 (N/mm2) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 (N/mm2) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 arány
H216 T 895 644 619 333 1463 1090 917 446 1,63 1,69 1,48 1,34
H216 TP 746 666 569 383 1316 1086 936 558 1,76 1,63 1,65 1,46
H25 707 475 383 150 933 685 477 178 1,32 1,44 1,24 1,19
Rhobest bev. nélk. 902 718 608 343 1393 1146 894 467 1,54 1,60 1,47 1,36
LW610 807 728 588 374 1253 1112 906 568 1,55 1,53 1,54 1,52
LC610T 986 720 597 275 1536 1132 903 403 1,56 1,57 1,51 1,46
LC610A 980 732 596 279 1347 1065 887 470 1,37 1,45 1,49 1,68
CEMECON 976 749 605 294 1330 1067 897 494 1,36 1,42 1,48 1,68
Rhobest nanogy. 906 723 605 328 1282 1061 880 502 1,42 1,47 1,46 1,53
WD80 941 791 676 410 1160 927 773 418 1,23 1,17 1,14 1,02
DIBO CVD gy.  γ=0° 780 654 592 386 994 853 741 478 1,27 1,30 1,25 1,24
DIBO CVD gy. γ=5° 689 512 456 237 928 788 644 377 1,35 1,54 1,41 1,59

kc adatok aránya egy anyagon belül kc1.1 nélkül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σ kc_AZ91 0,05 0,1 0,2 Σ kc_AlSi12

H216 T 1,299 1,355 1,617 4,272 1,577 1,591 1,923 5,091
H216 TP 1,083 1,401 1,485 3,969 1,418 1,585 1,962 4,966
H25 1,027 1,000 1,000 3,027 1,006 1,000 1,000 3,006
Rhobest bev. nélk. 1,310 1,512 1,587 4,409 1,501 1,672 1,876 5,049
LW610 1,172 1,533 1,535 4,240 1,351 1,622 1,901 4,874
LC610T 1,431 1,515 1,559 4,505 1,656 1,651 1,894 5,201
LC610A 1,423 1,542 1,556 4,521 1,453 1,553 1,859 4,865
CEMECON 1,417 1,576 1,580 4,573 1,434 1,557 1,881 4,871
Rhobest nanogy. 1,315 1,521 1,578 4,414 1,382 1,547 1,846 4,775
WD80 1,366 1,665 1,764 4,795 1,251 1,353 1,621 4,225
DIBO CVD gy.  γ=0° 1,132 1,377 1,545 4,054 1,071 1,245 1,555 3,871
DIBO CVD gy. γ=5° 1,000 1,078 1,189 3,267 1,000 1,149 1,351 3,500
Konkordancia mutató: W=0,820 W=0,891

kc AZ91-ben (N/mm2) kc AlSi12-ben (N/mm2) kc értékek aránya (kcAlSi/kcAZ91)

 
 

Munkadarab anyaga:  
AZ91, AlSi12 

Élanyag: 
jelölés szerint Forgácsolási sebesség: vc=330 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 

 
 
8. Melléklet – Ra értékek adattáblázata és ábrázolása AZ91 és AlSi12 anyagok 
esetében 
 
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2
H216 T 0,28 0,45 0,63 0,44 0,50 0,81
H216 TP 0,32 0,44 0,50 0,70 0,88 0,88
H25 0,37 0,38 0,38 0,41 0,46 0,34
Rhobest bev. nélk. 0,41 0,33 0,45 0,33 0,41 0,54
LW610 0,19 0,17 0,29 0,61 0,70 0,64
LC610T 0,40 0,49 0,54 0,82 0,73 0,78
LC610A 0,30 0,45 0,49 0,61 1,07 1,75
CEMECON 0,31 0,50 0,53 0,61 0,83 1,14
Rhobest nanogy. 0,31 0,37 0,61 0,61 0,90 1,01
WD80 0,22 0,29 0,34 0,47 0,60 0,56
DIBO CVD gy.  γ=0° 0,22 0,14 0,22 0,57 0,41 0,51
DIBO CVD gy. γP=5° 0,22 0,21 0,26 0,50 0,69 0,41

Ra adatok aránya egy anyagon belül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σ Ra AZ91 0,05 0,1 0,2 Σ Ra AlSi12

H216 T 1,487 3,111 2,886 7,484 1,333 1,221 2,396 4,951
H216 TP 1,654 3,042 2,289 6,986 2,111 2,164 2,614 6,889
H25 1,920 2,651 1,738 6,309 1,232 1,123 1,000 3,355
Rhobest bev. nélk. 2,164 2,302 2,062 6,528 1,000 1,000 1,604 3,604
LW610 1,000 1,151 1,343 3,494 1,838 1,721 1,901 5,461
LC610T 2,094 3,426 2,508 8,028 2,485 1,787 2,307 6,579
LC610A 1,550 3,160 2,267 6,977 1,859 2,623 5,188 9,670
CEMECON 1,623 3,512 2,431 7,565 1,859 2,033 3,376 7,268
Rhobest nanogy. 1,606 2,581 2,815 7,002 1,838 2,221 2,990 7,050
WD80 1,157 2,051 1,574 4,782 1,434 1,475 1,663 4,573
DIBO CVD gy.  γ=0° 1,134 1,000 1,000 3,134 1,717 1,016 1,505 4,239
DIBO CVD gy. γP=5° 1,173 1,465 1,200 3,838 1,525 1,689 1,208 4,422
Konkordancia mutató: W=0,798 W=0,860

Ra AZ91 (μm) Ra AlSi12 (μm)

 
 

Munkadarab anyaga:  
AZ91, AlSi12 

Élanyag: 
jelölés szerint Forgácsolási sebesség: vc=330 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 
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H216T
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Rhobest bev.nélk.
LW610
LC610T
LC610A
CEMECON
Rhobest nanogy.
WD80
DIBO CVD gy.  γ=0°
DIBO CVD gy. γ=5°

 
Felületi érdesség különféle élanyagokkal AZ91 marásakor, 95%-os konfidencia int. 

(vc=330 m/min, ap=1mm) 
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LW610

LC610T
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CEMECON

Rhobest nanogy.

WD80

DIBO CVD gy.  γ=0°

DIBO CVD gy. γ=5°

 
Felületi érdesség különféle élanyagokkal AlSi12 marásakor, 95%-os konfidencia int. 

(vc=330 m/min, ap=1mm) 
 
9. Melléklet – Az FXmax forgácsoló erők adattáblázata a AZ91 és SD11 anyagok 
élanyag vizsgálatai esetében 
 

átlagos 
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 arány
GM36 135 181 251 356 515 760 2,64 2,84 3,03 2,84
T200M 86 164 215 266 459 558 3,09 2,80 2,59 2,83
H25 50 66 103 224 317 587 4,45 4,79 5,72 4,98
LC610T 75 92 145 188 306 514 2,51 3,33 3,55 3,13
TCM10 181 219 291 486 631 876 2,69 2,88 3,01 2,86
Erőértékek aránya egy anyagon belül (arányosítás):

0,05 0,1 0,2 ΣFx_AZ91 0,05 0,1 0,2 ΣFx_SD11
GM36 1,796 1,971 1,732 5,499 1,893 1,680 1,479 5,051
T200M 1,145 1,782 1,489 4,416 1,410 1,499 1,086 3,996
H25 0,671 0,720 0,709 2,100 1,190 1,036 1,141 3,367
LC610T 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
TCM10 2,406 2,380 2,010 6,796 2,580 2,058 1,704 6,342
Konkordancia mutató: W=1,000 W=0,963

Erőértékek aránya (FSD/FMg)FXmax AZ91-ben (N) FXmax SD11A-ban (N)
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A többi erőkomponens négy lapka esetében: 
 

átlagos 
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 arány
GM36 63 83 101 119 201 295 1,89 2,42 2,92 2,41
T200M 47 71 99 91 193 249 1,94 2,72 2,52 2,39
LC610T 35 55 68 100 152 235 2,86 2,76 3,46 3,03
TCM10 75 79 87 177 230 294 2,36 2,91 3,38 2,88

átlagos 
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 arány
GM36 115 154 212 276 388 549 2,40 2,52 2,59 2,50
T200M 75 134 184 194 337 454 2,59 2,51 2,47 2,52
LC610T 50 75 142 131 185 293 2,62 2,47 2,06 2,38
TCM10 168 196 239 386 487 646 2,30 2,48 2,70 2,50

átlagos 
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 arány
GM36 89 108 137 187 239 308 2,10 2,21 2,25 2,19
T200M 47 81 104 117 176 213 2,49 2,17 2,05 2,24
LC610T 45 39 58 61 63 78 1,36 1,62 1,34 1,44
TCM10 158 171 185 307 347 430 1,94 2,03 2,32 2,10

Fzmax AZ91-ben (N) Fzmax SD11A-ban Erőértékek aránya (FSD/FMg)

F-ymax AZ91-ben (N) F-ymax SD11A-ban (N) Erőértékek aránya (FSD/FMg)

F+ymax AZ91-ben (N) F+ymax SD11A-ban (N) Erőértékek aránya (FSD/FMg)

 
 

Munkadarab anyaga:  
AZ91+SD11A hibrid 

Élanyag: 
jelölés szerint Forgácsolási sebesség: vc=330 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 

 
 
 
10. Melléklet – Élanyagok /lapkák/ homlokszögei (lapkafészek szögeivel 
összeadva), csúcssugara, a leválasztott forgács elméletileg számított 
keresztmetszete (ACmax) és forgácsvastagsága (hmax) φ=90° maróhelyzetben 
 

Acmax (mm2) hmax (mm) Acmax (mm2) hmax (mm) Acmax (mm2) hmax (mm)
GM36 -1,5 -20,5 0,21 0,054 0,038 0,107 0,075 0,205 0,145
T200M 11,4 -13,6 1,11 0,054 0,037 0,105 0,073 0,202 0,140
H25 41,6 16,6 1,17 0,071 0,038 0,140 0,074 0,268 0,142
LC610T 29,8 -6 0,17 0,059 0,036 0,116 0,071 0,222 0,137
TCM10 -4,5 -23,5 0,87 0,056 0,039 0,109 0,077 0,210 0,148

lapka γp valós (°)
fz=0,192 mm/fog

γf valós (°) rε (mm)
fz=0,051 mm/fog fz=0,1 mm/fog

 
 
 
 
11. Melléklet – Fajlagos forgácsolási erő adattáblázatai AZ91 és SD11A anyagokra 
 
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 kC1.1 (N/mm2) 0,05 0,1 0,2 kC1.1 (N/mm2) 0,05 0,1 0,2 kC1.1 arány
GM36 2476 1699 1222 443 6544 4819 3706 1636 2,64 2,84 3,03 3,69
T200M 1607 1563 1069 632 4961 4377 2771 1269 3,09 2,80 2,59 2,01
H25 708 475 383 150 3149 2274 2190 1217 4,45 4,79 5,72 8,12
LC610T 1271 794 650 232 3187 2644 2310 1426 2,51 3,33 3,55 6,15
TCM10 3238 2003 1385 394 8709 5765 4170 1404 2,69 2,88 3,01 3,56
kC adatok aránya egy anyagon belül kC1.1 nélkül (arányosítás):

0,05 0,1 0,2 Σ kC_AZ91 0,05 0,1 0,2 Σ kC_SD11
GM36 1,948 2,139 1,879 5,966 2,054 1,823 1,604 5,480
T200M 1,264 1,967 1,643 4,875 1,557 1,655 1,199 4,411
H25 0,557 0,598 0,589 1,744 0,988 0,860 0,948 2,796
LC610T 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
TCM10 2,548 2,521 2,130 7,199 2,733 2,180 1,805 6,718
Konkordancia mutató: W=1,000 W=1,000

kc AZ91-ben (N/mm2) kc SD11A-ban (N/mm2) ks értékek aránya (kcSD11/kcAZ91)

 
 

Munkadarab anyaga:  
AZ91+SD11A hibrid 

Élanyag: 
jelölés szerint Forgácsolási sebesség: vc=330 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 
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12. Melléklet – A jellemző hőmérséklet adattáblázatai SD11A anyagra különféle 
élanyagok használatakor 
 
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2
GM36 452 478 468
T200M 392 368 407
H25 386 326 433
LC610T 141 193 219
TCM10 629 606 525

Jellemző hőmérsékletek aránya:
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 Σ T
GM36 3,21 2,48 2,14 7,819
T200M 2,78 1,91 1,86 6,545
H25 2,74 1,69 1,98 6,404
LC610T 1,00 1,00 1,00 3,000
TCM10 4,46 3,14 2,40 9,998
Konkordancia mutató: W=0,963

Jellemző hőmérséklet SD11 marásakor (°C)

 
 
 
 
13. Melléklet – Az FXmax főforgácsoló erők adattáblázatai AZ91 és AlSi12 
anyagokra DIBO CVD gyémánt vastagrétegű lapkák különböző γp/γf kombinációi 
esetében 
 
DIBO CVD gyémánt
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2
D0 G1 (+12/+3) 43 68 111 54 86 135 1,25 1,27 1,22
D0 G2 (+4/+3) 41 69 112 57 92 144 1,39 1,33 1,29
D0 G3 (+4/0) 48 78 126 59 90 146 1,22 1,15 1,16
D0 G4 (+4/-3) 50 79 131 55 91 155 1,10 1,14 1,18
D0 G5 (-8/-3) 50 85 134 64 107 176 1,28 1,25 1,31
D5 G1 (+17/+3) 37 65 110 48 83 137 1,33 1,28 1,24
D5 G2 (+9/+3) 42 65 118 55 84 138 1,32 1,30 1,17
D5 G3 (+9/0) 37 65 110 55 87 144 1,48 1,34 1,31
D5 G4 (+9/-3) 41 73 122 52 90 151 1,25 1,22 1,24
D5 G5 (-3/-3) 55 88 146 59 95 165 1,08 1,08 1,13

Erőértékek aránya egy anyagon belül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σ Fx_AZ91 0,05 0,1 0,2 Σ Fx_AlSi

D0 G1 (+12/+3) 1,178 1,054 1,007 3,239 1,109 1,042 1,000 3,151
D0 G2 (+4/+3) 1,130 1,065 1,017 3,212 1,181 1,103 1,068 3,352
D0 G3 (+4/0) 1,314 1,209 1,146 3,669 1,214 1,085 1,083 3,381
D0 G4 (+4/-3) 1,373 1,231 1,197 3,801 1,135 1,094 1,148 3,377
D0 G5 (-8/-3) 1,364 1,319 1,221 3,904 1,312 1,286 1,307 3,905
D5 G1 (+17/+3) 1,000 1,007 1,000 3,007 1,000 1,000 1,015 3,015
D5 G2 (+9/+3) 1,146 1,000 1,071 3,217 1,136 1,013 1,025 3,174
D5 G3 (+9/0) 1,017 1,013 1,000 3,029 1,134 1,053 1,071 3,259
D5 G4 (+9/-3) 1,131 1,137 1,108 3,377 1,068 1,079 1,119 3,266
D5 G5 (-3/-3) 1,498 1,364 1,329 4,191 1,215 1,145 1,228 3,587
Konkordancia mutató W=0,921 W=0,868

Fxmax AZ91-ben (N) Fxmax AlSi12-ben (N) Erőértékek aránya (FAl Si/FAZ91)

 
 

Munkadarab anyaga:  
AZ91, AlSi12 

Élanyag: 
CVD gyémánt vastagréteg Forgácsolási sebesség: vc=527 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 
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14. Melléklet – Homlokszögek a geometria kísérleteknél (Losonczi kísérleti maró 
szögeivel összeadva), csúcssugara, a leválasztott forgács elméletileg számított 
keresztmetszete (ACmax) és forgácsvastagsága (hmax) φ=90° maróhelyzetben 
 

ACmax (mm2) hmax (mm) ACmax (mm2) hmax (mm) ACmax (mm2) hmax (mm)
D0 G1 (+12/+3) 12 3 0,020 0,0522 0,0361 0,1024 0,0708 0,1966 0,1359
D0 G2 (+4/+3) 4 3 0,020 0,0512 0,0361 0,1004 0,0708 0,1927 0,1359
D0 G3 (+4/0) 4 0 0,020 0,0511 0,0361 0,1002 0,0707 0,1925 0,1358
D0 G4 (+4/-3) 4 -3 0,020 0,0512 0,0361 0,1004 0,0708 0,1927 0,1359
D0 G5 (-8/-3) -8 -3 0,020 0,0516 0,0361 0,1011 0,0708 0,1942 0,1359
D5 G1 (+17/+3) 17 3 0,016 0,0534 0,0361 0,1047 0,0708 0,2010 0,1359
D5 G2 (+9/+3) 9 3 0,016 0,0517 0,0361 0,1014 0,0708 0,1947 0,1359
D5 G3 (+9/0) 9 0 0,016 0,0516 0,0361 0,1012 0,0707 0,1944 0,1358
D5 G4 (+9/-3) 9 -3 0,016 0,0517 0,0361 0,1014 0,0708 0,1947 0,1359
D5 G5 (-3/-3) -3 -3 0,016 0,0511 0,0361 0,1003 0,0708 0,1925 0,1359
G1 (+29/+3) 29 3 0,174 0,0584 0,0361 0,1145 0,0708 0,2198 0,1359
G2 (+21/+3) 21 3 0,174 0,0547 0,0361 0,1073 0,0708 0,2059 0,1359
G3 (+21/0) 21 0 0,174 0,0546 0,0361 0,1071 0,0707 0,2057 0,1358
G4 (+21/-3) 21 -3 0,174 0,0547 0,0361 0,1073 0,0708 0,2059 0,1359
G5 (+9/-3) 9 -3 0,174 0,0517 0,0361 0,1014 0,0708 0,1947 0,1359

DIBO CVD 
gy. 
γp=5°

LC610T

lapka
fz=0,051 mm/fog fz=0,1 mm/fog fz=0,192 mm/fog

DIBO CVD 
gy. 
γp=0°

γp valós (°) γf valós (°) rε (mm)

 
 
 
 
15. Melléklet – Fajlagos forgácsolási erő adattáblázatai AZ91 és AlSi12 anyagokra 
DIBO CVD gyémánt vastagrétegű lapkák különböző γp/γf kombinációinál 
 
DIBO CVD gyémánt
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 (N/mm2) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 (N/mm2) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 arány
D0 G1 (+12/+3) 824 664 563 316 1028 845 685 375 1,25 1,27 1,22 1,19
D0 G2 (+4/+3) 805 685 580 355 1117 912 747 409 1,39 1,33 1,29 1,15
D0 G3 (+4/0) 938 778 654 381 1149 898 758 401 1,22 1,15 1,16 1,05
D0 G4 (+4/-3) 979 791 682 393 1074 904 802 514 1,10 1,14 1,18 1,31
D0 G5 (-8/-3) 965 842 691 424 1231 1055 907 574 1,28 1,25 1,31 1,35
D5 G1 (+17/+3) 684 620 547 394 906 792 680 444 1,33 1,28 1,24 1,13
D5 G2 (+9/+3) 809 636 605 377 1064 829 709 380 1,32 1,30 1,17 1,01
D5 G3 (+9/0) 719 645 565 397 1063 863 742 429 1,48 1,34 1,31 1,08
D5 G4 (+9/-3) 799 724 626 438 1000 883 775 530 1,25 1,22 1,24 1,21
D5 G5 (-3/-3) 1069 878 758 449 1150 947 859 545 1,08 1,08 1,13 1,21

kc adatok aránya egy anyagon belül kc1.1 nélkül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σ kc_AZ91 0,05 0,1 0,2 Σ kc_AlSi12

D0 G1 (+12/+3) 1,205 1,071 1,030 3,306 1,134 1,066 1,008 3,208
D0 G2 (+4/+3) 1,178 1,104 1,061 3,343 1,232 1,151 1,098 3,481
D0 G3 (+4/0) 1,373 1,254 1,197 3,824 1,268 1,133 1,115 3,516
D0 G4 (+4/-3) 1,433 1,275 1,248 3,956 1,184 1,141 1,180 3,505
D0 G5 (-8/-3) 1,412 1,357 1,264 4,033 1,358 1,332 1,334 4,024
D5 G1 (+17/+3) 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
D5 G2 (+9/+3) 1,183 1,026 1,106 3,316 1,174 1,046 1,043 3,263
D5 G3 (+9/0) 1,051 1,040 1,034 3,126 1,173 1,089 1,092 3,354
D5 G4 (+9/-3) 1,168 1,166 1,145 3,479 1,103 1,114 1,139 3,356
D5 G5 (-3/-3) 1,564 1,415 1,387 4,366 1,269 1,196 1,263 3,728
Konkordancia mutató W=0,924 W=0,911

kc AZ91-ben (N/mm2) kc AlSi12-ben (N/mm2) kc értékek aránya (kcAlSi/kcAZ91)

 
 

Munkadarab anyaga:  
AZ91, AlSi12 

Élanyag: 
CVD gyémánt vastagréteg Forgácsolási sebesség: vc=527 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 
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16. Melléklet – Az Fxmax főforgácsoló erők adattáblázatai AZ91 és AlSi12 
anyagokra LC610T lapka különböző γp/γf kombinációinál 
 
LC610T
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2
G1 (+29/+3) 49 80 112 81 114 178 1,65 1,43 1,58
G2 (+21/+3) 52 78 114 82 117 176 1,57 1,50 1,55
G3 (+21/0) 55 80 115 85 119 182 1,56 1,48 1,59
G4 (+21/-3) 54 84 116 79 122 179 1,46 1,45 1,55
G5 (+9/-3) 59 89 132 91 130 193 1,53 1,46 1,46

Erőértékek aránya egy anyagon belül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σ Fx_AZ91 0,05 0,1 0,2 Σ Fx_AlSi

G1 (+29/+3) 1,000 1,021 1,000 3,021 1,026 1,000 1,011 3,038
G2 (+21/+3) 1,064 1,000 1,010 3,073 1,039 1,024 1,000 3,063
G3 (+21/0) 1,116 1,028 1,022 3,166 1,082 1,042 1,039 3,163
G4 (+21/-3) 1,097 1,081 1,028 3,205 1,000 1,072 1,020 3,092
G5 (+9/-3) 1,205 1,147 1,173 3,526 1,150 1,142 1,098 3,390
Konkordancia mutató W=0,925 W=0,788

Fxmax AZ91-ben (N) Fxmax AlSi12-ben (N) Erőértékek aránya (FAlSi/FAZ91)

 
 

Munkadarab anyaga:  
AZ91, AlSi12 Élanyag: LC610T Forgácsolási sebesség: vc=527 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 

 
 
17. Melléklet – Fajlagos forgácsolási erő adattáblázatai AZ91 és AlSi12 anyagokra 
LC610T lapka különböző γp/γf kombinációinál 
 
LC610T
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 (N/mm2) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 (N/mm2) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 arány
G1 (+29/+3) 839 694 511 250 1383 995 808 353 1,65 1,43 1,58 1,41
G2 (+21/+3) 953 726 551 244 1495 1087 852 363 1,57 1,50 1,55 1,49
G3 (+21/0) 1001 747 559 234 1559 1108 887 373 1,56 1,48 1,59 1,60
G4 (+21/-3) 982 785 561 249 1439 1139 869 413 1,46 1,45 1,55 1,66
G5 (+9/-3) 1142 882 678 311 1750 1284 990 419 1,53 1,46 1,46 1,35

kc adatok aránya egy anyagon belül kc1.1 nélkül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σ kc_AZ91 0,05 0,1 0,2 Σ kc_AlSi12

G1 (+29/+3) 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
G2 (+21/+3) 1,135 1,046 1,078 3,259 1,081 1,093 1,056 3,229
G3 (+21/0) 1,193 1,076 1,092 3,362 1,127 1,114 1,098 3,339
G4 (+21/-3) 1,170 1,131 1,097 3,398 1,040 1,144 1,077 3,261
G5 (+9/-3) 1,361 1,269 1,325 3,955 1,265 1,290 1,226 3,781
Konkordancia mutató W=0,963 W=0,913

kc AZ91-ben (N/mm2) kc AlSi12-ben (N/mm2) kc értékek aránya (kcAlSi/kcAZ91)
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18. Melléklet – Átlagos felületi érdesség adattáblázatai AZ91 és AlSi12 anyagokra 
DIBO CVD, és LC610T lapkák különböző γp/γf kombinációinál 
 
DIBO CVD gyémánt
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2
D0 G1 (+12/+3) 0,25 0,30 0,29 0,43 0,36 0,34
D0 G2 (+4/+3) 0,26 0,28 0,39 0,43 0,62 0,52
D0 G3 (+4/0) 0,26 0,27 0,39 0,66 0,72 0,75
D0 G4 (+4/-3) 0,40 0,31 0,39 0,52 0,86 0,65
D0 G5 (-8/-3) 0,28 0,34 0,44 0,63 0,61 0,69
D5 G1 (+17/+3) 0,26 0,38 0,45 0,75 0,47 0,48
D5 G2 (+9/+3) 0,33 0,42 0,47 0,55 0,58 0,61
D5 G3 (+9/0) 0,31 0,43 0,46 0,69 0,82 0,45
D5 G4 (+9/-3) 0,38 0,38 0,41 0,61 0,59 0,83
D5 G5 (-3/-3) 0,46 0,45 0,44 0,66 0,63 0,66

Ra adatok aránya egy anyagon belül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σ Ra Mg 0,05 0,1 0,2 Σ Ra Al

D0 G1 (+12/+3) 1,000 1,085 1,000 3,085 1,001 1,000 1,000 3,0008
D0 G2 (+4/+3) 1,013 1,037 1,349 3,399 1,000 1,746 1,539 4,2857
D0 G3 (+4/0) 1,013 1,000 1,360 3,374 1,536 2,014 2,206 5,7560
D0 G4 (+4/-3) 1,566 1,122 1,349 4,037 1,218 2,413 1,922 5,5527
D0 G5 (-8/-3) 1,105 1,256 1,535 3,896 1,458 1,709 2,029 5,1968
D5 G1 (+17/+3) 1,013 1,378 1,570 3,961 1,738 1,324 1,402 4,4637
D5 G2 (+9/+3) 1,289 1,524 1,640 4,453 1,288 1,643 1,804 4,7349
D5 G3 (+9/0) 1,224 1,585 1,605 4,414 1,598 2,300 1,314 5,2123
D5 G4 (+9/-3) 1,513 1,390 1,430 4,334 1,427 1,653 2,441 5,5212
D5 G5 (-3/-3) 1,829 1,646 1,547 5,022 1,544 1,784 1,941 5,2690
Konkordancia mutató W=0,738 W=0,527

LC610T
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2
G1 (+29/+3) 0,80 1,02 0,95 0,80 0,79 1,25
G2 (+21/+3) 0,48 0,69 1,05 0,87 0,81 1,19
G3 (+21/0) 0,56 0,77 0,77 0,65 0,68 0,82
G4 (+21/-3) 0,51 0,46 0,86 0,60 0,52 0,63
G5 (+9/-3) 0,87 0,75 1,00 1,21 1,39 2,06

Ra adatok aránya egy anyagon belül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σ Ra Mg 0,05 0,1 0,2 Σ Ra Al

G1 (+29/+3) 1,674 2,217 1,238 5,129 1,328 1,519 1,979 4,8260
G2 (+21/+3) 1,000 1,507 1,368 3,875 1,444 1,564 1,874 4,8822
G3 (+21/0) 1,160 1,681 1,000 3,841 1,083 1,308 1,289 3,6805
G4 (+21/-3) 1,069 1,000 1,113 3,182 1,000 1,000 1,000 3,0000
G5 (+9/-3) 1,813 1,623 1,294 4,730 2,017 2,679 3,247 7,9435
Konkordancia mutató W=0,513 W=0,963

Ra AlSi12 (μm)

Ra AZ91 (μm) Ra AlSi12 (μm)

Ra  AZ91 (μm)

 
 

Munkadarab anyaga: AZ91, AlSi12 Élanyag: jelölés szerint Forgácsolási sebesség: vc=527 m/min Fogásmélység: ap=1 mm 
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Átlagos felületi érdesség (Ra) alakulása LC610T lapka különféle élgeometriai 
beállításainál 

a/ AZ91 próbatesten; b/ AlSi12 próbatesten 
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19. Melléklet – Forgácsolási erő adattáblázatai AZ91 és SD11E anyagokra LC610T 
lapka különböző γp/γf kombinációinál 
 
LC610T
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2
G1 (+29/+3) 49 80 112 182 264 412 3,72 3,33 3,67
G2 (+21/+3) 52 78 114 181 273 465 3,47 3,50 4,10
G3 (+21/0) 55 80 115 179 286 480 3,28 3,57 4,18
G4 (+21/-3) 54 84 116 173 256 458 3,22 3,04 3,96
G5 (+9/-3) 59 89 132 198 316 599 3,36 3,54 4,54

Erőértékek aránya egy anyagon belül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σ Fx_AZ91 0,05 0,1 0,2 Σ Fx_SD11

G1 (+29/+3) 1,000 1,021 1,000 3,021 1,053 1,034 1,000 3,087
G2 (+21/+3) 1,064 1,000 1,010 3,073 1,044 1,067 1,128 3,240
G3 (+21/0) 1,116 1,028 1,022 3,166 1,037 1,116 1,165 3,318
G4 (+21/-3) 1,097 1,081 1,028 3,205 1,000 1,000 1,110 3,110
G5 (+9/-3) 1,205 1,147 1,173 3,526 1,146 1,236 1,453 3,835
Konkordancia mutató W=0,925 W=0,750

Fxmax AZ91-ben (N) Fxmax SD11E-n (N) Erőértékek aránya (FSD11/FAZ91)

 
 
20. Melléklet – Fajlagos forgácsolási erő adattáblázatai AZ91 és SD11E anyagokra 
LC610T lapka különböző γp/γf kombinációinál 
 
LC610T
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 (N/mm2) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 (N/mm2) 0,05 0,1 0,2 kc1.1 arány
G1 (+29/+3) 839 694 511 250 3120 2309 1876 862 3,72 3,33 3,67 3,45
G2 (+21/+3) 953 726 551 244 3302 2545 2260 1248 3,47 3,50 4,10 5,12
G3 (+21/0) 1001 747 559 234 3283 2666 2335 1384 3,28 3,57 4,18 5,92
G4 (+21/-3) 982 785 561 249 3162 2385 2224 1261 3,22 3,04 3,96 5,07
G5 (+9/-3) 1142 882 678 311 3834 3118 3079 2137 3,36 3,54 4,54 6,87

kc adatok aránya egy anyagon belül kc1.1 nélkül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σkc_AZ91 0,05 0,1 0,2 Σkc_SD11

G1 (+29/+3) 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
G2 (+21/+3) 1,135 1,046 1,078 3,259 1,058 1,102 1,204 3,365
G3 (+21/0) 1,193 1,076 1,092 3,362 1,052 1,154 1,245 3,452
G4 (+21/-3) 1,170 1,131 1,097 3,398 1,014 1,033 1,185 3,232
G5 (+9/-3) 1,361 1,269 1,325 3,955 1,229 1,350 1,641 4,220
Konkordancia mutató W=0,963 W=0,963

kc SD11E-n (N/mm2) kc értékek aránya (kcSD11/kcAZ91)kc AZ91-ben (N/mm2)

 
 
 
 
21. Melléklet – A jellemző hőmérséklet adattáblázatai SD11A anyagra LC610 
lapka különféle élgeometriai beállításainál 
 

lapka \ fz (mm/fog) 0.05 0.2
G1 (+29/+3) 65 74 1,13910355
G2 (+21/+3) 57 91 1,59507042
G3 (+21/0) 78 103 1,31754161
G4 (+21/-3) 78 109 1,39769821
G5 (+9/-3) 81 145 1,78448276

Jellemző hőmérsékletek aránya:
lapka \ fz (mm/fog) 0.05 0.2 Σ T
G1 (+29/+3) 1,14 1,00 2,1391
G2 (+21/+3) 1,00 1,23 2,2293
G3 (+21/0) 1,38 1,40 2,7712
G4 (+21/-3) 1,38 1,48 2,8598
G5 (+9/-3) 1,43 1,97 3,3957
Konkordancia mutató: W=0,956

Jellemző hőmérséklet SD11 marásakor (°C)
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22. Melléklet – Ra értékek adattáblázatai AZ91 + SD11E anyagokra LC610T 
lapka különböző γp/γf kombinációi esetén 
 
LC610T
lapka \ fz (mm/fog) 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2
G1 (+29/+3) 0,80 1,02 0,95 0,74 0,79 1,03
G2 (+21/+3) 0,48 0,69 1,05 0,51 0,73 0,79
G3 (+21/0) 0,56 0,77 0,77 0,51 0,71 0,74
G4 (+21/-3) 0,51 0,46 0,86 0,66 0,85 0,92
G5 (+9/-3) 0,87 0,75 1,00 0,99 1,10 1,18

Ra adatok aránya egy anyagon belül (arányosítás):
0,05 0,1 0,2 Σ Ra Mg 0,05 0,1 0,2 Σ Ra SD11

G1 (+29/+3) 1,674 2,217 1,238 5,129 1,454 1,117 1,390 3,961
G2 (+21/+3) 1,000 1,507 1,368 3,875 1,000 1,023 1,067 3,091
G3 (+21/0) 1,160 1,681 1,000 3,841 1,007 1,000 1,000 3,007
G4 (+21/-3) 1,069 1,000 1,113 3,182 1,309 1,197 1,233 3,740
G5 (+9/-3) 1,813 1,623 1,294 4,730 1,947 1,545 1,583 5,075
Konkordancia mutató W=0,513 W=0,925

Ra AZ91 (μm) Ra SD11E-n (μm)

 
 
23. Melléklet – Esztergán végzett gyorskamerás felvételeknél használt próbatest 
 

 
 
 

24. Melléklet – Esztergálási kísérleteknél gyűjtött SD11E2 és AZ91 forgácsok 
tablója 
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25. Melléklet – A CSM MCT mikro-karc elemzés folyamata 
 

     
A határátmenet mikro-karc vizsgálata          Az alkalmazott karcolási 
program 
 

A mérés menete:  

1. A CNC asztal pozícionálja a próbatestet a beprogramozott X-Y koordináták 
szerint a létrehozandó karc kezdőpontjához. A szúrószerszám csak a felületre 
merőleges terhelést és ehhez kapcsolódó elmozdulást végez. 

2. A vizsgálandó felület megközelítése és megérintése a karctűvel (0,5 mN 
terhelőerővel). 

3. A felület görbületének kimérése előpásztázással (0,5 mN terhelőerővel, X 
irányban, a beprogramozott pásztázási sebességgel). A görbület ismeretében a 
behatolás az aktuális pontban érvényes felülethez viszonyítható. Az 
erőingadozást aktív visszacsatolással, folyamatos szabályozással kiküszöböli ki 
a rendszer. A karc teszt összes pásztázása alkalmával a terhelésmentes kifutási 
szakaszon is érintkezésben marad a karctű a felülettel. 

4. A próbatest visszaáll a kezdő pozícióba miközben a karctű a felülettel 
érintkezésben marad. 

5. 200 μm bevezető szakasz 
6. A mikro-karc teszt végrehajtása aktív erő visszacsatolással a beállított terhelési 

program megvalósítása érdekében. A berendezés a teszt alatt előre beállított 
mintavételezéssel méri a karctű benyomódását (Pd), a tangenciális erőt (Ft) és az 
akusztikus emissziót. 

7. A beprogramozott karchossz elérésekor a CNC asztal megáll, majd a karctű 
visszahúzódik a Z irány karc végénél érvényes nulla értékére. 

8. A kifutási szakasz, majd a próbatest visszaáll a kezdő pozícióba, az indenter 
végig Z=0 értéken marad. 

 
 
 

Elő-scannelés

Karcolás

Karcolási hossz


