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Ha egy terméket forgácsolással állítunk elő, a forgácsolási paraméterek meghatározása mellett fontos lépés a szerszám(ok) és a forgácsolási körülmények kiválasztása.
Hogy a szelekció során valóban a legjobb döntést hozzuk, ismernünk kell a szerszám
egyes tulajdonságainak a forgácsolási folyamatra gyakorolt hatását. Jelen munkában
többféle, hőre lágyuló műanyag esztergálásakor vizsgáltuk az egyes szerszámtulajdonságok hatását a forgácsoló erőre, valamint a felületi érdességre. Szerszámgeometria
szempontjából a csúcsrádiusz, csúcsszög, valamint az élelhelyezési szög, szerszámállapot szempontjából a kopás, forgácsolási környezet szempontjából pedig a hűtő- kenőfolyadék hatásait vizsgáltuk. A felületi érdességet a forgácsolási folyamat után az
Rz paraméter mérésével, a forgácsolóerőt az eszterga megmunkáló központ késtartójába épített háromirányú erőmérő cella segítségével mérjük. A kísérletek végén az egyes
változtatások hatását vizsgájuk és hasonlítjuk össze.

Bevezetés
A szerszámgeometriával foglalkozó kutatások javarészt fémek forgácsolásával
foglalkoznak, ezért a kiindulópont a fémeknél tapasztalható jelenségek lesznek. A forgácsoláson belül jelentős részük a csúcsrádiusz hatását vizsgálja. Chou és Song [1]
edzett AISI 52100 acél esztergálása közben vizsgálta a csúcsrádiusz hatását 0,8 1,6 és
2,4 mm-es csúcsrádiuszú lapkák segítségével. A nagyobb csúcsrádiusz alkalmazásának
egyértelmű előnye, hogy sokkal finomabb felületi érdesség érhető el azonos forgácsolási paraméterekkel, viszont a szerszámkopás mértéke, illetve a forgácsoláshoz szükséges energia is magasabb. Kisebb csúcsrádiusszal csökkenthető a minimális forgácsvastagság, illetve a forgácstőben képződő hő mennyisége is. Huang et al. [2] szintén a
csúcsrádiusz hatását vizsgálta Inconel 718 anyagok esztergálása közben. A darabba
juttatott maradó feszültség szempontjából kedvezőbb a kisebb csúcsrádiuszú lapka
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használata. A kopást, illetve a szerszámgeometriát azért is érdemes együtt tárgyalni,
mert a kopás gyakorlatilag a szerszám geometriájának elnyújtott, nem kívánt megváltozása. Jó példa erre Shahabi és Ratman írása [3]. A korábbi kutatásokkal ellentétben
ők nem a hátfelület kopásának nagyságát, hanem a szerszám élének 2D-s képét vizsgálták. Szabályos élű megmunkálás esetén a szerszámél geometriája alakítja ki a munkadarab felületét, így a kopás hatására deformálódott felület más felületet forgácsol. A
kopás kialakulásával, illetve a kopás hatásaival többen is foglalkoztak. Rizal és társainak [4] kutatásai során a forgácsoló erőt mérték megmunkálás közben. Kimutatták,
hogy a szerszám kopásának következményeként a forgácsolóerő növekedett, a kettő
közötti korreláció alkalmas lehet a szerszám kopottságának ellenőrzésére. Mkaddem et
al. [5] üvegszál- és szénszálerősítésű műanyagok gyalulása közben figyelték meg a
kopás hatását PVC és CVD szerszámok alkalmazásával. Szénszálas kompozitok esetén
a kopás hatására egyértelmű a forgácsolóerő folyamatos növekedése. Üvegszálas
kompozitoknál is megfigyelhető ilyen változás, de a növekedés nem annyira meredek,
és csak a bevonat első rétegének kopása után jelentkezik. Bhuiyan et al. [6] a forgácsolás közben keletkezett rezgéseket, valamint az akusztikus emissziót mérte. A forgácsolási paraméterek mellett a szerszám állapotától függően a keletkezett rezgések más
frekvenciájúak. A kopottabb szerszámmal a rendszer más frekvencián rezeg, így a forgácsolt felületi érdesség is eltérő. Camargo és társainak [7], valamint Zhang és társainak [8] munkájából a szerszámkopás felületi érdességre gyakorolt hatását lehet megfigyelni. Zhang szerint a kopással megnő a csúcsrádiusz, ami azonos körülmények között finomabb felületi érdességet eredményez. Soussian et al. [9] különböző bevonattal
ellátott szerszámokkal forgácsolt üvegszálas epoxi próbatesteket. A lapkák kopását
különböző forgácsolási hosszok után vizsgálták, közben folyamatosan mérve a
forgácsolóerőt. Az eredményekből látszik, hogy mind a gyémántbevonatos, mind a
karbonitrid/kerámia/titán-nitrid többrétegű bevonattal ellátott szerszámok esetén a
forgácsolóerő kisebb a bevonat nélküli vídia lapkákhoz képest. A nagyobb forgácsolási hossz után, azaz kopottabb lapkával a forgácsolóerő lényegesen magasabb az új lapkához képest.
Visszatérve a geometriai jellemzőkhöz Baizeau és társai [10] edzett acélok esztergálásakor vizsgálta a homlokszög hatását a forgácsoló erőre. Kétféle csúcskialakítású lapkát alkalmaztak, rádiuszos, valamint letöréssel ellátott negatív homlokszögű lapkát. Mindkét esetben elmondható, hogy a homlokszög növelésével (pl. rádiuszos lapkák esetében 0°-ról -7°-ra) a főforgácsolóerő csökkent, a passzív irányú erő pedig növekedett. Adott forgácsolási környezetben a két erő arányát a homlokszöggel tudjuk
befolyásolni, azonban fontos figyelembe venni, hogy a homlokszög növelésével az erő
abszolút értéke is növekedett. Hasonló következtetésre jutott Wang et al. [11] alumínium marása közben. Pozitív, 0 és negatív homlokszögű szerszámmal végzett forgácsolás esetén megállapították, hogy a homlokszög változtatásával (10°-ról 0-ra, majd
–10°-ra) a forgácsolás fajlagos energiaszükséglete nőtt. Különösen nagy változás történik a -10°-os homlokszögre váltáskor. Cui és társai [12] állandó forgácsolási paraméterek (forgácsolási sebesség, előtolás, fordulat) vizsgálták különböző geometriájú
kerámia szerszámokra ható igénybevételeket edzett acél esztergálásakor. A piezoelektwww.quattroplast.hu

romos erőmérőre fixen rögzített szerszám előtt egy készülékbe több munkadarabot
fogtak be, így modellezve a megszakított forgácsolást. A különböző geometriájú lapkák összehasonlítása alapján a kialakuló feszültségi állapotra legnagyobb hatással a
csúcsrádiusz volt (kb. 60%). Ezt követi a főél-elhelyezési szög (kb. 30%), majd a homlokszög (kb. 10%). Özel és társai [13] a szerszámgeometria, a munkadarab keménység, valamint a forgácsolási paraméterek hatását vizsgálta a felületi érdességre és a
forgácsolóerőre. Rögzített főél-elhelyezési és homlokszöggel, de eltérő élgeometriával
rendelkező köbös-bórnitrit szerszámokat használtak. Élgeometria alatt a lekerekített,
letöréses, letörés és lekerekítéses, valamint teljesen éles szerszám értendő. A szerszámgeometria a forgácsolóerő mindhárom komponensére nagy hatással van, azonos
forgácsolási körülmények között eltérő szerszámgeometriával jelentősen különböző
eredményeket kapunk.

Anyagok és módszerek
A forgácsoláshoz használt eszközök
A forgácsolási folyamatot egy CNC vezérlésű Mori Seiki Sl-150 típusú eszterga
megmunkáló központon vizsgáltuk. Az egyes vizsgálatokhoz mindig többféle anyagot
használtunk fel, amelyeket az iparban leginkább alkalmazott polimerek közül választottuk. A felhasznált hűtő- kenőanyag 5% Sarol EP40 olaj 95% víz arányú hűtőemulzió. A vizsgálatok nagy részéhez Denitool SDJCR 2020 K11 késszárat alkalmaztunk, a
többféle élelhelyezési szög vizsgálatához ezt SDJCL 2020 K11, SVLCR valamint
SVLCL 2020 K13 késszárakkal egészítettük ki. A készárat a már korábban is használt
erőmérővel szerelt késtartóban rögzítettük a lehető legkisebb kilógással. A felhasznált
lapkákat, valamint azok geometriai adatait az 1. táblázat tartalmazza, ahol γ a homlokszög, α a hátszög, Rε a csúcsrádiusz κ az élelhelyezési szög (egyes irodalmi források
belépési szögnek is nevezik), ε pedig a csúcsszög jelölése.
1. táblázat
A felhasznált lapkák paraméterei
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A forgácsolóerő mérése
A forgácsolóerőő mérése a forgácsolási folyamat közben
közben folyamatosan, az 1. ábra
bal oldalán látható módon történt. Az erő
er mérése egy speciálisan kialakított háromir
háromirányú erőmérő blokkot (ME systeme K120
K120-3D)
3D) tartalmazó késtartóval történt. A
forgácsolóerőnn a továbbiakban az eredő
ered erőt értjük, de meg kell jegye
egyezni, hogy a legmagasabb erőkomponenss minden esetben a főforgácsoló-erő
f
ő volt. Egy tipikus erőméer
rési eredmény látható az 1. ábra jobb oldalán. Az előtolás
el tolás irányú erő elő
előjele a jobb láthatóság miatt negatív.

1. ábra A forgácsolóerő
forgácsoló
mérése (A) és a kapott
eredmény (B)

A felületi érdesség mérése
A felületi érdesség mérése mechanikus letapintással, Mahr Perthometer S2 felfe
dolgozóegységgel, Mahr PZK-250
PZK
előtolóművel, valamint 200.400-260
260 2 nm-es
nm tűvel
történt. A kiértékelés során a 30 mm-es hosszon forgácsoltt átmérőn 10 mérést elvéelv
gezve állapítottuk meg a felületi érdesség értékét.
A vizsgált hatások és a forgácsolási paraméterek
A vizsgálatok során a következő
következ szerszámozási, vagy a forgácsolási körülményt
leíró paramétereknek a forgácsoló erőre,
er
illetve a forgácsolt
rgácsolt felületi érdességre gyakogyak
rolt hatását vizsgáltuk:
– csúcsrádiusz,
– hasonló
asonló geometriájú, de eltérő
eltér gyártmányú lapka,
– élelhelyezési
lelhelyezési szögek, csúcsszög,
csúcsszög
– hűtőemulzió,
– kopás.
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Ahogy az a cikk I. részéből kiderült, az előtolásnak a felületi érdességre és a
forgácsolóerőre is jelentős hatása van, így a vizsgálatokat többféle eltolás mellett is
elvégeztük, ennek szintjei:
előtolás (f) : 0,05 – 0,07 – 0,1 – 0,12 – 0,15 – 0,2 – 0,25 [mm/fordulat]
A fogásvétel a vizsgálatok során végig a=2 mm, a vágósebesség pedig vc=250
mm/min.

Eredmények és értékelésük
A csúcsrádiusz hatása
A csúcsrádiusz hatásainak vizsgálatakor az „A”, mint 0,2 , a „C” mint 0,4 és a
„D”, mint 0,8 mm-es csúcsrádiuszú lapkát használtuk fel, PP, PET, POM és PC próbatestek forgácsolásához. Ahogy az irodalomkutatás alapján várható volt, a rádiusz változtatásának rendkívül nagy hatása volt a felületi érdességre, de a forgácsolóerőt is
kimutathatóan befolyásolta. A csúcsrádiusz növelésével a felületi érdesség csökken, de
ugyanakkor a forgácsolóerő növekszik. Látható, hogy minél nagyobb az előtolás, az
előbbiekben leírt hatás annál jobban érvényesül. Már 0,1 mm/ford. értékű előtolásnál
is jól láthatóak a különbségek, 0,25 mm/ford. előtolás esetén pedig már sok esetben
több mint négyszeres eltéréseket láthatunk. Alapanyag szempontjából pedig PC esetén
vehető észre a legnagyobb mértékű változás a rádiusz növelésével, 0,25 mm/fordulat
előtolásnál, ha Rε –t 0,2-ről 0,8 mm-re növeljük a felületi érdesség majdnem a hatoda
lesz. A felületi érdesség, valamint a forgácsolóerő változását mutatja a 2. ábra.

2/a ábra A csúcsrádiusz hatása a felületi érdességre
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2/b ábra A csúcsrádiusz hatása a forgácsoló erőre
er
erő
Különböző gyártók hasonló lapkái
A kísérletek célja annak vizsgálata, hogy a főbb
f bb paramétereit tekint
tekintve nagyban
hasonló lapkákkal forgácsolva (A, E, F lapkák, ld. 1. táblázat) észlelhető-e
észlelhet
jelentős
eltérés. Elsőre nem tűnik
űnik valószín
valószínűnek,
nek, ha ezek a szerszámok tényleg nagyon hasonlóhasonl
ak, de érdemes abba belegondolni, hogy a lapka anyaga, a felületének
felül tének bevonata,
bevonat illetve
egyéb geometriai kialakítása (pl. forgácsterelő
forgácsterel felületek) jelenthetik az eltérések fő
f
okát. A mérési eredményeket a ridegebb PET-re
PET és a lágyabb PA6-ra,
ra, valamint POM
ELS-re tartalmazza a 3. ábra.
ábra. Itt már nem tapasztalható akkora változás, mint a csúcsrádiusz esetén, és egyértelmű következtetés sem adódik, hogy melyik lapkával érhet
érhető
el a legfinomabb felületi érdesség,
érdess
vagy a legkisebb forgácsolóerő,
erő, mivel ez a műm
anyagokat, valamint az előtolásokat
őtolásokat
tolásokat tekintve is folyamatosan változik.

3/a ábra Különbözőő gyártók lapkáival végzett forgácsolások eredményei a felületi érdesség alakulására
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3/b ábra Különbözőő gyártók lapkáival végzett forgácsolások eredményei a
forgácsolóerő alakulására

Az F jelű lapka például jó választásnak tűnhet
t
POM ELS esztergálásakor
ergálásakor kis előel
tolással, de az előtolást
tolást növelve már nem optimális megoldás. Megfigyelhető,
Megfigyelhet hogy a
lapka miatti különbségek ebben az esetben is nagyobb előtolásnál
előtolásnál erősebben
erő
jelentkeznek.
Hűtő- és kenőemulzió
emulzió használata
Műanyagok
anyagok forgácsolása esetén a hűtő/kenőfolyadéknak
folyadéknak egyik fő feladata a forgácsolási zóna hűtése.
tése. A műanyagok
műanyagok olvadáspontja jóval a fémeké alatt van, ezért forfo
gácsolás közben könnyen megolvadnak, rendkívül durva felületet előidézve.
el
elő
Ugyan a
hűtésre a levegő is alkalmas lenne, de a másik feladatra már kevésbé. Műanyagok
M
forgácsolásakor, főleg
leg esztergáláskor és furáskor nagyon ritkán keletkezik tör
törőforgács. A
forgács végig egyben marad, így könnyen a szerszámra, vagy a termékre tekeredik, és
roncsolja a felületet, vagy rosszabb esetben szerszámtöréshez
szerszámtöréshez vezet. Ezért a hűtőfolyah
dék áramlását úgy kell beállítani, hogy forgácsolás közben a forgácsot elvezesse a
szerszámtól, és magával vigye a forgácsgyűjtőbe.
forgácsgy
be. A folyamatos gyártás biztosítása
érdekében, illetve a gépi mellékidők
mellékid (forgácsleszedés)) csökkentése miatt erre különökülön
sen oda kell figyelni. Tiszta víz helyett emulziót főleg
f leg a szerszámgépek megóvása éérdekében használnak. Az emulzió forgácsolóerőre,
forgácsoló
, illetve a felületi érdességre gyakogyak
rolt hatása így másodlagos szempont.
sz
A kísérletek során hűtőemulziót,
őemulziót, illetve hűtőleh
vegőtt alkalmaztunk. A két hűtési
hűtési mód közötti különbségeket mutatja be a 4. ábra.
A várttal ellentétben hűtőlevegővel
hű ő
forgácsolva
csolva kisebb volt a forgácsolóerő.
forgácsoló
A felületi minőség
ség szempontjából nagy eltérés nem tapasztalható, általá
általánosságban
nosságban elmondelmon
ható, hogy hűtőemulzióval
emulzióval finomabb felületet lehet esztergálni azonos körülm
körülmények
között.
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4. ábra Levegőő és hűtőemulzió
hű ő
hűtéssel végzett vizsgálatok eredményei
Az élelhelyezési szögek, mint befolyásoló tényezők
tényez
Ha az élelhelyezési szöget
zöget növeljük vagy csökkentjük, gyakorlatilag a szerszám
munkadarabba hatolásának módját változtatjuk meg. Ez magában hordozza a forgács
alakjának és a felület geometriájának
geometriá nak a módosulását is. A vizsgálatok során alkalmaalkalm
zott különböző élelhelyezési szögek
szögeket mutatja be az 5. ábra,, ahol a nyíl a forgácsolás
irányát jelöli.

5. ábra A vizsgált élelhelyezési szögek

A különböző szerszámgeometriával végzett kísérletek eredményeit pedig a 6. ábra mutatja be. A felhasznált lapkák rövidítése az 1. táblázatban található meg. Az ede
digi vizsgálatok tapasztalata, hogy az előtolás
el tolás növelésével a vizsgált hatások fokozó
fokozódnak, itt is fennáll. A felületi érdesség szempontjából vizsgálva egyértelmű,
egyértelm hogy a 95°tól eltérő κ főél-elhelyezésii szöget alkalmazva,
alkalmazva a felületi érdesség
desség azonos paraméterek
param
esetén változik, a legkedvezőbb
legkedvező hatás a „B-BAL” lapkával, azaz 50°--os szöggel érhető
el. A κ mellett a felületet
ületet leginkább az ε csúcsszög
úcsszög határozza meg, 35°-os
35°
csúcsszögű
lapkával, κ = 95°-nál
nál minden esetben finomabb felület forgácsolható,
forgácsolható, ezt mutatja az
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„A” és „B” lapkákkal végzett esztergálás közötti különbségek. A forgácsolóerő esetén
a különböző élelhelyezési szögek mind az erő abszolút értékét, mind az irányát megváltoztatják. Forgácsolóerő esetén a felületi érdességgel ellentétben 35°-os csúcsszögű
lapkával kedvezőtlenebb eredményt, azonos forgácsolási paraméterek mellett nagyobb
forgácsoló erőt kapunk. A vizsgált esetekben a legrosszabb eredményt a „B” lapkánál,
azaz κ = 95°, és ε = 35° esetén kapjuk.

6/a ábra A felületi érdesség alakulása különböző élelhelyezési szögek
alkalmazása esetén

6/b ábra A forgácsolóerő alakulása különböző élelhelyezési szögek
alkalmazása esetén
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7/a ábra A szerszámkopás hatása a felületi érdességre

7/b ábra A szerszámkopás hatása a forgácsoló erőre

A szerszám állapota – a kopás hatása
A kopás hatására a szerszámgeometria, így a forgácsolt felület topográfiája is
változik. Kopott szerszámmal a kívánt felületi érdesség folyamatos biztosítása és a
méretek tűrésen belül tartása nehézkéssé válik. A kopás vizsgálata azért is fontos, hogy
pl. tömeggyártás esetén, a folyamat megszakítása nélkül is legyen információnk a
szerszám állapotáról, adott helyzetben a lapkacserével be tudjunk avatkozni gyártási
selejt képződése nélkül. A vizsgálatok során nem a teljesen kopott lapkákat szeretnénk
kiszűrni, sokkal inkább egy bizonyos tendenciát felfedezni a kopás mechanizmusára.
Négyféle lapkát használtunk fel. Az „A1” jelű lapka egy teljesen új lapkát jelent. A
többi lapkát PA forgácsolásával koptattuk (400 mm/min forgácsoló sebességgel, 0,01
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mm/fordulat előtolással), A-2 esetén 100 mm, A-3 esetén 200 mm, A-4 esetén 450 mm
forgácsolási hosszon. A forgácsolás közben mérhető forgácsolóerő, valamint a próbatestek felületi minősége látható a 7. ábrán. A különböző kopási állapotú lapkákkal
azonos körülmények között más-más felületi érdesség és forgácsolóerő kimeneteket
kapunk. Ugyan a felületi érdességben is jól kivehetők a különbségek, a
forgácsolóerővel jobb korreláció adódik; a lapka kopásával a forgácsolóerő folyamatosan növekszik. Későbbi felhasználását tekintve, folyamatirányítás szempontjából megállapítható egy maximum erőérték, amely után a lapka már kopottnak tekinthető. A két
anyag közül a keményebb PET-nél a kopás hatására bekövetkező erőnövekedés nagyobb mértékű.

Összefoglalás
A cikksorozat első részében megvizsgáltuk a forgácsolási paraméterek hatását a
forgácsolóerőre és a forgácsolt felületi érdességre. Jelen munkában viszont a szerszám
és a hűtőfolyadék okozta hatásokat elemeztük. Azonos forgácsolási sebességen és fogásvétellel, többféle előtolással és műanyaggal elvégzett kísérlet után az alábbi összefüggéseket lehet megállapítani.
1) A vizsgált esetekben nagyobb előtolásnál a változás határozottabban jelentkezik. A többféle vizsgált anyag eltérően reagál az esetleges változásokra, így
nem lehetséges egységes, minden műanyagra jellemző megállapításokat kijelenteni.
2) A csúcsrádiusz növelésével a forgácsolt felületi érdesség nagymértékben
csökken. A rádiusz növelése a forgácsolóerőt viszont növeli.
3) Más gyártótól származó, de hasonló lapkákat vizsgálva nem szűrhető le egyértelmű következtetés. Az ideális lapka függ az előtolás mértékétől és a műanyag típusától is.
4) A hűtőemulzió alkalmazásával a felületi érdesség a legtöbb esetben csökkenthető. A forgácsolóerő a várttal ellentétben levegő hűtés esetén mutatkozott
alacsonyabbnak.
5) Élelhelyezési szögek esetén több következtetés is levonható. Felületi érdesség
szempontjából az 50°-os főél elhelyezési szög és a kisebb, 35°-os csúcsszög a
kedvezőbb. A forgácsolóerőt tekintve viszont ez a lapka mutatkozott kedvezőtlenebbnek.
6) A lapka kopása hatással van a forgácsolóerőre és a felületi minőségre is. Elmondható, hogy a felületi érdesség romlik, a forgácsolóerő pedig növekszik,
de jó regressziós függvény a forgácsolóerőre mutatkozik, így ez lehet kedvezőbb megoldás a szerszámél-monitoringa.
7) A felületi érdességet leginkább befolyásoló tényezőket a 8. ábra mutatja be,
PP és PET anyagokra. Ebből jól látszik, hogy a csúcsrádiusz hatása a legjelentősebb, átlagosan közel másfélszeres változást jelent. Az átlag az adott jellemzőnél mérhető változások átlagát jelenti.
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8) A forgácsolóerőre gyakorolt hatások mértékét mutatja be a 9. ábra. Itt több jellemző is hasonló mértékben befolyásolja az eredményt, de fontos megjegyezni, hogy átlagosan ritkán érik el a 20%-ot. Legnagyobb hatással az
élelhelyezési szögek vannak, de a szerszám állapotával (kopottságával) is
számolnunk kell.

8. ábra A felületi érdességet befolyásoló tényezők

9. ábra A forgácsoló erőt befolyásoló tényezők
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