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4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE 
 
 
Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám 
viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. 
 
A forgácsolási folyamat  
 
M(W) -  a munka tárgya, u. n. munkadarab, 
E  -  a munkaeszközök, ezen belül az S    forgácsoló-   
     szerszám illetve a készülékek (K), 
F (C)  -  a tárgyról eltávolított anyagrészek a forgács, 
G -  a munkagép 
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4.1. ábra 
A munkadarab alakítása szabad forgácsolás esetén 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

4.2. ábra 
A munkadarab alakítása kötött forgácsolás esetén (esztergálás) 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

A folyamatot jellemző alapmennyiségek: 
 

• vc       - forgácsolósebesség  
• f       - előtolás; 
• vf       - előtolási sebesség 
• a       - fogásméret, 
• nc, c  - forgácsolási fordulatszám, 
• h; b      - forgácsvastagság  
• A       - elméleti forgácskeresztmetszet, 
• qc       - anyagleválasztási sebesség  
• G       - anizometrikus forgácsalaktényező  
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4.1. A munkadarab és szerszám viszonylagos mozgása 
 
A relatív mozgások között megkülönböztetünk: 
 

•forgácsoló-, 
•előtoló-, 
•eredő-, 
•hozzáállító-, 
•fogásvételi és 
•utánállító mozgásokat. 

 

Forgácsoló mozgás az a főmozgás, amelyet a szerszámgép, 
vagy kézierő létesít, megvalósítva ezzel a szerszám és a 
munkadarab egymáshoz viszonyított mozgását úgy, hogy a 
szerszám homloklapja a munkadarabhoz közeledjék 
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4.3. ábra 
Viszonylagos mozgások forgácsolásnál 

a) ellenirányú marás, b) esztergálás, c) fúrás, d) síkköszörülés 
korongpalásttal 
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A forgácsolósebesség jele: vc Mértékegysége m/min vagy 
m/s.  
 
Az előtolómozgás olyan géppel vagy kézzel létesített mozgás a 
munkadarab és a szerszám között, amely a forgácsoló 
mozgással együtt ismételt vagy folyamatos anyagleválasztást 
tesz lehetővé. 
 
Az előtolómozgás lehet: 

• egyenesvonalú folyamatos 
• egyenesvonalú szakaszos 
• körvonalú szakaszos 
• görbevonalú folyamatos 
• görbevonalú szakaszos  
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4.4. ábra 
Görbevonalú folyamatos előtolómozgás komponensekre bontása  
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4.5. ábra 
Az előtolóirány hajlásszög () homlokköszörülésnél 0 és 180 

között folyamatosan változik 
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Eredő forgácsoló mozgás a forgácsoló mozgás és a vele 
egyidejű előtolómozgás eredője. 
 
Eredő forgácsolóirány a forgácsolóél pillanatnyi eredő 
forgácsoló mozgásának iránya a forgácsolóél kiválasztott 
pontjában, a munkadarabhoz viszonyítva. 
 
A hozzáállító mozgás az a mozgás a munkadarab és a 
szerszám között, amellyel a forgácsolás megkezdése előtt a 
szerszámot a munkadarabhoz állítjuk. 
 
A fogásvételi mozgás az a mozgás a munkadarab és a 
szerszám között, amellyel az éppen leválasztandó 
anyagréteg vastagságát beállítjuk. 
 
Az utánállító mozgás hiba kiigazító mozgás (korrekciós 
mozgás) a munkadarab és a szerszám között. 
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4.2. Forgácsolási adatok 
 
4.2.1. A forgácsolóél érintkező mérete 
 
A forgácsolóél érintkező mérete a szerszámél és a munkadarab 
kapcsolódásának mértéke. 
 
Fogásmélység, fogásszélesség: a szerszám élének és a 
munkadarab érintkezésének mértéke a munkasíkra merőleges 
irányban mérve. Jele ap (mm). 
 
Általánosságban mindig három adat számszerű megadásáról van 
szó: 

• fogásmélység ap (mm) ae (mm) 
• előtolás f (mm) 
• forgácsolósebesség vc (m/min, m/s) 
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Az előtolás az előtolómozgás útja egy fordulatra, egy löketre, egy 
kettős löketre, stb. értelmezve, az előtolóirányban mérve. Az 
előtolás jele f, 

4.6. ábra 
Az előtolás értelmezése 

a) esztergálásnál, b) gyalulásnál 
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4.7. ábra 
A fogankénti előtolás: fz, a sugárirányú előtolás: fr 

és a eredő előtolás: fe, palástmarásnál 
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4.8. ábra 
A fogásmélység értelmezése 

a) hosszesztergálásnál,  
b) b) beszúró esztergálásnál, 

c) síkesztergálásnál, 
c)  d) fúrásnál, 

d)  e) horonymarásnál, 
f) palástmarásnál,  

e) g) palást - síkköszörülésnél,  
f) h) lépcsőmarásnál  
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4.3. Forgácskeresztmetszet, forgácsvastagság, 
forgácsszélesség 
 

A leválasztott anyagrétegnek a forgácsolóirányra merőleges 
keresztmetszetét forgácskeresztmetszetnek nevezzük. 

a)     b) 
4.9. ábra 

A forgácskeresztmetszet alakja esztergálásnál 
a) elméleti, b) valóságos 
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4.10. ábra 
A forgácskeresztmetszet alakjának változása a szerszám 

elhelyezési szög változása miatt 
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4.4. A forgácsolószerszám 

4.11. ábra 
A forgácsolószerszámok három fő része esztergakésen  
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4.12. ábra 
Forgácsolóélek és lapok egyélű szerszámon 
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4.13. ábra 
A szerszámcsúcs 

a) hegyes, b) lekerekített, c) fazettás 
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4.14. ábra 
A fő(forgácsoló)él, a mellék(forgácsoló)él, és a csúcssugár értelmezése 
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4.15. ábra 
Forgácsolóék összetett homlok- és hátfelülettel 

a) forgácstörő nélkül, b) forgácstörővel 
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 4.16. ábra                4.17. ábra 
   A forgácsolóék elemei   A forgácsolóék  elkészítése 
                                    hasábból szabad forgácsoláshoz 
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4.18. ábra 
A forgácsolórész: a) felülnézetben, b) térbeli ábrán 
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4.19. ábra 
A szerszám-vonatkoztatási rendszer koordináta síkjai ortogonál 

élszögrendszer esetén 
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4.20. ábra 
A feltételezett munkasík és a szerszám-tengelysík 

a koordináta élszögrendszerben 
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A Po ortogonál síkban értelmezett szögek 
A Pn  élnormálsíkban értelmezett szögek 
az előzőek analógiájára:  n , n és  n. 
A Pr alapsíkban elhelyezkedő szögek 
A Ps szerszám élsíkban értelmezett szög 
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4.21. ábra 
A terelőszög hatása a forgácstávozás irányára; 

pozitív szög a szerszámtest felé, 
negatív szög a munkadarab felé irányítja a forgácsot 
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4.22. ábra 
Az ortogonálsíkban és az élsíkban értelmezett szögek 
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4.5.1. A forgácsolórész anyaga 
 

A forgácsolórész anyagának keménysége megközelítően 
háromszorosa legyen a megmunkált anyag keménységének. Ezen 
követelményt, még az alábbi tulajdonságokkal kell kiegészíteni: 

• szívósság, 
• hőállóság (hősokkállóság), 
• kopásállóság, stb. 

 

Az ezeket kielégítő anyagok: 
• szerszámacélok 
• gyorsacélok 
• Keményfémek 

 

A fejlesztési eredmények az alábbi lehetőségeket nyújtják 
napjainkban: 

• bevonatolt szerszámanyagok 
• wolfrankarbidmentes keményfém 
• forgácsoló kerámiák 
• köbös bórnitridek 
• gyémántok 
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4.23. ábra 
Szerszámanyagok fejlesztési irányai 
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4.24. ábra 
Szerszámanyagok viszonylagos forgácsolósebessége az 

előtolás szerint [4] 
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4.6. Forgácsképződés 
 
4.6.1. A forgácsképződés, forgácsfajták 
 
A forgácsolás jelenségeit nagyrészt kísérleti úton vizsgálják. A 
kísérleti modell célszerűen a „szabad forgácsolás”, amikor is 
csak a főél forgácsol, azaz sem a szerszám csúcsa, sem a 
mellékél nem vesz részt az anyag leválasztásában. A 
vizsgálat módszere olyan kell hogy legyen (megszakított 
forgácsolás), amely lehetővé teszi a forgácstőnek, azaz 
annak az anyagrésznek a megfigyelését munka közben, ahol 
a forgács és a forgácsolt felület összefügg egymással. 
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4.25. ábra 
A forgácsképzősűdés folyamatának  

jellemző fázisai 
(szívós munkadarab anyagnál) 
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4.26. ábra 
A forgácsképződés mechanizmusának modellezése szívós 

anyagnál 
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4.27. ábra 
A forgácsképződés mechanizmusa rideg anyagnál 
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három fajta forgács 
• folyó forgács-, 
• a nyírt forgács- és 
• a töredezett forgács képződését. 
 

A folyóforgács képződése folytonos forgács kialakulását jelenti. 
A forgács folytonos szalagként fut A folyóforgács keletkezésének 
kedvez a nagy forgácsolósebesség, a pozitív homlokszög, a kicsi 
forgácsvastagság, az anyagok homogén finomszemcsés 
szövetszerkezete. 
 

A nyírt forgács ugyancsak szívós anyag forgácsolásakor 
keletkezik. A nyírt forgács keletkezését elősegíti a csökkenő 
(főként a negatív) homlokszög, a nagyobb forgácsvastagság, 
valamint a közepes forgácsolósebesség. 
 

Tört forgács keletkezik rideg vagy jelentősen inhomogén anyag 
forgácsolásakor.  
Szívós anyagok forgácsolásakor élrátét kialakulása 
Ennek az az oka, hogy a szerszám homlokfelületén és a 
lekerekedett él előtt anyagrészecskék jelentősen deformálódnak, 
felkeményednek és a szerszámra feltapadnak. 
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4.28. ábra 
Élrátétképződés 
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A folyamat következménye szerszáméltartam csökkenése. 
 

Az élrátét keletkezésének a feltételei: 
• a megmunkált anyag felkeményedési képessége, 
• folytonos forgácsképződés, 
• felkeményedés a forgácsoló él előtti anyagfolyamban, 
• elégségesen alacsony hőmérséklet a forgácsképződés 

zónájában, hogy rekrisztalizáció, ne jöjjön létre. 
 

4.6.2. A nyírási modell 
 

A nyírási modell a forgácsolási folyamat számítással való 
kezelésére szolgál. Alapja az a feltétel, hogy a forgácsképződés 
alatti képlékeny alakváltozás a nyírási síkban megy végbe. Ez a 
gyakorlat szempontjából kielégítően teljesül. Így a nyírási modell 
és az ortogonális síkbani alakváltozás megfelelésének 
feltételezésével a v nyírási sebesség is meghatározható. 
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4.29. ábra 
A nyírási modell és a sebességterv 

 
anyag vastagsága h, szélessége b és a vc sebességgel, 
leválasztott anyag hossza l 
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Sinus-tétellel: 
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Ebből következik, b, h, és l forgácsalakváltozási tényezők 
szorzata 
 
 

bhl = 1   (4.19) 
 
 
Most már a h, vagy l méréssel való meghatározásával a 
nyírási sík  hajlásszöge  is számítható. 
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4.30. ábra 
Geometriai viszonyok a forgácstőben 
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A 4.30. ábrából következik 
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4.6.3. A forgács alakja 
 
A forgács alakja forgácsolhatósági kritérium. fontos, hogy 
a forgács biztonságos elvezetése A forgács alakját ugyanis 
meghatározza a forgácsolás folyamata. 
 
A forgácstérfogati tényező a forgácstérfogat és a neki 
megfelelő leforgácsolás előtti tömör térfogat hányadosa.  
mind a hosszú, mind a nagyon apró forgács kedvezőtlen. 
Legjobb a 10-20 mm hosszúságú, ún. törtforgács.  
 
A forgácsosztály-t szintén a forgácsalak jellemzésére 
vezették.(1-4. osztály) veszélyes a dolgozóra, a 7. és 8. 
osztályba tartozó rövid forgács pedig a dolgozó 
személyének sérülését. 
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Ez megoldható: 
 

• elsődleges-, vagy 
• másodlagos (alakadással) alakváltozással. 

 
Az elsődleges alakváltozás a forgács leválása során valósul 
meg. A törtforgács a 8. osztályhoz tartozik. Folyó- és nyírt 
forgács kialakulásakor másodlagos alakváltozást kell 
pótlólagosan létrehozni a szerszám célszerű kialakításával. 
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Forgácsalak 
Forgács-
térfogati 
tényező 

Forgácsalak 
osztálya Minősítés 

Szalag alakú 

 
 90 1  

Kusza, összefonódott 

 

 90 2 Kedvezőtlen 

Cső alakú hosszú 

 

 50 3  

Csavarvonal alakú lapos 

 
 50 4  

Csavar alakú darabok 

 

 25 5 Jó 

Spirál forgács 

 

 8 6  

Spirál forgács darabok  8 7 Használható 
Töredezett  3 8  

 

4.31. ábra 
Forgácsalakok 
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4.7. A forgácsolóerő és teljesítmény 
 
A forgácsolóerő ismerete azért fontos, mert ennek alapján 
történik a szerszámgépek és a szerszámok szilárdsági, vagy 
merevségi méretezése, a munkadarabok pontosságának 
számítása, valamint a szerszámgépek villamos 
teljesítményszükségletének meghatározása. 
 
4.7.1. A forgácsolóerő és összetevői 
 
A forgácsolóerő a szerszámra ható térbeli erő 
 

Fc  -  főforgácsolóerő, 
Ff  -  előtolásirányú erő (előtolóerő); 
Fp  -  fogásvételirányú erő  
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4.32. ábra 
A forgácsolóerő: 

a) komponensek, b) fajlagos értékek 
 

A főforgácsolóerő mértékadó.  
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4.7.2. A fajlagos forgácsolóerő 
 
A fajlagos forgácsolóerő egységnyi (1 mm2, 1x1 mm) 
forgácskereszt-metszet leválasztásához szükséges erő.  
 

kc - fajlagos főforgácsolóerő N/mm2; 
kf - fajlagos előtolóirányú erő N/mm2; 
kp - fajlagos mélyítőirányú erő N/mm2; 
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4.33. ábra 
A kc a forgácsvastagsággal exponenciálisan változik 
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4.7.3. A forgácsolóerőt befolyásoló tényezők 
 

1.A munkadarab anyaga 
2.Forgácsvastagság (előtolás) 
3.Forgácsszélesség (fogásmélység) 
4.Forgácsarány 
5.Homlokszög 
6.Szerszám elhelyezési szög 
7.Forgácsoló sebesség 
8.A szerszám anyaga 
9.Hűtés-kenés 
10.Szerszámkopás 
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A munkadarab anyagának hatása  

  4.34. ábra      4.35. ábra 
 A főforgácsolóerő az anyag       A főforgácsolóerő és a 
 szakítószilárdságának függvényében           forgácsvastagság 
                  összefüggése 
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A forgácsvastagság, a forgácsszélesség, a forgácsarány 
befolyásolja a forgácsolóerőt 

4.36. ábra 
A főforgácsolóerő és a forgácsarány összefüggése 
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A homlokszög befolyása 

4.37. ábra 
A főforgácsolóerő és a homlokszög összefüggése  
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A szerszám elhelyezési szög csekély befolyást gyakorol a 
főforgácsolóerőre, de a mélyítő irányú komponenst jelentősen 
befolyásolja.  

4.38. ábra 
A főforgácsolóerő és a forgácsolósebesség összefüg  
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A szerszámanyagoknál idealizált helyzetet a 4.39. ábra szemlélteti. 

4.39. ábra 
A főforgácsolóerő különböző szerszámanyagoknál  
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A hűtés-kenés 10...15%-kal csökken a forgácsolóerő a 
szárazon való megmunkáláshoz viszonyítva. Keményfémeknél és 
kerámiáknál inkább szárazon dolgozunk a közismert 
hősokkérzékenységük miatt. 

A szerszámkopás befolyása a forgácsolóerőre igen jelentős. 
 
4.7.4. A forgácsolóerő számítása 
 
Kienzle és Viktor-féle erőszámítási módszer. Alapja a fajlagos 

forgácsolóerő 
 

A főforgácsolóerő általános képlete: 
 Fc = kc Ac (N)   (4.27) 
amelyet vagy az 
 Fc = kc a f (N)   (4.28) 
vagy pedig az 
 Fc = kc b h (N)   (4.29) 
alakban alkalmazunk.  
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A kc fajlagos főforgácsolóerő  

4.40. ábra 
Fajlagos főforgácsolóerő a forgácsvastagság függvényében 

k k hc c

z  

11. )    (N / mm2

    (4.30) 
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4.41. ábra 
A fajlagos főforgácsolóerő (kc) és a forgácsvastagság (h) kapcsolata 
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4.7.5. A fajlagos főforgácsolóerő módosító tényezői 
 

 homlokszög korrekció   K; 
 forgácsolósebesség korrekció Kv; 
 szerszámkopás korrekció  Kk; 
 szerszámanyag korrekció  Ks; 
 alak korrekció    Ka 

 
 
bővített kc képlet: 

2
askvγ

z
c1.1c N/mm   KKKKKhkk  

közelítő képlet: 

k Rc m         ( ... ) )4 6     (N / mm2   (4.37) 

(4.33) 
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4.7.6. A forgácsolási teljesítmény 
 
Ha az Fc főforgácsolóerőt N-ban, a vc forgácsolósebességet 
m/min-ban helyettesítjük, akkor a szerszám élén jelentkező 
un. tiszta forgácsolási teljesítmény közelítőleg: 

31060 


 cc
h

vFP

Ha a Pö összes felvett teljesítményt műszerrel megmérjük, 
akkor a fenti képletből a főforgácsolóerőt is kiszámíthatjuk: 

F
P

c

ö m g

c


   60 103  

v
    (N)    (4.40) 

 (KW)    (4.38) 
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4.7.7. A forgácsolóerő mérése 
 
piezoelektromos felépítésű 
 
4.8. Termikus jelenségek forgácsolásnál 
 
Célszerű ezért vizsgálni a keletkező hő forrásait, a 
forgácsolás tényezőinek részesedését a keletkező 
hőenergiából és a keletkező hőenergia elvonásának 
lehetőségét. 
 
4.8.1. A forgácstő körzetének jellegzetes zónái 
 
A forgácsolási energia több mint 90%-a gyakorlatilag hővé 
alakul át. 
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4.44. ábra 
A forgácsolóék igénybevétele 

a) mechanikai, b) hő 
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A hőigénybevétel különösen nagyobb forgácsoló 
sebességeknél a homlok és a hátfelületen oxidációs, diffúziós, 
és adhéziós folyamatok elindítója. A forgácsolás hőforrásai a 
4.44.b. ábra jelöléseivel: 
 
 belső súrlódás a nyírási síkban, (1) 
 anyagszétválasztás a szerszám csúcsánál, (2) 
 súrlódás a homlokfelületen, (3) 
 súrlódás a hátfelületen, (4) 
 további anyagdeformációk, (5) 

 
A forgácsolás energiamérlege: 

u u u u u u    1 2 3 4 5

A magas hőmérséklet nemcsak a különféle kopási 
folyamatokat segíti elő, hanem veszélyezteti a 
szerszámanyag hőszilárdságát is.  

(4.41) 
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  4.45. ábra    4.46. ábra 
             Hőmérsékleteloszlás          Hűtéssel jelentősen csökken a 
        (Hőeloszlás Lössl szerint,                        hőmérséklet 
              acél esztergálása 
     keményfémszerszám esetén) 
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  Átl. forg. Hőeloszlás %-ban 
 

Munkadarab 
anyaga 

 
J/cm3 

 
hőfok forg.- ba mdb.- ba szerszámba 

Acél (Rm=630) 3200 450 oC ~75 ~25 ~1,5 
Öntöttvas 
(HB=200) 2500 300 oC ~50 ~50 ~1,5 

Alumínium 1600 150 oC ~25 ~75 ~1,5 
 

4.47. ábra 
Hőeloszlási arányok különböző anyagoknál 
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4.8.2. Forgácsolási hőmérséklet 
 
A forgács átlagos hőmérséklete: 

 fköz

fu

c. 

hőmérséklet tapasztalati képlete  

 
     C h bc

z x y
v

4.9. A szerszám kopása 
 
jellegzetes működési lánc: 
 
Igénybevétel  kopás jellege  kopás alakja 

(4.43) 

(4.44) 
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4.9.1. A szerszám igénybevételei 
 

A szerszám forgácsolóéke mechanikai, hő és kémiai 
igénybevételeknek van kitéve. A forgácsolóék mechanikai 
igénybevételét a homlok és hátfelületén ható erő adja. 
 

A forgácsolóék termikus igénybevételét a forgácsoló élen 
átalakult mechanikai teljesítmény eredményezi a forgácsot, a 
munkadarabot, a szerszámot és a környezetet terhelő hőáram. 
 
4.9.2. A kopás jellege 
 

Az abrazív kopás kemény anyagrészecskék végeznek a 
szerszámon. 
 

Adhéziós kopás anyagrészecskék hő hatására a szerszám 
felületekről anyagkiszakadást okoz. 
 

A tribokémiai kopás diffúzióval, vagy oxidációval valósul meg. 
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A diffúziós folyamatnak az az alapja, hogy a szerszám 
anyagrészecskéi termikusan aktiváltan vándorolnak a 
munkadarab anyagába, vagy fordítva. pl. szénacélok 
keményfémmel való forgácsolásakor 
 

• az Fe vándorol a Co kötőanyagba és Fe - Co-kevert 
kristály alakul ki; 

• a Co vándorol a keményfémből az Fe-hez és kevertkristály 
képződik; 

• a C az acélból vándorol a C kötőanyagon át a 
szerszámanyagba és a WC oldódását okoza, ami a W vas-
wolfram-kevertkarbit képződésével jár. 
 

Az oxidációval megvalósuló kopás az érintkezési zóna szélén 
valósul meg, ha a felület hőmérséklete és a szerszámanyag 
oxidációs hajlama elég magas. 
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4.48. ábra 
A teljes kopási kép 
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A hátkopás a fő- és mellékhátfelületeken jön létre. Jelölésére a VB 
használatos.  

Megmunkálási eljárás VB 
(mm) 

Nagyoló eszt. forrasztott keményfém 
szerszámmal 

0.6-0.8 

Nagyoló eszt.váltólapkás szerszámmal 0.8-1.6 
Másoló esztergálás 0.8 
Esztergálás kerámiával 0.5 
Nagyoló palástmarás 0.2 
Nagyoló homlokmarás 0.6-0.8 
Simítóesztergálás 0.2-0.3 
Finomesztergálás 0.1-0.2 

4.49. ábra 
A VB hátkopás szokásos értékei 
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A kráterkopás - mint a 4.44. ábrából is látható - teknőalakú 
elhordás a homlokfelületről. A kopás mértékét a KT 
krátermélység, a KB a kráter szélének az éltől való távolsága, 
és KM a kráter legmélyebb pontjának az éltől való távolsága 
határozza meg. A kráterkopás jellemzésére a K = KT/KM 
kráterarány is használatos. 
 
 

Így az élettartam: 
 

T    (4.46) T = (K+1) 
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4.50. ábra 
Egyélű szerszám újraélezése 
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4.10. A forgácsolószerszámok éltartama 
 
Két egymást követő élezés vagy élváltás között forgácsolással 
eltöltött időt éltartamnak nevezzük. Az éltartam jele: T, 
mértékegysége: min. 

• Éltartamút  
• Éltartamhossz 
• Éltartamtérfogat 
• Éltartamdarabszám 

 
 
4.10.1. Az általános éltartamegyenlet 
 
F. W. Taylor 
 

v  Tm= C (4.47) 
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 4.51. ábra    4.52. ábra 
 Növekvő sebességgel       Logaritmus mezőben     
az éltartam exponenciálisan csökken              az éltartamgörbe 
               egyenes lesz 
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T1 éltartamról T2 éltartamra, a hozzátartozó v2 számítható: 

v v2 1

1

2

 










T

T

m

ISO: 

v vc
kT C 


1

   (4.51) 

(4.48) 
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Taylor-egyenlet felírása a kopásgörbék felvételével kezdődik 
 

4.53. ábra 
Kopásgörbék különféle forgácsoló sebességekre 
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4.54. ábra 
A Taylor egyenes 

 
 

E célból a koordináta-rendszer origóját T = 1 perc éltartamnál 
vesszük fel, mert a T = 1 perchez tartozó vc éppen Cv-vel egyenlő, 
ami a Taylor egyenlet logaritmálásával azonnal belátható.  
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É
lt

ar
ta

m
  

  
  

 l
g

T
 ,

 m
in

v  T    = C
c



V V

c1 c2

1

v

lgv   , m/min
c

tg    = k

T

T

1

2

- 1

k

v

4.55. ábra 
A Cv és k meghatározása grafikusan 
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A k értékei 

Anyag Szerszám Tartomány Átlag 

Acélok és acél öntvények 

Kerámia, 
Keményfém, 
Gyorsacél 

-4.....-3 
-5.....-2,5 
-9.....-5 

-3,5 
-4 
-7 

Öntöttvas Keményfém -3.5 -3.5 

Réz bázisú ötvözetek Keményfém -3.5-3 -3 

Könnyűfém-ötvözetek Keményfém -2.5 -2.5 

4.56.ábra 
A k tájékoztató értékei Preger szerint [153] 
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4.57. ábra 
A k értékei Krupp - Widia szerszámanyagokra 
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Azonban még az általános egyenlettel sem lehet a teljes 
forgácsoló sebesség tartományt átfogni, mert gyakorlati 
tapasztalatok szerint a T és vc összefüggése nem egyértelmű 
szélesebb vc tartományban. (4.58. ábra) 

4.58. ábra 
A vc-T összefüggés jellege szakaszosan változik 
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A bővített Taylor-egyenlet annyiban tér el az általánostól, hogy 
szerepel benne a VB hátkopás, az f előtolás, az ap 
fogásmélység, és esetleg a r elhelyezési szög is. 
 
 

Idézve az eredeti alakot a bővített összefüggés így alakul: 

vc

v

p

p

q m

n
C

f a T
VB

 
    (4.54) 
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4.10.2. Az éltartam megválasztása 
 
Az éltartam megválasztásnál törekedni kell valamilyen optimum-
kritérium szerinti megoldásra. Nehézséget okoz, hogy az 
optimális éltartam minden forgácsoló eljárásra más és más. Rövid 
éltartammal kell dolgozni az olcsó szerszámok és az egyszerű, 
könnyen beállítható szerszámgépek esetében. Hosszú 
éltartammal kell dolgozni a bonyolult szerszámok és nehezen 
beállítható szerszámgépek (egy- és többorsós automaták) 
esetében. Ugyancsak rövid éltartammal dolgozunk CNC 
esztergákon váltólapkás keményfém szerszámok esetében, 
mert e korszerű gépek csak nagy termelékenység mellett 
gazdaságosak. Gyorsacél esztergakésekre a 4.59. ábra tartalmaz 
adatokat. 
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a legkisebb műveleti önköltségnél 

 T k t
K

Ko K cs

sz

m

,     








1

60

a legnagyobb termelékenységnél pedig 

 T k to Q cs,    1     (4.56)  

(4.55) 
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4.60. ábra 
A legkisebb műveleti önköltséghez és a legnagyobb 

termelékenységhez tartozó éltartam 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

4.11. A forgácsolt felület minősége 
 
A forgácsolt felület minőségét a felületi érdességgel (geometriai 
minőség) és a felületi réteg állapotával (anyagszerkezettani 
minőség) szokásos jellemezni. A felületi érdességet a mikro 
egyenetlenségek magassága és alakja határozza meg. A felületi 
réteg anyagának állapota pedig a mikrostruktúrával, a felületi 
felkeményedéssel, a maradó feszültségek nagyságával 
jellemezhető. 
 
4.11.1. Érdesség 
 

Az elméleti érdesség meghatározásánál a következő 
feltételezéseket (elhanyagolásokat) alkalmazzák: 

• a munkadarab anyaga a megmunkált felületen nem 
deformálható, 

• a forgácsoló rendszer abszolút merev, 
• a forgácsolószerszám éle egy meghatározott geometriai 

vonal. 
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f f

elméleti profil

tényleges profil

4.61. ábra 
Érdesség viszonyok 
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Az érdességi mérőszám és értelmezése Megjegyzés 

 

Átlagos érdesség: 
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Maximális 
egyenetlenség: Rm 

 
Simasági mérőszám: 
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A középvonal 
feletti és alatti 
területek 
azonosak. 
A tető és 
fenékvonal 
közötti 
távolság. 
A középvonal 
feletti és alatti 
területek 
azonosak. 

 

Egyenetlenség 
magasság: 
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Az R1; R3; R5; 
R7; R9; R10 a 
legmagasabb 
R2; R4; R6; R8 a 
legalacsonyabb 
profilpontok 
távolsága egy 
tetszőleges 
alapvonaltól. 

 

Hordozóhossz: 
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l
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lévő metszet 

 

4.62. ábra 
Érdességi főbb  

jellemzők 
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A felületi érdesség részletesebb vizsgálatánál célszerű 
megkülönböztetni a felület különböző irányaiban mért, illetve 
értelmezett érdességét. Ezeket az irányokat a forgácsolóél 
irányával, illetve a jellegzetes mozgásirányokkal célszerű 
összekapcsolni. 
 
Felülettípusok: 
 

• barázdálatlan felület; az él a felületet folytonosan súrolja, 
• egyszer-barázdált felület (hosszbarázdált); az 

esztergakés csúcsához tartozó élszakasz.  
• egyszer-barázdált felület (harántbarázdált); Ilyen felület 

alakul ki szakaszos forgácsleválasztásnál, például 
palástmarásnál. 

• kétszer-barázdált felület (pikkelyes); lefejtő marásnál. 
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4.63. ábra 
Forgácsolással előállított felülettípusok 
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x
y

y

x

determinisztikus érdesség

sztohasztikus érdesség

4.64. ábra 
Esztergálásra jellemző felület 
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4.11.2. Az elméleti érdesség meghatározása 
 
Az elméleti érdesség vizsgálatánál a szerszám csúcsközeli 
részének lenyomata marad vissza és ez alkotja a felületi 
érdesség profilját (4.65. ábra). 
 
A szerszám csúcssugarától, a mellékél elhelyezési szögétől és 
az előtolás viszonyától függően a megmunkált felület profilját a 
szerszám csúcssugara által határolt élszakasz alakítja ki 
egyedül, vagy pedig abban részt vesz a főél és a mellékél egy 
szakasza is. 
 
Ennek megfelelően a profilok a 4.66. ábra szerintiek lehetnek. 
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4.65. ábra 
A megmunkált felület lenyomata 
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4.66. ábra 
A megmunkált felület profilja 
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4.67. ábra 
Az elméleti érdesség meghatározása  
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Rmax maximális érdesség 
Rz felületi érdesség gyakorlati alkalmazást elsősorban az 
a.) eset (pl. nagyolás) és a c.) eset (simítás)  
 

ε
2

(max) /8rfR      (4.57) 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

A tényleges felületi mikroprofil jelentősen eltérhet az elméleti 
értéktől, ami elsősorban a következőkkel magyarázható: 

• az anyag a profil csúcsainak közelében képlékenyen 
megfolyik, minél nagyobb a képlékeny alakváltozás, annál 
nagyobb az anyagfolyás a megmunkált felületen, és annál 
nagyobb lesz a felületi érdesség, 

• a munkadarab és a szerszám a forgácsolás során 
rezgésben vannak, 

• a szerszám hátfelülete súrlódik a megmunkált felületen, 
• a szerszám éle eltér az alapul vett geometriai vonaltól és 

maga is rendelkezik egyenetlenségekkel; a 
szerszámkopás pedig ezt a hatást csak erősíti, 

• élrátétképződésnél a felület érdessége mindig romlik. 
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A tényleges felületi érdesség értékelésére szolgál a 
tapasztalati felületi érdesség  
Általában a forgácsoló sebesség, az előtolás és a 
csúcssugár hatását kifejező háromváltozós összefüggéseket 
használják a gyakorlatban: 
 
R C f rz R

xR R   vc

zR




 

ahol: 
 
 

CR – érdesség állandó 

(4.58) 
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4.11.2.1. A forgácsoló sebesség hatása 
 
A forgácsoló sebesség hatása különbözően nyilvánul meg, attól 
függően, hogy forgácsolás közben képződik élrátét, vagy nem, 
illetve az anyag hajlamos-e élrátétképződésre. 
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a.)                                                                 b.)

4.68. ábra 
A forgácsolási sebesség hatása az érdességre  
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A sebességnek a felületi érdességre kifejtett sajátos hatását a 
képződő forgács típusával lehet részben magyarázni; alacsony 
sebességeknél elemi vagy lemezes forgács keletkezik, mely az 
erő ingadozását és egyben bizonyos mértékű rezgést von maga 
után. A sebesség növelésével a forgács típusa is megváltozik; a 
forgács folytonos jellege erősödik, csökken a rezgés veszélye.  

4.11.2.2. Az előtolás hatása 
 
A forgácsolási adatok közül a felületi érdességre 
legjelentősebb hatást az előtolás fejt ki. Már az elméleti 
összefüggés alapján megállapítható volt, hogy az előtolás 
növelésével a felület érdessége négyzetesen romlik. 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

R

Előtolás  f , mm Csúcssugár  r   , mm

elméleti
tényleges

z

E
g
y

e
n

e
tl

e
n
sé

g
 m

a
g
a
ss

á
g

E
g
y

e
n

e
tl

e
n
sé

g
 m

a
g
a
ss

á
g

Rz



4.11.2.3. A csúcssugár hatása 
 

A felületi érdesség fordítva arányos a szerszám csúcssugarával. 
 

R = -(0.75-1.25)   (4.59) 

4.69. ábra 
Az előtolás és a csúcssugár hatása az érdességre 
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4.11.2.4. Egyéb hatások 
 
A munkadarab anyag keménységének és szilárdságának 
növelésével csökken a felületi érdesség. Ennek 
magyarázatát abban lehet keresni, hogy a szilárdság 
növelésével csökken az anyag képlékenysége, és vele 
együtt a képlékeny alakváltozás munkája is. 
 
A gyakorlatban sok esetben mesterségesen (hőkezeléssel) 
növelik az anyag keménységét, hogy forgácsolásnál a felületi 
minőség jobb legyen. 
 
A hűtő-kenő folyadék a felületi érdességre pozitív hatást fejt ki: a 
hűtő-kenő folyadékok csökkentik a deformációs munkát, az 
elemi és lemezes forgács helyett folyó forgács képződését 
segítik elő, csökkentik a súrlódást. 
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4.12. A forgácsolt felület szerkezeti állapota 
 
A forgácsolt felület rétegére jellemző fizikai-mechanikai 
tulajdonságok erősen befolyásolják az alkatrész 
felhasználási tulajdonságait (élettartamát, kopásállóságát 
stb.). A felületi réteg állapotát jellemző legfontosabb mutatók 
a maradó feszültségek nagysága és előjele, valamint azok 
behatolási mélysége, továbbá a felületi felkeményedés 
mértéke és a felkeményedett réteg vastagsága. A maradó 
feszültséget és a felkeményedést a forgácsoló erő, a 
forgácsolási hő és a szerkezeti átalakulások okozzák.  
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4.70. ábra 
A megmunkált felület feszültségi állapota 
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Rideg anyagok forgácsolásánál a felülethez közeli rétegben 
nyomófeszültségek maradnak vissza, képlékeny anyagoknál 
pedig leggyakrabban húzófeszültségek. A 4.70.a. ábrán a 
képlékeny anyagok maradó feszültségek képződésének 
mechanizmusa látható.  
A maradó feszültségek nagysága és hatásuk zónája függ a 
szerszám homlokszögétől, az előtolástól (forgácsvastagságtól), a 
forgácsoló sebességtől és a szerszámkopástól. A 4.70.b. ábrán 
látható. 

Az anyag felkeményedési foka (H) 


 




max d

d

A felületi réteg felkeményedése lényegében a ferritbázis 
deformációjával és szilárdulásával kapcsolatos.  

(4.60) 
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4.13. A forgácsolás gazdaságossági kérdései 
 
A forgácsolási folyamat hatékonyságának növelése 
szükségessé teszi, hogy a folyamat műszaki tényezőit 
gazdaságossági szempontból is vizsgáljuk. 
 
A forgácsolási adatok megválasztása szoros kapcsolatban 
van az olyan jellemző gazdaságossági mutatókkal, mint a 
termelékenység és a forgácsolási költségek; például a 
forgácsolás termelékenysége magas lesz, de közben a 
szerszámél tartam csökkenése miatt a szerszám- és egyéb 
költségek erősen növekedhetnek és végeredményben a 
forgácsolás gazdaságossága csökkenhet. 
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4.13.1. A gazdaságos forgácsolási feltételek meghatározása 
 
A forgácsolás gazdaságosságát nagyszámú tényező 
befolyásolja, ezen belül a szerszámanyag, a gép teljesítménye, 
kinematikai és dinamikai lehetőségei, a megválasztott 
forgácsolási adatok, a dolgozó munkabére stb. Az adott 
feltételeknek legjobban megfelelő forgácsolási folyamatot 
optimálisnak és az azt megvalósító forgácsolási adatokat 
optimális forgácsolási adatoknak nevezik. 

Az optimálás kritériumai a gyakorlatban a következő 
célfüggvényekkel fejezhetők ki: 
 
Q [cm3/min] - forgácsolási termelékenység, 
K [Ft/cm3] - forgácsolási költség.  
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A termelékenység célfüggvénynek azonban bizonyíthatóan 
nincs abszolút maximuma. Bizonyítható az abszolút minimum 
hiánya is költségcél függvény esetén. 
Tehát ha olyan forgácsolási adatokkal akarunk dolgozni, 
melyek a megválasztott célfüggvénytől függően maximális 
termelékenységet, vagy minimális költséget eredményeznek, 
akkor azokat a korlátozó feltételek figyelembevételével lehet 
meghatározni, mégpedig a korlátozások szabta lehetőségek 
maximális kihasználásával. A korlátozások figyelmen kívül 
hagyásával megválasztott forgácsolási adatokat nem 
tekinthetjük optimálisnak, sőt megvalósíthatóságukban sem 
lehetünk meggyőződve. 
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4.13.2. Korlátozások és korlátfüggvények 
 
A célfüggvények elemzése arra az eredményre vezet, hogy 
az optimális forgácsolási adatok megválasztásánál a 
megmunkáló rendszer műszaki jellemzőit is figyelembe kell 
venni, mint esetleges korlátozó tényezőket. A rendszer 
jellemzői, valamint a munkadarabra vonatkozó néhány 
minőségi előírás vagy követelmény az adott megmunkálás 
korlátrendszerét határozzák meg (4.71. ábra). 
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4.71. ábra 
A forgácsolási adatokat befolyásoló tényezők 

 
Ezek a korlátozások határolják be az adott rendszerben a 
lehetséges megoldások, azaz a megvalósítható forgácsolási 
tényezők kombinációinak halmazát, más szóval, a forgácsolási 
tényezők keresési tartományát. Ezen korlátozások halmazát 
nevezik általában feltételrendszernek. 


