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1. Abrazív szerszámok 

Abrazív megmunkálásoknak nevezzük a geometriailag határozatlan élő szerszámokkal végzett 

forgácsolást. A geometriailag határozatlan éleket abrazív szemcsék testesítik meg, amelyek a 

munkadarabok keménységénél jóval keményebbek, és képesek anyagrészecskéket leválasztani a 

felületekrıl. Az abrazív megmunkálások leginkább befejezı precíziós finommegmunkálások. 

Javítják a méret-, alak-, és helyzetpontosságot, az érdességet, és befolyásolják a felszíni réteg 

integritását. Sikeresen alkalmazható a nehezen megmunkálható, a kopásálló, kemény, a rideg, az 

edzett stb. anyagok megmunkálására; kivétel nélkül minden ismert anyagoknál. Sokféle 

eljárásváltozata van; szabatossága pedig széleskörő. Egyes eljárások, nagy anyagleválasztási 

sebességük miatt, durva nagyoló munkákhoz is alkalmasak. A másik véglet az ultraprecíziós 

megmunkálás, ahol mikrométer pontosság, és nanométer nagyságrendő érdesség készül abrazív 

megmunkálásokkal. 

1.1. Az abrazív szemcsék anyaga 

Az abrazív szemcsék anyaga lehet 

• alumíniumoxid  (korund) :(94…99)%Al2O3, 

• szilíciumkarbid  (karborundum):(96…98)%SiC, 

• köbös bórnitrid  (CBN vagy PCBN), 

• gyémánt   (D) 

A két elsı csoportot hagyományos szemcseanyagoknak-, az utóbbi kettıt pedig szuperkemény 

szemcseanyagoknak nevezzük. A megnevezett csoportokon belül számos más alcsoport is létezik, 

több féle összetétellel kereskedelmi megnevezéssel. Mélyebb és részletesebb ismeretszerzés 

céljából ajánlatos a gyártó cégek szakkatalógusait tanulmányozni. Az újabb fejlesztéső korundok 

közül megemlítjük a Sol-Gel korundot vagy SG-korundot, amely nem olvasztással és aprítással, 

hanem kristályosítással készül. Ezáltal kopása csekély mértékő, és a szemcsék élessége hosszú ideig 

megmarad. A korund szemcséket acélféleségekhez-, a szilíciumkarbidot öntöttvasakhoz, a CBN-t 

acélokhoz és öntöttvashoz-, a gyémántot pedig un. nem-vas alapú anyagokhoz használjuk. 

1.2. Az abrazív szemcsék szemcsenagysága 

 

Az abrazív szemcsék nagyságának jellemzésére az osztályozósziták egy hüvelyk (25,4mm) 

hosszára esı nyílásai szolgálnak. Az egy hüvelyk szitahosszra esı nyílások száma a szitaszám 

(mesh), a nyílások mérete mikrométerben kifejezve a nyílásméret, a nyílásokon áthulló szemcsék 

mérete az átlagos szemcseméret. Hagyományos szemcséknél a szemcsenagyságnak szitaszámmal 
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való kifejezése egységesen elfogadott, és kizárólagos használatú. A szuperkemény szemcséknél 

viszont a szemcsenagyság jelölése nem egységes: a szitaszám, a nyílásméret és az átlagos 

szemcseméret egyaránt használatos.  Ezért adott esetben szuperkemény abrazív szerszámok 

beszerzésénél részletesen meg kell ismerkedni a szállító cég saját jelölési rendszerével. 

Hagyományos szemcséknél a legkisebb szitaszám 6, a legnagyobb 1200. Ezeken belül mintegy 30 

féle szitaszám ill. szemcsenagyság található. A szuperkemény szemcséknél a legkisebb szitaszám 

16, a legnagyobb 600. Ezeken belül mintegy 20 féle szemcsenagyság található. A szuperkemény 

szemcsenagyságsort kiegészíti a mikroporok és  szubmikroporok sora, amelyek szemcsenagysága 

0,1 µm-tıl 32 µm-ig terjed (DIN848). 

1.3. Az abrazív szemcsék anyagleválasztó munkája 

Az abrazív szemcsék szabálytalan mértani testek, az alkalmazott ırlési technológiáktól 

függıen gömbölyőek, vagy hosszúkás alakúak. Leginkább sokcsúcsú poliéderekhez 

hasonlítanak. A szemcséknek, mint mikroforgácsoló szerszámoknak, ugyanúgy 

értelmezhetı élgeometriája van, mint a határozott élő szerszámoknak. A mikrogeometriai 

jellemzık közül a legnagyobb jelentıségő a homlokszög, az élesség és a kopási plató. 

A szemcsék homlokszöge mindig negatív: max -80°, ami kedvezıtlen, mert jelentıs képlékeny 

alakváltozást okoz a felszínen. Az élesség a h forgácsvastagság, és az rβ élsugár (itt csúcssugár is) 

hányadosa. Az rβ kisebb szemcséken 2…5µm, a nagyobb szemcséken pedig 20..40µm. A h 

forgácsvastagság tízezred mm nagyságrendő lévén, az élesség 0,2..0,4 közé esik, amely 

meglehetısen tompa élő forgácsoló szerszámot jelent. A kopási plató a csúcsokon másodpercek 

alatt kialakul, és így nulla fokos hátfelület keletkezik. E három tényezı okozza, hogy az abrazív 

eljárások fajlagos energia igénye a forgácsoló eljárások között a legmagasabb. 

 Az abrazív szemcséknek a munkadarabok anyagába való behatolása történhet: pálya, erı, térfogat 

és energia közvetítéssel (1. ábra).  
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• Köszörülés 

• Vágás 

• Hosszúlöketű 

dörzsköszörülés 

• Szalagköszörülés 

• Fényesítés 

• Fenés 

• Állandó erővel 

végzett köszörülés 

• Tükrösítés • Anyagsugaras 

csiszolás 

• Mágneses polírozás 

• Koptató csiszolás 

• Rezgőcsiszolás 

Abrazív eljárások kötött szemcsével Abrazív eljárások szabad szemcsékkel 

1. ábra. Az abrazív szemcsék anyagba hatolásának négyféle módja 

Ennek megfelelıen az abrazív megmunkálásoknak sokféle eljárását négy csoportba sorolhatjuk. Sıt 

ezen belül újabb két újabb csoport definiálható: eljárások kötött szemcsével, eljárások szabad 

szemcsével. Az abrazív eljárások döntı többsége kötött szemcsés szerszámokkal történik. Kötött 

szemcsés szerszámoknál az anyagleválasztás karcolással-, szabad szemcsék esetében kráter-

képzéssel történik. Mind a karcok, mind a kráterek mérete mikroszkopikus nagyságrendő. 

 

1.4. A kötött szemcsés merev abrazív szerszámok szerkezete és jellemzı adatai. 

 

Ide tartoznak a köszörőkorongok és köszörőhasábok. Szerkezetük két féle lehet: pórusos és pórus 

nélküli (2. ábra).  
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PÓRUSOS ABRAZÍV TESTEK PÓRUS NÁLKÜLI ABRAZÍV TESTEK 

  

VB+VK+VP=100% VB+VK=100% 

Jellemző adatok 

• szemcsenagyság 

• szemcseanyag 

• keménység 

• szerkezetszám 

• kötőanyag 

Jellemző adatok 

• szemcsenagyság 

• szemcseanyag 

• keménység 

• koncentráció 

• kötőanyag 

2. ábra Kötöttszemcsés abrazív szerszámok (korongok és hasábok) szerkezete és jellemzı 

adatai  

A pórusos szerkezet inkább a hagyományos szemcseanyagoknál-, a pórus nélküli szerkezet pedig 

inkább a szuperkemény szemcseanyagoknál kerül alkalmazásra. A pórusos szerkezet leggyakoribb 

kötıanyaga a kerámia, ezen kívül használatos kötıanyagok: mőgyanta, gumi, magnezit, szilikát és a 

sellak. Ritkán alkalmazzák ezeket, különleges megmunkálási feladatok estében. A pórusos 

szerkezető korongok anyagleválasztó mechanizmusa az elsı számú interaktív animáción látható . 
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A köszörőszszeszámok egyértelmő meghatározásához (specifikálások) szükséges megadni a 

szabványokban, vagy a gyári katalógusokban szereplı geometriai jellemzıket (átmérı, furatátmérı, 

szélesség stb.) és az öt jellemzı adatot, amelyeket a 2. ábrán tartalmaz. A köszörőszerszámok 

alakjának kínálata igen változatos. A hagyományos korongok és abrazív testek alakjának fı 

csoportjait a 3. ábra tartalmazza (DIN 69111). 

Egyenes 

korong 

Kúpos és 

könnyített 

korong 

Hordozó- 

tárcsára 

rögzített 

egyenes 

korong 

Fazék és 

tányér- 

korong 

Hajlított 

korong 

Köszörű- 

szegmensek 

Köszörű 

csapok 
Fenőkő 

        

        

3. ábra A hagyományos szemcsézető abrazív szerszámok alakjának fı csoportjai 

A szuperkemény korongok is többféle alakzatban léteznek, ezek összefoglalása és ajánlata az ISO 

6104-ben található. 

A szuperkemény korongok alkalmazása speciális szakismereteket igényel. Ezekbıl legfontosabb, 

hogy a korong nagyrészt fém alaptestbıl áll, és néhány mm vastagságú csak a szuperkemény 

szemcsét tartalmazó réteg. A hordozóréteg szemcsetartalmát a koncentráció fejezi ki. A 

koncentráció értelmezése gyémánt és CBN esetében nem azonos. Gyémánt esetében bázis a C100 

jelő koncentráció, ahol 1 cm3 rétegben 4,4 karát szemcse van, a C50-ben ennek fele (1 karát=0,2g; a 

gyémánt sőrősége: 3,52g/cm3). A 4,4 karát gyémánt mennyiség a réteg 25 térfogatszázalékát teszi 

ki. Van C25, C50, C75, C100, C125, C135 és C150 koncentráció. 
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A bórnitrit (CBN) korongoknál a CBN tartalmat nem súlyban, hanem térfogatszázalékban adjuk 

meg. A koncentráció-adat a térfogatszázalék tízszerese. Bázis a V240-es koncentráció, ami azt 

jelenti, hogy 24 térfogatszázalék bórnitrid van a szemcsét hordozó rétegben. Van V120, V180 és 

V240 jelő koncentráció. Újabban a C25, C50 és C75 jelölést is alkalmazzák. 

1.5. Rugalmas abrazív szerszámok 

A rugalmas köszörőszerszámok kötıanyaga hajlékony és rugalmas (flexibilis). E csoportba 

tartoznak a  

• köszörőszalagok (tekercselt és végtelenített) 

• csiszolólapok (szögletes és kerek) 

• lemezes (lamellás) csiszolókorongok 

• elasztikus köszörőkorongok 

A szalagok, lapok, és lemezek hordozó eleme papír, textilszövet, vagy fíber. A kötıanyag kétrészes: 

alapkötés és fedıkötés. Mindegyik lehet bırenyv vagy mőgyanta. A bırenyv kötés olcsó; a 

bırenyv- mőgyanta kötés nagyon rugalmas; a mőgyanta-mőgyanta kötés igen erıs, de kevésbé 

rugalmas és drága. 

Újabb fejlesztés eredménye a rugalmas kötéső köszörőkorong. A kötıanyag annyira rugalmas, hogy 

kézzel is könnyen deformálható és állaga radírgumira emlékeztetı. Finomköszörüléshez, mintázó 

köszörüléshez, dekoratív köszörüléshez és tükrösítı köszörüléshez fejlesztették ki. 

Szemcsenagyságot 24-tıl 400-ig (mesh) terjedhet, csapos változatait készletben forgalmazzák. 

Megengedett kerületi sebesség 15, 20 és 30 m/s, a kötıanyagtól függıen. 

1.6. Egyrétegő köszörőszerszámok 

Az egyrétegő köszörőkorongokat az jellemzi, hogy a pontosan elkészített fém alaptesten egyetlen 

réteg CBN vagy gyémánt köszörőszemcse helyezkedik el. A szemcseréteg rögzítése forrasztással 

vagy galvanizálással történik. Mindegyik eljárásnak vannak elınyei és hátrányai. Az egyrétegő 

korongnak fı elınye, hogy nem igényelnek szabályozást, és anyagleválasztási sebességük 

(Qw,mm3/s) igen rugalmas. Addig használhatók, amíg van rajtuk szemcse. A korong fém alaptestét 

azonban nem kell eldobni, arra újabb szemcseréteg rakható fel, vagyis regenerálható. Az egyrétegő 

korongok nagyon drágák. Ennek ellenére alkalmazási területük fokozatosan bıvül. Nagysorozat-, és 

tömeggyártás esetén könnyen kiszámítható az a kritikus darabszám, amelynél a szabályozások 

elmaradásából származó mellékidı költsége kompenzálja a korong magasabb árát. Innentıl az 

egyrétegő korong már gazdaságossá válik. 
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1.7. A köszörőkorongok kiválasztása és üzemeltetése 

Adott megmunkálási feladatokhoz az optimális köszörőkorongot kiválasztani bonyolult feladat, 

mert sok befolyásoló tényezı együttes hatását kell mérlegelni és figyelembe venni. Nagyon sokat 

számít a gyakorlati tapasztalat, és nem nélkülözhetık a koronggyártó cégek ajánlatai sem. A 

hagyományos korongokra vonatkozó általános jelölési rendszert valamennyi gyártó cég közel 

egységesen alkalmazza (4. ábra). 

 

 

 
Szemcse-

anyag 
Szemcse-
nagyság 

Keménység Szerkezet Kötés 

Például C 100 M 10 V 
 

Korund A 

Sziliciumkarbid C 

 
 

Durva Közepes Finom N.finom 

6 30 70 220 

8 36 80 240 

10 46 90 280 

12 54 100 320 

14 60 120 400 

16 - 150 500 

20 - 180 600 

24 - - 800 

- - - 1000 

- - - 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V keramikus kötés 

S szilikátkötés 

R gumikötés 

RF 
gumikötés  
szálerısítéssel 

B mőgyantakötés 

BF 
mőgyantakötés 
szálerısítéssel 

E sellakkötés 

Mg magnezitkötés 

 

1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14 
zártabb szerkezet 
nyitott szerkezet 

A B C D rendkívül lágy 

E F G - nagyon lágy 

H I J K lágy 

L M N O közepes 

P Q R S kemény 

T U V W nagyon kemény 

X Y Z - rendkívül 
kemény 
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4. ábra. Hagyományos köszörőkorongok jelölési rendszere 

Ezen kívül azonban más adatokat is beépítenek a jelölési rendszerükbe. Ezek közül legfontosabb a 

korong megengedett legnagyobb kerületi sebessége (vs, m/s), amit színezéssel is meg kell jelölni. 

A köszörőkorong magas fordulatszáma miatt veszélyes-, és nagyértékő szerszám. Minimális 

kerületi sebessége vs=30m/s, de a fémtestő szerszámok akár vs=200m/s sebességgel is foroghatnak. 

Figyelmes, gondos kezelést és szakszerő raktározást igényelnek. Gépre felfogni csak olyan 

korongot szabad, amelyiken fel van tüntetve a gyártó cég, a korong specifikációja, a megengedett 

legnagyobb percenkénti fordulatszám, a megengedett legnagyobb kerületi sebesség m/s-ban, és a 

használati engedély száma. A gépre való felfogás elıtt kötelezı a szemrevételezés, a hangpróba, és 

a kiegyensúlyozás (ez utóbbi nem minden esetben). 

2. Alapfogalmak és alapösszefüggések 

2.1. Alkalmazási területek 

A sokféle abrazív eljárás közül a leggyakrabban elıforduló eljárás a köszörülés, ezen belül is annak 

a gépgyártásban széles körben alkalmazott precíziós fokozata. Alkalmazzák a jármőgyártásban, 

mezıgazdasági gépgyártásban, szerszámgépgyártásban, és minden más precíziós gépgyártásban. Az 

elérhetı méretpontosság IT5..IT7 minıség, az átlagos érdesség pedig Ra=0,4…0,8µm, vagy 

Rz=2…5µm. Kedvezı körülmények között Ra=0,2 µm is elérhetı, de ehhez finomszemcsés 

köszörőkorong, és fokozott pontosságú köszörőgép szükséges. 

A köszörülési eljárásokat nyolc csoportba lehet besorolni a könnyebb megértés és áttekintés 

céljából (5. ábra). A csoportok paraméter rendszere részben azonos, részben különbözı. 

 

Köszörülés 

Sík-

köszörülés 

Kör-

köszörülés 

Menet-

köszörülés 

Lefejtő-

köszörülés 

Profil-

köszörülés 

Alak-

köszörülés 

Idom-

köszörülés 

Kézi 

köszörülés 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

5. ábra. A köszörülési eljárások csoportosítása a DIN 8589 alapján 

A részbeni különbség miatt más-más szaktudás szükséges mővelésükhöz. 
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A köszörülési technológia igen gyakori szerszáma a hagyományos szemcsézető, keramikus kötéső 

sima köszörőkorong. A munkadarabhoz viszonyított leggyakoribb helyzetét a 6. ábra szemlélteti (1. 

és 2. fıcsoport). 

 a)  b) 

köszörőkorong munkadarab

 c)  d) 

 e)  f) 

6. ábra. Köszörülési módok külsı felületeken. 

a/ síkköszörülés korongpalásttal; b/ síkköszörülés korongoldallal(kerülendı); c/ 

palástköszörülés hosszelıtolással; d/ palástköszörülés beszúróeljárással; e/ síkköszörülés 

forgóasztalon; f/ ferde beszúró köszörülés 

 

2.2. Az eljárások kinematikája 

A köszörőkorong kerületi sebessége, röviden korongsebesség, esetleg forgácsolósebesség vagy 

köszörülısebesség, a legfontosabb kinematikai jellemzı. Általános, un. klasszikus értéke vs=30-

35m/s; ez esetben minden ép korong biztonságos. Régebb óta készülnek nagyobb sebességő 

köszörőgépek is: vs=45, 60 vagy 90m/s korongsebességel. E gépeken e célra készített megerısített 

kötıanyagú engedélyezett korongokat szabad használni. Az alumínium-ötvözet korongtestek 

esetében viszont a vs=200…300 m/s is kockázatmentes, mert nem áll fenn a szétrepülés veszélye. A 

vs korongsebességet ds korongátmérıbıl és az ns köszörőorsó fordulatszámból számítjuk: 
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m/s m 1/s 

 

A munkadarab-sebesség és a többi mellékmozgás értelmezése a 7. ábra alapján történik. Az ábrán a 

DIN 66217 szerint készült, és a négy alapvetı köszörülési módot szemlélteti. A munkadarab-

sebesség - jele vw, mértékegysége m/min - a mellékmozgások közül a legfontosabb.  

a) beszúró palást b) hosszelıtolásos palást

d) hosszelıtolásos síkc) beszúró sík

ae ae

ae ae vw
vw

vf,rvf,r

 

7. ábra A kinematikai jellemzık értelmezése és jelölése négy köszörülési módra 

ns: korongfordulatszám; bs:korongszélesség; nw: munkadarab-fordulatszám; nw: munkadarab-

sebesség; vf,a:hosszirányú elıtolás; vf,r:beszúró elıtolás; ae:fogásmélység; ap: fogásszélesség vagy 

elıtolás 

Számítása a q sebességhányados felvételével történik: 

, 

 
 q  

m/s 60…150 m/s 

 

A  tehát 60…150-szer kisebb, mint a . Palástköszörülésnél q=60…80, síkköszörülésnél inkább 

100..150. A  sebességet palástköszörüléssel a  munkadarab átmérı ismeretében a 

munkadarab-hajtómő megfelelı  fordulatszámával lehet beállítani: 
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, 

 
 vw dw 

1/min m/min m 

 

A vw  meghatározza a munkadarabot érı hıhatás idejét; befolyásolja az egy szemcsére esı 

forgácsvastagságot, ezen keresztül a szemcséket terhelı erıt, a korong dinamikus keménységét, és a 

köszörült felület érdességét. 

A munkadarab- sebesség tulajdonképpen elıtoló mozgás. A szakirodalomban ezt jelölésben is 

kifejezik, amikor vw helyett az ft (tangenciális elıtolás) jelölést alkalmazzák. 

Elıtolómozgások akkor szükségesek, amikor a köszörülendı felület szélesebb, vagy hosszabb mint 

a korong bs szélessége. (7. ábra b/ és d/ részlet) Az elıtolómozgás jele vf,a, mértékegysége pedig 

mm/min, vagy mm/löket. Hosszelıtolásos palástköszörülésnél az elıtolósebességet az ap 

forgácsszélességbıl, vagy üzemi elnevezéssel és jelöléssel, az f elıtolásból számoljuk. Az f 

szokásos értékei: 

nagyoláskor: f= ap=(0,5…0,75) bs mm/ munkadarab fordulat, 

simításkor: f= ap=(0,1…0,25) bs mm/ munkadarab fordulat.  

Az elıtolósebesség pedig: 

 

 
 f  

mm/min mm 1/min 

 

Némileg más a helyzet a hosszelıtolásos síkköszörülésnél, mert ott a hosszelıtolás (vf,a) nem 

folyamatos, hanem szakaszos. Ennél fogva itt elıtolósebességrıl nem beszélhetünk. Az elıtolás itt 

is ap vagy f, mértékegysége pedig mm/löket, vagy mm/kettıs löket. Az f értékeit elméletileg 

ugyanúgy vehetjük fel mint hosszelıtolásos palástköszörülésnél. A gyakorlatban azonban inkább 

jóval kisebb elıtolással - f= 0,8…1,6 mm/kettıs löket – és kissé nagyobb vw asztalsebességgel 

dolgozunk. 

A fogásvételi mozgások eredménye az ae fogásmélység. A fogásvételi mozgás a beszúró 

palástköszörülésnél folyamatos, a többi eljárásnál szakaszos. Fogásmélység alatt mindig 

rétegvastagságot értünk mm-ben kifejezve. A folyamatos fogásvételő beszúró palástköszörőlésnél a 

fogásvételi mozgás a vf,r –el jelzett beszúró sebességgel valósul meg. Mértékegysége mm/s. Az ac 

fogásmélységet ebbıl számítjuk.  
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mm mm/s 1/s 

 

Ha viszont ae-bıl indulunk ki, amelynek mértékegysége mm/munkadarab-fordult, akkor vf,r-t 

számíthatjuk a fenti képletbıl. A köszörőgépeken beállítani a vf,r - t lehet. A vf,r nagyságrendje 

0,001…0,012 mm/s, ha vs=30…35 m/s. Beszúró eljárásoknál az ap beszúrási sebességet jelent, 

amelynek maximális értéke bs –el egyenlı. A többi eljárásnál (7. ábra b/, c/ és d/ része) a fogásvételi 

mozgás szakaszos, irányváltáskor a löketvégeken valósul meg. Beállítható löketenként, kettıs 

löketenként, vagy még ritkábbra is. Az ae nagyságrendje nagyolásnál 0,01…0,2 mm, simításnál 

pedig 0,001…0,01 mm. Mindig rétegvastagságot jelent nem pedig átmérıt, vagy a ráhagyást. 

A hagyományos eljárásokon kívül ipari gyakorlat lett a mélyköszörülés is. Jellemzıje, hogy a 

fogásmélység ae=1…20 mm vagy még ennél is nagyobb, a sebességhányados pedig q=600…30000 

közötti. A gép különleges felépítéső, mert az igen lassú vw munkadarab sebességet (pl. 100 

mm/perc) szokványos gépeken megvalósítani nem lehet. Fıleg sík-, és alakköszörülésnél terjedt el. 

Teljes stick - slep mentes asztalmozgás szükséges, amelyet lineáris motorral valósítanak meg. 

Az érintkezési ívhossz egy-egy abrazív szemcse elméleti forgácsolási útja, jelölés lg. Hosszát 

geometriai összefüggésekkel lehet meghatározni azzal a közelítéssel, hogy lg-t a hozzátartozó hurral 

helyettesítjük. Értéke síkköszörülésre 

. 

Külsı palástköszörülésnél ennél rövidebb, furatköszörülésnél pedig ennél hosszabb az érintkezési 

ívhossz, azonos ae fogásmélység mellett. Leképezve a külsı és belsı palástköszörülést 

síkköszörülésre, amit az un. egyenértékő átmérı bevezetésével érünk el, egységes képlettel 

számolhatunk. Ha dse az egyenértékő átmérı, akkor 

 

, 

 

   

mm mm mm 
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Az lg a köszörülési technika egyik legfontosabb paramétere. Ezen keresztül történik az energia-

átszármaztatás a korongtól a munkadarab felé. Az lg mentén alakul ki a felszín jellegzetes random 

jellegő topográfiája, és változik meg a felszíni réteg integritása. 

2.3. A fellépı erık, és az érintkezési hıfok 

A köszörülésnél fellépı erı, az egyes abrazív szemcséken megjelenı mikro-forgácsoló erık 

eredıje. A gyakorlatban azonban egyetlen koncentrált erıként kezeljük, amely az érintkezési zóna 

közepén a D fıpontban támad (8. ábra). 

 

8. ábra Köszörülésnél fellépı erık  

Fz: köszörülési térbeli erı; Fc: Fı köszörülési erı; Fp: normálerı vagy passzív erı; Ff: elıtoló erı; 

D: fıpont; ωs: korong szögsebesség; ωw: munkadarab-szögsebesség; vf,a: hosszirányú elıtoló 

sebesség; vs: korongsebesség iránya a fıpontban 

A köszörülési erı számítása a gyakorlatban ritkán szükséges. Ha mégis szükséges lenne, a 

szakirodalomban többféle számítási módot találunk. Az Fc fı köszörülési erıt legegyszerőbben a 

következı módon számíthatjuk: 

 

Fc=kc*A c=kc*ap*heq,  (N), 

ahol: kc fajlagos forgácsoló erı, Ac forgácskeresztmetszet, ap fogásszélesség, heq egyenértékő 

forgácsvastagság. Helyettesítve heq-t a fenti képletbe 



16 

 

 
Fc kc vw vs ae ap 

N N/mm2 m/s m/s mm mm 

 

A fenti képlet beszúró-, és hosszelıtolásos köszörülésre egyaránt alkalmasak, de figyelemmel kell 

lenni arra, hogy az ae mindig rétegvastagság legyen, ap pedig beszúró eljárásnál a beszúrási 

szélesség, elıtolásos eljárásoknál pedig az egy munkadarab-fordulatra, vagy egy löketre esı 

elıtolás legyen. A kc értékét vagy táblázatból vesszük, vagy a Kienzle-felé formulával számítjuk: 

 . 

A  és a z kitevı táblázatból vehetı ki. 

A köszörülés sajátossága, hogy az Fp passzív erı jelentısen nagyobb, mint az Fc fıforgácsolási erı. 

Általában  

Fp=(1,5…3)Fc 

A szakirodalom szerint leginkább az Fp=2,7*Fc érvényesül. Az Fc erı ismeretében kiszámíthatjuk a 

teljesítményszükségletet és a fajlagos energia szükségletet is. A köszörülési teljesítmény: 

 

 

   

kW N m/s 

 

A fajlagos energia pedig: 

 

 

u Fc vs ae ap vw 

J/mm3 N m/s mm mm m/s 

 

 

A köszörülı megmunkálás, lévén nagysebességő eljárás, jelentıs hıfejlıdéssel jár. Az lg érintkezési 

ív mentén, az elhaladó szemcsék sokasága 700…800°C-ra melegíti a munkadarab felszíni rétegét. 

Szinte a teljes bevezetett mechanikai energia hı energiává alakul át. A hı energia a 9. ábra bal 

oldalán látható módon qw-vel jelzett, J/m2s mértékegységő hıfluxussal terheli a munkadarabot.  
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lg=érintkezési ívhossz 

 , (J/m2s) 

 

9. ábra. A köszörülési hımérséklet 

qw: hıfluxus; ωs: a korong szögsebessége; vw: a munkadarab sebessége; Pc: mechanikai 

teljesítmény; b: köszörülési szélesség. 

A hımérsékletemelkedés forrása a szemcsék munkáját kísérı jelentıs képlékeny alakváltozás, a 

kopási platók nagysebességő súrlódása, és a forgácsképzıdés. A felmelegedés-, és a lehőlés 

sebessége igen gyors, egy-egy szemcse okozta hımérsékletváltozás a 9. ábrán jobb oldala szerinti. 

A rövid idejő hatás miatt szokás az érintkezési hıfokot pillanatnyi hıfoknak is nevezni. A magas 

hıfok, változásokat okoz felszínen és a felszín alatti rétegben. A változások lehetnek ártalmasak és 

ártalmatlanok, elkerülhetık és elkerülhetetlenek. Ártalmasok és elkerülhetık a felszínen keletkezı 

elszínezıdések, beégések, esetleg repedések. Elkerülhetetlenek a felszíni rétegben keletkezı 

szövetváltozások, mikrokeménység változások, és a maradó feszültségek. Más szóval 

elkerülhetetlen a felszíni réteg integritásának megváltozása. A hımérséklet nagysága, és a hıokozta 

elváltozások mértéke a köszörülés paraméterek helyes megválasztásával, bıséges hőtéssel 

szabályozható, kézben tartható. 

2.4. A köszörőszerszámok kopása és éltartama 

Az egyes abrazív szemcséken és a kötıanyagon bonyolult kopási folyamat játszódik le. Ennek 

következtében egy idı után a korong elveszíti a forgácsolóképességét: a szemcsék eltompulnak, a 
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dolgozó felület kifényesedik és enyhén tükröz. Ilyenkor a korongot újra kell élezni. Ezt a mőveletet 

szabályozásnak nevezzük. A szabályzás különféle gyémántszemcsés szabályzó szerszámmal 

történik (10. ábra).  

18°≈

kopott korong éles korong

10°≈

ad

f d

a) b) c)

görgı

korong

vg

vs

 

10. ábra. Köszörőszerszámok szabályozása 

a/ egyszemcsés gyémánttal, b/ sokszemcsés blokkgyémánttal, c/ gyémánt görgıkkel 

Az egyszemcsés gyémánt természetes kristály súlya 0,5…2 karát, a fogásmélység ad= 0,02…0,05 

mm, az elıtolás fd=0,1…0,2 mm/korongfordulat. A blokkgyémánt olcsóbb, mert 

törmelékgyémántból készül. A gyémántgörgı viszont igen drága, magas gyémánttartalma miatt. 

Ennek ellenére a görgık-, ill. a keskenyebb gyémánttárcsák alkalmazási tere folyamatosan bıvül. 

Két szabályzás között köszörüléssel eltöltött idı a köszörőszerszám éltartama. A korongkopást és az 

éltartamot lényegesen befolyásolja a köszörülendı anyag összetétele és hıkezelési állapota. 

Könnyebben köszörülhetık az ötvözetlen szénacélok, nehezen köszörülhetık a sok karbidképzı 

elemet tartalmazó ötvözött acélok és gyorsacélok. A köszörülhetıséget-, ill a korong kopásállóságát 

a G köszörülési arány (grinding ratio) fejezi ki: 

 . 

Ahol Vw a leköszörült térfogat, Vs pedig a korongról lekopott térfogat az éltartam idı alatt. Jól 

köszörülhetı acéloknál vs=30 m/s- estén G=70…80, míg gyorsacéloknál csupán 0,4…2. A G azt 

fejezi ki, hogy térfogat egységnyi korongtérfogattal hány egység anyagot lehet leköszörülni az 

éltartam ideje alatt. 
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2.5.  Anyagleválasztási sebesség 

A Qw anyagleválasztási sebességen az idıegység alatt leválasztott anyagtérfogatot értjük. Általános 

számítóképlete: 

Qw=ae*ap*vw, 

 
Qw ae ap vw 

mm3/min mm mm mm/min 

 

Gyakran használjuk a mm3/s mértékegységet is. A képletben szereplı változók értelmezése a 6. 

ábrán látható. 

A korongszélességtıl való függetlenedés miatt gyakran használjuk ennek fajlagos értékét 

( ,=mm3/mms). Csak a korog palástjával végzett eljárásokra értelmezhetı. 

, 

 

   

mm3/mms mm mm/s 

 

Beszúró palástköszörülésnél az ae fogásmélység munkadarab-fordulatonkénti rétegvastagságot 

jelent, amelyet a vf,r-bıl és nw-bıl számolunk: 

, 

 

   

mm mm/s 1/min 

 

A  a köszörülés legfontosabb összehasonlító-, és termelékenységi paramétere. Megengedett 

értéke elsısorban a szemcsenagyságtól és a vs kerületi sebességtıl függ. Pl. vs=30 m/s, és 46-os 

szemcsenagyságnál legnagyobb értéke 4 mm3/mms, viszont vs=60 m/s esetében már 20 mm3/mms 

is lehet. 
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3. Abrazív megmunkálási eljárások 

3.1. Megmunkálás szabad szemcsékkel 

A tükrösítés (leppelés) folyadékba vagy pasztába kevert szabad abrazív szemcsékkel végzett eljárás. 

A keveréket alakátadó ellendarabra visszük fel, amely ellendarab tulajdonképpen a tükrösítı 

szerszám. A szerszám a szemcséket irányítatlan forgácsolópályán vezeti, forgásra és 

anyagleválasztásra kényszeríti. A felszín topográfiája nem karcokból, hanem kráterekbıl áll. Matt 

vagy mattfényes, és rendkívül kopásálló. A munkadarab mozgatása kézzel történik, olykor 

hıszigetelı tartóba helyezve, mert a kéz melege is hibákat okozhat, A legpontosabb abrazív eljárás: 

a méretpontosság IT1 minıségig fokozható. Az elérhetı érdesség Rt=0,1…0,3 µm, de Rt=0,003 µm 

is elérhetı. Az alakhibák 0,15…0,5 µm közöttiek. A tükrösítést a nanotechnológia feltételei között 

is sikeresen alkalmazzák. Az elérhetı átlagos érdesség Ra=0,5 nm alatti. Van gépi úton 

megvalósítható változata is. 

A fényesítés (polírozás) tükörfényes, csillogó felületek elıállítására való eljárás. Az alak-, és 

méretpontosság fényesítésnél nem követelmény. A nikkel-, vagy krómbevonatú felületeket 

fényesítéssel tesszük csillogóvá, de polírozni kell a metallográfiai próbadarabokat is. Fényesítésnél 

lágy rugalmas szerszámokat használunk, amelyek képesek követni a felület egyenetlenségeit. Ilyen 

a bır, file, nemez, flanel, pamut stb., amelyekre elızıleg szabad szemcséket viszünk fel. A 

szemcsenagyság 800..1200 (mesh) közötti. 

A fényesítı tükrösítés (polírozó leppelés) két eljárás kombinálása. Céja a tükrösítéssel készült matt 

vagy mattfényes felület kifényesítése. Ezáltal pontos és fényes felület keletkezik (pl. lézertükör). Az 

alkalmazott szabadszemcse 1 µm alatti gyémántszemcse. Az elızıleg tükrösített felület igen 

gyorsan kifényesíthetı anélkül, hogy annak szélei lekerekednének. 

A rezgıtükrösítés abrazív szemcse és víz 1:1…1:4 arányú keverékével történik. A keverék kb. 20 

kHz frekvenciájú, ultrahanggal gerjesztett, kis amplitúdójú rezgımozgást végez. A rezgést 

magnetostrikciós generátor gerjeszti, és egy un. koncentrátor adja át az alakot megtestesítı 

szerszámra. Termelékenysége nagy, az érdesség és az alakpontosság sokkal rosszabb, mint a 

hagyományos tükrösítı eljárásoknál. Csak rideg sprıd anyagok tükrösítésére alkalmas. 

Az anyagsugaras csiszolás lényege, hogy a szabad abrazív szemcséket folyadéksugár (petróleum, 

víz) segítségével, megfelelı szórófejjel, nagy sebességgel (6000…10000m/s), ferdén a felültre 

spricceljük. Ennek hatására kráteres topográfia (narancshéj-felület) alakul ki, matt kinézetben. 

A mágneses polírozáshoz paramágneses abrazív szemcsék szükségesek, amelyek erıs mágneses 

térben mozognak, és közben anyagot választanak le a munkadarab felszínérıl. Átütı sikert eddig 
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nem aratott. Másik változata szerint az un. mágneses folyadékok magnetohidrodinamikus 

tulajdonságait használják ki. 

3.2. Megmunkálások gyorsan forgó korongokkal 

Hosszelıtolásos palástköszörülés a hosszú hengeres felületek köszörülési eljárása. A fogásvétel 

történhet löketenként vagy kettıs löketenként. Az utolsó néhány löketnél fogásvétel nincs, a 

fogásvétel nélküli köszörülést kiszikráztatásnak nevezzük. 

Beszúró palástköszörülés a rövidebb hengeres felületek köszörülésére való. Hosszelıtolás nincs, 

viszont 1…3 mm-es osszilláció elınyös, ha lehet a gépen állítani. A korong állandó vf,r beszúró 

sebességgel dolgozik, a végén néhány kiszikráztató fordulat szükséges. A vállköszörüléseket 

biztonsági okokból kézzel kell végezni. 

Ferde beszúró köszörülés teszi lehetıvé a vállak és a hengeres felületek együttes gépi elıtolásos 

köszörülését. A kb. 30 °-ra megdöntött korong, több hengeres felület köszörülése esetén, igen nagy 

tömegő. 

Hosszelıtolásos furatköszörülés a belı hengeres felületek leggyakoribb köszörülési eljárása. 

Fogásvétel általában kettıs löketenként történik, vagy ennél is ritkábban. Bıséges hőtés-kenés 

szükséges. 

Beszúró furatköszörülés a rövidebb vagy alakos furatok köszörülési eljárása. Folyamatos vf,r 

beszúró sebességgel dolgozik. Hosszelıtolás lehetséges, de a beszúrás akkor is állandó sebességő. 

Sima furatoknál, ha nincs hosszelıtolás kötelezı az 1…3 mm-es osszilláció, ha van akkor ajánlott. 

Csúszósarus furatköszörülés a vékonyfalú munkadarabok (csapágygyőrők) köszörülési eljárása. A 

munkadarab forgatását (vw) mágneses harang végzi, nincs sugárirányú szorítóerı, a csapágygyőrő 

pontosan köralakú lesz. 

Csúcsnélküli köszörülésnél két korong mőködik egyszerre: köszörőkorong és támasztókorong. Az 

eljárásoknak két változata van: áteresztı és beszúró eljárás. Áteresztésnél a támasztókorong 2…6 

fokkal döntött, és így több méter hosszú vállnélküli rudak köszörülhetık. Beszúrásnál a korongok 

tengelye párhuzamos, és így rövid vállnélküli csapok köszörülhetıek. 

Síkköszörülés korongpalásttal: kistermelékenységő, lassú, de pontos eljárás. Minden löket vagy 

kettıs löket után oldalirányú elıtolás szükséges. 

Síkköszörülés koronghomlokkal: termelékenysége nagy, mert a korong szélesebb, mint a 

munkadarab. Oldalelıtolás nincs, így minden löket után lehet fogást venni. 
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Menetköszörülésnél két változat van. A fésőskorongos eljárás termelékenysége nagy, de a menet 

kevésbé szabatos. Az egyes korongos eljárás igen pontos és szabatos, de lassú. 

Fogazatköszörülésnél az eljárásokat a köszörőgépet gyártó cég nevérıl szokás elnevezni. A Niles 

eljárásnál egy koronggal minden modul köszörülhetı. Osztás és legördülés cserekerekekkel 

állítható be. A Maag eljárásnál két tányér-koronggal minden modul köszörülhetı. Az osztás 

osztótárcsáva és cserekerekekkel-, a legördülés gördülıívekkel állítható be. Ahány átmérı, annyi 

gördülı ív kell. Nagyon pontos és szabatos eljárás. A harmadik a csigakorongos eljárás. Reishauer, 

Liebherr és Kapp és más gépeken. Kinematikája egyszerő, termelékenysége nagy, de minden 

modulhoz külön csigakorong kell. Gyakran alkalmaznak egyrétegő szuperkemény korongokat. 

Újabban terjed a legördülés nélküli profilozó eljárás is, fogankénti, ill. folyamatos osztással. 

 

3.3. Megmunkálás abrazív szerszámtestekkel 

 

Hosszúlökető dörzsköszörülés (hónolás) a motor- és kompresszor hengerfuratok tipikus befejezı 

finommegmunkáló eljárása. Alak-, és méretpontossága kiemelkedıen jó, a felület jellegzetes 

topográfiája pedig kifogástalan kenést biztosít. Több változatával igen elterjedt eljárás. 

Rövidlökető dörzsköszörülés (szuperfiniselés) a külsı hengeres felületek ritkán alkalmazott befejezı 

finommegmunkáló eljárása. Szerszáma köszörőhasáb, amely rövid löketre szuperponált rezgéssel 

dolgozik. Jelentısen javítja az alakhibákat, a felület pedig tükörfényes, fényes esetleg mattfényes. 

Dobcsiszolással kismérető, de nagyszámú munkadarab felületének koptató tisztítása vagy csiszolás 

történik Az abrazív testek (kockák háromszögek csillagalakzatok) vizes oldattal, és a 

munkadarabokkal együtt lassan forgó dobszerő tartályba kerülnek, és relatív elmozdulások 

közepette anyagleválasztás történik. Az abrazív anyag néha szabadszemcse, vagy kis bır darabkák 

is lehetnek. 

A vibrációs csiszolás a dobcsiszoláshoz hasonló, de a relatív elmozdulást az abrazív testek és a 

munkadarab közötti rezgımozgás idézi elı. Nagyon sok változata van. 

A fenés fenıhasábok vagy fenıidomok által végzett kézi-, ritkán gépi abrazív megmunkálás. 

Leginkább szerszámok élminıségének javítására használjuk. 
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3.4. Megmunkálások rugalmas szerszámokkal 

 

A szalagköszörülés szerszáma végtelenített köszörőszalag. Anyagleválasztási sebessége vs=30 m/s-

nál =80…100 mm3/mms, vagyis jóval nagyobb mint köszörülésnél. Sokféle változata-, és 

számos elınye van a köszörüléshez viszonyítva. Szabatossága azonban rosszabb. Kézi változatánál 

kerek vagy szögletes lapokat használunk, amelyek lamellás kongok formájukban is ismertek. 

A rugalmas köszörőkorongok (Tyrolit-Elastic) és azok alkalmazása nagyon sok változatban kerül 

alkalmazásra. Fényesítéshez, finom sorjázáshoz, mintázó köszörüléshez, polírozáshoz, dekoratív 

köszörüléshez, mattításhoz stb. Igen gyakran kézi-, egyenes-, vagy sarok csiszológépeken. de gépi 

alkalmazásuk sem kizárt. 



24 

 

Irodalom  

Kloeke, F. – König. W.: Fertigungverfahren, Schleifen, Honen, Läppen 4. Auflage. Spinger Verlag, 

Berlin – Heidelberg - New York. pp. 494. 


