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Bevezetés 

 

A színesfémek megmunkálása általában lényegesen könnyebb, mint a vasalapú ötvözeteké 

ugyanakkor számtalan sajátossággal is rendelkezik és gyakran különleges szerszámokat, ill. 

technológiákat igényel.  

Színesfémek esetén általában kerüljük az abrazív megmunkálásokat, vagyis elsısorban határozott 

élő szerszámokat alkalmazunk. A színesfémek precíziós megmunkálásának igényét olyan speciális 

területek fejlıdése indukálta, mint a mechatronika, vagy a lézertechnika.  

Ebben a tananyag modulban a színesfémek forgácsolhatóságának sajátosságait foglaljuk össze 

tömören. 

 

1. Színesfémek forgácsolásának sajátosságai 

 

Színesfémek megmunkálásakor a forgácsleválasztás folyamata az acélokéval azonos módon 

vizsgálható. A forgácstı felkeményedése itt is megfigyelhetı, ami hatással van a munkadarab 

megmunkálás utáni feszültségi és keménységi állapotára. Színesfémek esetén – különösen a 

színfémeknél, melyek viszonylag lágyak – fokozottan jelentkezhet az élsisakképzıdés, ami erısen 

rontja a megmunkált felület minıségét [1]. Ez alól a magnézium ötvözetek kivételek, mert nyírt 

forgács képzıdik, és így nincs élsisak. 

A színesfémek az acélokhoz hasonlóan átfedik mindhárom forgácsolási fıcsoportot, kisebb 

szilárdsági és kedvezıbb hıtani jellemzıik révén mégis jobban forgácsolhatók. Kisebbek a 

forgácsoló erık és lényegesen nagyobb forgácsolósebesség érhetı el megmunkálásukkor. Ez alól 

csak a színfémek kivételek, amelyek - mint az egyfázisú anyagok általában - nagy képlékenységük 

miatt, viszonylag rosszul forgácsolhatók. 

A rézötvözetek jól megmunkálható szerkezeti anyagok. A szilárd oldatot alkotó ötvözık lényegesen 

javítják a megmunkálhatóságot és különösen kedvezı, ha az ötvözet kétfázisú. Az egyfázisú 

rézötvözetek nagy képlékenységőek, de a keletkezı élsisak miatt általában nem kedvezı a felület 

minısége és a szerszám gyorsan kopik. A két vagy többfázisú ötvözetek (pl. bronz) képlékenysége 

kisebb ugyan mégis viszonylag kisebb forgácsoló erık mellett, könnyebben forgácsolhatók. A 

szerszám éltartama szempontjából ugyanakkor hátrányos lehet ezen ötvözetekben lévı szilícium 

zárványok koptató hatása. A forgácsolhatóság javítására a rézötvözeteket ólommal (ólombronzok), 

szelénnel vagy tellurral ötvözik, ami általában kedvezı, tört forgácsot eredményez. 

 

A leggyakrabban forgácsolt színesfémek az alumínium és ötvözeteik, ezért a továbbiakban ezekrıl 

szólunk. 
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2. Alumíniumötvözetek csoportosítása 

 

Az alumíniumötvözeteket leggyakrabban a következık szerint csoportosítják: [2,3]: 

1. színfém minıségek 

2. szilárd oldatos ötvözetek 

3. nemesíthetı ötvözetek 

4.öntészetiötvözetek 

A színfém minıségek képlékenyen kitőnıen alakíthatók és kiváló villamos vezetık. Felhasználásuk 

is ennek megfelelıen, pl. fóliagyártáshoz, ill. villamosvezetékekhez történik. Tulajdonságaik a 

szemcsemérettıl,az idegen fázisok (szennyezık) méretétıl és mennyiségétıl, ill. az elızetes 

képlékenyalakítás mértékétıl függnek. 

A szilárd oldatos ötvözetek szilárd állapotban is egyfázisúak, szilárd oldatot alkotnak. Leggyakoribb 

ilyen ötvözetek az AlMn és AlMg ötvözetek. Az ötvözés mértékétıl függıen szilárdságuk 

növelhetı, s egészen a lágyacélt elérı mechanikai tulajdonságok érhetık el (Rm=100-300 MPa), 

mindenféle hıkezelés nélkül. Az ötvözés mértékével az alakíthatóság és vezetıképesség 

természetesen romlik. 

A nemesíthetı ötvözetek csoportjába tartoznak azok a szilárd oldatos ötvözetek,melyekben az 

alumíniummátrix hőtéssel túltelített állapotba vihetı, s ebbıl az állapotból a második fázis kiválása 

ún. zónaképzıdésseI indul és az apró, egyenletes, sőrő eloszlású kiválások az anyag szilárdságát 

megnövelik. A nemesíthetı ötvözetek csoportjába tartoznak pl. az AlCu, AlMgSi,AlZuMg és 

AlLiMg ötvözetek. Megfelelı hıkezeléssel jó mechanikai tulajdonságok érhetık el (Rm=260-340 

MPa), s ezek az anyagok általában olcsóbbak a szilárd oldatos ötvözeteknél, ezért szerkezeti 

anyagként használják ıket. Ezek a legnagyobb mennyiségben gyártott Al ötvözeteink. 

Az öntészeti ötvözetek az eutektikum jelenléte miatt jól önthetık, viszonylag kemények, kopásállók, 

ugyanakkor természetesen kevésbé alakíthatók. Ebbe a csoportba tartoznak az AlSi, AlCu, AlMg, 

AlZu ötvözetek. A sziluminok (AlSi) közé tartoznak például a hipereutektikus dugattyúötvözetek, 

melyekbıl számos belsıégéső motor dugattyúi készülnek. 

 

3. Alumíniumötvözetek forgácsolhatósága 

 

A forgácsolhatóság fogalma magába foglalja a forgácsolással összefüggı összes jellemzıt. Így a 

geometriai pontosság mellett a forgács alakja,a forgácsolóerık,a forgácsolószerszám kopása, a 

megmunkált felület érdessége és állapota együttesen jellemzı a forgácsolási folyamatra [1].  

Az alumíniumötvözetek viszonylag kis szilárdságuk és kedvezı hıtani tulajdonságaik 

következtében jól forgácsolhatók, de az egyes ötvözetek forgácsolhatósága igen eltérı. Az 
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ötvözetek közül a kis keménységőek kis csúcs-és éllekerekítéső szerszámmal még gyorsacél 

szerszámmal is, viszonylag nagy forgácsolósebességgel jól forgácsolhatók,de "kenıdésre" való 

hajlamuk miatt a megmunkált felület minısége - elsısorban érdessége – nem kielégítı. A kisebb 

szívósságú, keményebb eutektikus ötvözetek általában jobban forgácsolhatók, kevésbé kenıdnek, 

de a bennük lévı eutektikum ill. primér második fázis (pl. Si) miatt nagyobb forgácsoló sebességgel 

csak keményfém, vagy annál kopásállóbb szerszámmal forgácsolhatók gazdaságosan. Az 1. ábrán 

[4] alapján összefoglaltam az alumíniumötvözetek azon jellegzetes tulajdonságait, melyek a 

forgácsolhatóságot befolyásolják. 

 

Alacsony 
forgácsolási 
hımérséklet

Jó hıvezetı 
képesség

Nagy hıtágulás Nagy hıdilatáció

Kis szerszámkopás Kis keménység

Kis forgácsolóerık Kis szilárdság

Nagy 
képlékenység

Kedvezıtlen 
forgácsalak; élrátét 

képzıdés

Alacsony 
olvadáspont

Másodlagos 
forgács

Kis 
rugalmassági 

modulus
Nagy deformáció

+ -

 

1. ábra: Alumíniumötvözetek tulajdonságai a forgácsolhatóság szempontjából 

 

3.1.  Forgácsalakok 

 

Forgácsoláskor általában négy forgácsfajtát szokás megkülönböztetni: folyó. lemezes, nyírt és elemi 

forgácsot. Folyó forgács képzıdik képlékeny anyagok forgácsolásakor, s a ridegség növekedésével 

lemezes, nyírt ill. elemi forgács keletkezik.  

Kiváló képlékenységük következtében alumíniumötvözetek forgácsolásakor többnyire folyó és 

lemezes forgács képzıdik. Alumíniumötvözetek forgácsolásakor a forgácsolósebességet alulról az 

élsisakképzıdés, fölülrıl az ún. másodlagos forgács képzıdése határolja be. 

Az élsisakot (élrátétet) a megmunkált anyag részecskéi alkotják, amelyek a szerszám 

homlokfelületére ráhegednek, mintegy átvéve az él funkcióját. Az élsisakot kerülni kell, mert 

erısen rontja a megmunkált felület érdességét és homogenitását. A forgácsolósebesség alsó határa 

tehát az ötvözet, a szerszám és a forgácsolási adatok függvényében az élsisakképzıdés tartománya, 
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mely alumíniumötvözeteknél kb. 50-180 m/min-ra tehetı. A homlokszög növelése, az ötvözés 

mértéke, ill. a keménységnövekedése csökkenti az élsisak képzıdésére való hajlamot. 

A forgácsolósebesség növelése a forgácstı hımérsékletének növekedéséhez vezet. Ha a 

hımérséklet olyannyira megnı, hogy a forgácstı egyes részei képlékenyen megfolynak, akkor a 

szerszámnak a munkadarabbal érintkezı hátfelületére anyagrészek hegednek fel és ezt nevezik 

másodlagos forgácsnak. A másodlagos forgács súrlódik a munkadarab megmunkált felületéhez, 

növeli a hıterhelést, rontja a megmunkált felület minıségét. A másodlagos forgács megjelenése 

jelenti a forgácsolósebességre nézve a fölsı határt. 

Az alsó határ kismérető alkatrészeknél hagyományos gépeken sokszor nem érhetı el, ugyanakkor a 

fölsı határ megközelítéséhez nagy fordulatszámot biztosító, gyakran speciálisan épített 

szerszámgépek szükségesek. 

Mivel az alumíniumötvözetek megmunkálásakor nagy sebességnél nagy mennyiségő forgács 

keletkezik,nagy jelentıségő a rövid (tört) forgácsalak elérése. A forgács alakja függ az ötvözet 

összetételétıl és állapotától, a forgácsolási adatoktól és a szerszám élgeometriájától. 

Öntvények forgácsolásakor mindig kedvezıbb forgácsalakot kapunk, mint az alakítható 

ötvözeteknél, ami az öntött ötvözetek kedvezıtlenebb képlékenységi tulajdonságaival 

magyarázható. Az alakítható ötvözetek közül a szilárd oldatos ötvözetek forgácsolásakor hosszabb 

forgácsalakot kapunk mint a nemesíthetı ötvözeteknél, ami ugyanolyan szilárdsági tulajdonságok 

mellett a szilárd oldat homogenitásával ill. a nemesíthetı ötvözetekben jelen lévı diszperz 

kiválásokkal magyarázható. 

Az ún. automata ötvözeteket alacsony olvadáspontú fémekkel (Pb,Bi, Cd, Sn) ötvözik. Ha ezek az 

ötvözık megfelelı diszperz eloszlásúak az ötvözet mátrixában,akkor alakításkor a diszperz fázisok 

hı hatására történı térfogatnövekedése belsı feszültséget eredményez az alapmátrixban,s ez egy 

igen kedvezı rövid forgácsalakot eredményez. 

A technológiai adatoknak a forgács alakjára gyakorolt hatása a szakirodalomban ellentmondásos. 

Általában az a nézet elfogadott, mely szerint a forgácsoló sebesség növelése rövidebb forgácsalakot 

eredményez, míg az elıtolás növelése a kedvezıtlenebb forgácsalakok irányába mutat [5]. 

 

3.2. Forgácsolóerık 

 

A forgácsolóerıt az anyagtulajdonságok mellett többek között a szerszám élgeometriája és a 

technológiai adatok befolyásolják. 

Alumíniumötvözetek forgácsolásakor az erık nem nagyok, a szükséges teljesítmény kicsi. Ez az 

alumíniumötvözetek kis szilárdságának köszönhetı, aminek következtében a fajlagos fıforgácsoló 

erı fıértékei kc1.1=350-500 N/mm2 értékre tehetık. 
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Az alumíniumötvözetek tehát kis erıvel forgácsolhatók még egészen nagy forgácsolósebességek, 

elıtolások és fogásmélységek, azaz forgácsvastagságok és forgácsszélességek mellett is [6] (2. 

ábra). 

 

2. ábra: A forgácsszélesség és a forgácsvastagság hatása a forgácsolóerıre 

AlSi6Cu4 ötvözet esztergálásakor (vc =760 m/min, lapka K20 keményfém) 

Az erık a forgácsolósebességtıl kevésbé függnek, s csak kis forgácsoló sebességeknél , (vc< 200 

m/min )kezdenek meredeken növekedni. 

 

3.3. A forgácsoló szerszámok éltartama 

 

Az alumíniumötvözetek forgácsolásához használt szerszámanyagok nagyobb hányada keményfém. 

Ezen kívül gyorsacélt és - fıleg napjainkban elterjedıen – gyémántot alkalmaznak alumíniumok 

forgácsolásához. 

A forgácsolószerszámok kopását a súrlódási-,tapadási- és diffúziós folyamatok egyidejő hı- és 

mechanikai igénybevételei okozzák. Mivel alumíniumötvözetek forgácsolásakor mind a 

forgácsolóerı mind a forgácstı hımérséklete lényegesen kisebb, mint pl. az acél esztergálásánál, 

azonos forgácsolási feltételek mellett az éltartam magasabb. 

A keményfém szerszámok közül alumíniumötvözetek megmunkálására csaknem kivétel nélkül K 

jelőeket használnak (K01 - K20). Ezek magas WC tartalmú keményfémek jó szilárdsági 

tulajdonságokkal és megfelelı finomszemcsés szerkezettel. A TiC tartalmú keményfémek a TiC és 

az Al közötti nagy affinitás miatt nem alkalmasak Al ötvözetek megmunkálására. 

Alumíniumötvözetek keményfémmel végzett forgácsolásakor kráteres kopás általában nem 

figyelhetı meg. A jellemzı szerszám tönkremeneteli forma a hátkopás. Ennek megengedett értéke 

0,3-0,5 mm-ben állapítható meg. A 3. ábrán AlSi17Cu4Mg ötvözet K10 keményfémmel végzett 



8 

forgácsolásakor a kopásnak a technológiai adatoktól való függése látható. A görbék VB=0,4mm 

kopáshoz T = 30 min éltartamhoz tartoznak szárazon és hőtı-kenı folyadékkal végzett 

megmunkáláskor[6]. 

 

3. ábra: Azonos éltartamot eredményezı technológiai adatok az f-ap síkon 

(anyag:AISi17Cu4Mg, Kl0, VB = 0,4 mm a., szárazon b., hőtéssel) 

 

 

Kerámia szerszámanyagokat alumíniumötvözetek megmunkálására nem használnak. Ennek oka, 

hogy az oxidkerámiákkal szemben az alumíniumnak igen erıs a kémiai affinitása, a szerszámon 

elérhetı éllekerekedés nem kielégítı, valamint a kis hajlítószilárdság következtében a megfelelı 

vágóék kialakítás sem biztosítható. 

 

A gyémánt az alumíniumötvözetek forgácsolásának legkiválóbb szerszámanyaga. Ultraprecíziós 

megmunkálásokhoz természetes egykristályt, finommegmunkálásokhoz régebben egykristályt, ma 

fıleg mesterséges PCD szerszámokat alkalmaznak. Tapasztalatok szerint alumíniumötvözetek 

gyémántszerszámokkal végzett forgácsolásakor a hagyományos kopási – kritériumok nem játszanak 

szerepet [7] mérhetı szerszámkopás többórás forgácsolás után sem jelentkezik. 

 

Tekintettel a gyémánt nagyon kedvezı forgácsolási tulajdonságaira, a továbbiakban a gyémánttal, 

mint szerszámanyaggal foglalkozunk. 
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4. A gyémánt, mint forgácsoló anyag 

 

Atermészetes és mesterséges gyémántból készült határozott élő szerszámok ma már az ipar szinte 

valamennyi területén megtalálhatók. Elsısorban nem vas alapú kemény anyagok (kerámia, üveg, 

keményfém, kompozitok) ill. "lágy” színes- és könnyőfémek megmunkálására használják. A 

gyémántot egyedülálló fizikai-mechanikai tulajdonságai teszik az egyik legkiválóbb forgácsoló 

élanyaggá, ezen tulajdonságait pedig kristályszerkezetének köszönheti. 

 

4.1. A gyémánt kristályszerkezete 

 

A gyémánt, mint a karbon egyik allotróp módosulata az ún. egyatomos kerámiák közé tartozik [8]. 

Köbös rendszerben kristályosodik, térrácsa lapcentrált köbös rács, melyben minden térátlón további 

egy-egy atom helyezkedik el egy szabályos tetraédert alkotva (4. ábra sötétített atomjai). Vagyis, ha 

két felületen középpontos kockarácsot úgy helyezünk egymásba, hogy egyiket a másikhoz képest a 

kocka átlója irányába, annak negyedéveI eltoljuk, akkora gyémántrácshoz jutunk. A gyémánt elemi 

celIájának élhossza a = 3,56 
o

A , az atomok száma az elemi cellában 8. Az atomok között a 

kerámiákra jellemzı legerısebb kötéstípus, a kovalens kötés van jelen. Minden atomnak négy 

közvetlen szomszédja van, melyek egy tetraéder csúcsain ülnek (4.ábra sötétített atomja négy fehér 

szomszéddal). A közvetlen szomszédok közötti legrövidebb távolság 1,54 
o

A . 

 

4. ábra: A gyémánt kristályszerkezete, a tetraéderes kötések elhelyezkedésével 
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A grafitkristály szerkezete laza (5. ábra), a síkok között nagy a távolság (3,34 A), egy atomnak 

három közvetlen szomszédja van, közöttük a távolság 1,42 A. A közvetlen szomszédok azonos 

síkban, a grafit hatszöges síkjában helyezkednek el, a síkok között gyenge a kötıerı, e síkok 

egymáson könnyen elcsúsznak. A síkbeli atomsőrőség igen nagy, ennél fogva a síkkal 

párhuzamosan a rugalmassági modulus és a szilárdság is nagy. A grafitkristály tehát rendkívül 

anizotróp. Miután az egyes síkok között minimális a kötıerı,a grafitot kenıanyagként is szokás 

használni. 

 

5. ábra: A grafit kristályszerkezetének átalakulása gyémánt szerkezetté 

 

A gyémánt rácsa tulajdonképpen hasonlít a grafitéra (5. ábra).A különbség az, hogy a 

hatszöges síkokból az atomok fele (fehér atomok) a síkra merılegesen lefelé kilép a síkból 

0,69 A-mel, miközben a síkok is közelebb kerülnek egymáshoz, a periódus 3,34-rıl 2,05 A-

re csökken. Az atomok erıs térbeli kötést kapnak. Minden atomnak négy, tıle 1,54 A-re 

lévı térbeli szomszédja van. A négy szomszéd egy tetraéder négy csúcsa, maga az atom a 

tetraéder közepén ül. Látható, hogy bármely atom legközelebbi szomszédjaiból három 

felette, egy az alatta lévı síkhoz tartozik, így érthetı, hogy a síkok egymáson elcsúszni nem 

tudnak. Ez adja a gyémánt 'hallatlan keménységét, alakíthatatlanságát. 

 

4.2. Gyémántélő forgácsoló szerszámok 

 

A gyémántélő forgácsoló kések dolgozó része egykristályból vagy polikristályos gyémántból 

készül. Ezen két fı típus felhasználási területe, tulajdonságai és kialakítása nagyban eltér egymástól 
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Az egykristályból készült gyémánt forgácsolókések dolgozó részét ma még szinte kizárólag 

természetes gyémántból készítik, mivel a szükséges mérető mesterséges gyémánt egykristály 

elıállítása költségesebb a természetesnél. 

A mesterséges gyémánt határozott élő szerszámként való felhasználása akkor vált lehetıvé, amikor 

a 70-es évektıl kezdıdıen sikerült nagymérető polikristályos gyémántot gazdaságosan elıállítani. 

Az elsı, mesterséges gyémántokat az USA-ban (1954) ill. a volt Szovjetúnióban (1959) állították 

elı katalizátor jelenlétében, a grafit statikus szintéziséveI. A 60-as évektıl kezdıdıen 

egykomponenső rendszerben, közvetlen fázisátalakítással, a grafit ütésszerő terhelésével 

(robbantásos nyomásával), majd statikus terheléssel is állítanak elı mesterséges gyémántokat [9, 

10]. A grafit-gyémánt átalakulás lényege,hogy megfelelı nyomás és homérséklet alkalmazása 

esetén (katalizátor jelenlétében) megtörténik a hexagonális grafit rács 5.ábra szerinti átbillenése 

gyémántráccsá,azaz a grafit átalakulása gyémánttá. 

Az így kapott élanyagokat szokás polikristályos gyémántnak (az angol Polycrystal Diamond után 

rövidítve:PCD) nevezni. A dolgozórész kialakítását tekintve világszerte a szabványos 

élkialakításhoz közelítenek. Legtöbb esetben négyszög, rombusz, háromszög keményfém lapkába 

(ISO szabvány szerint) zsugorított gyémánt dolgozó rész alkalmazásával (6. ábra). A lapkákat 

mindig csak egy vágóéllel látják el, a gyémántot forrasztással vagy zsugorítással rögzítik a 

lapkában. A lapkákat a keményfémlapkáknál megszokott módokon késszárakba helyezik. 

 

 

6. ábra: Polikristályos gyémántlapkák 
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A polikristályos szerszámok a gyémánt egykristályokkal szemben mindenekelıtt izotrópiájukkal 

tőnnek ki. A polikristályos szerkezet következtében nincsenek kitüntetett irányok, így az anyag 

kvázi-izotrópnak tekinthetı. Másik lényeges eltérés a monokristályhoz képest a jóval nagyobb 

teherbíró képesség, ami a finomszemcsés szerkezet következtében megnövekedett 

hajlítószi1árdságuknak és törési szívósságuknak köszönhetı. Így a dinamikus hatásoknak jobban 

ellenállnak,a mikrorepedések tovaterjedését a finomszemcsés szerkezet gátolja, így kevésbé 

jelentkezik az egykristályra jellemzı lepattogzás, kitöredezés. 

 

 

4.3. A gyémánt fizikai és mechanikai és  forgácsolási tulajdonságai 

 

Az atomok közötti kovalens kötések és a kristályszerkezet következtében a gyémánt a 

legkeményebb valamennyi ásványi és szerszámanyag közül. A keménysége,s így a kopással 

szembeni ellenállása függ a kristálytani iránytól,vagyis a gyémánt egykristály anizotróp. A , 

különbözı irodalmak a gyémánt keménységét 9000-10000 HV ill. 57-104 GPa Knoop 

keménységben adják meg.. Keménysége kb kétszerese a bórnitridének és 3-10 szerese a különféle 

kerámiáknak ill. keményfémeknek. 

 

A gyémánt forgácsolási tulajdonságait vizsgálva elıször extrém keménységét kell kiemelni melybıl 

rendkívüli kopásállósága következik. A természetes gyémántkések mikrotöredezések miatt kopnak 

el. Nagy keménysége miatt a mesterséges gyémánt szerszámok kemény anyagok forgácsolására is 

alkalmasak. Természetes gyémántot ritkán alkalmaznak kemény anyagok forgácsolására kis 

hajlítószilárdságuk miatt. 

Forgácsolási szempontból ugyancsak nagy jelentıségő a gyémánt jó hıvezetıképessége és a 

különféle anyagokkal alkotott igen kis súrlódási tényezıje. Súrlódási tényezıje annál kisebb, minél 

tömörebb a gyémánt, ezért a monokristály súrlódási tényezıje kisebb a polikristályosénál. A jó 

hıvezetıképesség nagy forgácsolási sebességek mellett is alacsony megmunkálási hımérsékletet 

eredményez. Színesfémek, üvegszálas mőanyagok és kerámia forgácsolásakor a hımérséklet nem 

haladja meg a 200-400 oC-t, ezért a gyémánttal végzett esztergálást szokás "hideg" esztergálásnak is 

nevezni. 

A kis súrlódási tényezı és a jó hıvezetıképesség miatt nem tapasztalható a forgács másodlagos 

alakváltozása, aminek következtében a szerszám és a forgács érintkezésénél a külsı súrlódás 

dominál. A forgácsoló sebesség növelése gyakorlatilag nincs, a nyomás pedig 

alig van hatással a súrlódási tényezıre. 
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A gyémánt kis hıtágulási együtthat6ja és nagy rugalmassági modulusa azt eredményezi hogy 

forgácsoláskor az él deformációja kicsi, így pontos mérettartást, nagy megmunkálási pontosságot 

tesz lehetıvé. Nagy keménysége következtében a gyémánton készíthetık a legfinomabb mőködı 

felületek és a "legélesebb" szerszámél, aminek következtében különösen alkalmas a kenıdésre 

hajlamos színesfém ötvözetek ultraprecíziós megmunkálására. Az egykristály mindig élesebbre 

élezhetı, mint a finomszemcsés szerkezető polikristály, viszont jóval ridegebb annál, ezért a 

monokristály fı alkalmazási területe az ultraprecíziós "tükör" megmunkálás, míg a PCD szerszámé 

a keményanyagok és színesfémek finomesztergálása. 
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fizikai-mechanikai tulajdonság

alkalmazhatósági jellemz ı
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7. ábra: A gyémántfizikai-mechanikai,forgácsolás-technológiai és alkalmazási jellemzıi 

 

A gyémánt alkalmazhatóságának egyik legnagyobb korlátja, hogy vas alapú anyagok forgácsolására 

nem használható. Ez a gyémánt alkotóelemének, a karbonnak és a vasnak egymás iránti nagy 

kémiai affinitásával magyarázható, aminek eredményeként Fe tartalmú anyagok forgácsolásakor 

igen erıteljessé válik a gyémánt diffúziós kopása. A gyémántszerszámok másik jelentıs korlátja a 

ridegségük, amit a poli-blokkszerszámoknál a keményfém hordozóréteggel próbálnak javítani. 

A 7. ábrán szemléltetésként összefoglaltuk a gyémánt legjellemzıbb fizikai-mechanikai 

tulajdonságait és az ezekbıl eredı forgácsolástechnológiai és alkalmazási jellemzıit. 
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5. Alumíniumötvözetek finomesztergálása polikristályos gyémánt szerszámmal 

 

Általánosságban elmondható, hogy a forgácsolással megmunkált alumíniumötvözetek felületi 

érdessége jobb mint pl. a hasonló körülmények között megmunkált acél anyagoké. A határozott élő 

szerszámmal megmunkált alumíniumötvözetek érdességének gyakran kiemelt szerepe van, mivel az 

alumíniumötvözetek köszörülését, ha lehet,célszerő elkerülni, ún. tükör felületek pedig nem is 

állíthatók elı határozatlan élő szerszámokkal. 

Finomesztergálásról, vagy kis keresztmetszető esztergálásról akkor beszélünk, ha a leválasztott 

forgácskeresztmetszet (fx ap) a következı elıtolás és fogásmélység intervallumokba esik: 

- f =0,01-0,1 mm/ford 

- a =0,02-0,2mm 

miközben alumíniumötvözetek esztergálásakor az alkalmazott forgácsolósebesség vc= 300-3000 

m/min. 

Alumíniumötvözetek kiskeresztmetszető esztergálást a következık jellemzik: 

A forgácsoló erık rendkívül kicsik, PCD szerszám esetén legtöbbször nem érik el a 10N 

nagyságrendet sem. A mélyítı irányú erı nagysága (Fp) nagyobb lehet a fıforgácsoló erınél (Fc). 

Ez különösen kis forgácsvastagságoknál lehetséges. 

A szerszámok kopása még Si tartalmú öntvények esetén is rendkívül kicsi, alakítható ötvözeteknél 

szinte nem észlelhetı, ezért kopási kritériumként a megmunkált felület érdességét szokták 

választani. 

A megmunkált felület érdessége kiemelt tényezı a kiskeresztmetszető esztergálásban, hiszen 

általában egyik legfıbb cél a megfelelı felület biztosítása, s a felületminıség leromlása utal 

legtöbbször a szerszám kopására is. Alumíniumötvözetek PCD szerszámmal végzett 

finomesztergálásakor az irodalmak Rm = 1-10 µm Ra=0,1-0,5 µm értékekrıl számolnak be. 

Szélsıséges esetekben, speciális gépek és befogó eszközök alkalmazása mellett ennél egy 

nagyságrenddel kisebb értékek is elérhetık. 

A technológiai adatok hatása az érdességre az acéloknál megszokott módon változik, vagyis az 

elıtolásnak van a legnagyobb szerepe, a forgácsolósebesség a nagyobb sebességek tartományában 

kedvezı, a fogásmélység pedig gyakorlatilag elenyészı hatással bír. 

Alumíniumötvözetek PCD szerszámmal végzett finomesztergáláskor általában folyó forgácsot 

kapunk, kellemetlen" gubancos" alakban, melynek eltávolítása nehézkes. Különösen kedvezıtlen 

lehet a forgács alakja azért, mert forgácstörık kialakítása a gyémánt dolgozó részen nem 

lehetséges. Viszonylag kedvezı forgácsalakok a nagy sebességek és kis elıtolások tartományában 

kaphatók. 
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Élrátétképzodéssel vagy a másodlagos forgács létrejöttével a gyémántnak a színesfémekkel alkotott 

igen kis súrlódási tényezıje és kiváló hıvezetı képessége következtében nem kell számolnunk még 

szárazon végzett forgácsolások esetén sem. 

Finomesztergálásoknál (ahol a forgácsvastagság mindig kicsi) a forgácsképzıdés, a forgácsolóerık, 

a szerszámkopás és a felületi érdesség vonatkozásában is döntı jelentıségő a polikristályos 

gyémántszerszám"élessége"azaz éllekerekedési sugarának nagysága ill. a muködı 

szerszámfelületek érdessége. 

A 8. ábrán AlMgSi1 alumínium ötvözet polikristályos gyémántszerszámmal végzett esztergálási 

kísérleteinek eredménye láthatók [11]. 

 

8. ábra: A technológiai paraméterek változtatásával elért érdességi mérıszámok intervallumai 

AlMgSi1 alumínium ötvözet gyémántszerszámmal végzett esztergálásakor 

 

A 8. ábra alapján megállapítható, hogy a kiskeresztmetszető esztergálás tartományában változtatott 

technológiai adatok (vc= 125-500 m/min, f =0,002-0,006 mm/ford, a =0,02-0,08 mm) alkalmazása 

mellett polikristályos gyémántszerszámmal végzett esztergálásoknál a maximális egyenetlenség 

1,5<Rm<4 µm,az egyenetlenség magasság 1,0<Rz<3,5 µm, az átlagos érdesség 0,17<Ra<0,6 µm 

tartományokban változott. Ezek az értékek az irodalomban közölt értékekkel összhangban vannak 

Az Ra<0,l µm értékek elérése csak pontosabb, precíziós célra készült megmunkáIógépek és 

készülékek segítségével érhetık el. 

Az elmondottak alapján a polikristályos gyémánt szerszám az egyik legkiválóbb élanyag a 

színesfémek határozott élő szerszámokkal végzett megmunkálásához, mellyel, nagy 

termelékenységgel, minimális szerszámkopások mellett rendkívül jó felületminıségek érhetık el. 
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