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1. fejezet - Polimerek 
molekulatömegének és 
molekulatömeg-eloszlásának 
meghatározása (MWD) 

1. Elmélet 

A gélkromatográfiában az elválasztást szinte kizárólag az határozza meg, hogy milyen tölteteket használunk az 

oszlopban. Tehát adott elválasztáshoz a töltet, a gél kiválasztása a döntő jelentőségű feladat. Régóta ismeretes, 

hogy a természetes és szintetikus polimerek egy része, esetenként anorganikus vegyületek (szilikátok, foszfátok 

stb.) is kis molekulákkal, oldószerekkel géles (kocsonyás) szerkezetet képeznek. A gélek egyik jellemző 

tulajdonsága, hogy feltűnően sok oldószert és nagyon kevés száraz anyagot tartalmaznak. 

A gélkromatográfiás meghatározás esetén a mozgó fázist úgy választjuk meg, hogy az elválasztás 

hőmérsékletén viszkozitása kicsi legyen és hogy a mintát jól oldja. Olyan kis viszkozitású oldószert kell 

választani, amelynek forráspontja 25-50°C-kal nagyobb, mint az oszlop hőmérséklete. Abban az esetben, ha az 

alkalmazott készülékeknek a detektora differenciál-refraktométer, akkor az oldószer megválasztásakor ügyelni 

kell a törésmutató megfelelő mérési tartományára is. A mérés akkor nagy pontosságú, ha az oldószer 

törésmutatója nagymértékben különbözik a minta törésmutatójától. 

2. Alkalmazás 

Az első terület, ahol a gélkromatográfia előnyösen alkalmazható, nagy molekulatömegű anyagok 

(M>2000g/mol) elválasztása, különösen akkor, ha ezek az anyagok nem ionosak. A másik alkalmazási terület az 

egyszerűbb összetételű minták alkotóinak elválasztása, amely könnyen elvégezhető, ha az alkotók 

molekulatömege jelentősen eltér egymástól. A harmadik terület pedig ismeretlen összetételű minták alkotóinak 

első, tájékoztató jellegű elválasztása. 

Problémát okozhat az, hogy nem megfelelő oszlopkombináció alkalmazásakor az elválasztás élessége kicsi lesz 

illetve előfordulhat, hogy az egy minta méréséhez szükséges idő lesz túl nagy. Ezen hibák kiküszöbölésére a 

méréseket 100-1000 Å közötti pórusméretű Ultrastyragel oszlopok sorbakötésével, tetrahidrofurán (THF) 

oldószer alkalmazása mellett szokták végezni. Standard-ként általában különböző molekulatömegű és egyhez 

közeli polidiszperzitási fokkal rendelkező polisztirolt vagy poliizobutilént alkalmaznak. Kísérletek alapján 

sikerült igazolni, hogy az oszlopgyártók ajánlott bemérési mintakoncentrációinál magasabb értékek használata 

esetén is, megfelelő megbízhatósággal (5%) detektálható a nagy molekulatömegű polimer [4]. 

A gélkromatográfiában az oldószerek gázmentesítése igen kritikus kérdés, főleg a polisztirol töltetek 

alkalmazásakor. Az oszlopok hatékonysága ugyanis csökken, ha bennük az oldószerből kis légbuborékok válnak 

ki. A jelenség magasabb hőmérsékleten még fokozottabban észlelhető. 

Polimerek vizsgálata esetén hamis csúcsok is mutatkozhatnak. Ha a polimer minta jó része olyan frakciókból áll, 

amelyek teljesen kizáródnak a gélből, azok Vk-nál együtt, látszólagos második csúcsként eluálódnak. Ezekben 

az esetekben nagyobb kizárási határú géllel meg kell ismételni a mérést. 

3. Mérőrendszer 

A kísérletsorozat során Waters típusú gélkromatográfiás rendszert alkalmaztam. A folyadékterhelés 1,1 cm3/perc 

volt. Eluensként (mozgó fázis) a Scharlau által gyártott, stabilizált, HPLC tisztaságú tetrahidro-furánt 

használtam. A gélkromatográfiás oszlopok 35ºC hőmérsékletre voltak termosztálva. A rendszer Waters 717plus 

automatikus mintabemérő berendezéssel, Waters 2414 típusú törésmutató detektorral volt ellátva, ennek 

hőmérséklete szintén 35ºC volt. A gélkromatográfiás rendszer irányítását és az adatok feldolgozását Breeze 

szoftver segítségével végeztem. 
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Vizsgálataim során, a különböző molekulatömegű komponensekből álló elegyek azonosítására három sorba 

kapcsolt gélkromatográfiás oszlopot alkalmaztam. A kromatográfiás oszlopok hossza 300 mm, belső átmérője 

7,8 mm volt, melyekben 10000, 1000 és 100 Å Ultrastyragel típusú töltet volt elhelyezve. A felhasznált 

oszlopok főbb jellemzőit az 1.1. Táblázatban foglaltam össze. 

1.1. táblázat - A kísérletsorozat során felhasznált gélkromatográfiás oszlopok főbb 

jellemzői (a gyártó adatai). 
 

Oszlop Azonosító Névleges töltet- 

átmérő, Å 
Molekulatömeg 

tartomány, Da 
Pórus átmérő, Å 

A 5µ24424 100 <4000 24,1 

B 5µ364B58 103 500-60000 106,4 

C 5µ48836 104 10000-600000 376,6 

Detektorként WATERS 2414 típusú törésmutató detektort használtam. A fényforrás 880 vagy 690 nm 

hullámhosszon sugárzó pulzáló LED. A készülék alsó méréshatára 7⋅ 10-9 RIU (Refractive Index Unit). A 

detektor működésének az alapja az, hogy a minta és a referencia cellára bizonyos szögben (nem merőlegesen) 

érkezik a fénysugár. Ennek a fénysugárnak a cellákból való kilépési szöge megváltozik, amin a mérőcellába a 

referencia anyaghoz képest eltérő törésmutatójú anyag lép be. Ez a változás arányos a belépő anyag 

koncentrációjával. 
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2. fejezet - Shore-keménység 
vizsgálat 

1. Mérés elméleti háttere 

A keménység nem csak a polimerek esetében fontos anyagi jellemző. Igen nagy szerepe van ennek a 

jellemzőnek a különböző szerkezeti anyagok esetében az alkalmazástechnikai kérdések eldöntésében. Több féle 

keménység mérési módszere létezik. Általánosan megfogalmazva a keménység nem más, mint a szilárd 

anyagok egy behatoló testtel szemben tanúsított ellenállása [4]. 

1822-ben F. Mohs által kifejlesztett keménységi skála képezi a keménység mennyiségi meghatározásának 

alapját [4]. 

2.1. táblázat - Mohs féle skála [4] 
 

Mohs skála Mohs standard ásványok Knopp keménységgel megegyező 

szám 

1 Talkum 2 

2 Gipsz 32 

3 Kalcit 120 

4 Fluorit 150 

5 Apatit 400 

6 Földpát 560 

7 Kvarc 700 

8 Topáz 1300 

9 Korund 1800 

10 gyémánt 6000 

További vizsgálati módszereket 1900 körül fejlesztettek ki. Ezeknél a módszereknél a keménység 

meghatározása nem karcolásos elven történik, hanem egy nagyon kemény, meghatározott méretű és alakú 

eszközzel. Ezek közül a módszerek közül a Brinell, Rockwell, Vickers és Knopp keménység vizsgálati 

módszerek a legismertebbek [4]. 

A terhelőerő időbeni változása alapján beszélhetünk statikus és dinamikus keménységmérésről. Statikus 

keménységmérési módszer esetében, a mérés során a behatoló test lassan növekvő erővel nyomódik a 

vizsgálandó anyagba és a terhelés ezután állandó értéken marad. Dinamikus keménységmérés esetben rövid idő 

alatt nyomódik a benyomófej a vizsgálandó anyagba. Statikus keménységmérési eljárások közé tartozik például 

a Brinell, Vickers, Rockwell és Knoop, dinamikus pedig a Poldi, Leeb és Shore keménységmérés [27]. A 

statikus keménységmérés esetében egy kemény, meghatározott geometriával (gömb, kúp, stb.) rendelkező 

benyomófejet a vizsgálandó mintába nyomnak meghatározott nagyságú, felületre merőleges erővel. A 

benyomófej alakja és mérete a benyomódásos ellenállás szempontjából meghatározó. Ha a minta kemény, akkor 

kisebb, ha lágy akkor pedig nagyobb nyom keletkezik a vizsgálandó minta felületén. Szöget bezáró, vagy tű 

alakú benyomófejek okozhatnak esetleg repedéseket a törékeny anyagok vizsgálata során (például kerámiák 
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esetében). A keménység az anyagok egyik megkülönböztető jellemzője. Mérése általában mennyiségileg 

történik, számítása az alábbi összefüggés alapján történik [4] [11] [26] [27] [28] [29] [30]: 

Keménység = vizsgáló erő (F)/ a mintában keletkezett lenyomat (A) 

2.1. ábra - A statikus keménységmérő sematikus ábrája, ahol F az erő, benyomófej (1), 

próbatest (2) és alátámasztás (3) [4] 

 

A dinamikus vizsgálati módszer során a benyomófejet meghatározott távolságból a vizsgálandó anyaghoz ütik, 

illetve az anyagra ejtik, ezáltal az anyag rugalmas illetve nem rugalmas alakváltozást szenved. Az alakváltozást 

benyomófej kinetikus energiája idézi elő [4] [11] [26] [27] [28] [29] [30]. 

A polimerek keménységén a szilárd anyag alakváltozással szemben kifejtett ellenállását értik. Esetükben a 

leggyakrabban használt keménységmérési módszer a Shore keménység, ami (korábban említésre került) egy 

dinamikus keménységmérési módszer. A rúgóval terhelt szúrószerszám rugalmas benyomódásának mélységéből 

határozzák meg ilyen esetben a keménység értékét. A Shore keménység több betűjelzéssel ellátott változata is 

ismert, leggyakrabban az A és D változatát használják. A Shore-keménység mérés mindegyik változata a 

benyomódás mélységének mérésén alapul. A benyomódás mélységével fordítottan arányos a keménység 

mértéke. A mérés során a keménység értéke egy mérőóra, vagy modernebb készülék esetén kijelzőről 

közvetlenül leolvasható. A keménységmérő berendezést célszerű állványba befogva használni, azért, hogy a 

rugó megbízhatóan középpontosan terhelje a vizsgálandó próbatestet. Gyakorlatban lágyabb polimerek és gumik 

keménységének meghatározásához a Shore A típusú vizsgálatot, a keményebb polimerek esetében pedig a Shore 

D keménységmérési eljárást alkalmazzák [4] [11] [26] [27] [28] [29] [30]. 

A Shore-keménység mérés esetében a behatoló szerszám csonkakúp alakú, azért, hogy ha a vizsgálandó anyag 

lágy akkor se tudjon túlzottan mélyre hatolni benne. A Shore keménységmérés szúrószerszámainak vázlatát a 2. 

ábra szemlélteti [4] [11] [26] [27] [28] [29] [30]. 
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2.2. ábra - Shore A, B, C, D keménységmérés szúrószerszámai [27] 

 

Shore D keménységmérés esetében a behatoló tű a Shore A fejtől eltérően nem csonkakúp, hanem olyan ép 

kúpfelület aminek hegyét 0,1 mm méretű csúcsrádiusszal látták el. A vizsgálatok összehasonlíthatósága miatt a 

tű átmérőjét és kinyúlási hosszát szabvány rögzíti. Mivel a polimerek keménysége jóval elmarad a fémekétől, 

így a behatoló szerszámot nem kell gyémánt betéttel ellátni. A behatoló szerszám minden esetben acél. A 

terhelő erő csökkentésére azonban szükség van, ezért a terhelőerőt pontosan kalibrált rugóval adják a behatoló 

tűre. A rugóerő a benyomódás függvényében nő, az összehasonlíthatóság miatt a rugókarakterisztika Shore A és 

Shore D mérés esetében rögzített matematikai összefüggéssel adódik. A Shore A keménységmérés esetén a 0 és 

8,05 N közé eső benyomóerő értéket jelent: 
 

 (2.1) 

ahol F a terhelő erő mN-ban HA pedig az anyag Shore A keménysége a skáláról leolvasva [4] [11] [26] [27] [28] 

[29] [30]. 

Hasonló a Shore D mérés terhelés karakterisztikája is: 
 

 (2.2) 

ahol HD a keménység Shore D keménységmérőn leolvasva [4] [11] [26] [27] [28] [29] [30]. 

A keménység fordítottan arányos a szerszám benyomódásával. A mérési eredményt több tényező befolyásolja, 

ilyen például a terhelőerő, a behatoló szerszám formája, a hőmérséklet valamint a behatolás időtartama. A Shore 

keménységmérőben elhelyezett kijelző műszer méri a nyomólap felfekvő síkjából kiálló behatoló tű kiállási 

hosszát, azaz a vizsgálati kráter mélységét. Abban az esetben, ha skálával ellátott Shore-keménységmérőt 

használunk, akkor ott a skáláról közvetlenül a Shore-keménység olvasható le. Digitális mérőeszköz esetében a 

kijelzett érték a Shore-keménység. A behatolószerszám teljes (2,5mm) kiállásakor 100 értéket mutat a 

berendezés [4] [11] [26] [27] [28] [29] [30]. 

2. Berendezés bemutatása 

A Shore keménységmérők készülhetnek kézi vagy állványos kivitelben egyaránt. Ahogy már korábban említésre 

került a Shore keménységmérő műszer két feje esetében a mérőtű kialakításától függően az A jelűt lágyabb, míg 

a D jelűt keményebb polimerek esetében alkalmazzák. A mérés megkezdése előtt csatlakoztatni kell a megfelelő 

mérőfejet a készülékhez. Az összeszerelés után be kell kapcsolni a készüléket, majd a vizsgálandó mintára kell 
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helyezni. Az eredmény kiírása automatikusan történik és a kijelzőről leolvasható. A rendelkezésünkre álló 

berendezés esetében lehetőség van adott számú mérés átlagának meghatározására is. 

2.3. ábra - Shore S1 D típusú digitális keménységmérő [32] 
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3. Feladat 

A mérésvezető által kiadott vizsgálandó polimer minta 110°C-on tömegállandóságig történő szárítását követően 

meg kell határozni a minta Shore keménységét Shore S1 digitális keménységmérő segítségével (2.3. ábra). A 

keménységmérőhöz két féle mérőfejjel áll rendelkezésre azért, hogy a különböző keménységű polimereket 

ugyanazzal a műszerrel vizsgálni lehessen vizsgálni. A mérés leírását, mérési eredményeket pedig mérési 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. A mérésvezető által kiadott 

minta keménységének meghatározásához sorozatmérést kell végezni, minimum 5 párhuzamos méréssel. A 

kapott eredményeket az előzetesen elkészített mérési jegyzőkönyvben táblázatosan (2.2. Táblázat) kell rögzíteni. 

Ezt követően meg kell állapítani a vizsgált polimer keménységét, valamint a vizsgálati eredmények szórását 

amit szintén a jegyzőkönyvben fel kell tünteni [11]. 

2.2. táblázat - A Shore keménység mérés során feljegyzendő adatok 
 

Mérés sorszáma Polimer 

Shore keménysége 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

Átlag 
  

Szórás 
  

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

• Mérés tárgya 

• Mérés ideje 

• Mérést végezte 

• Alkalmazott mérőeszközök és készülékek (2.3. ábra alapján ) 

• A mérés leírása (a mérés elvének rövid összefoglalása, elvégzett feladat leírása) 

• Mérési eredmények 

5. Szakkifejezések 

keménység, statikus keménység, dinamikus keménység, Shore keménység, benyomódási mélység 
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3. fejezet - Sűrűség meghatározása 

1. Mérés elméleti háttere 

A szilárd anyagok tömeggel és térfogattal rendelkeznek. Mindkettő nagy pontossággal mérhető. A testek tömege 

nem, de térfogata hőmérséklet- és nyomásfüggő, ebből kifolyólag a testek sűrűsége is hőmérséklet- és 

nyomásfüggő. A hétköznapi emberek általában ezt nem érzékelik, a mérnökök számára azonban mindhárom 

jellemző igen fontos. Manapság, amikor a műanyagipari fejlesztések kapcsán az elsődleges igény a 

tömegcsökkentés, a sűrűségnek, ezáltal meghatározhatóságának igen fontos szerep jut. 

Definíció szerint sűrűségnek nevezzük a térfogategységben lévő tömör (pórusmentes), száraz anyag tömegét. 

Betűjele a görög ρ (rhó), mértékegysége kg/m3. A tömeg és a térfogat ismeretében egymás hányadosaként a 

sűrűség számítható (3.1. egyenlet): 
 

 (3.1) 

Testsűrűségen a vizsgálandó anyag tömegének és a geometriai méretéből számított térfogatának hányadosát 

értjük, azaz a pórusokkal együtt mért térfogategységnyi száraz test tömegét. Tömör test esetén a testsűrűség 

értéke megegyezik a valódi sűrűség értékével. Porózus szerkezet (pl. porok) esetében a testsűrűség mindig 

kisebb a sűrűségnél. A testsűrűség meghatározása tömeg- és térfogatmérésre vezethető vissza. A tömegmérés 

egyszerű, minden esetben végrehajtható. A nehézséget tulajdonképpen a test térfogatának meghatározása 

okozza. 

Gyakran használt mérőszám a fajtérfogat (v), ami a sűrűség reciproka (3.2. egyenlet), mértékegysége m3/kg. 
 

 
(3.2) 

Minden sűrűségmérésnél regisztrálnunk kell a nyomást és a hőmérsékletet is, mivel a térfogaton keresztül a 

sűrűség is hőmérséklet- és nyomásfüggő. 

A műanyagok fajlagos sűrűségét 23°C-on határozzák meg. Fajlagos sűrűség alatt a meghatározott térfogatú 

műanyag tömegének és az ugyanolyan térfogatú víz tömegének hányadosát értjük. A fajlagos sűrűség értékek 

mutatják a műanyagok legnagyobb előnyét a többi anyaghoz képest, nevezetesen a könnyű súlyt. Mivel ma 

valamennyi műanyagot ár/tömeg alapon értékesítenek, és nem ár/térfogat alapon, a fajlagos sűrűség 

meghatározásának jelentősége megnövekedett mind az értékesítés, mind pedig a termelés szabályozás területén. 

A sűrűség mérésére szolgáló eszközök három fő csoportba sorolhatók: 

• piknométerek 

• hidrosztatikai (Archimedes) -elven működő berendezések: hidrosztatikai mérlegek 

• egyéb fizikai elven működő mérőberendezések: elektromos, optikai… műszerek. 

Az eszközök által meghatározott mérési elvek alapján dolgozták ki a megfelelő szabványos vizsgálati 

módszereket (ISO 1183, illetve ASTM D792), amelyeknek alkalmazhatóságát és kidolgozását a vizsgálandó 

anyag formája is meghatározta. 

A hidrosztatikai módszerrel történő (test)sűrűség meghatározásakor a térfogatot úgy határozzuk meg, hogy 

megmérjük a testre ható erőt levegőben és vízben. A kettő különbsége a felhajtó erő, amelynek számértéke 

megegyezik a test térfogatával. 

A módszert egyszerűsége és gyorsasága miatt elterjedten alkalmazzák polimerek és kompozitok sűrűségének 

meghatározására, mert a méréshez az analitikai mérleg mellett egy speciális, a mérleg árához képest nem drága 

feltét szükséges csupán. 

Tulajdonképpen ez egy olyan mérleg, amelynek a tányérjához vékony drótszál segítségével speciális tartót 

függesztenek fel a minta mérőfolyadékba (elsősorban vízbe) történő bemerítéséhez [23°C±2°C (vagy 

27°C±2°C)]. A tartó alatt helyezkedik el a mérőfolyadékkal megtöltött edény (főzőpohár), amibe bele lehet 
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meríteni a mintát. A mérés során arra kell ügyelni, hogy a vizes edénybe való merítéskor a minta se a pohár 

falához, se az aljához ne érjen. Először a minta tömegét szárazon, levegőben mérjük (m1), majd a 

mérőfolyadékba (ρf) merítjük, és szintén megmérjük a tömegét (m2). A 3.3. egyenlettel számítható a sűrűség. 
 

 
(3.3) 

ahol m1 a tömegállandóságig szárított minta tömege levegőben g-ban, m2 a minta mérőfolyadékba merített 

tömege g-ban. 

A mai modern mérlegekkel a két tömeg mérése után rögtön megjelenik a kijelzőn a sűrűség értéke. 

Olyan anyagok esetében, amelyeknek a sűrűsége kisebb, mint a mérőfolyadék sűrűsége, a fentiekben ismertetett 

metódust alkalmazzuk egy kivétellel. A mintatartóhoz ólom vagy más nagy sűrűségű nehezéket rögzítünk, hogy 

a mérés során végig a mérőfolyadék szintje alatt maradjon. A sűrűséget pedig a 3.4. egyenlet szerint határozzuk 

meg. 
 

 
(3.4) 

ahol m1 a tömegállandóságig szárított minta tömege levegőben g-ban, m2 a nehezék mérőfolyadékba merített 

tömege g-ban, m3 a minta és a nehezék mérőfolyadékba merített tömege g-ban. 

A műanyagok sűrűségének nagyon pontos meghatározásához kifejlesztett sűrűséggradiens módszer azon 

alapul, hogy egy vizsgálati próbatest folyadékoszlopba merítésekor sűrűségkülönbség jön létre az ismert 

sűrűségű standard mintához képest. Több, kalibrált, precízen meghatározott sűrűségű üvegcsónakot merítenek a 

sűrűséggradiens csőbe, és addig hagyják az oszlopban süllyedni, amíg a sűrűsége az oldatéval meg nem egyezik. 

Ilyen, az oszlop mérési tartományába eső, különböző sűrűségű csónakok sorozatával lehet kalibrálni az 

oszlopot. A pozíció/csónak-sűrűség kapcsolatot olyan felbontással ábrázolják, hogy ±1mm pontossággal meg 

lehessen határozni az értékeket, és ez képezi a kalibrációs egyenest. Ha ismeretlen sűrűségű mintát helyezünk az 

oszlopba, az egyensúlyhoz tartozó helyzetnek a kalibráló egyeneshez való viszonyításával pontos sűrűségértéket 

kapunk. 

A sűrűséggradiens csövekben különböző típusú oldószereket alkalmaznak, amelyeket a 3.1. táblázat foglal 

össze. A műanyag, illetve kompozit típusa alapvetően befolyásolja a méréshez alkalmazható oldószert, 

amelynek kiválasztásával körültekintően kell eljárni. 

3.1. táblázat - Sűrűséggradiens csövekhez javasolt oldószerrendszerek és 

méréstartományuk 
 

oldószer rendszer sűrűségtartomány (g/cm3) 

metanol/benzil-alkohol 0,79-1,05 

izopropanol/víz 0,79-1,00 

izopropanol/dietilén-glikol 0,79-1,11 

etanol/szén-tetraklorid 0,79-1,59 

etanol/víz 0,79-1,00 

toluol/szén-tetraklorid 0,87-1,60 

víz/nátrium-bromid 1,00-1,41 

víz/kalcium-nitrát 1,00-1,60 
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oldószer rendszer sűrűségtartomány (g/cm3) 

cink-klorid/etanol/víz 0,79-1,70 

szén-tetraklorid/1,3-dibróm-propán 1,60-1,99 

1,3-dibróm-propán/etilén-bromid 1,99-2,18 

etilén-bromid/bromoform 2,18-2,89 

szén-tetraklorid/bromoform 1,60-2,89 

izopropanol/metil-glikol-acetát 0,79-1,00 

2. Berendezés bemutatása 

Piknométerrel (3.1. ábra) gyorsan lehet porok vagy szabályos geometriával nem rendelkező minták (pl. 

granulátumok) sűrűségét meghatározni. A valódi sűrűség meghatározásához a vizsgálandó anyagnak 

pórusmentesnek kell lennie. 

3.1. ábra - Sűrűségméréshez alkalmazott piknométer vázlata (1. csőtoldat; 2. szintjel; 3. 

próbatest; 4. mérleg; 5. üvegedény; 6. desztillált víz) 
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A méréshez általában desztillált vizet használunk mérőfolyadékként. Olyan esetekben azonban, amikor a víz a 

mérendő anyaggal pl. kémiai reakcióba lép (cement, gipsz, mész), valamilyen közömbös folyadékot, pl. 

izopropil-alkoholt használunk. 

Granulátumok sűrűségének meghatározása tulajdonképpen a szabálytalan alakú test sűrűségének 

meghatározására vezethető vissza, ez esetben a térfogat meghatározását a test által kiszorított folyadék 

térfogatának mérésére vezetjük vissza. 

3. Feladat 

A laboratóriumi gyakorlat során különböző polimerek, illetve szálerősített kompozitok sűrűségének 

piknométerrel történő meghatározása a feladat. 

A sűrűségmérés kivitelezése során a következő leírás szerint járunk el: 

A kiszárított, üres, lehetőleg hőmérős piknométer tömegét analitikai mérlegen négy tizedes pontossággal 

lemérjük (m1). A kiszárított anyagból 1-5g mennyiséget töltünk a lemért piknométerbe, majd a piknométer és az 

anyag együttes tömegét lemérjük (m2). A bemért minta tömege (mm) tehát: mm=m2-m1 (g). A bemért anyagot 

tartalmazó piknométert fél magasságáig feltöltjük a mérőfolyadékkal. Az anyaghoz tapadó levegő eltávolítására 

a piknométert vákuum exszikátorba helyezzük és felváltva vákuum, illetve légköri nyomás alatt tartjuk 

mindaddig, amíg a légbuborékok távozása megszűnik. Ezután a piknométert a mérőfolyadékkal (ρf) óvatosan, az 

anyag felrázása nélkül feltöltjük, majd belehelyezzük a hőmérőt. Megfelelő termosztálás [23°C±0,5°C (vagy 

27°C±0,5°C)] után lemérjük a piknométer, az anyag és a mérőfolyadék együttes tömegét (m3). Ezt követően a 

piknométert kiürítjük, kitisztítjuk, mérőfolyadékkal feltöltjük, és az előbbivel megegyező hőmérsékleten mérjük 

a piknométer és a mérőfolyadék együttes tömegét (m4). 
 

minta sorszáma minta jele m1, g 
m2, g 

m3, g m4, g 

            

            

            

            

A mérési adatokból az anyag sűrűségét g/cm3 egységben az alábbiak szerint (3.5. egyenlet) számoljuk: 
 

 
(3.5) 

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell egy címlapot, amelyen szerepel a mérés címe, a mérést végző(k) neve, a 

mérést vezető oktató neve és a mérés ideje. 

A jegyzőkönyvben röviden ismertetni kell a mérés elméleti hátterét, illetve a mérés célját, azaz az elvégzendő 

feladatot (milyen típusú minták sűrűségét határozzuk meg, és a mintaszámot). Ezen kívül valamennyi mérési 

adatot fel kell tüntetni a 3. pontban bemutatott táblázatnak megfelelő formátumban. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell továbbá valamennyi számított adatot és a számítások során alkalmazott egyenleteket a 

megfelelő mértékegységekkel együtt. 

Mivel minden különböző összetételű mintából három párhuzamos mérést végzünk, mérési eredményként ezek 

átlagát kell megadni, és a szórás értékét is ki kell számítani. 
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4. fejezet - Nedvességtartalom 
meghatározása 

1. Mérés elméleti háttere 

Mivel a nedvességtartalom jelentősen befolyásolja a mechanikai, elektromos és optikai tulajdonságokat, a 

nedvességtartalom meghatározása fontos. A vízfelvétel nagysága nagymértékben függ a polimer típusától és a 

termék végső összetételétől (4.1. táblázat). Például azok az anyagok, amelyek csak hidrogént és szenet 

tartalmaznak, mint pl. a polietilén és a polisztirol, vízállóak, viszont azok a polimerek, amelyek oxigént és 

hidroxil-csoportot tartalmaznak jelentős mennyiségű vizet képesek felvenni. A műanyagok 

nedvességtartalmának meghatározása viszonylag egyszerű. Mindössze két berendezés szükséges hozzá: egy 

analitikai mérleg és egy szárítószekrény, amelyekkel meghatározzuk a minta tömegét szárítás előtt és szárítás 

után. 

4.1. táblázat - Műanyagok vízfelvétele 
 

műanyagok vízfelvétel, % 

ABS 0,20-0,45 

acetál 0,22-0,25 

alkid 0,50-0,25 

akril 0,30-0,40 

cellulóz-acetát 2,00-7,00 

epoxi 0,08-0,15 

PA6 1,30-1,90 

PA66 1,50-2,00 

PA610 0,40 

PA612 1,50 

PA11 1,10 

PC 0,15-0,35 

PET 0,8-0,38 

PE 0,01 

PP 0,01 

PS 0,03-0,06 

SAN 0,20-0,30 
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műanyagok vízfelvétel, % 

PVC 0,07-0,75 

2. Feladat 

A laboratóriumi gyakorlat során különböző polimerek, illetve szálerősített kompozitok nedvességtartalmának 

meghatározása a feladat. 

A nedvességtartalom mérés kivitelezése során a következő leírás szerint járunk el: 

A nedvességtartalom meghatározása előtt lemérjük a főzőpohár/Petri-csésze tömegét üresen, majd bemérünk 1-

2g tömegű vizsgálandó mintát. Bekapcsoljuk a szárítószekrényt, hőmérsékletét a megadott értékre (105°C) 

állítjuk, és elindítjuk a felfűtést a megadott hőmérsékletprogram szerint. A beállított hőmérséklet elérése után a 

szárítószekrénybe helyezzük a mintá(ka)t, majd tömegállandóságig 105°C-on tartjuk. A vizsgálat idejének 

letelte után kikapcsoljuk a szárítószekrényt, a mintákat exszikkátorba helyezzük, és megvárjuk, amíg 

szobahőmérsékletűre hűlnek. Ezt követően az analitikai mérlegen újból megmérjük a minta tömegét. A maradék 

tömegéből számítjuk a minta nedvességtartalmát. Minden mintából három párhuzamost mérünk. 
 

minta sorszáma 
minta jele mfőzőpohár, g mfőzőpohár+minta (szárítás előtt), 

g 
mfőzőpohár+minta (szárítás után), 

g 

          

          

          

          

A minta nedvességtartalmát az alábbi egyenlettel számíthatjuk: 
 

 
(4.1) 

3. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell egy címlapot, amelyen szerepel a mérés címe, a mérést végző(k) neve, a 

mérést vezető oktató neve és a mérés ideje. 

A jegyzőkönyvben röviden ismertetni kell a mérés elméleti hátterét, illetve a mérés célját, azaz az elvégzendő 

feladatot (milyen típusú minták nedvességtartalmát határozzuk meg, és a mintaszámot). Ezen kívül valamennyi 

mérési adatot fel kell tüntetni a 3. pontban bemutatott táblázatnak megfelelő formátumban. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell továbbá valamennyi számított adatot és a számítások során alkalmazott egyenleteket a 

megfelelő mértékegységekkel együtt. 

Mivel minden különböző összetételű mintából három párhuzamos mérést végzünk, mérési eredményként ezek 

átlagát kell megadni, és a szórás értékét is ki kell számítani. 
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5. fejezet - Hamutartalom 
meghatározása 

1. Mérés elméleti háttere 

A hamutartalom meghatározásának elsősorban a szálerősített és a töltőanyagot tartalmazó kompozitok esetében 

van jelentősége, de fontos szerepe van akkor is, ha ismeretlen összetételű polimert kell minősítenünk. 

A kompozitok mechanikai tulajdonságait, feldolgozási jellemzőit nagymértékben befolyásolja a szál- és/vagy 

töltőanyag-tartalom. Ezt meghatározni szabványos módon háromféleképpen lehet. 

• közvetlen kalcinálás (A módszer), ami a szerves anyag (pl. polimer mátrix) elégetését, és a maradék 

tömegállandóságig történő hevítését jelenti; 

• szulfátozás utáni kalcinálás, amelyet kétféle eljárással is lehet kivitelezni: 

• elégetés utáni kénsavas kezelés (B módszer), 

• elégetés előtti kénsavas kezelés (C módszer). 

Az elégetés utáni kénsavas kezelés azt jelenti, hogy a szerves anyagot elégetjük, majd a szervetlen maradékot 

szulfátokká alakítjuk át tömény kénsavval. Ez utóbbi maradékot, amelyet szulfáthamunak is neveznek, magas 

hőmérsékleten tömegállandóságig hevítjük. 

Az elégetés előtti kénsavas kezelés során a vizsgálandó mintát a tömény kénsavval együtt addig hevítjük, amíg a 

szerves anyag füstöl és elég, majd a maradékot magas hőmérsékleten tömegállandóságig hevítjük. Ezt a 

módszert akkor lehet alkalmazni, ha az illő komponensek, pl. fémhalogenidek a szerves anyag elégetése során el 

tudnak párologni. 

A hamutartalom mérése során a kalcinálást több különböző hőmérsékleten lehet végezni 600°C-on, 750°C-on, 

850°C-on vagy 950°C-on. 

1.1. Közvetlen kalcinálás (A módszer) 

A közvetlen kalcináláshoz előkészítjük a tégelyt a kemencében vizsgálati hőmérsékleten tömegállandóságig 

végzett hevítéssel. Hagyjuk szobahőmérsékletre hűlni az exszikátorban 1 órán keresztül, vagy a 

szobahőmérséklet eléréséig, és megmérjük analitikai mérlegen 0,1mg pontossággal. Ezt követően a tárázott 

mérőedénybe tesszük az előszárított vagy ismert illóanyag-tartalmú vizsgálati adagot, amely 5–50mg hamunak 

felel meg. Ismételten megmérjük a mintát 0,1 mg-os vagy a vizsgálati adagra vonatkoztatott 0,1%-os 

pontossággal. Ha a tégely elegendően nagy a teljes 5–50mg hamunak megfelelő vizsgálati minta befogadására, 

akkor ez a mennyiség közvetlenül a tégelybe helyezhető, és abban mérhető. 

A vizsgálati mintából annyit teszünk a tégelybe, hogy az félig megtöltse azt. A tégelyt közvetlenül az égővel 

vagy más megfelelő hevítő eszközzel hevítjük, hogy az elégetés lassú legyen. Az elégés ne legyen túl heves, 

hogy elkerüljük a hamurészecskék veszteségét! 

Lehűtjük, és hozzáadunk még a vizsgálati mintából, és megismételjük az előbbiekben ismertetett műveleteket 

addig, amíg a teljes vizsgálati adag el nem égett. A tégelyt az előírt hőmérsékletre felhevített kemencébe 

helyezzük, és 30 percig kalcináljuk. 

A tégelyt az exszikátorba helyezzük, és hagyjuk lehűlni 1 órán keresztül vagy amíg a szobahőmérsékletet el nem 

éri, és megmérjük az analitikai mérlegen 0,1 mg pontossággal. Újra ugyanolyan feltételek mellett kalcináljuk a 

mintát a tömegállandóság eléréséig, azaz, amíg a két egymást követő mérés eredménye nem tér el egymástól 0,5 

mg-nál többel. 

1.2. Az elégetés utáni kénsavas kezelést követő kalcinálás (B 
módszer) 



 Hamutartalom meghatározása  

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az előző vizsgálati módszernél előírtak szerint végezzük a mérést. A lehűlés után egy megfelelő térfogatú 

pipettából csepegtetéssel a maradékhoz adjuk a kénsavoldatot, hogy azt teljesen átnedvesítse, és addig hevítjük, 

amíg a füstölgés meg nem szűnik. Ha a lehűtés után elszenesedett mintanyomok maradnak, akkor hozzáadunk 

1–5 csepp ammóniumnitrát-oldatot és hevítjük, amíg a fehér füstök keletkezése meg nem szűnik. Azért, hogy az 

előző lépésben keletkezett fémoxidokat szulfátokká visszaalakítsuk, körülbelül 5 csepp koncentrált kénsavat 

adunk hozzá és addig hevítjük, amíg a fehér füstök már nem keletkeznek tovább. Kerüljük el a heves forrást 

vagy a túlzott füstképződéssel járó hamuveszteséget! Lehűlés után a tégelybe 1–2g szilárd ammónium-

karbonátot teszünk és hevítjük, amíg a füstölgés meg nem szűnik. Ezután a tégelyt az előírt hőmérsékletre 

felhevített kemencébe helyezzük. 

1.3. Az elégetés előtti kénsavas kezelést követő kalcinálás (C 
módszer) 

Ezt a módszert sohasem használjuk szilikonokhoz vagy fluortartalmú polimerekhez. A tégelybe a vizsgálati 

mintából annyit teszünk, hogy félig megtöltse azt. Pipettával elegendő mennyiségű tömény kénsavat adunk a 

mintához, hogy teljesen megnedvesítse a mintát. Óraüveggel lefedjük a tégelyt. A tégelyt közvetlenül a gázégőn 

kis lánggal hevítjük, amíg a szerves anyag elkezd bomlani. A hevítést óvatosan folytatjuk, úgy állítva be az 

óraüveget, hogy a sav gőzei eltávozhassanak, és hamu nem vesszen el. 

Az olyan műanyagoknál, amelyek hajlamosak hamuvesztésre, a tégelyt a tartalmával együtt tűzálló anyagból 

(például kerámiaszálból) készült lyukas lapra helyezzük, és csak olyan kis lánggal hevítsük, hogy a szerves 

anyag inkább elhamvadjon, semmint elégjen. Ha a tégelyben lévő kiindulási minta nem elegendő ahhoz, hogy 

elfogadható tömegű hamut szolgáltasson, akkor hagyjuk a tégelyt lehűlni, és hozzáadunk még a vizsgálati 

mintából, és megismételjük az előzőekben leírt műveleteket, amíg a teljes vizsgálati minta el nem égett. 

Eltávolítjuk az óraüveget, és közben meggyőződünk arról, hogy nem tapadnak hozzá szilárd részecskék. Olyan 

esetekben, ahol a kénsav hajlamos a tégely peremén túl kúszni, vagy ahol az óvintézkedések ellenére, egy kevés 

vizsgálati minta hajlamos arra, hogy a heves reakció miatt elvesszen (különösen PVC esetében) a tömény 

kénsavat helyettesíthetjük tömény ecetsav és kénsav keverékével. 

2. Berendezés bemutatása 

A hamutartalom meghatározásához a minta tömegét kell ismernünk a kalcinálás előtt és után. Ehhez négy 

tizedes pontosságú analitikai mérlegre, izzító tégelyre, valamint izzítókemencére (5.1. ábra) van szükségünk. 

5.1. ábra - Hamutartalom meghatározása izzító kemencében 
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3. Feladat 

A laboratóriumi gyakorlat során különböző polimerek, illetve szálerősített kompozitok hamutartalmának 

meghatározása a feladat. 

A hamutartalom mérés kivitelezése során a következő leírás szerint járunk el: 

A vizsgálati mintából olyan mennyiséget veszünk, amely 5–50 mg hamu képződéséhez elégséges. Ha a hamu 

várható mennyisége ismeretlen, akkor előzetes meghatározást végzünk. Az igen kevés hamut adó műanyagok 

esetében nagyobb vizsgálati adagok szükségesek. A mérés megkezdése előtt a mintát 110°C-on 

tömegállandóságig kell szárítani. A minta eredeti tömege és a tömegállandóságig szárított minta tömege közötti 

különbség adja a minta nedvességtartalmát. 

A kalcinálást tömegállandóságig kell folytatni, de a kalcinálás időtartama a kemencében az előírt hőmérsékleten 

ne haladja meg a 3 órát. A kalcinálási hőmérséklet kiválasztása és a szulfátozási módszer alkalmazása függ a 

műanyag természetétől és az adalékanyagoktól, amelyeket tartalmazhat. Ha választani lehet a különböző 

feltételek közül, azokat kell választani, amelyek lehetővé teszik a tömegállandóság elérését kevesebb, mint 3 óra 

alatt. A magasabb hőmérséklet vagy a szulfátozás alkalmazása általában lerövidíti a kalcinálás időtartamát. 

Hacsak nem szükségesek más hőmérsékletek különleges műszaki vagy kereskedelmi okok miatt, a következő 

értékek használatosak: (600 ± 25) °C, (750 ± 50) °C, (850 ± 50) °C, (950 ± 50) °C. 

A hamutartalom meghatározása előtt lemérjük az izzító tégely tömegét üresen, majd bemérünk 1-2g tömegű 

vizsgálandó mintát. Bekapcsoljuk az izzító kemencét, hőmérsékletét a megadott értékre (800°C) állítjuk, és 

elindítjuk a felfűtést a megadott hőmérsékletprogram szerint. A beállított hőmérséklet elérése után a kemencébe 

helyezzük a mintá(ka)t, majd 1 órán keresztül 800°C-on tartjuk. A vizsgálat idejének letelte után kikapcsoljuk a 

kemencét, a mintákat exszikkátorba helyezzük, és megvárjuk, amíg szobahőmérsékletűre hűlnek. Ezt követően 

az analitikai mérlegen újból megmérjük a minta tömegét. A maradék tömegéből számítjuk a minta 

hamutartalmát. Minden mintából három párhuzamost mérünk. 
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minta sorszáma minta jele mizzító tégely, g mizzító tégely+minta (izzítás előtt), 

g 
mizzító tégely+minta(izzítás után), 

g 

          

          

          

          

A minta hamutartalmát az alábbi (5.1.) egyenlettel számíthatjuk: 
 

 
(5.1) 

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell egy címlapot, amelyen szerepel a mérés címe, a mérést végző(k) neve, a 

mérést vezető oktató neve és a mérés ideje. 

A jegyzőkönyvben röviden ismertetni kell a mérés elméleti hátterét, illetve a mérés célját, azaz az elvégzendő 

feladatot (milyen típusú minták hamutartalmát határozzuk meg, és a mintaszámot). Ezen kívül valamennyi 

mérési adatot fel kell tüntetni az 5.3. pontban bemutatott táblázatnak megfelelő formátumban. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá valamennyi számított adatot és a számítások során alkalmazott 

egyenleteket a megfelelő mértékegységekkel együtt. 

Mivel minden különböző összetételű mintából három párhuzamos mérést végzünk, mérési eredményként ezek 

átlagát kell megadni, és a szórás értékét is ki kell számítani. 
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6. fejezet - Charpy féle ütővizsgálat 

1. Mérés elméleti háttere 

Az erőszakos törés lassú, statikus vagy gyors dinamikus igénybevétel, mechanikai túlterhelés hatására jön létre. 

A szerkezeti anyagokat felhasználásuk, alkalmazásuk során érhetik törést előidéző erőhatások. A dinamikus 

anyagvizsgálati módszerek a törést okozó igénybevételeket modellezik. Ezek a módszerek adott szerkezeti 

anyag szívósságát határozzák meg. Ezek a vizsgálatokat leggyakrabban ütőszilárdság mérésére alkalmas 

berendezésekkel végzik és az energia elnyelő képességüket mérik. A szerkezeti anyagok esetében elmondható, 

hogy annak az anyagnak nagyobb a szívóssága, amelynek magasabb az ütési energiája. A szerkezeti anyagok 

töréssel szembeni viselkedése, vagy a nagy sebességgel rájuk irányuló törésnek való ellenállásuk nem más, mint 

az úgynevezett ütőszilárdságuk. A polimerek szívóssága mögött álló elmélet meglehetősen nehéz és bonyolult 

[1] [11] [12]. 

Az ütési igénybevétel során bekövetkező repedés a legtöbb polimer esetében a felületén keletkezik. A repedést 

kiváltó energia az úgynevezett ütési energia. Abban az esetben, ha az energia megegyezik az repedést kiváltó 

energiával, a repedés továbbterjed. A szerkezeti anyag teljes károsodása akkor következik be, amikor a terhelés 

meghaladja repedés továbbterjedéséhez szükséges energiát. Az ütés tulajdonságok esetében használt néhány 

fogalomat a 5.1. táblázat foglalja össze [13]. 

6.1. táblázat - Az ütés tulajdonságok esetében használt néhány fogalom [11] [22] 
 

Fogalmak Meghatározás 

Rideg törés Ez olyan törést jelent, melynek során a szerkezeti 

anyag törése megnyúlás nélkül következik be. 

Gyenge törés Olyan kicsi repedés jön létre, hogy a szerkezeti anyag 

nem veszíti el sem alakját sem pedig integritását. 

Rideg anyagok képlékenyen nem alakíthatók, a törés körülményeitől (pl. a hőmérséklettől) függetlenül mindig 

ridegen törnek. Ilyen anyagok például az öntvények, az üveg, vagy a kerámia. Azonban vannak olyan 

körülmények (például a nagyon alacsony hőmérsékleten) amikor a jól alakítható és szívósan viselkedő anyagok 

is ridegen törhetnek, ridegen viselkedést mutatnak. A körülmények változásából adódó ridegséget az anyagok 

rideg viselkedésének nevezik. Meg kell határozni fontos meghatározni a szerkezeti anyagok rideg viselkedését. 

Erre alkalmazható például a különböző hőmérsékleten végzett Charpy-féle ütővizsgálat. Átmeneti 

hőmérsékletnek nevezzük azt a hőmérsékletet, amely fölött az anyag szívósan, alatta ridegen viselkedik Minél 

kisebb egy szerkezeti anyag átmeneti hőmérséklete, annál inkább alkalmazható a hidegben üzemelő szerkezeti 

anyagok készítésére. A szívós törést nagy, képlékeny alakváltozás előzi meg és inhomogenitásból vagy 

anyaghibából indul ki. Rideg töréskor előzetes alakváltozás nélkül az elváló felületek mentén hirtelen és 

egyszerre felszakadnak a kémiai kötések [15]. 

Az ütőmunka vagy fajlagos ütőmunka értéke csak a szívósan viselkedő anyagok összehasonlítására használható. 

A katasztrófák hívták fel a figyelmet arra, hogy az előírt anyagjellemzőkkel (szakítószilárdsággal, 

folyáshatárral) rendelkező szerkezetek, gépalkatrészek (pl. hidak, hajók, tartályok, tengelyek) különböző 

tényezők hatására mégis károsodhatnak, törhetnek. Az egyik ilyen külső tényező lehet például a hőmérséklet is 

[15]. 

2. Berendezés bemutatása 

A klasszikus mechanikus ütőszilárdság mérésére alkalmas berendezések a gravitációs erőtér segítségével 

működnek. A kalapács körmozgást végez, amely kezdetben gyorsul majd a törést követően lassul. A vizsgálat 

kezdetekor elengedet, magasan a forgáspont felett rögzített kalapács esés közben mozgási energiával 

rendelkezik és ezzel az energiával töri el a mozgáspályája legalsó pontjában elhelyezett vizsgálandó próbatestet. 

A kalapácsot egy meghatározott helyzeti energiával rendelkező felső pontból kell elindítani. Az energia-változás 

adja a törési munkát. A lecsökkent mozgási energia ismét helyzeti energiává alakul és h1 magasságig lendül. A 
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vizsgálat mérőszáma pedig nem más, mint a kalapács ütés előtti és ütés utáni helyzeti energiájának különbsége, 

mértékegysége pedig J [1] [11]. 

A vizsgálandó próbatestek lehetnek bemetszettek illetve bemetszetlenek. A bemetszés alakja szerint lehet U 

alakú, vagy V alakú. Ennek megfelelően a vizsgálat mérőszámának jele KU, illetve KV. 
 

 (6.1) 
 

 (6.2) 

A szabvány által meghatározott normál próbatest 55mm hosszú, 10 mm élhosszúságú, négyzetes 

keresztmetszetű kell legyen. A bemetszést a próbatest közepén kell a kialakítani. A bemetszés lehet V-

bemetszés, amely 45°-os bemetszési szöggel, 2 mm-es bemetszési mélységgel és 0,25 mm-es lekerekítési 

sugárral rendelkezik. Ha a vizsgálandó anyagból nem lehets az említett méretű próbatestet kivágni, akkor 

kisméretű próbatestet kell kimunkálni (7,5 vagy 5 mm széles). Manapság az ütőszilárdság mérésére alkalmas 

berendezések esetében az ütőmunka közvetlenül leolvasható [24]. 

Szélesebb körben alkalmazott ütőszilárdság mérésére alkalmas módszer a Charpy illetve az Izod módszer. Ez a 

két módszer a minta befogásától és a feszültség alkalmazásától különbözik egymástól. Izod vizsgálati 

módszernél a vizsgálandó próbatest befogott rúdként van és befogástól meghatározott távolságban, az ütés 

középpontjában törik el [22]. 

6.1. ábra - Egy Charpy ütőszilárdság vizsgálat alkalmas berendezés [23] 

 

A Charpy vizsgálati módszer esetében a vizsgálandó próbatest rúdként van megtámasztva. Az inga egyetlen 

lendülésével törik el, az ütés vonala a két megtámasztás között középpontosan helyezkedik el [22]. 

A Charpy vizsgálat tehát a próbatest eltöréséhez szükséges energiamennyiség J-ban történő meghatározásán 

alapul. A mérés során ismert az inga maximális helyzeti energiája, az alkalmazott kalapács súlyával, az ejtés 

magasságával kapcsolatban van. A kalapács ejtésének magassága függ az indítás szögétől. Emiatt a vizsgált 

minta eltöréséhez szükséges elnyelt energia abból a szögből meghatározható amilyen magasra emelkedik a 

kalapácsot az ütközés után. Ezt az értéket más paraméterek is befolyásolják (például a kar rezgése, a kar 

szerkezete, az egyes mozgó részek közötti súrlódás, aerodinamikai súrlódás stb.). A mérések 

összehasonlíthatósága miatt a zavaró tényezőket a szabvány előírásainak megfelelő tűrésen belül kell tartani. A 

törés során elnyelt energia három alapvető szakaszra bontható: 

• A repedés elindításhoz szükséges energia 

• A repedés továbbterjesztéséhez felhasznált energia 

• A minta teljes szétválásához szükséges energia. 
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Egyes berendezések ezeket az energiákat nem képesek a fenti három szakaszra bontani, így a mérés során a 

három energia összegét jeleníti meg [1] [22]. 

A vizsgálat során használt berendezés kalapácsa hengeres száron függ. A szár jól csapágyazott tengelyen forog. 

A kalapácsot nem lehet teljesen körbefordítani (csak lengésre képes). A berendezés a legtöbb esetben úgy van 

kialakítva, hogy kalapács az alsó holtponton fékezhető és a törést követően a lengés csillapítható (6.2. ábra). A 

polimerek esetében használt berendezés kisebb méretű mint a fémek esetében alkalmazott. Az ütőmű ütési 

energiája kalapács cserével változtatható. Az ütésre használt lengőkalapács kiindulási helyzetében egy retesszel 

rögzíthető, aminek oldásával a kalapács körív pályát ír le. A próbatestet ennek a körívpályának a legalsó 

pontjában megtalálható támaszra kell helyezni. A próbatestet a kalapács mozgási energiájának maximumához 

helyezik, ahol a helyzeti energiája a legkisebb. A nem rögzített próbatestet (Charpy esetében) a retesz kioldása 

után a nagy sebességgel mozgó kalapács a bemetszéssel ellentétes oldalon éri [11]. 

6.2. ábra - Charpy-féle ütőszilárdság sematikus ábrája [25] 

 

3. Feladat 

1. Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e telepítve, illetve biztonságosan van-e csatlakoztatva. 

2. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a berendezés és részei jó állapotban és megfelelő helyzetben vannak. 

3. Nyomja meg, hogy a be állásba kerüljön (feszültség alá helyezés). 

4. Állítsa be a készülék kijelzőjén megjelenítendő, a program által használt nyelvet. 

5. Válassza ki a vizsgálat során használt mértékegység rendszert. 

6. Ellenőrizze, hogy készülék érzékeli-e a kalapácsot. 

7. A rendszer stabilitása érdekében hagyjon 15 perc melegedési időt a berendezésnek. 

8. Állítsa be a megfelelő vizsgálati paramétereket (például megfelelő kalapács, stb.) a mérésvezető által 

meghatározott mérési program szerint. 

9. Helyezze el a mérésvezető által kiadott vizsgálandó fröccsöntött próbatestet a minta tartóba. 

10. Emelje fel a kalapácsot és rögzítse a függőlegeshez képest 150° megtartó rögzítő csaphoz. 

11. Ellenőrizze, hogy nincs semmi a kalapács mozgási útvonalában. 

12. Zárja le a védőburkolatot. 
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13. A megfelelő módon indítsa el a vizsgálatot, vagyis a berendezésen található kioldó gomb segítségével 

manuálisan oldja ki a kalapácsot. 

14. Az üres kalapács lengését követően a kijelzőn automatikusan megjelenik az elfogyasztott energia. 

15. A berendezésről olvassa le a töréshez szükséges energiát, majd számítsa ki a Charpy-féle 

ütőszilárdságot. 

16. Az ütést követően kalapács lengését fékezze le. 

17. A mérési és számolási eredményeket táblázatos formában rögzítse a mérési jegyzőkönyvben. 

A 6. pontban vázolt vizsgálati paraméterek beállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy pontos eredményeket kapjunk 

a vizsgálat végén. Ilyen paraméter lehet az energia, sebesség, energia veszteség (a kalapács üres lengése során 

szétszórt energia), a szög (a kalapács ejtési szöge, amely 1-150° között változhat), a vizsgálandó minta szélesség 

és vastagsága. 

7. Táblázat 

6.2. táblázat - Az ütőszilárdság vizsgálat során feljegyzendő és számítandó adatok 
 

Próbatestek 

sorszáma 
Próbatest szélessége 

(mm) 

Próbatest 

vastagsága 

(mm) 

A törés során 

elnyelt energia 

(J) 

Charpy-féle 

ütőszilárdság 

(kJ/m2) 

1. 
        

2. 
        

3. 
        

4. 
        

5. 
        

Átlag 
        

Szórás 
        

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

• Mérés tárgya 

• Mérés ideje 

• Mérést végezte 

• Alkalmazott mérőeszközök és készülékek 

• A mérés leírása (berendezés vázlatos rajza 6.2. ábra alapján, mérési elv, elvégzett feladat leírása) 

• Mérési eredmények 

5. Szakkifejezések 

energia, ejtőmagasság, törési munka, kalapács, ütőszilárdság, Charpy ütőszilárdság 
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7. fejezet - Ellenállásmérés 

1. Mérés elméleti háttere 

A kereskedelmi polimerek általában nagyon jó elektromos szigetelők. Az elektromos tulajdonságok 

megváltozhatnak a környezeti paraméterek (például a nedvesség és/vagy a hőmérséklet) változásával. 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az úgynevezett vezető, vagy valamilyen módon vezetővé tett 

polimerek, illetve polimer kompozitok. Az elektromosan vezető (ECP) polimerek hasonlóképpen viselkednek, 

mint a fémek, így az eredetileg fémből, üvegből vagy kerámiából készített tárgyak helyett használhatják őket. 

Vezetőképességük vizsgálata előtt néhány fontos fogalmomról (például elektromos áram, áramerősség, 

elektromos ellenállás, stb.) azonban szót kell ejteni [9] [38] [48] [49] [50] [51]. 

Az elektromos áramot az elektromos potenciálkülönbség hatására elmozduló elektronok idézik elő anélkül, 

hogy a vezető anyagban kémiai változás következne be. A fémek szabad elektronokkal rendelkeznek, így 

alkalmasak az elektromos áram vezetésére. A polimer molekulák szerkezetében nincsenek ilyen szabad 

elektronok, és így nem teszik lehetővé az elektronok áramlását, emiatt a polimerek szigetelők [48] [49] [50] 

[51]. 

Általánosan megfogalmazva, elektromos áram minden töltésmozgás. Gyakorlatban a töltéshordozók rendezett 

mozgását nevezzük elektromos áramnak. Az elektromos áramerősség az adott keresztmetszeten áthaladó összes 

töltésmennyiség és a közben eltelt idő hányadosával jellemzett fizikai mennyiség (jele: I; mértékegysége amper, 

amelynek jele A). Az áramerősség (az átáramlott töltés és az átáramlási idő hányadosa) az alábbi összefüggéssel 

határozható meg [48] [49] [50] [51]: 
 

 
(7.1) 

ahol Q az elektromos töltés (mértékegysége Coulomb), t az idő (mértékegysége másodperc). Az áramerősség 

mutatja, hogy a vezető keresztmetszetén egységnyi idő alatt mekkora töltésmennyiség áramlik át. Az 

elektromos töltés (villamos töltés) az anyag alapvető tulajdonsága, akárcsak a tömeg, egyes elemi részecskék 

jellemzője. Pozitív és negatív elektromos töltés létezik. [48] [49] [50] [51]. 

Létezik úgynevezett egyenáram, illetve váltóáram. Akkor beszélünk egyenáramról (Direct Current/DC), ha az 

áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben, de egyazon irányban haladnak. A váltó áram 

(Alternating Current/AC) olyan elektromos áram, amelynek erőssége és iránya periodikusan változik [48] [49] 

[50] [51]. 

Az elektromos tér egy adott pontjához viszonyított munkavégző képességet potenciálnak, két pont munkavégző 

képességének különbségét potenciálkülönbségnek vagy feszültségnek nevezik. Az elektromos feszültség vagy 

potenciálkülönbség jele: U, mértékegysége a volt (V) [48] [49] [50] [51]. 

Az elektromos ellenállás mértéke azt jelzi, hogy mekkora munkát kell végeznie az elektromos térnek, amíg egy 

adott tárgyon egy egységnyi elektront áramoltat. Azért keletkezik az egyenáramú ellenállás, mert a töltést 

hordozó részecskék ütköznek az adott anyag atomjaival. Az ellenállás jele: R, mértékegysége az ohm (Ω) [48] 

[49] [50] [51]. 

A vezetők a töltések mozgásával szemben ellenállást fejtenek ki: 
 

 
(7.2) 

ahol l a vezető hossza, A (mm2) a keresztmetszete és ρ a vezető fajlagos ellenállása [48] [49] [50] [51]. 

Fajlagos térfogati ellenálláson az 1 cm élhosszúságú kocka két szemben fekvő lapja között mérhető ellenállást 

értjük, ha áram csak az anyag belsejében folyik és a tér homogén. A mértékegység általában ohm/cm3. Ohm-

törvénye kimondja, hogy a feszültség (V) és az áramerősség (A) hányadosa egyenlő az ellenállással (ohm) vagy 

V / I = R. A műanyagok általában természetesen jó szigetelők és nagyon nagy az ellenállásuk. A fajlagos 

térfogati ellenállás változhat a hőmérséklettel, valamint befolyásolja a nedvesség vagy páratartalom [48] [49] 

[50] [51]. 
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Felületi ellenálláson a szabvány szerint a szigetelőanyagra fektetett 2 db 100 mm hosszúságú egymástól 10 mm 

távolságra levő párhuzamos elektród között mért ellenállásértéket értjük. A felületi ellenállás nem egyértelmű 

anyagi jellemző, ugyanis semmilyen elektródelrendezéssel nem tudjuk kiküszöbölni, hogy a felületen kívül az 

anyag belsejében áram folyjon. A külső tényezők igen nagy mértékben befolyásolják a felületi ellenállást. 

Erősen függ az anyag hőmérsékletétől, a felület állapotától, tisztaságától, a környező levegő 

nedvességtartalmáról. Emiatt csak alaposan megtisztított, száraz felületen lehet mérni a levegő 65 ± 5% relatív 

nedvességtartalma mellett. Ohm törvénye szerint a felületi ellenállás az az érték, amely megmutatja, hogy az 

anyag felülete mennyire áll ellen az elektromos áramnak [48] [49] [50] [51]. 

7.1. ábra - Felületi ellenállás mérése [48] [49] [50] [51] 

 

A dielektromos állandó mértéke megmutatja, hogy egy anyagra ható feszültség hatására tárolt elektromos 

energia milyen méretékben változik a vákuumhoz képest. Több módszerrel meghatározható egy anyag 

dielektromos állandója. A legegyszerűbb a kapacitás mérésén alapul. A kapacitásmérésen alapuló mérés során 

kondenzátort töltenek fel ismert feszültségre, majd annak töltését galvanométerrel határozzák meg. A 

kondenzátor méreteinek ismeretében a kapacitás értékéből számítják a dielektromos állandót. Az állandó U 

feszültségre töltött kondenzátor töltése a levegővel (vákuummal) kitöltött esetben mérhető Q0-hoz képest a 

vizsgált szigetelő anyaggal kitöltve 
 

 (7.3) 

értékre változik. A dielektromos állandó (relatív permittivitás) így a mért kapacitások hányadosával egyezik 

meg: 
 

 
(7.4) 

A dielektromos állandó elektromágneses hullámhossz méréssel is megállapítható [48] [49] [50] [51]. 

A dielektromos erő az a két elektróda között létrejövő feszültség különbség, amelynél elektromos bomlás lép 

fel. Ez egy jelzőszám, hogy a vizsgált anyag mennyire szigetelő. A mérési módszer hasonlít a fajlagos térfogati 

ellenállás méréshez leszámítva azt, hogy a feszültséget egészen addig növelik míg az elektromos áram képes 

nem lesz áthatolni a vizsgált anyagban [49] [50] [51]. 

Váltakozófeszültség rákapcsolása esetén a kialakuló térerősség hatására a töltéshordozók elmozdulnak, 

megindul a vándorlásuk. A szigetelőanyagban váltakozófeszültségen is létrejön a vezetés, valamint a 

polarizáció. Egy-egy félperiódus alatt a vezetés és a polarizáció is olyan mértékig alakulhat ki, amire az adott 

idő alatt lehetőség van. Mind a vezetés, mind a polarizáció energiát használ el, ezáltal veszteség keletkezik a 

szigetelésben. Definíció szerint tgδ veszteségi tényező (más néven D: disszipációs faktor) a hatásos és a meddő 

áram-komponensek hányadosa [48] [49] [50] [51]. 

Az ellenállás mérése alapvetően történhet V-A mérővel, követlen mutatós ohmmérővel, feszültség-

összehasonlítással, áram-összehasonlítással, egyenáramú hidakkal, négyvezetékes módszerrel (four wire), 

kétvezetékes ellenállásméréssel, In circuit (áramkörben történő) ellenállásméréssel [48] [49] [50] [51]. 

A vezetőképes polimerek fajlagos térfogati vezetőképessége a hagyományos szigetelők (10-12 S/cm) és a fémek 

(105 S/cm) között helyezkedik el. A vezetőképes polimereken belül is különbség van a félvezetők (<10 -5 S/cm) 

és a valóban vezetők (>10-5 S/cm) között. Ennek oka, hogy ezek jellemzőikben és funkcióikban is eltéréseket 

mutatnak. Az „igazi” vezető polimerek általában szennyezettek (dópoltak). Az 1960-as évektől kezdődően 

vizsgálták, hogy a konjugált kettőskötés-rendszert tartalmazó polimerek vezetőképessége oxidálószerek (pl. jód, 

bróm, klór) hatására több nagyságrenddel megnő. A dópolás hatására többlet töltéshordozók (amelyek 

mozgékonyak) jutnak be a polimerek láncába, így növelik a vezetőképességet. A dópolt polimer vezetők 
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általában pozitív (lyuk) töltéshordozókat tartalmaznak. A folyamatos kutató-fejlesztő munka eredményeként 

egyre több vezető polimer kereskedelmi forgalomban is megjelent és folyamatosan nő a sikeres alkalmazások 

száma is. 

Ha hagyományos műanyag-feldolgozó módszerekkel (fröccsöntéssel, extrúzióval stb.) feldolgozható szerkezeti 

anyagot kell előállítani, akkor a szigetelő polimerbe általában vezető töltőanyagot tesznek (fémszálat, kormot, 

szénnanocsövet stb.), így hozzák létre a vezetővé tett polimer alapú anyagot [38]. 

2. Berendezés bemutatása 

A mérés egy szigetelő minta ellenállásának meghatározásával történik. Ez egy két lépésből álló folyamat. Első 

lépésként a teszt áram alá kerül a minta és azután következik az áram mérése. Ezután a vizsgálati feszültség 

értéket kell alkalmazni a megfelelő ellenállásához [52]. 

A készülék specifikációjában található meg, hogy mekkora lehet a vizsgálandó minta minimális illetve 

maximális mérete. Fontos betartani, hogy puszta kézzel nem szabad a vizsgálandó mintához nyúlni, ugyanis a 

kézen lévő zsír vezetést biztosít, ami meghamisítja a vizsgálatot, ezáltal pedig a mérési eredményt is. A 

vizsgálat során a vizsgálandó mintákhoz acetát műselyem kesztyű használata ajánlott. A legpontosabb mérési 

eredmény úgy érhető el, ha a vizsgálandó minta felületét alkohol-éter elegyével, vagy a mintához illő 

oldószerrel áttöröljük [52]. 

A felső elektróda tartósan rögzíti a fedelet. Meg kell győződni arról, hogy ne legyen vezetést biztosító közeg az 

elektródák között, kizárólag a vizsgálandó minta. A minta elhelyezése után le kell zárni a fedelet a teszt előtt és 

rögzíteni kell a reteszt. Általában a meghatározott jellemző vizsgálati feszültséget kell alkalmazni a szigetelő 

minta esetében (100V, 250V, 500V, 1000V) [52]. 

3. Feladat 

A feladat a mérésvezető által kiadott minta térfogati és felületi ellenállásának mérése. 

1. Helyezze el a mintát a mérőberendezésben. 

2. Csukja le a fedelet és a biztonsági reteszt zárja le. 

3. Állítsa az ellenállásmérő kapcsolót a kívánt vizsgálati módba (felületi ellenállás, vagy térfogati ellenállás). 

4. Helyezze a készüléket kikapcsolt állapotában áram alá. 

5. V-forrással készenléti állapotban állítsa be a kívánt ellenállásmérést. 

6. Az ellenállásmérés típusát (térfogati, vagy felületi) a készülék menüjében is be kell állítani. 

7. Automatikus skála és nagy kompliancia határ szükséges a legtöbb fajta vizsgálathoz. Általában 500V-ot 

szokás használni a szigetelő minták esetében. 

8. Ezek után kell beállítani a vizsgálati időt (általában 60 másodperces periódus). 

9. Ezt követően helyezzük a V-forrást készenléti üzemmódba. 

10. Indítsuk el a mérést [52]. 

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

• Mérés tárgya 

• Mérés ideje 

• Mérést végezte 

• Alkalmazott mérőeszközök és készülékek 
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• A mérés leírása (mérési elv, elvégzett feladat leírása) 

• Mérési eredmények 

5. Szakkifejezések 

térfogati ellenállás, fajlagos ellenállás 
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8. fejezet - Infravörös spektroszkópia 

1. Mérés elméleti háttere 

Az infravörös spektroszkópia (IR) az utóbbi 70 év leggyakrabban alkalmazott anyagazonosító módszerré vált. 

Az anyag és az infravörös sugárzás kölcsönhatása következtében a molekulák rezgési és forgási viszonyai 

változnak meg. Az infravörös tartomány három fő részre osztható: közeli IR-tartomány (12800-4000cm-1), 

közepes IR-tartomány (4000-400cm-1), és távoli IR-tartomány (400-10cm-1). Az analitikai alkalmazások nagy 

része a közepes IR-tartományba esik. A szilárd, folyadék vagy gáz halmazállapotú mintáról készített IR 

spektrum a minta ujjlenyomat spektrumának tekinthető, mert nem csak egyedileg azonosít egy molekulát, 

hanem a csoportfrekvenciákon keresztül a molekula szerkezetéről is ad információt. Mivel minden egyes anyag 

az atomok egyedülálló kombinációjaként jön létre, két különböző anyagról nem lehet két teljesen azonos 

infravörös spektrumot készíteni. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző szerkezetű polimereket azonosítsuk. A 

spektrumban található elnyelési sávok nagysága pedig mennyiségi elemzésre ad lehetőséget. 

Az infravörös tartományban bekövetkező energia abszorpció feltételei közé tartozik, hogy a molekula rezgése 

vagy forgása során dipólusmomentum-változás következzen be, amellett, hogy a sugárzás frekvenciájának meg 

kell egyeznie a molekula rezgési frekvenciájával. Miért kell-e két feltételnek teljesülnie? Azért, mert csak 

aszimmetrikus töltéseloszlással (azaz dipólusmomentummal) rendelkező molekulában lévő atomok 

rezgőmozgásának amplitúdóját képes egy váltakozó elektromos tér megváltoztatni. Ha ugyanis a 

dipólusmomentummal rendelkező molekulát olyan elektromos sugárzás éri, amelynek frekvenciája pontosan 

megegyezik a molekula természetes rezgési frekvenciájával, energia abszorpció történik, ezáltal a rezgés 

amplitúdója megnövekszik. 

A mintán áthaladó infravörös sugárzás hatására különböző rezgéstípusok jelennek meg a spektrumban. 

Vegyértékrezgések esetén a rezgő atomok a vegyértéktengely mentén közelednek és távolodnak egymástól, a 

vegyértékszög nem változik meg (8.1. ábra). 

8.1. ábra - Vegyértékrezgések típusai 

 

A deformációs rezgések ezzel szemben olyan rezgések, amelyek során a vegyértékszög változik, de a 

kötéshossz változatlan marad (8.2. ábra). Mind vegyérték-, mind pedig deformációs rezgések esetén beszélünk 

szimmetrikus és aszimmetrikus típusokról. 

8.2. ábra - Deformációs rezgések típusai 
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Bármilyen típusú infravörös spektrométer sugárforrásból, mintatérből, analizátorból, detektorból és 

adatfeldolgozó egységből (számítógépből) áll (8.3. ábra). 

Az analizátor a szélessávú infravörös sugárzást adott spektrális felbontással diszkrét hullámszám értékekre 

bontja. Ez a legújabb készülékeken interferométer alkalmazásával történik. Egy adott frekvenciájú sugárzásnál 

keletkező interferogram egy koszinusz hullám lesz. Ha egy másik hullámhosszúságú fényt választunk, a 

detektorjel egy másfajta koszinuszhullámnak felel meg. Ha a vizsgálathoz polikromatikus fényforrást 

alkalmazunk, amelyben az adott hullámszám-tartományban mindenféle hullámhossz szerepel, minden egyes 

hullámhosszúságú komponenshez egy egyedi koszinusz hullám lesz rendelhető. A detektor által észlelt jel az 

összes ilyen koszinuszhullám algebrai összege lesz. Az FT-IR spektrum előállításához az így keletkező 

interferogramot digitalizálni kell. 

8.3. ábra - Infravörös spektrométer elvi vázlata 

 

Az infravörös spektroszkópiának továbbfejlesztése a Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FT-

IR), amellyel kiküszöbölhetők a hagyományos infravörös technika hátrányai. A hagyományos infravörös 

készülékek ugyanis diszperzív típusúak voltak, vagyis az infravörös sugárforrás által kibocsátott energia egyedi 

frekvenciáit elkülönítették. Ezek a készülékek tehát minden egyes frekvenciát külön mértek, amellyel óriási 

mértékben lelassították a mérést. A modern FT-IR készülékekkel naponta legalább 100 mintát meg lehet mérni, 

a korábban jellemző 2-4 helyett, mert polikromatikus fényforrást használnak, és a digitalizálás is meggyorsítja a 

mérést. Az FT-IR spektroszkópia gyors, precíz és egyszerű mérési módszer tehát, amelynek alkalmazásakor 

nagyon kis mennyiségű minta is elegendő a megbízható méréshez. Hátránya viszont, hogy nincs olyan oldószer, 

amely az egész analitikai sávban áteresztő lenne. 

A mai modern FT-IR készülékeket számítógépes szoftverrel üzemeltetjük, amely lehetőséget ad arra is, hogy 

ismeretlen mintákat azonosítsunk kereskedelmi forgalomban kapható termékekkel, mert a szoftver több ezer 

ismert anyag spektrumának adatbázisával össze tudja hasonlítani az ismeretlen mintát (8.4. ábra). 



 Infravörös spektroszkópia  

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

8.4. ábra - Ismeretlen összetételű minta FT-IR spektrumának összehasonlítása a 

szoftveres adatbázissal 

 

Az FT-IR spektrumok felvételekor számos paraméter változtatható, hogy az adott hullámhossz-tartományban a 

legjobb felvételt tudjuk készíteni. Beállítható a felbontás értéke, a fázisfelbontás és a résszélesség. A 8.5. ábra 

alapján jól látható, hogy a paraméterek kiválasztása (8.1. táblázat) jelentősen befolyásolja a vizsgálandó 

mintáról készített FT-IR spektrum minőségét. 

8.1. táblázat - A mérési paraméterek kiválasztása során alkalmazott értékek 
 

  
Spektrum színe Felbontás, cm-1 Fázisfelbontás Résszélesség (mm) 

F1.A35FF8 világoskék 1 8 3,5 

F1.A5FF16 kék 2 16 5 

F1.A6FF16 barna 3 16 6 

F1.F4FF16 lila 4 16 6 

F1.F8FF16 zöld 8 16 6 
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Spektrum színe Felbontás, cm-1 Fázisfelbontás Résszélesség (mm) 

F1.F16FF16 világoszöld 16 16 6 

F1.F32FF16 fekete 32 16 6 

8.5. ábra - Különböző mérési paraméterekkel felvett FT-IR spektrumok 

 

Az FT-IR spektrum egy anyagról készített ujjlenyomatnak tekinthető, hiszen nincsen két olyan különböző 

anyag, amelynek az infravörös spektruma teljesen megegyezik. 

A minta FT-IR spektrum alapján történő azonosítása több lépésben történik. Elsőként megvizsgáljuk, hogy 

aromás vagy alifás vegyületről van-e szó. Ezt a 3100cm-1-2800cm-1 hullámszám tartományban megjelenő 

rezgések alapján tehetjük meg, amely rezgések mind vegyértékrezgések. A vegyértékrezgéseket a görög ν-vel 

jelöljük. 3100cm-1-3000cm-1 hullámszámok között az aromás gyűrű telítetlen CH kötéseire jellemző 

vegyértékrezgések találhatók. A 3000cm-1-2800cm-1 tartományban a telített CH kötésekre jellemző 

vegyértékrezgések jelennek meg. Ezek a metil- (-CH3) és metilén-csoportok (CH2) vegyértékrezgései, 

amelyeknek van aszimmetrikus és szimmetrikus fajtája is. Elsőként a metil-csoport aszimmetrikus 

vegyértékrezgése (νasCH3) jelenik meg a spektrumban, majd a metilén-csoport aszimmetrikus vegyértékrezgése 

(νasCH2). Ezt követik ugyanebben a sorrendben a szimmetrikus vegyértékrezgések (νsCH3 és νsCH2). Az alifás 

telítetlen C-C kötések a spektrum kisebb hullámszámainál jelennek meg. Az alifás C-C hármas kötés 2500cm-1-

2200cm-1 közötti hullámszámnál található, az alifás C-C kettős kötés pedig 1700cm-1-1600cm-1 között. 
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Oxigéntartalmú funkciós csoportokkal rendelkező vegyületek esetén a leginkább árulkodó hullámszám 

tartomány az 1820cm-1-1665cm-1. Ebben a tartományban találhatók a különböző karbonil-csoportok rezgései. Az 

alkoholos vagy karbonsavas hidroxil-csoportokra jellemző rezgések a 3000cm-1 feletti tartományban jelennek 

meg. Alkoholos hidroxil-csoport esetén laposan elnyúló sávként jelenik meg a rezgés, amely a CH rezgésekre 

jellemző hullámszámokig tart. A karbonsavban lévő hidroxil-csoportok vegyértékrezgése szintén laposan 

elnyúló sávként jelenik meg, de elnyomja még a CH-rezgéseket is. 

A nitrogén is többféle funkciós-csoportban fordulhat elő, ennek megfelelően eltérő hullámszámoknál jelennek 

meg a karakterisztikus vegyértékrezgések. Az amin-csoport 3500cm-1-3200cm-1 tartományban elnyúló sávként 

jelenik meg, az imid-csoport ennél kicsit szűkebb tartományban (3500cm-1-3300cm-1) található, de nem elnyúló 

rezgést látunk. A C-N hármas kötés 2200cm-1-nél található. Az NO2-csoport aszimmetrikus vegyértékrezgése 

1550cm-1-1500cm-1 között, szimmetrikus párja 1500cm-1-1400cm-1 között jelenik meg. Gyakran előfordulnak az 

amid-kötésben található nitrogénre jellemző deformációs rezgések is, amelyek a karbonil-rezgésekkel együtt 

jelennek meg 1700cm-1-1600cm-1 között. 

2. Berendezés bemutatása 

Bármilyen típusú infravörös spektrométer sugárforrásból, mintatérből, analizátorból, detektorból és 

adatfeldolgozó egységből (számítógépből) áll. A készülék alkalmas mind szilárd, mind pedig folyadék minták 

minőségi és mennyiségi analízisére. 

8.6. ábra - Tensor 27 típusú infravörös spektrométer 

 

A 8.6. ábra szerinti spektrométer kerámia sugárforrással, egy nagy stabilitású „RockSolid” interferométerrel, 

KBr sugárosztóval és a MIR tartományban univerzálisan használható DLATGS detektorral van felszerelve. 

Különböző elven működő és szerkezeti anyagból készülő mérőcellákat lehet alkalmazni (8.7. ábra). 

8.7. ábra - FT-IR készülékhez alkalmazható mérőcellák 
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Méréseink során reflexiós elven működő ZnSe-ből készült ATR mérőcellát alkalmazunk. 

2.1. Segédlet FT-IR spektrumok kiértékeléséhez 

Tekintsük a 8.8. ábra szerinti FT-IR spektrumot! 

8.8. ábra - Ismeretlen mintáról készített FT-IR spektrum 4000cm-1-600cm-1 

hullámszám tartományban 

 

A spektrum kiértékelését és a minta azonosítását a 3000cm-1 körüli hullámszám tartomány vizsgálatával 

kezdjük. Mivel 3000cm-1 hullámszám felett nem találunk rezgéseket, megállapítható, hogy alifás vegyületről 

készült az FT-IR spektrum, és nem tartalmaz oxigén-tartalmú, illetve nitrogén-tartalmú funkciós csoportokat 

sem. A további szerkezeti információk gyűjtéséhez kinagyítjuk a 3000cm-1-2800cm-1 tartományt (8.9. ábra). 

8.9. ábra - Ismeretlen minta FT-IR spektruma 3000cm-1-2800cm-1 hullámszám 

tartományban 
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A 3000cm-1-2800cm-1 hullámszám tartományban négy rezgés jelenik meg, amelyek mind vegyértékrezgések, és 

a szén-hidrogén közötti telített kötésekre jellemzők. Vagyis a metil- (-CH3) és metilén-csoportok (CH2) 

vegyértékrezgéseit azonosíthatjuk ebben a tartományban. Az aszimmetrikus és szimmetrikus rezgések egyaránt 

megjelennek a spektrumban. Elsőként a metil-csoport aszimmetrikus vegyértékrezgése (νasCH3) azonosítható 

2957cm-1-nél. Ezt követi a metilén-csoport aszimmetrikus vegyértékrezgése (νasCH2) 2922cm-1-nél. A sorban a 

következő a metil-csoport szimmetrikus vegyértékrezgése (νsCH3), amely kevésbé élesen, kis intenzitással 

található meg a spektrumban 2874cm-1 hullámszámnál. A vizsgált tartományban az utolsó sáv a metilén-

csoportok szimmetrikus vegyértékrezgése (νsCH2), 2853cm-1-nél. A metil- és metilén-csoportok 

vegyértékrezgéseinek intenzitásaránya alapján az a következtetés vonható le, hogy az ismeretlen vegyületben 

nagy a metilén-csoportok száma. A számítást az elemzés végén részleteztük. 

A szerkezeti információkat a következőekben az 1900cm-1-1600cm-1 hullámszám tartomány alapján gyűjtjük 

(8.10. ábra). 

8.10. ábra - Ismeretlen minta FT-IR spektruma 1900cm-1-1600cm-1 hullámszám 

tartományban 
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Az 1900cm-1-1600cm-1 tartományban egyetlen rezgést találunk, amely szén-hidrogén kötésre jellemző rezgés, 

hiszen az előző részspektrum alapján megállapítottuk, hogy a mintánk nem tartalmaz oxigén- és nitrogén-

tartalmú funkciós-csoportokat sem. Az 1643cm-1-nél lévő rezgés a telítetlen szén-szén kettős kötésre jellemző 

vegyértékrezgés (νasC=C). 

Az 1600cm-1-1000cm-1 hullámszám tartományban (19. ábra) két olyan rezgést találunk, amelyeknek a jobb 

oldalán ugyancsak rezgésekre utaló részeket figyelhetünk meg, bár nem különülnek el élesen a fő rezgésektől. 

Valamennyi rezgés szén és hidrogén közötti kötésekre jellemző rezgés, de ezek már a különböző deformációs 

rezgések típusába sorolhatók. A deformációs rezgéseket δ, illetve γ görög betűkkel jelöljük. δ-val a síkbeli, γ-val 

a térbeli deformációs rezgéseket szokás jelölni. 

8.11. ábra - Ismeretlen minta FT-IR spektruma 1600cm-1-1000cm-1 hullámszám 

tartományban 

 

1463cm-1-nél a metilén-csoport aszimmetrikus síkbeli deformációs rezgése (δasCH2) jelenik meg. Mellette pedig 

a metil-csoportnak ugyanilyen típusú rezgése található, amelynek hullámszáma 1438cm-1 (δasCH3). Ugyanezen 

funkciós csoportok síkbeli deformációs rezgéseinek szimmetrikus párjai 1377cm-1 (δsCH2), illetve 1363cm-1 

(δsCH3) hullámszámoknál találhatók. 

Az ismeretlen minta spektrumának 1000cm-1-600cm-1 hullámszám tartományba eső része alapján (8.11. ábra) 

további információkat kapunk a szerkezetről. 

8.12. ábra - Ismeretlen minta FT-IR spektruma 1000cm-1-600cm-1 hullámszám 

tartományban 
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A 991cm-1 és illetve 908cm-1 hullámszámoknál megjelenő rezgések a vinil-csoportra jellemző rezgéseket 

jelentik. Ezek szintén síkbeli deformációs rezgések. A nagyobb hullámszámnál a ≥CH-csoport síkbeli 

deformációs rezgése (δas≥CH), az alacsonyabb hullámszámnál a =CH2 csoport síkbeli deformációs rezgése 

(δas=CH2) jelenik meg. Mindkettő aszimmetrikus rezgés. 

A 721cm-1-nél található rezgés síkbeli szimmetrikus, deformációs rezgés, amely arra utal, hogy a molekulában 

hosszabb, metilén-csoportokból felépülő lánc található, mert ez a rezgés csak akkor jelenik meg egy FT-IR 

spektrumban, ha legalább három metilén-csoport van egymás mellett. 

Az eddigi megállapításokat összegezve azt mondhatjuk, hogy az ismeretlen mintánk alifás szénhidrogén 

vegyület, amely csak szén- és hidrogénatomokból épül fel. Több metilén-csoport található egymás mellett, és C-

C kettős kötés is van benne, amelyek a szénhidrogén lánc végén helyezkednek el, mert vinil-csoportra utaló 

rezgések jelentek meg a spektrumban. 

A szénhidrogén lánc hosszára vonatkozóan a 3000cm-1-2800cm-1 hullámszám tartományban található metil- és 

metilén-csoportok aszimmetrikus vegyértékrezgéseinek arányából tudunk pontosabb következtetéseket levonni. 

A metil-csoport aszimmetrikus vegyértékrezgésének intenzitása 0,021855, a metilén csoport aszimmetrikus 

vegyértékrezgésének intenzitása 0,203643. Ez azt jelenti, hogy a molekulában egy metil-csoportra 9,3 metilén-

csoport jut. Vagyis az 8.12. ábra szerint valószínűsített szerkezetben ’n’ értéke legalább 3, és hárommal osztható 

számnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy legalább 12 szénatom található a molekulában, a pontos lánchosszúság 

meghatározásához azonban további kiegészítő méréseket kell elvégezni. 

8.13. ábra - Az ismeretlen minta valószínűsített szerkezete 

 

3. Feladat 

A laboratóriumi gyakorlat során különböző polimerek, illetve szálerősített kompozitok FT-IR spektrumának 

felvétele és összehasonlítása a feladat. Emellett a minta szerkezetére vonatkozó információkat is össze kell 

gyűjteni. 

Az FT-IR spektrum felvétele során a következő leírás szerint járunk el: 



 Infravörös spektroszkópia  

 37  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A számítógép és a spektrométer bekapcsolása után elindítjuk a spektrum felvételére alkalmas szoftvert. 

A menüsorban kiválasztjuk a mérés megkezdése menüpontot vagy az ikonra kattintva indítjuk el a mérést. A 

megjelenő felületen megadjuk a minta nevét és a spektrum fájl mentési helyét. Háttér spektrumot veszünk fel, 

mielőtt felvesszük a vizsgálandó minta FT-IR spektrumát. Ha a számítógép képernyőjén megjelenő 

háttérspektrumban nincsen zaj, azaz egyenes vonal kapunk a képernyőn háttérként a szoftver felületen, a 

mintatartóba helyezzük a mérendő mintát, majd elindítjuk a mérést. A spektrum azonnal megjelenik a 

képernyőn, amint a beállított számú pásztázás megtörtént. Az alapvonal korrekció elvégzése után elmentjük a 

spektrumfájlt, és oldószeres ronggyal letisztítjuk a mintatartó részeit a következő mérés előtt. 
 

minta sorszáma minta jele minta FT-IR spektruma 

    
3500cm-1-

2800cm-1 
1900cm-1-

1600cm-1 
1600cm-1-

1000cm-1 
1000cm-1-600cm-1 

            

            

            

A vizsgálandó mintákról készített FT-IR spektrumokat a táblázatban megadott tartományokban ki kell nagyítani, 

és a minta szerkezetének meghatározásához a különböző rezgéseket azonosítani kell a mérés elméleti hátterének 

ismertetése során leírtak alapján. A különböző funkciós csoportokra jellemző deformációs rezgések száma 

meglehetősen nagy, és széles hullámszám tartományban is mozoghatnak. Ezek azonosításakor a laboratóriumi 

gyakorlat során szakirodalmi adatokra fogunk támaszkodni, de a fontos szerkezeti információt adó 

vegyértékrezgéseket be kell tudni azonosítani, és a jegyzőkönyvben minden egyes mintáról külön fel kell 

tüntetni az alábbi táblázatnak megfelelő formátumban. A mérésvezető a minta típusától függően kiegészíti az 

alábbi táblázatot az elemzéshez szükséges további lépésekkel és információkkal, amelyekkel a jegyzőkönyvben 

összeállított táblázatot is ki kell egészíteni. 
 

azonosítási lépés igen/nem indoklás 

alifás vegyületről készült-e a 

spektrum 
igen 3000cm-1-2800cm-1 hullámszám 

tartományban megjelennek a metil- 

és metilén-csoportok rezgései 

aromás vegyület készült-e a 

spektrum 
nem 3100cm-1-3000cm-1 hullámszám 

tartományban nem találhatók 

rezgések 

telített kötés van-e a mintában igen 3000cm-1-2800cm-1 hullámszám 

tartományban megjelennek a metil- 

és metilén-csoportok rezgései 

telítetlen kötés van-e a mintában igen 1640cm-1nél megjelent a C=C kötés 

vegyértékrezgése 

ha van telítetlen kötés, akkor 

milyen típusú 

  
szén-szén kettős kötés 

oxigéntartalmú-e a minta igen 1778cm-1-nél rezgés jelent meg 

nitrogéntartalmú-e a minta nem nem találhatók vegyértékrezgések a 

3500cm-1-3100cm-1 hullámszám 

tartományban 

karbonil-csoportra utaló rezgés van- igen 1778cm-1-nél rezgés jelent meg 
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azonosítási lépés igen/nem indoklás 

e 

alkoholos hidroxil-csoportra utaló 

rezgés van-e 
nem 3000cm-1 feletti hullámszám 

tartományban nincsen erre utaló 

vegyértékrezgés 

karbonsavas hidroxil-csoportra 

utaló rezgés van-e 
nem 3000cm-1 feletti hullámszám 

tartományban nincsen erre utaló 

vegyértékrezgés 

Ezen kívül az azonos polimer alapú mintákat egymáshoz képest is azonosítani kell, vagyis a minták spektrumait 

együtt kell ábrázolni, és a különbségeket értelmezni kell. 

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell egy címlapot, amelyen szerepel a mérés címe, a mérést végző(k) neve, a 

mérést vezető oktató neve és a mérés ideje. 

A jegyzőkönyvben röviden ismertetni kell a mérés elméleti hátterét, illetve a mérés célját, azaz az elvégzendő 

feladatot (milyen típusú mintákról készítünk FT-IR felvételeket és a mintaszámot). Ezen kívül valamennyi 

spektrumot fel kell tüntetni a 3. pontban bemutatott táblázatnak megfelelő formátumban. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell továbbá valamennyi minta FT-IR spektrumáról készített részletes elemzést és értékelést, 

feltüntetve a jellemző vegyértékrezgések hullámszámát is, amely a szoftver segítségével meghatározható. A 

spektrumok adatbázissal történő összehasonlításáról is értékelést kell készíteni. Ezzel kapcsolatban 

követelmény, hogy a szoftver adatbázisa által felkínált lehetőségek közül az 5 leginkább jellemző anyag adatait 

táblázatosan is össze kell foglalni, és meg kell adni, az adatbázis alapján legvalószínűbb anyag típusát. 

5. Szakkifejezések 
 

magyar angol 

abszorpció absorption 

abszorpciós csúcs absorption peak 

alapvonal baseline 

alapvonal korrekció baseline correction 

atmoszférikus kompenzáció atmosphere compansation 

deformációs rezgés deformation vibration 

fázisfelbontás phase resolution 

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia Fourier-Transform Infrared Spectroscopy 

FT-IR spektroszkópia FT-IR spectroscopy 

háttér background 

hullámszám wavenumber 
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magyar angol 

mérés measurement 

résszélesség aperture setting 

rezgés vibration 

transzmittancia transmittance 

vegyértékrezgés characteristic vibration 
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9. fejezet - Mikroszkópos 
anyagvizsgálat 

1. Mérés elméleti háttere 

A szerkezeti anyag felületének vizsgálatakor a képét nagytani kell. Erre a feladatra egyszerű nagyítót, a nagyobb 

nagyítás elérése érdekében pedig mikroszkópot használnak a gyakorlatban [11]. 

Nagyító minden olyan optikai eszköz, amely a tiszta látás távolságán belül megnöveli a látószöget azért, hogy a 

szabad szemmel nem látható részleteket az emberi szem számára láthatóvá tegye. Látószögnek az a szög, amely 

alatt a szemlélt tárgy szabad szemmel történő szemlélés esetén látszik. A mikroszkóp pedig egy összetett 

nagyítórendszer. A mikroszkóp két gyűjtőlencse-rendszer segítségével kisméretű tárgyak jelentősen nagyított, 

fordított állású látszólagos képét állítja elő [4] [11] [53]. 

A fénymikroszkóp a fény sugarait használja fel a nagyított kép létrehozásához (gyakorlatban a 

fénymikroszkópot általában csak mikroszkópként hívják). A fény tulajdonképpen elektromágneses hullám. A 

látható fény a teljes elektromágneses spektrum 380-760 nm hullámhosszúságú tartományát jelenti [4] [11] [53] 

[54]. 

9.1. ábra - Az elektromágneses spektrum [54] 

 

A látható fény számtalan transzverzális hullámcsomagból, úgynevezett fénykvantumból, fotonból álló összetett 

jelenség. A fény lehet monokromatikus, polarizált, koherens és kollimált [4] [11] [53] [54]. 
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9.2. ábra - Különböző fajta fény hullámformák [54] 

 

A nem átlátszó minták felületének vizsgálata visszavert fényben történik. A megvilágítás és a megfigyelés 

azonos irányból történik, tükrök juttatják a fényt az anyag felületére. Egy világos látóterű megvilágításnál a 

mintát felülről átlátszó tükrön keresztül látható, ugyanez a tükör vetíti a tárgyra a balról jövő fényt. A sötét 

látóterű megvilágításnál szintén tükrök vetítik le a balról jövő fényt, amit aztán egy polírozott kúpfelület vetít 

körkörösen a tárgyra. Ezáltal az anyag felületén lévő mélyedések jobban láthatók [56]. 

2. Berendezés bemutatása 

A fénymikroszkóp olyan gyűjtőlencsékből álló szerkezet, amelynek két legfontosabb alkotórésze a tárgylencse 

(objektív) és az ellenoldalon elhelyezett szemlencse (okulár). A fénymikroszkóp egyes részeinek különböző 

feladata van. Az objektívon és az okuláron kívül több részegységből is áll. Ilyen részegysége a váz és állvány, 

amelyek az elektromos és mechanikus részek védelmét illetve rezgés mentességét biztosítják. Fontos, hogy nagy 

tömegű, stabil legyen. Tárgyasztal feladata, hogy a mintamozgató szerkezettel biztosítja a minta rögzítését és a 

mozgatását. A tárgyasztal mozgatása többnyire menetes orsók segítségével történik. Vannak úgynevezett durva 

és finom állító (fel és le mozgató) csavarok. A tubusban találhatók a szemlencsék, kamera felfogási 

lehetőséggel. A tubus nem más, mint a szemlencse és a tárgylencse közötti cső, amely további nagyító vagy 

fénytörő optikai elemeket is tartalmazhat. Fontos paraméter a fénymikroszkópnál a dönthetőség és a 

szemtávolság állíthatósága is [4] [11] [53] [54] [55] [56] [57] [59] [59] [60]. 

Az objektív feladata, hogy nagyított képet készítsen a tárgyról. A tárgylencse optikai hibákra korrigált 

többlencsés rendszer, mely alapvetően meghatározza a mikroszkóp nagyítási tartományát. Ezáltal meghatározó 

abban, hogy milyen kis részleteket lehet a mikroszkóppal felbontani. A tárgylencse képét az okulár tovább 

nagyítja. Az okulár valós (ernyőn felfogható) képet ad. Kondenzor és kollektor lencsék feladata a fényforrásból 

jövő fény összegyűjtése és párhuzamosítása. A tárgy közelében lévő kondenzor lencserendszer egyetlen 

feladata, hogy az összes fényt a tárgylencse látómezejébe fókuszálja. A kollektor lencséket a fényforrás elé 

helyezik. A kollektor lencsék a fényt eljuttatják a kondenzor lencsére. A tükrök, prizmák a fény irányításában 

vesznek részt. A tubuslencsék feladata a párhuzamos fénysugarak fókuszálása. A fénymikroszkóp további 

részegysége pedig a megvilágítás [4] [11] [53] [54] [55] [56] [57] [59] [59] [60]. 
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A mikroszkóp legfontosabb része maga az optikai berendezés, ami egy lencsékből (üveg, vagy műanyag) és 

kihuzatból álló speciális optikai pad, ennek feladata a nagyított kép létrehozása. Domború lencsékből, 

tubusokból és távolságtartó gyűrűkből áll. Az optikai lencsék határoló felülete gömb vagy síkfelület, vagy ezek 

kombinációja. A lencsék típusai: 

• kétszeresen domború (bikonvex), 

• sík-domború (plankonvex), 

• homorú-domború, 

• kétszeresen homorú (bikonkáv), 

• sík-homorú (plankonkáv), 

• domború-homorú lencsék [11] [55] [57]. 

A gyűjtőlencséknek van optikai középpontja, amelyen keresztül afénysugár irányváltoztatás nélkül áthalad. 

Képalkotásukra érvényes az optika alaptörvénye (a tárgytávolság és a képtávolság reciprokainak összege 

megegyezik a fókusztávolság reciprokával): 
 

 
(9.1) 

ahol t a tárgyasztal távolsága, k a képtávolság, f a fókusztávolság mm-ben. A lencsék és a mikroszkóp fő 

méreteit ez a törvény határozza meg. A domború lencsével alkotott kép lehet látszólagos (ernyőn felfogható) 

illetve valódi (nem lehet ernyőn felfogni). Az optikai mikroszkópnál a képalkotás során ez a két eset van 

kombinálva. A gyűjtőlencse a tárgyról fordított állású képet ad, majd ezt követően az okulár ezt az ernyőn 

felfogható fordított állású valódi képet nagyítja tovább virtuális, azonos állású nagyított képpé. Ez már az 

emberi szem számára is jól látható [4] [11] [53] [54] [55] [57] [59] [59] [60]. 

Az objektív teljesítményét elsősorban a nagyítása, másodsorban pedig a nyílása azaz numerikus apertúrája (NA) 

határozza meg. A numerikus apertúra a lencsének az a képessége, hogy a mintáról visszaverődő fényt milyen 

arányban hasznosítja, azaz a fénygyűjtő képességet számszerűsíti. Mivel a képalkotás csak a tárgyról 

visszaverődve érkező fénysugarak az objektíven keresztül jutnak be, így a több fénysugarat begyűjtő objektívek 

numerikus apertúrája nagyobb, a gyengébb objektívek numerikus apertúrája pedig kisebb. A numerikus 

apertúrát NA jelöléssel tűntetik fel az objektív külső részén. A numerikus apertúra az apertúra szinuszának és a 

lencse, valamint a tárgy között elhelyezkedő közeg törésmutatójának a szorzata: 
 

 (9.2) 

ahol: n a közeg törésmutatója, α az apertúraszög. A nagyobb átmérőjű objektív ugyan nagyobb apertúraszöggel 

rendelkezik, azonban egy bizonyos határ felett az objektív méretének növelése már nehézséget okoz a 

fénynyalábok tubusban tartásában [4] [11] [53] [54] [55] [57] [59] [59] [60]. 

9.1. táblázat - A numerikus apertúra hatása a felbontóképességre és a hasznos 

nagyításra [56] 
 

NA (numerikus apertúra) Felbontóképesség 

(μm) 

Szükséges nagyítás határai 

500*NA 1000*NA 

0,04 6,9 20 40 

0,12 2,3 60 120 

0,25 1,1 125 250 

0,5 0,55 350 500 
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NA (numerikus apertúra) Felbontóképesség 

(μm) 

Szükséges nagyítás határai 

500*NA 1000*NA 

0,65 0,42 325 650 

0,75 0,37 375 750 

0,95 0,29 475 950 

1,3 0,21 650 1300 

1,4 0,19 700 1400 

A mikroszkópoknál használt objektívek többfélék lehetnek. A legolcsóbbak az akromát objektívek, amelyek 

fekete fehér képek készítésére lehet őket használni. Ha egy objektív nem tartalmaz külön jelzést, akkor nagy 

valószínűséggel akromatikus. A fél-apokromát lencsék, mivel fluoritot tartalmaznak, ezért fluoritoknak is 

nevezik őket, kromatikusan korrigáltak a piros és kék színre, valamint szférikusan a kék és a zöld színre. A 

legdrágábbak és a legjobb minőségűek az apokromátok. Színes képek készítésére alkalmasak, a numerikus 

apertúra értékük magasabb, mint az akromátoknak és a fluoritoknak. Az objektívek nagyítását többek között 

színekkel is jelölhetik (fekete: 1x/1.25x, barna: 2x/2.25x, piros: 4x/5x, sárga: 10x, zöld: 16x/20x, türkiz: 

16x/22x, világoskék:40x/50x, sötétkék: 60x/63x, fehér vagy krém szín: 100x) [4] [11] [53] [54] [55] [57] [59] 

[59] [60]. 

9.3. ábra - Közeg hatása a numerikus apertúra értékére [57] 

 

Fontos, hogy az objektívekhez a megfelelő típusú és korrekciójú okulárok használata. Alapvetően két típusú 

okulátor létezik, az egyik a pozitív (Ramsden) a másik pedig a negatív (Huygens). A pozitív okulárok a ∞ 

korrekcióval ellátott objektívekkel adnak jó képet, általában néhány lencséből állnak, fixen vannak rögzítve, 

állandó méretű diafragmával, néha szálkereszttel ellátva. A negatív okulárok gyakran korrekcióval vannak 

ellátva, melyeket a régi objektívek nem tartalmazták. Általában 2 plán-konvex lencsét tartalmaznak, konvex 

oldallal a tárgy felé nézve. A két lencse között van a mikroszkóp látóterét meghatározó fényrekesz. Az 

okulárokon feltüntetik a nagyítását, a fényrekesz átmérőjét [55] [57]. 

A megvilágításnak kiemelt szerepe van a mikroszkópos vizsgálatokban. Fontos szempont, hogy a megvilágítás 

egyenletes és vibrálás mentesen legyen. Ehhez többek között szükséges, hogy a kondenzor lencse 

fókuszálhatósága és ellátása fényrekesszel kollektor lencse fényrekesszel és megfelelő fényforrás pozícionálási 

lehetőséggel. A kollektor lencse a lámpa fényét fókuszálja a kondenzor lencse állítható rekeszének síkjába (ez 

megegyezik a kondenzor lencse fókuszával). Ebből kifolyólag párhuzamos sugárnyalábot kapunk a kollektor 

lencse után, tehát elkerülhető, hogy a fényforrás képe a mintára fókuszálódjon és ezzel kiküszöbölhető a 
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vibrálás. A kondenzor előtti rekesz beállításával szabályozható a mintára eső fénysugár szöge, az alsó 

fényrekesszel pedig annak átmérője. A kollektor lencse és az alsó fényrekesz közé helyezett diffúz szűrővel 

tovább javítható a megvilágítás minősége [4] [11] [53] [54] [55] [57] [59] [59] [60]. 

A mélységélesség a tárgytól az optikai tengely irányában mért távolság különbség, amely tartományon belül 

még éles képet kapunk. A mikroszkóp nagyítása az objektív nagyításának és az okulár nagyításának szorzata: 
 

 (9.3) 

ahol az N a hasznos nagyításokat jelöli. Az optikai mikroszkópok esetében a mélységélesség fordítottan arányos 

a numerikus apertúra négyzetével. A numerikus apertúra valamint a mélységélesség közötti összefüggést a 9.2. 

Táblázat mutatja [11]. 

9.2. táblázat - A numerikus apertúra és a mélységélesség összefüggése [11] 
 

Objektív nagyítás/apertúra Mélységélesség (mm) 

8/0,20 23,9 - 15,4 

10/0,30 10,6-6,9 

20/0,40 6,0-3,9 

40/0,65 2,3-1,5 

90/1,25 0,9-0,6 

Fényképező rendszer, mely lehet illesztő lencsével csatlakoztatott digitális fényképezőgép, videokamera, 

melyek a képet monitoron folyamatosan megjelenítik és fotót is készít. A digitális fényképek fontosak a 

vizsgálati eredmények dokumentálására, beilleszthetők a jegyzőkönyvbe. A kamerával ellátott 

fénymikroszkópok esetében a legjobb felvételeket a mikroszkóp gyártójától származó megoldások biztosítják 

(ezért általában képelemző szoftverrel együtt szállítják őket). A videokamerát, digitális kompakt, vagy 

tükörreflexes fényképezőgépet projekciós adapterrel lehet az okulár helyére helyezni és fényképet készíteni. A 

mikroszkópos képekre rá kell fotózni egy skálát, különben nem tudjuk mekkora a lefényképezett rész. A 

fehéregyensúly beállítása is fontos, hogy helyes legyen a kép színvilága. A mikroszkópos képelemző szoftverek 

több féle lehetőséget kínálnak. Ilyen lehetőség például, hogy távolságokat, szögeket lehet mérni, képeket lehet 

rögzíteni segítségükkel. Vannak olyan programok, amelyek több, különböző mélységélességű képből egy éles 

képet tudnak összerakni. Emellett azonban más képjavító programokat is lehet használni kontrasztnövelésre, 

világosságkorrekcióra, zajcsökkentésre, élesítésre. Az ilyen megoldásokkal egy mikroszkóppal fotózott kép 

lényegesen javítható [56]. 

3. Feladat 

A mérésvezető által kiadott mintákról a megfelelő paraméterek beállítása után mikroszkópos felvétel készítése. 

1. Kapcsolja be a mikroszkópot, valamint a kamerát. 

2. Helyezze világos látómezős üzemmódba. 

3. Forgassa a legkisebb nagyítású teleobjektívet (10x) a fény útjába. 

4. A durva fókuszáló gomb segítségével süllyessze ütközésig a tárgyasztalt. 

5. Szabályozza a fényerőt. 

6. Nyissa ki teljesen a mezőrekeszt és az apertúra blendét. 

7. Szabályozza az ND szűrőkkel a fényerőt. 
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8. Fókuszálja a tárgylemezt az objektívvel és mozgassa a tubuson lévő okulátorokat addig, amíg a két szeme 

látómezeje egy körré egyesül. 

9. Szabályozza a dioptriát, a szemtengely távolságot. 

10. Válassza ki a nagyítást és figyelje a tárgylemezt. 

11. Kapcsolja be számítógépet. 

12. Indítsa el a kép rögzítésére szolgáló szoftvert. 

13. Kapcsolja be a fény mikroszkóphoz csatlakoztatott kamerát. 

14. A képrögzítési beállítások között található eszköztárból válassza ki a kamera ikonját. 

15. A kamera beállítások megnyitásával a legfontosabb paraméterek beállíthatók. 

16. Nyissa meg a kamera élőképét. 

17. A mérésvezető által kiadott paramétereknek megfelelően a kiadott mintáról készítsen felvételeket [62]. 

A mikroszkóp optikai felületei nagyon kényesek. Az ujjlenyomatot, bármilyen más lerakódást a lehető 

leghamarabb megfelelő, speciális eszközökkel (mikroszálas optika törlőkendővel, optikatisztító folyadékkal). A 

hallgatók az ilyen tisztítási folyamatokat végezhetik. 

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

• Mérés tárgya 

• Mérés ideje 

• Mérést végezte 

• Alkalmazott mérőeszközök és készülékek (mérési tartomány, nagyítás, a berendezés gyártója, típusa) 

• A mérés leírása (elvégzett feladat leírása) 

• Mérési eredmények 

5. Szakkifejezések 

fény, fénymikroszkóp, objektív, okulár, numerikus appertura 
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10. fejezet - Húzóvizsgálat 

1. Mérés elméleti háttere 

A polimerek felhasználása szempontjából egyik legfontosabb tulajdonságai közé a mechanikai tulajdonságok 

tartoznak. Felhasználásuk során minden esetben mechanikai igénybevételnek vannak kitéve, külső erők hatnak 

rájuk. A külső erő szilárd testre gyakorolt hatása lehet koncentrált (diszkrét), vagy megoszló (ezt az 

befolyásolja, hogy a támadó erő pontra, vagy felületre hat-e) [1] [5] [6] [10] [11]. 

A húzóvizsgálat során használt próbatest egy többcélú próbatest, méreteit szabvány írja elő (előállítási 

technológiától függően különböznek). Elasztomereknél általában alakos lyukasztókat használnak a próbatest 

előállítására. Hőre lágyuló polimerek esetében főképp a fröccsöntéssel gyártott próbatestet alkalmaznak. A 

melegsajtolással (préseléssel) készített lemezekből kivágással, fólia termékből pedig lyukasztással lehet a 

vizsgálandó próbatestet előállítani. A hőre keményedő polimerekből általában marógéppel (a fémiparban is 

ismert), forgácsolással készítenek próbatestet. A próbatestek keresztmetszete lehet kör, négyzet, derékszögű 

négyszög, körgyűrű vagy kivételes esetben más alakú. A leggyakrabban használt szakító próbatest-, befogófej-

típusokat a 10.1. ábra mutatja [2]. 

10.1. ábra - a, befogófej típusok; b, különböző típusú próbatestek; c, gyártmányokra 

jellemző próbatestek [2] 

 

A próbatestek kialakításánál figyelembe kell venni több szempontot, ilyen például, hogy a fejkiképzése 

illeszkedjen a szakítógéphez; szakítandó keresztmetszete a várható szilárdság figyelembevételével idomuljon a 

szakítógép méréshatárához; alakjának pedig lehetővé kell tennie a kívánt paraméterek meghatározását [2]. 

A polimerek esetében a húzóvizsgálat során használt próbatestek a fémektől eltérően inkább laposak jellemző 

méreteiket pedig 10.2. ábra mutatja [2]. 

10.2. ábra - Szabványos próbatest [2] [11] 
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Egy piskóta alakú szakító próbatestet a 10.3. ábra szemlélteti. 

10.3. ábra - Fröccsöntött piskóta alakú polimer próbatest [3] 

 

A próbatestek három fő részből állnak: 

• L0: mérőhossz (ezen a szakaszon történik meg maga a mérés) 

• befogófejek, amiket a próbatest végein alakítanak ki nagyobb keresztmetszettel 

• átmeneti szakaszok: az első két részt kötik össze []. 

A húzóvizsgálat során meghatározható a vizsgálandó anyag húzóerővel szembeni ellenállása, vagyis az 

úgynevezett húzószilárdság. A szilárdság mérése szakítógépen történik. A szakítógépen elvégzett egyik 

közismert vizsgálat a húzószilárdság mérés (fémek esetében szakítóvizsgálat). A vizsgálattal kapcsolatos 

teendőket, a próbatest alakját, méretét, a vizsgálat lefolyását, a kísérleti eredmények felvételét és kiértékelését 

hazánkban az MSZ EN ISO 527-1:1999 szabvány határozza meg. A 10.1. táblázat néhány húzószilárdsággal 

kapcsolatos fogalmat tartalmaz [1] [4] [5] [6]. 

10.1. táblázat - A húzóvizsgálat során alkalmazott fogalmak és azok meghatározása [1] 

[4] [5] [6] 
 

Fogalmak Meghatározás 

Nyúlás Hosszúságnövekedés az eredeti mérőhosszhoz 

viszonyítva (megadása történhet dimenzió nélküli 

viszonyszámként, vagy %-ban). A folyáshatár előtti 

nyúlásra használatos. 

Mérőhossz A mérési jelek közötti eredeti távolság a próbatest 

középső részén 

Vizsgálati sebesség A vizsgálat során a mérőberendezés befogópofáinak 

távolodási sebessége. Megadása: milliméter/percben 

(mm/perc) 
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Fogalmak Meghatározás 

Húzófeszültség A mérőhosszon belüli a vizsgálandó próbatest eredeti 

keresztmetszetére vonatkoztatott húzóerő, amit a 

próbatest bármely adott pillanatban elvisel. 

Mértékegysége MPa. 

Folyáshatár Az az első feszültség, aminél a nyúlás a feszültség 

növekedése nélkül növekszik (MPa). Ez kisebb lehet 

mint az elérhető legnagyobb feszültség. 

Húzószilárdság Az a legnagyobb húzófeszültség, amelyet a próbatest a 

húzás során elvisel (MPa). 

Szakítószilárdság Az húzófeszültség, amelynél a próbatest elszakad 

(MPa) 

Nyúlás megfolyáskor A folyáshatárnál mért megnyúlás. Dimenzió nélküli 

viszonyszámként, vagy %-ban adható meg. 

Szakadási nyúlás A szakítószilárdsághoz tartozó nyúlás, akkor ha a 

szakadás folyás nélkül következik be. Dimenzió 

nélküli viszonyszámként, vagy %-ban adható meg. 

Húzó rugalmassági modulusz Adott anyagra jellemző arányossági tényező, egy adott 

anyagnál jó meghatározható konstans érték, melynek 

mértékegysége GPa. 

A terhelés alatt álló szerkezeti anyagokra az erőhatás miatt feszültség hat, amely erő és a keresztmetszet 

hányadosával jellemezhető (valódi feszültségnek is hívják). A valódi feszültség (ζ) mértékegysége: N/m2 és az 

alábbi összefüggéssel határozható meg: 
 

 
(10.1) 

ahol F a hatóerő, A pedig a felület, amire az erő hat [1] [5] [6] [10] [11]. 

A műszaki életben elfogadott R jelölés az úgynevezett mérnöki feszültséget jelöli, ami kifejezi a szerkezeti 

anyagok erővel szembeni fajlagos ellenálló képességét. A mérnöki feszültségnél mindig az eredeti, vagyis a 

terhelést megelőző keresztmetszetre vonatkoztatják. Ennek alapján az összefüggés a következőképpen alakul: 
 

 
(10.2) 

ahol A0 az úgynevezett eredeti keresztmetszet (ahogy a 10.3. ábra is mutatja gyakran S0-al is jelölik) [1] [5] [6] 

[10] [11]. 

Húzó igénybevétel során az próbatest megnyúlik. A terhelés hatására ζ feszültség alakul ki és a próbatest 

deformációja következik be. A korábban L0 hosszmérettel és A0 keresztmetszettel rendelkező próbatest 

megnyúlik, keresztmetszete kisebb lesz. A nyúlás jele ε (mértékegység nélküli szám), ami a megnyúlás és az 

eredeti hossz hányadosa. A hosszváltozással járó keresztmetszet-csökkenést a térfogat-állandóság okozza. Ez az 

úgynevezett rugalmas megnyúlás (a megnyúlás az eredeti jeltávra vonatkoztatott): 
 

 
(10.3) 

ahol L0 az eredeti hossz L a megnyúlt hossz, ΔL pedig a megnyúlás [1] [5] [6] [10] [11]. 
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Egytengelyű húzóvizsgálatnál húzó jellegű az igénybevétel, aminek következtében a próbatest egyre karcsúbb 

lesz. A vizsgálat alatt álló próbatest hossza L0 értékről L értékre nő, a terhelt próbatest átmérője a húzás 

következtében, a húzó igénybevételre merőlegesen D0-ról D-re csökken (10.3. ábra). Az erő bevitele és a 

szerkezeti anyag megnyúlása a szakító vizsgálat során időben igen lassú, állandósult folyamatnak tekinthető, így 

maga a szakító vizsgálat egy statikus eljárásnak tekinthető [1] [5] [6] [10] [11]. 

A polimerek viszko-elasztikus és relaxációs viselkedése miatt a nyúlási jellemző meghatározása csak a terhelés 

közben mért értékek alapján történik. A nyúlási jellemzők tekintetében megkülönböztetnek folyáshatár előtti és 

folyáshatáron túli nyúlásokat. A rugalmas nyúlást a folyáshatár előtti nyúlás adja (ε). A polimerek esetében az 

úgynevezett húzó rugalmassági modulusz (E) a számítógépes adatfeldolgozásnak köszönhetően meghatározása 

két jól meghatározott feszültségi pont lineáris regressziójának segítségével történik. A regresszió egyenes 

iránytangense a moduluszt adja az alábbi összefüggés szerint: 
 

 
(10.4) 

ahol: E a húzó rugalmassági modulusz, ζ1 és ζ2 rendre az ε1=0,05%, illetve az ε2=0,25% teljes (névleges) 

megnyúlásokhoz tartozó húzófeszültségek. Mértékegysége MPa, vagy GPa. Ennek az összefüggésnek a 

használata elasztomerekre és fóliákra nem alkalmas [1] [5] [6] [10] [11]. 

2. Berendezés bemutatása 

A húzóvizsgálat elvégzéséhez megfelelő berendezés szükséges. Gyakorlatban a polimerek húzási 

tulajdonságainak meghatározása általában asztali kivitelű szakítógéppel történik (10.4. ábra). A berendezés 

könnyebb kezelhetősége miatt helyezhető asztalra vagy munkaasztalra. A szakítógépek alapvetően olyan 

berendezések, amelyek mechanikus, elektromechanikus, vagy hidraulikus működésűek. A fémekre és a 

polimerekre hasonló szakítóvizsgálati háttér vonatkozik, azonban a vizsgálati körülményekben és az eszközpark 

különbözik. A polimereknél olyan kialakítású szakítógépeket használnak, amelyek nagyságrendekkel nagyobb 

nyúlás és húzási tulajdonságok meghatározására alkalmasak. A polimereknél a vizsgálati eredmények csak 

azonos vizsgálati körülmények esetében hasonlíthatók össze, emiatt kifejezetten nagy jelentősége van a 

szabványban rögzített feltételek betartásának. Terhelésük nagyon széles tartomány között mozoghat, a pár száz 

N-tól a MN-ig. Korszerű szakítógépek elektromechanikus működésűek, vezérlő és adatgyűjtő elektronikával 

vannak ellátva és anyagvizsgáló szoftverrel vezéreltek. A számítógéppel összekapcsolt szakítógépek lehetővé 

teszik az adatok részletesebb elemzését, tárolhatóságát (például a minőségbiztosításnál fontos követelmény). 

Készülnek univerzális anyagvizsgáló berendezések is, amelyek a húzóvizsgálaton kívül nyomó, hajlító és 

fárasztásos vizsgálat elvégzésére is képesek a megfelelő tartozékok segítségével. A szakítógépek fő részei a 

gépkeret, a hajtómű, az erő és nyúlásmérő berendezés valamint a befogószerkezetek. A mérőkeret a vizsgálandó 

próbatestet a merev keret és a mozgó keresztfej közé rögzíti. Az alkalmazott erő (N) mérése a minta és a 

keresztfej közé helyezett erőmérő cellával történik. Az erőmérő cella az erőket elektromos jellé alakítja, amit a 

vezérlő rendszer mér és megjelenít. Az erőmérő cellák cserélhetők és eltérő kapacitásúak. A mérőrendszer 

vezérlése, a mérési paraméterek beállítása és a rendszer kezelése a szoftveren keresztül történik [11] [14] [15]. 

10.4. ábra - Univerzális szakítógép 
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A szakítógépek feladata a próbatest rögzítése, ezen kívül, előállítja, méri a húzóerőt, méri a nyúlást 

(elmozdulást), majd a mérési eredmények alapján szakítódiagramot készít. Vannak úgynevezett hőkamrával 

ellátott berendezések is. Az ilyen szakítógépekkel lehetővé válik, hogy magasabb hőmérsékleten is el lehessen 

végezni a húzóvizsgálatot. Ennek azért van különösen nagy a jelentősége, mert a magasabb hőmérsékleten 

üzemelő alkatrészek anyag jellemzőinek a meghatározása és ellenőrzése az üzemi hőmérsékleten is 

megvalósítható az ilyen berendezések segítségével [15]. 

Ahogy már korábban említésre került a polimereknél a gyakorlatban a feszültséget ζ-val jelölik. A hőre lágyuló 

és a hőre keményedő polimerek eltérő lefutású szakítógörbével rendelkeznek. A hőre keményedő polimerek 

tulajdonképpen rideg anyagok, így szakítógörbéjüket hosszú egyenes, rugalmas szakasz jellemzi. A rugalmas 

nyúlást nem, vagy csak igen kicsi plasztikus deformáció követi közvetlenül a szakadás előtt. Hőre lágyuló 

polimer esetében is lehetséges rideg viselkedés. Ennek oka az anyagszerkezetben keresendő (molekulák 

kristályos rendezettsége) [1] [5] [6] [10] [11]. 

10.5. ábra - Az feszültség-nyúlás görbék fajtái (a: rideg anyagok, b és c: folyáshatárral 

bíró szívós anyagok, d: folyáshatár nélküli szívós anyagok, e: elasztomerek) (MSZ EN 

ISO 527-1:1999) [6] 

 

A folyáshatárral bíró anyagok esetében a húzódiagram szakaszai jól szemléltetik a próbatest rugalmas és maradó 

alakváltozásait a vizsgálat folyamán. Az első szakasz, az úgynevezett rugalmas alakváltozás szakasza. Az 

anyagok rugalmassági határán belül a feszültség egyenesen arányos a megnyúlással (Hooke törvény). A 

második szakasz az úgynevezett folyás szakaszán belül a felső folyáshatárhoz tartozó erőnél indul meg és a 

vizsgált anyag maradó alakváltozást szenved, amely a szakaszon belül egy kisebb erőhatással is folytatódik. A 

harmadik szakasz az egyenletes alakváltozás szakasza, ahol a húzási szakaszon a vizsgált próbatest 

keresztmetszete egyenletesen lecsökken, alakváltozási keményedés jön létre. Ezt követi a negyedik szakasz (a 

fémes anyagok esetében, ezt a kontrakció szakaszának hívják) ahol a próbatest egy ponton elvékonyodik, majd 

ott el is szakad. 

3. Feladat 

Húzóvizsgálat kivitelezése univerzális szakítógéppel 

1. Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e telepítve, illetve biztonságosan van-e csatlakoztatva. 

2. Az univerzális szakítógépen található főkapcsolót kapcsolja a be állásba. 

3. A berendezés további részegységeit is indítsa el (számítógép, nyomtató, stb.). 

4. A rendszer stabilitása érdekében hagyjon 15 perc melegedési időt a berendezésnek. 

5. Nyissa meg a berendezést vezérlő szoftvert. 
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6. Amennyiben a vizsgálandó polimer próbatest anyaga indokolja, kondicionálásnak kell megelőznie a 

vizsgálatot (a mérésvezető által meghatározott paraméterek mellett). 

7. Mérje le a vizsgálandó próbatest szélességét és vastagságát (a 10.2. táblázat megfelelő mezőibe rögzítse a 

mért eredményeket) mm-ben. 

8. Állítsa be a megfelelő vizsgálati paramétereket (keresztfej elmozdulási sebesség, próbatest 

keresztmetszetének alakja, stb.) a program követelményeinek megfelelően, illetve a mérésvezető által 

meghatározott mérési program szerint. 

9. A keresztfejek beállítását követően rögzítse a mérésvezető által kiadott vizsgálandó próbatestet a 

befogópofák közé az univerzális szakítógépben úgy, hogy a vizsgálandó próbatest és az univerzális 

szakítógép működési tengelye egybeessen. 

10. Amennyiben szükséges mérjük a kezdeti távolságot a két befogópofa között (mérőhossz), egyenlítsük 

ki az előfeszítést. 

11. A szoftverből indítsa el a vizsgálatot [14]. 

12. A mérést követően a 10.2. táblázat megfelelő mezőibe rögzítse a mért maximális rugalmas terhelést (N) 

és a hozzá tartozó maximális rugalmas megnyúlást (mm), a szakadáskor mért terhelést (N) és a hozzá tartozó 

megnyúlás (mm) értékeket. 

13. A mért értékek alapján határozza meg húzószilárdság (MPa) és a szakítószilárdság (MPa) értékét és 

rögzítse a 10.3. táblázat megfelelő mezőiben. 

14. A szoftver által elektronikusan rögzített húzódiagram értékeit ábrázolja (csatolja a mérési 

jegyzőkönyvhöz) és az így kapott görbe segítségével határozza meg a húzó rugalmassági modulusz (MPa) 

értékét. A húzóvizsgálat során felvett húzódiagram kezdeti lineáris szakaszához húzott érintő meredeksége 

arányos a húzó rugalmassági modulusszal. Ez az érték a görbe kezdeti szakaszához húzott érintő pontjainak 

felhasználásával határozható meg. 

15. Határozza meg hány százalékos a rugalmas megnyúlás, illetve a nyúlás szakadáskor, majd a számított 

értékeket rögzítse a 10.2. táblázat megfelelő mezőjében. 

16. Szabványos vizsgálat esetén legkevesebb öt párhuzamos vizsgálatot kell végezni. 

10.2. táblázat - A húzóvizsgálat során mért jellemzők [1] [5] [6] [10] [11] 
 

Próbateste

k sorszáma 
Próbatest 

szélessége 

(mm) 

Próbatest 

vastagsága 

(mm) 

Befogások 

közötti 

távolság 

(mm) 

Maximális 

rugalmas 

terhelés 

(N) 

Maximális 

rugalmas 

megnyúlás, 

(mm) 

Terhelés 

szakadásko

r 

(N) 

Megnyúlás 

szakadáskor 

(mm) 

1. 
              

2. 
              

3. 
              

4. 
              

5. 
              

Átlag 
              

Szórás 
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10.3. táblázat - A húzóvizsgálat során mért jellemzőkből számítandó adatok 
 

Próbatestek 

sorszáma 
Húzó-szilárdság, 

(MPa) 
Húzó 

rugalmassági 

modulusz, 

(MPa) 

Rugalmas 

megnyúlás, (%) 
Szakítószilárdsá

g, (MPa) 
Szakadási 

nyúlás, (%) 

1. 
          

2. 
          

3. 
          

4. 
          

5. 
          

Átlag 
          

Szórás 
          

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

• Mérés tárgya 

• Mérés ideje 

• Mérést végezte 

• Alkalmazott mérőeszközök és készülékek 

• A mérés leírása (mérési elv, mérés során mért jellemzők és azok fogalma) 

• Mérési eredmények (10.2. Táblázat, 10.3. Táblázat jegyzőkönyvben való megjelenítése, mérés utáni kitöltése) 

5. Szakkifejezések 

húzófeszültség, húzószilárdság, folyáshatár, szakítószilárdság, szakadási nyúlás, húzó rugalmassági modulusz 
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11. fejezet - Polimerek 
hajlítóvizsgálata 

1. Mérés elméleti háttere 

A hajlító vizsgálatot gyakran alkalmazzák rideg anyagok minősítéséhez. Legfőképpen öntöttvas és különböző 

építőanyagok, kerámiák, beton, fa stb. vizsgálatára alkalmazzák. A hajlítóvizsgálatot a húzóvizsgálathoz 

hasonlóan univerzális szakítógépen szokás végezni [11] [20]. 

A hajlítóvizsgálathoz a húzóvizsgálatnál használatos szabványos próbatestet szokás alkalmazni, amit a 11.1. 

ábra szemléletet [2]. 

11.1. ábra - A hajlítóvizsgálatnál alkalmazható próbatest sematikus ábrája [2] [11] 

 

A hajlítóvizsgálat lehet három illetve négy ponton alátámasztott. A négypontos hajlítóvizsgálat különbözik a 

hárompontos hajlítóvizsgálattól, mivel a vizsgálat során a vizsgálandó próbatestet lefelé és felfelé egyaránt 

terhelik, eközben pedig folyamatosan mérik a terhelőerőt és az elhajlás mértékét. Összehasonlítva a 

hárompontos hajlítással megállapítható, hogy más az erőkar, emiatt pedig a hajlítónyomaték maximuma is eltérő 

lesz [6] [11] [18] [20]. 

A hárompontos hajlítás során a próbatestet kéttámaszú tartóként terhelik meg, egy a középpontra ható erővel. A 

vizsgálandó próbatestet felülről egy, alulról pedig két ponton éri erőhatás. A terhelés a nulláról indulva 

folyamatosan növekszik, addig míg a próbatest el nem törik. Eközben a próbatest közepén mérésre kerül az erő 

(F) és a behajlás (f). A behajlásból és az erőhatás nagyságából a vizsgált próbatest alakváltozására lehet 

következtetni. A hajlítószilárdságot a maximális hajlítónyomaték ismeretében határozható meg [6] [11] [18] 

[20]. 

11.2. ábra - A három ponton alátámasztott hajlítóvizsgálat sematikus ábrája [7] 

 

Az F terhelőerő legnagyobb nyomatéka (Mhm) a próbatest közepén ébred. A hajlítónyomaték maximális értéke 

az alábbi összefüggéssel számszerűsíthető: 
 

 
(11.1) 

ahol Mhm amely a maximális hajlítónyomaték, mértékegysége Nm; Fm a középponti terhelőerő legnagyobb értéke, 

mértékegysége N; L pedig a támaszköz, mértékegysége pedig méter [6] [11] [18] [20]. 
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A terhelés legnagyobb hajlítónyomatékából (Mhm) és az eredeti keresztmetszetre vonatkoztatott keresztmetszeti 

tényezőből (K) megállapítható a vizsgált próbatest hajlítószilárdsága (Rhm). A hajlítószilárdság a törés 

pillanatában ébredő maximális hajlítónyomaték és a keresztmetszeti tényező hányadosa (mértékegysége Pa, 

vagy MPa): 
 

 
(11.2) 

A keresztmetszeti tényező (K) számításához a hasábra vonatkozó összefüggést kell alkalmazni. Ebben az 

összefüggésben a hasáb alakú próbatest szélesség (méterben), b pedig a hasáb alakú próbatest vastagsága 

(szintén méterben). Abban az esetben, ha a próbatest nem hasáb, hanem hengeres, akkor a körszelvényre 

vonatkozó keresztmetszeti tényező értékét d próbatest átmérő esetében az alábbi összefüggés adja 

(mértékegysége pedig m3): 
 

 
(11.3) 

 

 
(11.4) 

Hasáb próbatest esetében hajlítószilárdsága [6] [11] [18] [20]: 
 

 
(11.5) 

A legnagyobb hajlítónyomaték Mhm a vizsgált próbatestre ható erő síkjában ébred. A törés mindig ezen a helyen 

következik be, ezért ezt úgynevezett veszélyes keresztmetszetnek is szokás hívni. A nem rideg anyagoknál 

leginkább csak rugalmassági, illetve folyási határt érdemes megállapítani. Ezek megállapításához szükség van 

úgynevezett finom nyúlásmérőre, amely a maximális nyomaték helyén mér [20]. A viszkoelasztikus anyagok 

esetében jellemző, hogy általában kis rugalmassági modulusszal rendelkeznek, nagy deformációra hajlamosak. 

Feszültségek szempontjából vizsgálva a törés előtti nagy deformáció azt jelenti, hogy hajlításnál a vizsgálati 

minták alakváltozása adott esetben már elérheti, illetve meg is haladhatja azt az értéket, ameddig a klasszikus 

számítási összefüggések érvényesek, mivel túl nagy lehajláskor ugyanis megszűnik a tiszta hajlítási állapot, 

egyre nagyobb szerepet játszanak a nyíróerők, a reakcióerők nem lesznek már függőlegesek (a próbatest terhelt 

és terheletlen alakja egyre inkább eltér egymástól). Abban az esetben tehát, ha az L alátámasztási távolság 10%- 

át a lehajlás (f) meghaladja, akkor már nem lehet a szokásos számítási képleteket használni. A probléma a 

deformáció korlátozásával oldható meg. Gyakorlatban tehát a mérés során kapott hajlítódiagramot addig az 

lehajlás értékig vesszük figyelembe, ameddig feltételezhető, hogy a már korábban említett klasszikus számítási 

összefüggések érvényesek [18]. 

2. Berendezés bemutatása 

A hajlítóvizsgálatról általánosságban elmondható, hogy úgynevezett hajlítógépen végzik. Ez a berendezés 

gyakorlatban általában hajlításra alkalmassá tett szakítógép. Ilyen esetben az úgynevezett univerzális 

szakítógépre úgynevezett hajlítófejet helyeznek a vizsgálat előtt. Amennyiben a hajlító szerszám három pontos 

hajlítást tesz lehetővé akkor általánosan elmondható róla, hogy az alátámasztások köze milliméter skálával van 

ellátva. Ez ezért szükséges, hogy a különféle anyagok szabványos hajlítóvizsgálata elvégezhető legyen rajta, a 

megfelelő alátámasztás köz beállításával. Az erő bevitele három ponton történik hengergörgős fejjel. A vizsgálat 

kezdetén a vizsgálandó próbatest (hengeres, vagy hasáb alakú) a hajlítópofák közé kell elhelyezni, úgy hogy 

behajlás ne következzen be rajta. A terhelést a vizsgálandó próbatestre a központi csapon át adódik annak 

folyamatos lefelé irányuló mozgása következtében. A vizsgálat meghatározott lehajlásig, vagy a próbatest 

töréséig tart. A hajlítás végén manapság (régebbi típusú gépek esetében analóg) már digitális úton rögzített 

adatok adnak a szilárdságra információt. A terhelőerő a behajlás függvényében diagramon ábrázolható, melyet 

az univerzális szakítógéphez kapcsolt számítógép vizsgálati szoftvere el is készít. Kiértékelése a szakító 

vizsgálat során kapott szakítódiagramhoz hasonlóan történik [6] [11] [18] [20]. 

Az alkalmazott univerzális vizsgáló berendezés esetében a próbatest az alátámasztásokra helyezhető el. Az 

alkalmazott erő mérése a minta és a keresztfej közé helyezett erőmérő cellával történik. Az erőmérő cella ebben 

az esetben is az erőket elektromos jellé alakítja amit a vezérlő rendszer mér és megjelenít. A mérőrendszer 

vezérlése, a paraméterek beállítása és a rendszer kezelése a szoftveren keresztül történik. 
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3. Feladat 

Hajlítóvizsgálat kivitelezése univerzális szakítógéppel 

1. Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e telepítve, illetve biztonságosan van-e csatlakoztatva. 

2. Az univerzális szakítógépen található főkapcsolót kapcsolja a be állásba. 

3. A berendezés további részegységeit is indítsa el (számítógép, nyomtató, stb.). 

4. A rendszer stabilitása érdekében hagyjon 15 perc melegedési időt a berendezésnek. 

5. Amennyiben a vizsgálandó polimer próbatest anyaga indokolja, kondicionálásnak kell megelőznie a 

vizsgálatot (a mérésvezető által meghatározott paraméterek mellett). 

6. Nyissa meg a berendezést vezérlő szoftvert. 

7. Mérje le a vizsgálandó próbatest szélességét és vastagságát (a 11.1. táblázat megfelelő mezőiben rögzítse a 

mért eredményeket) mm-ben. 

8. Állítsa be a megfelelő vizsgálati paramétereket (keresztfej elmozdulási sebesség, próbatest 

keresztmetszetének alakja, stb.) a program követelményeinek megfelelően, illetve a mérésvezető által 

meghatározott mérési program szerint. 

9. A meghatározott alátámasztási távolság beállítását követően helyezze el a mérésvezető által kiadott 

vizsgálandó próbatestet. 

10. A mérőfejet állítsa a vizsgálandó próbatestre. 

11. A szoftverből indítsa el a vizsgálatot. 

12. A mérést követően a 11.1. táblázat megfelelő mezőibe rögzítse a mért maximális rugalmas terhelés (N) 

és a hozzá tartozó maximális rugalmas megnyúlás (mm) értékeket. 

13. A mért értékek alapján határozza meg hajlítószilárdság (MPa) értékét és rögzítse a 11.1. táblázat 

megfelelő mezőjében. 

14. A hajlítódiagramot készítse el a szoftver által elektronikusan rögzített értékekből (csatolja a mérési 

jegyzőkönyvhöz) és az így kapott görbe segítségével határozza meg a hajlító modulusz (MPa) értékét. A 

hajlító vizsgálat során felvett hajlító diagram kezdeti lineáris szakaszához húzott érintő meredeksége arányos 

a hajlító rugalmassági modulusszal. Ez az érték a görbe kezdeti szakaszához húzott érintő pontjainak 

felhasználásával határozható meg. 

11.1. táblázat - A hajlító vizsgálat során mért számítandó jellemzők 
 

Próbateste

k sorszáma 
Próbatest 

szélessége, 

(mm) 

Próbatest 

vastagsága, 

(mm) 

Alátámasztá

s távolsága, 

(mm) 

Maximális 

rugalmas 

terhelés, 

(N) 

Maximális 

rugalmas 

megnyúlás, 

(mm) 

Hajlító-

szilárdság, 

(MPa) 

Hajlító 

modulusz, 

(MPa) 

1. 
              

2. 
              

3. 
              

4. 
              

5. 
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Próbateste

k sorszáma 
Próbatest 

szélessége, 

(mm) 

Próbatest 

vastagsága, 

(mm) 

Alátámasztá

s távolsága, 

(mm) 

Maximális 

rugalmas 

terhelés, 

(N) 

Maximális 

rugalmas 

megnyúlás, 

(mm) 

Hajlító-

szilárdság, 

(MPa) 

Hajlító 

modulusz, 

(MPa) 

Átlag 
              

Szórás 
              

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

• Mérés tárgya 

• Mérés ideje 

• Mérést végezte 

• Alkalmazott mérőeszközök és készülékek 

• A mérés leírása (kapcsolási rajz, mérési elv, elvégzett feladat leírása) 

• Mérési eredmények 

5. Szakkifejezések 

alátámasztás köz, hajlítószilárdság, hajlítófeszültség, hajlító nyomaték, hajlító modulusz 
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12. fejezet - Nyomóvizsgálat 

1. Mérés elméleti háttere 

Nyomóvizsgálatot alapvetően rideg szerkezeti anyagok esetében végeznek, ennek oka, hogy a képlékeny 

anyagokat nyomással nem lehet eltörni. A húzóvizsgálattal ellentétben a nyomóvizsgálat során a vizsgálandó 

anyag eredeti mérete csökken, a vizsgálandó anyag nem megnyúlik, hanem erő hatására összenyomódik. A 

nyomóvizsgálat tulajdonképpen statikus eljárásnak minősül, ugyanis a terhelés az idő függvényében igen lassan 

változik. Általában kemény és félkemény hőre lágyuló illetve hőre keményedő polimerek és polimer 

kompozitok esetében alkalmazott vizsgálat. A nyomóvizsgálatok esetében használt fogalmakat a 12.1. táblázat 

tartalmazza [6] [11]. 

12.1. táblázat - Nyomóvizsgálatok esetében alkalmazott fogalmak [1] [4] [5] [6] [11] 
 

Fogalmak Meghatározás 

Mérőhossz A próbatesten mért eredeti távolság a mérési jelek 

között; mértékegysége: mm 

Vizsgálati sebesség A vizsgálat során a vizsgáló berendezés 

befogópofáinak közeledési sebessége; mértékegysége: 

mm/perc 

Nyomófeszültség A vizsgálandó próbatest eredeti keresztmetszetére 

vonatkoztatott nyomóerő, amelyet a próbatest elvisel; 

mértékegysége: MPa 

Nyomófeszültség megfolyáskor Az első feszültség, ahol az alakváltozás a feszültség 

növekedése nélkül nő, ez kisebb lehet mint az elérhető 

legnagyobb feszültség 

Nyomószilárdság Az a legnagyobb nyomófeszültség, amelyet a 

vizsgálandó próbatest elvisel a nyomóvizsgálat során 

Nyomófeszültség töréskor Az a nyomófeszültség, amelynél a próbatest eltörik 

Nyomási alakváltozás Az eredeti mérőhosszra vonatkoztatott hosszúság 

csökkenés. Dimenzió nélküli viszonyszámként vagy 

%-os értéke adható meg. 

Névleges nyomási alakváltozás A vizsgálandó próbatest eredeti hosszára 

vonatkoztatott hosszúságcsökkenés. Dimenzió nélküli 

viszonyszámként vagy a próbatest eredeti hosszára 

vonatkoztatva %-os értéke adható meg. 

Nyomási modulusz Viszonyszám, mely a nyomófeszültség-különbségnek 

az alakváltozás különbségére vonatkoztatják. 

Mértékegysége: MPa 

Számítógép által vezérelt vizsgálóberendezés esetében 

a modulusz számítása a két különböző feszültség-

alakváltozás ponton alapul, ezen pontok közötti 

görbeszakaszra vonatkoztatott lineáris regressziós 

eljárással történik. 
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A nyomóvizsgálat során hengeres és négyzetes hasáb, vagy cső alakú próbatestet egyaránt használnak [6]. 

12.1. ábra - A nyomószilárdság mérésénél használható próbatestek geometriája [6] 

 

A nyomószilárdság általánosan a tönkremenetelhez tartozó erőből és az eredeti keresztmetszetből számítható az 

alábbi összefüggés szerint: 
 

 
(12.1) 

ahol Rny a nyomószilárdság értéke MPa-ban, Fny pedig a maximálisan mérhető nyomóerő N-ban, A0 pedig a 

vizsgálandó próbatest eredeti keresztmetszete mm2-ben [6] [11] [20]. 

A nyomóvizsgálat során a cél a nyomódiagram elkészítése és a szilárdsági mérőszámok (nyomó folyáshatár, RFny 

egyezményes nyomó folyáshatár, R0.2ny; nyomószilárdság, Rmny; inflexiós ponthoz tartozó feszültség, Riny) 

meghatározása. A hagyományos nyomóvizsgálat elve, hogy a vizsgálat során a próbatest terhelését 

folyamatosan a törésig növelik és a mért törőerőből, valamint a keresztmetszetből számítják ki a szilárdsági 

mérőszámokat. Az egyirányú nyomóvizsgálatnál a próbatestet két szemben lévő alkotója mentén, párhuzamos 

nyomólapok között kell terhelni, ezzel szemben az összetett nyomó- és nyíróvizsgálat során a terhelést a 

rögzítőelem tengelyére előírt szögben kell alkalmazni. Mivel a két vizsgálati módszer alapvetően eltérő, 

különböző befogókat és feltéteket kell használni a vizsgálat során [19]. 

12.2. ábra - Nyomóvizsgálat [10] 
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A nyomóvizsgálatot általában azért végzik, hogy az alakíthatóságot vizsgálják. Szívós, és képlékeny anyagok a 

vizsgálat során először "hordósodnak", ezt a jelenséget mutatja a 12.2. ábra, ahol d0-ról d1-re nő az eredeti 

keresztmetszet, a h0 magasság pedig h1-re csökken. Ezt követően bizonyos alakváltozás után a felületükön 

repedések jelennek meg. A vizsgálat ilyen esetben az első repedés megjelenéséig tart. A vizsgálati 

eredményekből készült nyomódiagramból származtatható a nyomószilárdság diagram, amely az Rny 

nyomófeszültség változását mutatja a deformáció függvényében. A nyomódiagram görbe a törésig emelkedik. A 

lágyabb, nagyobb alakváltozást is elviselő anyagok esetében a görbe nagyon meredekké válik, ezek az anyagok 

nem terhelhetőek törésig, így nyomószilárdságuk tehát nem határozható meg. A nyomódiagram alakját a 

hőmérséklet befolyásolja. A hőmérséklet emelésével az anyagok általában viszko-plasztikusan, azaz 

képlékenységükben késlekedve viselkednek. A polimerek esetében a nyomó vizsgálatot az ISO 604-es 

szabványban meghatározottak szerint kell elvégezni (a szabvány azonban nem alkalmazható a textilszálakkal 

erősített anyagok, a keményhabokhoz és a habanyagot tartalmazó szendvicsszerkezetek esetében). Ez a 

szabvány használható a következő esetekben [1] [4] [5] [6] [10] [11] [19]: 

• kemény és félkemény hőre lágyuló fröccsöntéssel és extrúzióval előállított anyagoknál, beleértve a töltött és 

erősítő anyagokat tartalmazó kompaundokat, a töltetlen típusokat, a kemény és a félkemény hőre lágyuló 

lemezek 

• kemény és félkemény hőre keményedő sajtolóanyagok, töltő és erősítőanyagot tartalmazó kompaundok, 

kemény és félkemény, hőre keményedő lemezeket 

• termotrópikus folyadékkristályos polimerek [1] [4] [5] [6] [10] [11] [19]. 

A fémek és a műanyagok mivel szívós anyagok, így nyomószilárdságukat ritkábban mérik, mint a kerámiákét. 

Az ilyen szívós anyagok nyomóvizsgálata általában a szakítógépen megfelelő vizsgálófeltét alkalmazásával 

történik [6] [11] [20]. 

2. Berendezés bemutatása 

A mérés során az univerzális szakítógépet a nyomó vizsgálathoz alkalmas fejjel kell ellátni. A próbatest az 

alátámasztásokra helyezhető el. Az alkalmazott erő mérése a minta és a keresztfej közé helyezett erőmérő 

cellával történik. Az erőmérő cella elektromos jellé alakítja az erőket, amit a vezérlő rendszer mér és megjelenít. 

Az erőmérő cellák cserélhetők és eltérő kapacitásúak. A mérőrendszer vezérlése, a paraméterek beállítása és a 

rendszer kezelése a szoftveren keresztül történik [14]. 

12.3. ábra - A nyomóvizsgálat sematikus ábrája [16] 
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3. Feladat 

Nyomóvizsgálat kivitelezése univerzális szakítógéppel 

1. Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e telepítve, illetve biztonságosan van-e csatlakoztatva. 

2. Az univerzális szakítógépen található főkapcsolót kapcsolja a be állásba. 

3. A berendezés további részegységeit is indítsa el (számítógép, nyomtató, stb.). 

4. A rendszer stabilitása érdekében hagyjon 15 perc melegedési időt a berendezésnek. 

5. Nyissa meg a berendezést vezérlő szoftvert. 

6. Amennyiben a vizsgálandó polimer próbatest anyaga indokolja, kondicionálásnak kell megelőznie a 

vizsgálatot (a mérésvezető által meghatározott paraméterek mellett). 
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7. Mérje le a vizsgálandó próbatest szélességét és vastagságát (a 12.2. táblázat megfelelő mezőibe rögzítse a 

mért eredményeket) mm-ben. 

8. Állítsa be a megfelelő vizsgálati paramétereket (vizsgálati sebesség, próbatest keresztmetszetének alakja, 

stb.) a program követelményeinek megfelelően, illetve a mérésvezető által meghatározott mérési program 

szerint. 

9. A mérésvezető által kiadott vizsgálandó próbatestet helyezze a nyomólapok közé úgy, hogy a nyomólapok 

középvonalában helyezkedjen el. 

10. Állítsa be úgy a vizsgálóberendezést, hogy a nyomólapok érintkezzenek a próbatest mindkét végének 

felületével. 

11. Állítsa be a megfelelő vizsgálati paramétereket program követelményeinek megfelelően, illetve a 

mérésvezető által meghatározott mérési program szerint. 

12. Helyezze el a mérésvezető által kiadott vizsgálandó próbatestet. 

13. A mérőfejet állítsa a vizsgálandó próbatestre. 

14. A szoftverből indítsa el a vizsgálatot. 

15. A mérést követően a 12.2. táblázat megfelelő mezőibe rögzítse a mért nyomóerő (N) értékeket. 

16. A mért értékek alapján határozza meg nyomószilárdság (MPa) értékét és rögzítse a 12.2. táblázat 

megfelelő mezőjében. 

17. A szoftver által elektronikusan rögzített nyomódiagram értékeit ábrázolja (csatolja a mérési 

jegyzőkönyvhöz) és az így kapott görbe segítségével határozza meg a nyomó modulusz (MPa) értékét. 

12.2. táblázat - A nyomóvizsgálat során mért számítandó jellemzők 
 

Próbatestek 

sorszáma 
Próbatest 

szélessége 

(mm) 

Próbatest 

vastagsága 

(mm) 

Nyomóerő 

(N) 

Nyomó-

szilárdság 

(MPa) 

Nyomási 

modulusz 

(MPa) 

1. 
          

2. 
          

3. 
          

4. 
          

5. 
          

Átlag 
          

Szórás 
          

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

• Mérés tárgya 

• Mérés ideje 

• Mérést végezte 
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• Alkalmazott mérőeszközök és készülékek 

• A mérés leírása (nyomóvizsgálat sematikus ábrája, mérési elv, elvégzett feladat leírása) 

• Mérési eredmények 

5. Szakkifejezések 

nyomófeszültség, nyomófeszültség megfolyáskor, nyomószilárdság, nyomási alakváltozás, nyomási modulusz 
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13. fejezet - Fárasztásos 
húzóvizsgálat 

1. Mérés elméleti háttere 

A különböző típusú, ismételt terhelésekkel végzett vizsgálatokat egyöntetűen fárasztásos vizsgálatnak szokás 

nevezni, amelyek a terhelés jellegétől függően lehetnek hajlító, húzó, nyomó vagy csavaró igénybevételek. Az 

ilyen, ciklikus terhelések az anyagok fáradását, mechanikai károsodását idézik elő, amelyek fokozatosan a 

termék teljes tönkremeneteléhez vezetnek. A fárasztási élettartamot ennek megfelelően definiáljuk. 

Tulajdonképpen a deformációs ciklusok számát jelenti, amely adott fárasztási körülmények között a vizsgált 

próbatest kifáradásához vezet. 

A feszültség vagy nyújtás ismétlésének hatására a kifáradás, hibásodások már jóval az anyag szakítószilárdsága 

alatt jelentkeznek. A fárasztást általában egy maximális feszültségszinthez tartozó ciklusszámmal szokás 

jellemezni. A fárasztási élettartam görbét több próbatest eredményei alapján határozzuk meg, amelyek közül 

mindegyik próbatest különböző szintű feszültségnek volt kitéve. A fárasztási élettartam vagy más néven S-N 

görbe (13.1. ábra) tehát a feszültséget adja meg a fárasztási ciklusok számának függvényében. Nagy 

feszültségek esetén az anyagok már viszonylag kis fárasztási ciklusok hatására kifáradnak. Kis ciklikus 

feszültségek alkalmazásakor az anyag végtelen számú ciklusnak tehető ki, nincs ún. kifáradási pont. 

13.1. ábra - Fárasztási élettartam (S-N) görbe 

 

Azt a feszültséget, amelynek hatására az anyag soha nem fog kifáradni, fárasztási élettartam 

küszöbnek/határértéknek szokás nevezni. Ahogy a 13.1. ábra is mutatja, az S-N görbe aszimptotikusan tart egy 

konstans feszültség értékhez. A fárasztási élettartam határt szokás úgy is definiálni, hogy mekkora az a 

feszültség, amelynél az S-N görbe aszimptotikusan egy konstans feszültségértékhez tart. A legtöbb polimerre a 

fárasztási élettartam határérték a statikus szakítószilárdság értékéhez viszonyítva kb. 25-30% között található. 

A fárasztással szembeni ellenállásra vonatkozó adatoknak gyakorlati jelentősége pl. a hajtóművek, 

csővezetékezés, vibrációs gépezetek vasalásainál és nyomástartó edények esetén van, amelyek alapvetően 

ciklikus terheléseknek vannak kitéve működésük során. 

A műnyagok fárasztás során jellemző viselkedésének tanulmányozására három alapvető vizsgálati módszert 

dolgoztak ki: 
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1. fárasztásos hajlítóvizsgálat 

2. fárasztásos húzó- vagy nyomóvizsgálat 

3. fárasztásos csavaró vizsgálat 

1.1. Fárasztásos hajlító vizsgálat 

A fárasztásos hajlító vizsgálat során olyan berendezést alkalmaznak, amellyel minden ciklusban konstans 

amplitúdójú erőt lehet kifejteni a vizsgált próbatestre. Egy ilyen készüléknek a lelke egy olyan nem-középpontos 

tárcsa, amelyet állandó sebességgel mozgatható motorral hajtott tengelyre szerelnek. Ennek következtében 

változó erő fejthető ki. A próbatestet egyik végén egy konzolos tartó satujában rögzítik, és az ellenkező oldalon 

a keresztfej elmozdításával hajlítják ciklikusan. Számlálóval rögzítik a lefutott ciklusok számát, amíg a próbatest 

el nem törik. Két különböző geometriájú próbatestet lehet alkalmazni egy ilyen vizsgálathoz. Ha kivágott 

próbatesteket vizsgálunk, vigyáznunk kell arra, hogy karcolások, repedések ne legyenek a mintán. Az öntött 

próbatesteknél pedig arra kell ügyelni, hogy vizsgálat előtt feszültség-mentesítsük a mintát. 

1.2. Fárasztásos húzóvizsgálat 

A kompozit anyagok viselkedése ciklikus terhelések során meglehetősen összetett. A fárasztással szembeni 

jellemzők meghatározása alapvető fontosságú a kompozitok biztonságos alkalmazásához. 

Az ipari alkalmazásokban a legtöbb anyag ciklikus ter helésnek van kitéve, és kisebb szilárdság-tartományban 

deformációnak. A hosszú időtartamú fárasztás a legidőigényesebb lépés a fárasztásos vizsgálat során. A hosszú 

vizsgálati idő csökkenthető a vizsgálati frekvencia növelésével, ennek következménye azonban a hiszterikus 

felmelegedés miatt fellépő mechanikai károsodás. Általában 10Hz vagy ennél kisebb frekvenciát szokás 

alkalmazni a felmelegedés elkerülésére. Ezek a problémák különösen fontosak a polimerek esetében. 

1.3. Tönkremeneteli mechanizmusok 

A kompozitok viselkedése fárasztás hatására, pl. a kompozit szilárdságának alakulása dinamikus terhelés mellett 

még mindig fontos és intenzíven kutatott, ugyanakkor korántsem tisztázott terület. Számos részletes áttekintés 

fellelhető a szakirodalomban, amelyek megegyeznek abban, hogy a kompozitok fárasztása meglehetősen 

összetett jelenség, és elsősorban törések kialakulásával és azok számának növekedésével jár, mintsem a törések 

hosszának növekedésével. Ez ellentétben van a fémek fárasztása során tapasztaltakkal, ahol a legfontosabb 

tönkremeneteli mechanizmus a törések kialakulása és terjedése. A kompozitok esetében tapasztalt repedések 

számának növekedése eredményezi a terhelési ciklusok növelésével mérhető erőteljes szilárdság- és merevség 

csökkenést. 

Fárasztásos húzó igénybevétel esetén pl. az egyirányban erősített kompozitok tönkremenetele a szálak 

törésének, illetve a mátrix szakadásának és a határfelület károsodásának kombinációjából adódik. Ez nagyon 

hasonlít a statikus igénybevétel hatására bekövetkező tönkremenetel mechanizmusához. A fárasztás során 

viszont nem csak a kompozit termék viselkedését kell figyelembe venni, hanem az egyes komponensek 

fárasztásra való érzékenységét is, pl. a fárasztás utáni szilárdság csökkenésének mértékét az élettartammal. 

A kompozitok fárasztással szembeni ellenálló képességét, ahogyan korábban is említettük, a fárasztási 

élettartam diagramokon szemléltetjük. A fárasztási élettartam diagramok ordináta tengelyén az a maximális 

feszültség szerepel, amit egy terhelés-szabályozott fárasztásos húzóvizsgálatnál az első ciklusban el lehet érni. 

Egyirányban erősített kompozitok húzó, illetve fárasztásos húzó igénybevétel esetén tapasztalt viselkedését 

mutatja be a 13.2.ábra. 

13.2. ábra - Egyirányban erősített kompozitok fárasztási élettartam diagramja 
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Az ábra azt mutatja, hogy longitudinális (Θ=0°) fárasztásnál, kis ciklusszámok esetén a szálszakadás a domináns 

(I. tartomány), amely a kompozit károsodásához vezet. A nagy ciklusszámok tartományában (III.) a 

tönkremenetel a polimer mátrixban kezdődik, de utána kiterjed a szálakra is. Közbenső ciklusszámok esetén (II. 

tartomány) az erőteljes, száltöréssel egybekötött mátrix szakadás és/vagy határfelületi szakadás válik 

dominánssá. A kompozit fárasztási határa (εm) az a maximális feszültség, ahol a mátrixban bekövetkező 

szakadások nem terjednek tovább, mert szálak veszik körül. Ennek a fárasztási mechanizmusról kidolgozott 

elvnek egy érdekes következtetése, hogy a kompozit fárasztási határfeszültségét inkább a mátrix befolyásolja, 

mint a szál. 

A fárasztásos vizsgálat adataiból készített ún. tönkremeneteli mechanizmus térképek alapján a különböző 

szálerősített kompozitok viselkedése is összehasonlítható. Megállapítható például, hogy a mátrix fárasztási 

határfeszültségénél kisebb statikus tönkremeneteli feszültséggel rendelkező, egyirányban erősített kompozitok 

(pl. nagy moduluszú szénszállal erősített epoxi) longitudinális fárasztása (Θ=0°) során tapasztalt viselkedés 

független a mátrix és a határfelület tulajdonságaitól, csak a szál jellemzőitől függ. Ha viszont a mátrix fárasztási 

határfeszültsége a szál statikus tönkremeneteli feszültségénél kisebb (pl. üvegszállal erősített epoxi kompozit 

esetén), mind a három korábban említett tartomány fellelhető a fárasztási élettartam diagramon. 

A nem tengelyirányban végzett fárasztásos vizsgálatok esetén (0°<Θ<90°) a domináns tönkremeneteli 

mechanizmus a mátrix és a határfelület szakadása, száltörés nem figyelhető meg. Ez a fajta tönkremeneteli 
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mechanizmus még fontosabbá válik, amikor a terhelési szög Θ=90°-ig, azaz vízszintesig növekszik, mert ekkor 

a törés a szál/határfelület elválása miatt következik be, és ez határozza meg a fárasztás határértékét (εdeb). 

A 13.2. ábra szerinti fárasztási-élettartam diagram alapján az várható, hogy a longitudinális fárasztás során 

tapasztalható viselkedés javul, ha a mátrix fárasztási feszültség-határa növekszik. Ez azt jelenti, hogy a mátrix 

szívósságának növekedésével javul a fárasztás során jellemző viselkedés, ha ez a szívósság az élettartam során 

meg is marad. Sajnálatos módon ugyanakkor a kemény gyanták alkalmazásából várt előnyök nem olyan 

maguktól értetődőek. Valójában ugyanis számos folytonos szállal erősített hőre lágyuló műanyag fárasztásos 

viselkedéséről szóló tanulmány mutatja ennek ellenkezőjét. Például, Kim és Hartness és Curtis által készített 

korai tanulmányokban egyirányban szénszállal erősített PEEK és epoxi mátrixú kompozitok fárasztásos 

viselkedését hasonlították össze. Az első szerzők arról publikáltak, hogy a PEEK alapú kompozitok kiváló 

teljesítményt nyújtanak fárasztás során, míg Curtis szénszál/epoxi rendszer esetén tapasztalta az előnyösebb 

viselkedést. Szénszállal erősített PA hasonlóan rosszabb fárasztásos viselkedést mutatott az epoxi mátrixú 

kompozitokkal összehasonlítva. Curtis a viszonylag gyenge viselkedést annak tulajdonította a szénszál/hőre 

lágyuló PEEK kompozitok esetén, hogy intenzívebb a longitudinális szakadás a gyenge határfelületi kötések 

miatt. Mivel a viszonylag magas frekvenciák (10Hz) alkalmazása miatt hőfejlődés várható, Curtis hűtötte a 

próbatestek felületét. Wilson hasonló kísérletek során nagyon magas, akár 170°C-os felületi hőmérsékleteket is 

mért, 5Hz frekvencia mellett hűtés nélkül. Ezért ezek a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a Curtis 

által bemutatott szénszál/PEEK kompozit gyenge fárasztás során tapasztalható viselkedése valószínűleg a 

vizsgálati próbatestek közepén fellépő spontán hőképződés egyik eredménye. 

A különleges, nagy teljesítményű kompozitokról, mint pl. a szénszál/PEEK rendszerekről készült néhány 

tanulmány kivételével csak korlátozott mértékben lehet hozzájutni adatokhoz a folytonos szállal erősített hőre 

lágyuló műanyagok fárasztásos viselkedésével kapcsolatban. Még ennél is kevesebb információ áll 

rendelkezésre a folytonos szállal erősített kompozitokban a határfelületnek a fárasztásos viselkedésre gyakorolt 

hatásáról. Az a néhány tanulmány, amely ezen a területen készült általában azt állítja, hogy a határfelületi 

kötések javításával javul a kompozitok fárasztásos viselkedése, de elsősorban hőre keményedő gyantákat 

tartalmazó kompozitokat vizsgáltak. Az egyik legintenzívebb kutatást ezen a területen Sih és Ebert készítették. 

Ők a határfelület hatását vizsgálták egyirányban erősített E-üvegszál/epoxi kompozitok fárasztásos hajlító 

viselkedésére. Kiváló fárasztási tulajdonságokat tapasztaltak a vizsgált élettartam tartományban azokra a 

kompozitokra, amelyek szilán kapcsoló ágenssel felületkezelt üvegszálakat tartalmaztak. Ugyancsak javult a 

fárasztásos élettartam azoknál a kompozitoknál, amelyek kémiailag funkcionalizált, nagyon jó tulajdonságú 

polietilén szálakat tartalmaztak, mert megnövekedett az adhézió az epoxi mátrixszal. 

A részlegesen kristályos polimerek, mint pl. a PP, fárasztási tulajdonságai függnek a kristályosság mértékétől. 

Általában a nagyobb kristályossági fok az ilyen polimerek nagyobb ellenálló képességét eredményezi. Ahhoz, 

hogy egy polimer és a belőle készített kompozit fárasztásos vizsgálatának eredményeit össze lehessen 

hasonlítani, fontos, hogy a polimer kristályossági foka és kristálymódosulata megegyezzen. 

Polimerek fárasztása, a ciklikus fárasztás során erő és hő hatására is történhet. A hő hatására történő fárasztás 

azt jelenti, hogy a vizsgált anyag a ciklikus terhelés során hiszterézissel keletkező energia felhalmozódása miatt 

túlmelegszik. Ahhoz, hogy ezt az automatikusan felgyorsuló melegedést elkerüljük, alacsony frekvenciát vagy 

feszültséget kell alkalmazni. 

Egy PP mátrix fárasztásos diagramját mutatja a 13.3. ábra. Az erősítetlen próbatestek esetén a folyáshatárt 

(húzószilárdságot) a fárasztási élettartam tönkremeneteli kritériumának választottuk. Jellemzően három 

tartomány figyelhető meg a fárasztási diagramon, amely azt mutatta, hogy kb. 25MPa-nál található a fárasztási 

határ, amely összhangban van az első ciklusban, 3,1%-nál elért maximális feszültséggel. 

13.3. ábra - PP mátrix fárasztási diagramja 
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13.4. ábra - Kompozitok fárasztási diagramjainak összehasonlítása (● üvegszál/PP; ○ 

üvegszál/MA-g-PP; --- üvegszál/epoxi) 

 

A 13.4. ábra két üvegszállal erősített PP kompozit rendszer fárasztási viselkedését hasonlítja össze E-üveg/epoxi 

kompozit longitudinális fárasztási adataival, amelyeket Hashin és Rotem határoztak meg. Az egyik kompozitban 

maleinsav-anhidriddel ojtott PP-t (MA-PP) alkalmaztak a határfelületi kölcsönhatás javítása érdekében. 
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Szembetűnő, hogy az epoxi alapú kompozitok sokkal érzékenyebbek a fárasztásra, mint a PP kompozitok, 

ugyanakkor a statikus szakítószilárdság nem különbözött nagyságrendileg. 60 térfogat% üvegszállal erősített 

epoxi rendszerre 1260MPa, 50 térfogat% üvegszállal erősített PP esetén 1025MPa, és MA-PP-t tartalmazó, 

üvegszállal erősített rendszerek 1065MPa szakítószilárdságot mértek. 

A hőre lágyuló és a hőre keményedő kompozitok között főleg kis fárasztási ciklusszám esetén (I tartomány) van 

számottevő különbség. Számos más hőre lágyuló kompozit rendszerhez hasonlóan, különösen a PP alapú 

kompozitok mutatnak gyenge fárasztási ellenállást ebben a fárasztási tartományban a nekik megfelelő hőre 

keményedő párjukkal szemben. Üveg/epoxi kompozit esetében a fárasztási élettartam diagramon jól 

megkülönböztethető a három tartomány, amelyről korábban szó volt. 

Az üveg/epoxi kompozitok nagyon ellenállóak fárasztással szemben egészen 1000 ciklusig (I tartomány). A II 

tartományban a domináns tönkremeneteli mechanizmus a száltöréssel egybekötött mátrix szakadás üveg/epoxi 

kompozitokban. Itt a szálak szerepe az, hogy csökkentsék a mátrix szakadásának sebességét a szálakra történő 

terhelés átadásával, ennek a sebessége szabályozza alapvetően az erőteljes károsodás elindulását, pl. a II 

tartomány kezdeti szakaszában. A PP alapú kompozitok esetében az I tartományra jellemző, véletlenszerű 

száltörési mechanizmus egyáltalán nem tapasztalható, hanem az erőteljes fárasztási tönkremeneteli 

mechanizmus (II tartomány) azonnal elindul. Ezek a rideg epoxi mátrixú és a rugalmas PP mátrixú 

kompozitokra jellemző fárasztási élettartam diagramok alakjában fellelhető különbségek úgy tűnik, hogy 

konzisztensek a Taljera által a fémmátrixú kompozitok fárasztásának bemutatására kifejlesztett alapmodellel. 

Abban a kutatásban beszámoltak arról is, hogy a mátrix növekvő rugalmasságával az erőteljes károsodás 

elindulása eltolódik az alacsonyabb ciklusszámok felé (II tartomány). Ugyanakkor egy olyan nagymértékben 

rugalmas mátrix esetében, mint pl. a PP, amely sokkal inkább folyik, mint törik, a mátrix szakadása, mint az 

erőteljesebb tönkremenetel kezdő folyamata nagyon is megkérdőjelezhető. Emellett az sem valószínű, hogy a 

mátrix helyi megfolyása iniciálja majd a száltörést, ha a mátrix szakadása még el sem kezdődött. Mivel eddig 

azt bizonyították, hogy a száltöréssel egybekötött mátrix szakadás a II tartományban az alapvető tönkremeneteli 

mechanizmus, a II tartomány eltolódása lenne várható a nagyobb ciklusszámok felé, ha ilyen típusú szakadások 

nincsenek. 

A bemutatott publikációk eredményeiből és következtetéseiból kiderül, hogy a fárasztás valóban összetett 

jelenség, és sok a megválaszolatlan kérdés a területen. 

1.4. A fárasztásos húzóvizsgálatot befolyásoló tényezők és a 
vizsgálat korlátai 

1. A fárasztásos vizsgálatok során kapott eredmények közvetlenül csak akkor alkalmazhatók a speciális 

termékek tervezéséhez, ha valamennyi változó, mint a méret és alak, a próbatest előállítási módszere, 

terhelés, környezeti és a termék hőmérséklet, a terhelés frekvenciája megegyeznek a vizsgálat során jellemző 

értékekkel. A gyakorlatban soha nem érhető el az ilyen szintű egyezés a paraméterek között, éppen ezért 

nagyon fontos, hogy a konkrét terméken is végezzünk vizsgálatokat a végfelhasználáshoz lehető legközelebb 

eső körülmények között. Egy másik ok, hogy ne támaszkodjunk teljesen a fárasztásos vizsgálatok 

eredményeire az, hogy az előállított termékben lehetnek karcolások, bevágások, üregek, amelyek helyi 

feszültséggócokat hoznak létre, emiatt jelentősen csökkenhet fárasztással szembeni ellenállás. 

2. A különböző berendezésekkel végzett vizsgálatok eredményei között meglehetősen gyenge a korreláció. Ez a 

próbatest előállítási módszerek közötti különbségnek tulajdonítható. 

3. A minta vastagsága nagymértékben befolyásolja a vizsgálati eredményeket. 

4. A vizsgálati eredményeket ugyancsak jelentősen befolyásolja a vizsgálati hőmérséklet, a vizsgálati 

frekvencia és a hőátadás sebessége. 

5. A polimerek fárasztási élettartamát általában csökkenti a hőmérséklet növelése, ugyanakkor elasztomerek 

anyagok esetében ez nem mindig igaz. 

6. Az állandó sebességgel vagy elhajlással működő berendezéseknek hátránya, hogy amikor egy nagyobb 

méretű repedés kialakul, a feszültség a fárasztási határ alá esik és a próbatest emiatt meglehetősen hosszú 

ideig nem megy tönkre. Ugyanakkor viszont ezeknél a vizsgálatoknál észrevehető a repedések terjedése a 

mintában, mivel kis sebességgel történik a tönkremenetel. Ezzel ellentétben a konstans feszültséggel működő 
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berendezések esetében, ha egyszer kialakul egy repedés a próbatestben, megnő a deformáció amplitúdója és 

nagyon gyorsan bekövetkezik a tönkremenetel. 

Az egyes polimerek eltérően viselkednek fárasztásos húzó igénybevétellel szemben (13.5. ábra). A hőre 

keményedő műanyagok ridegen viselkednek egyszeri húzó igénybevétellel szemben, és ez nem változik 

jelentősen kis igénybevételű fárasztás hatására sem. Vannak olyan hőre lágyuló műanyagok, amelyek szintén 

ebbe a kategóriába sorolhatók, pl. a poli(butilén-tereftalát), azaz PBT. Ezeknél az anyagoknál kis szakadási 

nyúlást mérünk még fárasztásos húzóvizsgálat esetén is. A hőre lágyuló műanyagok másik csoportjánál, pl. 

poliolefinek esetén, fárasztásos húzó igénybevétel hatására számottevő a maradó megnyúlás, ami a fárasztás 

után mérhető. Az elasztomerek (pl. etilén-vinil-acetát, EVA) és gumik esetén még ennél is nagyobb a maradó 

deformáció. 

13.5. ábra - Különböző polimerek szakítógörbéje fárasztásos húzóvizsgálat esetén 

 

Erősítőanyagok, pl. szénszálak vagy üvegszálak, de akár lágyító komponensek alkalmazásával is jelentősen 

módosítható a polimerek fárasztással szembeni ellenálló képessége (13.6. ábra, illetve 13.7 .ábra). 

Először 30% üvegszállal erősített PBT kompozit esetén lágyító hatását tanulmányozzuk. A kompozit minták 

ridegnek tekinthetők, hiszen néhány mm-nyi megnyúlás mérhető szakadáskor is, és a maximális feszültség 

elérése után el is szakadnak a minták. 

Kis fárasztási ciklusszám és 500N fárasztóerő alkalmazásakor a lágyítót is tartalmazó minta maximális 

feszültsége csökkent a 30% üvegszállal erősített PBT-hez képest. Ez a szakítószilárdság szempontjából 8,5%-os 

csökkenést jelentett. 

13.6. ábra - Lágyító komponensalkalmazásának hatása üvegszállal erősített 

poli(butilén-tereftalát) fárasztásos szakítógörbéje (fárasztási ciklusszám: 50, fárasztó 

erő: 500N) 
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A fárasztás után mérhető maradó megnyúlásban nem volt számottevő különbség, és a szakadási nyúlásban sem. 

A lágyítót is tartalmazó minta ilyen paraméterekkel történő fárasztásos húzóvizsgálathoz mintegy 10%-kal 

kevesebb időre volt szükség (13.1. táblázat). 

13.1. táblázat - Lágyító komponens hatása PBT kompozitok fárasztásos húzó 

jellemzőire 
 

  
üvegszállal erősített PBT üvegszállal erősített PBT 

lágyítóval 

szakítószilárdság, MPa 105,1 96,0 

húzómodulusz, MPa 4154 4152 

szakadási nyúlás, % 4,9 4,8 

maradó nyúlás, % 0,18 0,21 

időtartam, másodperc 45-50 35-40 

Szénszálerősítés hatására a várakozásoknak megfelelően jelentősen megváltozik az LLDPE fárasztásos húzó 

igénybevétellel szembeni viselkedése. A bemutatott példa esetében (13.7. ábra) 100N fárasztóerőt alkalmaztak 

250 cikluson keresztül. 

A szakítógörbe lefutása kis, 1% szénszáltartalom mellett nem változik, de a maximális feszültség értéke 7%-kal 

nőtt az erősítetlen polimeréhez képest. Szakadása azonban mintegy 25mm-rel korábban következett be. Ez 45%-

os szakadási nyúlás csökkenést jelent. 

13.7. ábra - Szénszál alkalmazásának hatása polietilén fárasztásos húzóvizsgálat esetén 

mért szakítógörbéjére (fárasztási ciklusszám: 250, fárasztó erő: 100N) 
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A szakítógörbe kezdeti szakaszának (fárasztás utáni részen) meredeksége már 1% szénszál hatására is nőtt, ezért 

tapasztalható a modulusz javulása (13.2. táblázat). A polimer szívósabbá válása nemcsak a modulusz 

javulásával figyelhető meg, hanem a maradó nyúlás csökkenése is jelzi, illetve, hogy több mint 1 perccel 

kevesebb idő szükséges a fárasztásos húzóvizsgálathoz a szénszálas minta esetén. 

10% szénszál hatására igen számottevő eltérések tapasztalhatók. A húzószilárdság 25%-os és a modulusz 350%-

os növekedése mellett a szakadási nyúlás a tiszta, erősítetlen polimeréhez képest 10%-ra csökkent. Ez utóbbi a 

kompozit rideggé válását mutatja. Ugyanakkor a kompozit szívóssága nagymértékben nőtt, hiszen a modulusz 

értéke a polimer moduluszának ötszörösére nőtt, miközben a minta alig szenvedett maradó deformációt, mert a 

maradó nyúlás mindössze 0,45%. A vizsgálati idő is negyedére csökkent. Ezek azt jelentik, hogy a 10%-os 

minta könnyebben veszi fel és viseli el a terhelést, mint a tiszta polimer, de rugalmassága a polimerhez képest 

csökken. 

13.2. táblázat - LLDPE kompozitok fárasztásos húzó jellemzői 
 

  
erősítetlen polimer 1% szénszáltartalmú 

LLDPE 
10% szénszáltartalmú 

LLDPE 

húzószilárdság, MPa 11,1 11,9 14,0 

húzómodulusz, MPa 443 603 2031 

szakadási nyúlás, % 555 510 55 

maradó nyúlás, % 1,60 1,10 0,45 

időtartam, másodperc 600-650 500-550 150-180 

A gumik rendkívül ellenállóak a ciklikus igénybevételekkel szemben, ezért rajtuk keresztül mutatjuk be a 

fárasztásos húzó igénybevétel során kiválasztott paraméterek (fárasztási ciklusok száma és fárasztó erő) hatását. 

Elsőként tekintsük a fárasztási ciklusok számának a szakítószilárdságra, húzómoduluszra és a nyúlásra (maradó 

és szakadási) kifejtett hatását. 

13.8. ábra - Gumi kompozit szakítógörbéi húzó- és fárasztásos húzóvizsgálat esetén 

(fárasztási ciklusszám hatásának bemutatása, fárasztó erő: 10N) 
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A 13.8. ábra gumi kompozit fárasztásos húzóvizsgálatának eredményeit mutatja be. Első ránézésre nem 

tapasztalunk számottevő különbséget a szakítógörbék között, hiszen ugyanabban a terhelő erő és megnyúlás 

tartományba esik a kompozit szakadása. A 13.3. táblázat adatai sem mutatnak számottevő különbséget. 

A szakítógörbék együttes ábrázolásakor (13.8. ábra d része) a maximális terhelőerő értéke és a megnyúlás is 

csökken a fárasztás során alkalmazott ciklusszám 100-ról 500-ra történő növelésével. Ez a szakítószilárdság 

szempontjából 3%-os, a szakadási nyúlás szempontjából 13%-os változást jelent. A maradó nyúlást tekintve 

azonban meglehetősen nagy különbséget tapasztalunk. 500 ciklus esetén a maradó nyúlás 70%-kal nő a 100 

ciklus esetén mért értékhez képest. A fárasztással szembeni ellenálló képesség tehát ebben a ciklusszám 

tartományban már csökkenést mutat, hiszen kisebb mértékben tud az anyag az eredeti állapotába visszatérni 

(relaxálni). 

13.3. táblázat - Gumi kompozit fárasztásos húzó jellemzői 
 

  
egyszerű húzóvizsgálat fárasztásos húzóvizsgálat (fárasztó erő: 10N) 

100ciklus 500 ciklus 

szakítószilárdság, MPa 16,1 19,0 18,4 

húzómodulusz, MPa 7,6 7,4 8,3 

szakadási nyúlás, % 220 300 260 

maradó nyúlás, % - 2,7 4,6 

időtartam, másodperc 100-120 240-260 1200-1300 

A 13.3. táblázat adatai jól szemléltetik, hogy a fárasztásos húzóvizsgálat időtartama is számottevő. Ezt azért 

fontos összehasonlítanunk, mert fárasztásos vizsgálatnál nem csak a terhelőerő nagysága a fontos, hanem az 

igénybevétel nagysága és időtartama miatt keletkező hő is egyfajta károsító hatást jelent. 

Fárasztásos húzóvizsgálat esetén is a szakítógörbe meredekségéből számítjuk a húzó modulusz értékét. A 

különbség az egyszerű húzóvizsgálathoz képest az, hogy a fárasztási ciklusok után közvetlenül következő 

szakasz meredekségét számítjuk (13.9. ábra). 
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13.9. ábra - Húzómodulusz meghatározása fárasztásos húzóvizsgálat esetén 

 

A fárasztásos húzóvizsgálat esetén a fárasztás során alkalmazott erőnek is meghatározó szerepe van. A 

szakirodalomban azt javasolják, hogy a fárasztás során maximum 10Hz frekvenciát alkalmazzunk. Milyen 

hatással van tehát a fárasztásos húzó jellemzőkre, ha a korábban bemutatott 10N helyett 75N fárasztó erővel 

végezzük el a 100 ciklusig tartó fárasztást? 

13.10. ábra - Gumi kompozit szakítógörbéi húzó- és fárasztásos húzóvizsgálat esetén 

(fárasztóerő hatásának bemutatása, fárasztási ciklusszám: 100) 

 

A különbség valamennyi jellemző értékét tekintve jelentős a fárasztó erő növelésével, akár az ábrát (13.10. 

ábra), akár a táblázat (13.4. táblázat) adatait nézzük. Az igénybevétel feszültségszintjének növelésével csökken a 

szakítószilárdság a 10N-nal történő fárasztáshoz képest, de még mindig a statikus szakítószilárdság értéke 
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fölötti. A szakítógörbe alapján ugyan ennek ellenkezője látszik, de a próbatest geometriáját is figyelembe véve a 

szakítószilárdság értéke már eltérően alakult. 

A húzómodulusz a duplájára nőtt a nagyobb értékű fárasztóerő alkalmazásakor, vagyis szívósabbá vált a minta. 

A szakadási nyúlás csökkenése kisebb volt, mint abban az esetben, amikor a ciklusszám növekedett 100-ról 500-

ra. Ezek mind a gumiban lévő töltőanyagnak köszönhetők. 

13.4. táblázat - Gumi kompozit fárasztásos húzó jellemzői 
 

  
egyszerű húzóvizsgálat fárasztásos húzóvizsgálat (fárasztási ciklusszám: 

100) 

10N 75N 

szakítószilárdság, MPa 16,1 19,0 17,4 

húzómodulusz, MPa 7,6 7,4 15,0 

szakadási nyúlás, % 221 302 275 

maradó nyúlás, % - 2,7 24,0 

időtartam, másodperc 100-120 240-260 5800-6200 

Leginkább szembetűnő különbség a maradó nyúlásban található. Már a szakítógörbék összehasonlításakor is 

látszik, hogy jelentősen nőtt a nyúlás a 75N-os fárasztóvizsgálat során. A táblázat (13.4. táblázat) adatai szerint 

számszerűen majdnem tízszeresére nőtt a maradó nyúlás. Ezt az okozza, hogy a minta sokkal lassabban tudja a 

terhelést felvenni. Ez azt jelenti, hogy a minta nem tud visszatérni eredeti állapotába, mert a vizsgálat során 

erőteljes tönkremenetel indult meg. Ezeket a vizsgálathoz szükséges idő is tükrözi, mert a körülbelül 4 perces 

vizsgálati idő 100 perc körülire emelkedett. 

2. Berendezés bemutatása 

A fárasztásos húzóvizsgálatot INSTRON 3345 típusú univerzális szakítógéppel végezzük (45. ábra). A készülék 

egyoszlopos., felső méréshatára terhelés szempontjából 5000N, a megnyúlást egészen 500mm-ig tudjuk mérni 

vele. A berendezés több száz mm/perc húzási sebességgel tud mérni. Ez lehetővé teszi, hogy a polimerek és 

kompozitok széles skáláját tudjuk vizsgálni, mert gumik húzóvizsgálata során pl. bizonyos szabványok 

200mm/perc keresztfej-elmozdulási sebességet is előírnak. 

13.11. ábra - INSTRON 3345 típusú univerzális szakítógép 
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3. Feladat 

A laboratóriumi gyakorlat során különböző polimerek, illetve szálerősített kompozitok fárasztásos húzó 

jellemzőinek meghatározása és összehasonlítása a feladat. 

A fárasztásos húzóvizsgálat kivitelezése és értékelése során a következő leírásnak megfelelően járunk el: 

• A vizsgálandó minták fárasztásos húzó jellemzőit határozzuk meg, és hasonlítjuk össze az egyszerű 

húzóvizsgálatnál mért jellemzőkkel. Ehhez tehát mindegyik mintával végzünk húzóvizsgálatot, és két 



 Fárasztásos húzóvizsgálat  

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

fárasztásos húzóvizsgálatot. A fárasztásos húzóvizsgálat során a fárasztás időtartamának (fárasztási 

ciklusszám: C1 és C2) hatását vizsgáljuk, azaz ugyanakkora fárasztó erő (F1) mellett két különböző 

ciklusszámmal végzünk fárasztásos húzóvizsgálatot. 

• Minden vizsgálandó mintából három párhuzamost mérünk. 

• Mérés előtt rögzítjük a mérési körülményeket. Azaz felírjuk a laboratóriumban mért hőmérsékletet és 

páratartalmat, illetve a vizsgálatok során alkalmazott keresztfej-elmozdulási sebességet. 

• A vizsgálandó minták kiindulási adatait az alábbi táblázatnak megfelelő formátumban közöljük a 

jegyzőkönyvben: 

13.5. táblázat - A vizsgálandó próbatestek geometriai adatai … húzóvizsgálat esetén 
 

minta sorszáma és jele párhuzamos 

mérés száma 
befogások 

közötti 

távolság, mm 

geometriai méretek 

vastagság, 

mm 
szélesség, mm hosszúság, 

mm 

1. X 1. 
        

2.        

3.        

2. Y 1. 
        

2. 
        

3. 
        

3. Z 1. 
        

2. 
        

3. 
        

• Mindegyik vizsgálat esetén külön táblázatot készítsünk a próbatestek geometriai adataival, és a táblázat 

nevében adjuk meg a húzóvizsgálat típusát is (sárgával jelölve), hogy egyértelműen azonosíthatók legyenek a 

kiindulási adatok! X, Y és Z a vizsgálandó minták neveit helyettesítő jelölések, a táblázatban a mérésvezető 

által megadott mintaazonosítókat tüntessük fel! 

• A vizsgálandó minták mérési adatait ugyancsak táblázatban foglaljuk össze, és az alábbi formátumban 

közöljük a jegyzőkönyvben: 

13.6. táblázat - A vizsgálandó próbatestek mérési adatai … húzóvizsgálat esetén 
 

minta sorszáma és 

jele 
párhuzamos mérés 

száma 
erő, N húzómodulusz megnyúlás, mm 

maximális szakító MPa rugalmas szakadáskor 

1. X 1. 
          

2. 
          

3. 
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minta sorszáma és 

jele 
párhuzamos mérés 

száma 
erő, N húzómodulusz megnyúlás, mm 

maximális szakító MPa rugalmas szakadáskor 

2. Y 1. 
          

2. 
          

3. 
          

3. Z 1. 
          

2. 
          

3. 
          

• Mindegyik vizsgálat esetén külön táblázatot készítsünk a próbatestek mérési adataival, és a táblázat nevében 

adjuk meg a húzóvizsgálat típusát is (sárgával jelölve), hogy egyértelműen azonosíthatók legyenek a mért 

adatok. 

• A mért adatokból számított értékeket újabb táblázatban foglaljuk össze, és az alábbi formátumban közöljük a 

jegyzőkönyvben: 

13.7. táblázat - Számított adatok … húzóvizsgálat esetén 
 

minta sorszáma 

és jele 
párhuzamos 

mérés száma 
szilárdság, MPa szakadási nyúlás 

húzó szakító mm % 

1. X 1. 
        

2. 
        

3. 
        

2. Y 1. 
        

2. 
        

3. 
        

3. Z 1. 
        

2. 
        

3. 
        

• Mindegyik vizsgálat esetén külön táblázatot készítsünk a próbatestek számított adataival, és a táblázat 

nevében adjuk meg a húzóvizsgálat típusát is (sárgával jelölve), hogy egyértelműen azonosíthatók legyenek 

az értékek! 

• Minden esetben számítsuk ki a tapasztalati szórás értékeit, és az alábbi formátumban közöljük a 

jegyzőkönyvben: 
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13.8. táblázat - Számított adatok tapasztalati szórása 
 

minta sorszáma 

és jele 
húzóvizsgálat 

típusa 
húzószilárdság, 

MPa 
szakítószilárdsá

g, MPa 
húzómodulusz, 

MPa 
szakadási 

nyúlás, % 

1. X egyszerű 
        

C1 ciklus 
        

C2 ciklus 
        

2. Y egyszerű 
        

C1 ciklus 
        

C2 ciklus 
        

3. Z egyszerű 
        

C1 ciklus 
        

C2 ciklus 
        

1. C1 és C2 helyére a mérésvezető által megadott fárasztási ciklusok számát írjuk be! 

2. A mért és számított adatokat minden minta esetén külön-külön táblázatban foglaljuk össze (a sárgával jelölt 

rész kitöltendő!) és a következő formátumban közöljük a jegyzőkönyvben: 

13.9. táblázat - A … jelű minta fárasztásos húzó jellemzői 
 

  
egyszerű húzóvizsgálat fárasztásos húzóvizsgálat (fárasztó erő F1 N) 

C1 ciklus C2 ciklus 

szakítószilárdság, MPa 
      

húzómodulusz, MPa 
      

szakadási nyúlás, % 
      

maradó nyúlás, % 
      

időtartam, másodperc 
      

• F1 értékét a mérésvezető adja meg a mérések megkezdése előtt, a táblázatban az általa megadott értéket 

tüntessük majd fel! 

• A táblázatosan összefoglalt adatokat diagramokon ábrázolni kell. Az összehasonlításhoz szükséges ábrák a 

következők: 

• minden minta esetében ábrázolni kell a párhuzamos méréseket valamennyi húzóvizsgálatra, a mérésvezető 

dönti el, hogy elegendő-e a pdf mérési fájlból kimásolni a diagramokat. 

• a húzóvizsgálatok (egyszerű és fárasztásos) összesített eredményeit oszlopdiagramban kell ábrázolni, 

amelynek vízszintes tengelyén a különböző mintákat kell feltüntetni. A szakítószilárdság, húzómodulusz és 
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szakadási nyúlás alakulásáról külön-külön diagramot készítünk, amelyeken összehasonlítjuk az 

igénybevételek hatására bekövetkező változásokat. 

• A jegyzőkönyvben értékeljük a minták fárasztással szembeni viselkedését is, ne csak számítsuk és ábrázoljuk 

az adatokat! 

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell egy címlapot, amelyen szerepel a mérés címe, a mérést végző(k) neve, a 

mérést vezető oktató neve és a mérés ideje. 

A jegyzőkönyvben röviden ismertetni kell a mérés elméleti hátterét, illetve a mérés célját, azaz az elvégzendő 

feladatot (milyen típusú mintákkal végezünk fárasztásos húzóvizsgálatot és a mintaszámot). Ezen kívül 

valamennyi mérési adatot fel kell tüntetni a 3. pontban bemutatott táblázatoknak megfelelő formátumban. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá valamennyi számított adatot (a kitöltendő táblázatok ugyancsak a 

3.pontban szerepelnek) és a számítások során alkalmazott egyenleteket a megfelelő mértékegységekkel együtt. 

Mivel minden különböző összetételű mintából három párhuzamos mérést végzünk, mérési eredményként ezek 

átlagát kell megadni, és a szórás értékét is ki kell számítani, amelynek formai követelményeit a külön erre 

megszerkesztett táblázat tartalmazza. 

5. Szakkifejezések 
 

magyar angol magyar angol 

deformáció deformation fárasztásos húzószilárdság fatigue yield strength 

fárasztási ciklusszám fatigue cycle fárasztásos húzóvizsgálat fatigue tensile test 

fárasztási élettartam fatigue life fárasztásos 

szakítószilárdság 
fatigue tensile strength 

fárasztási élettartam 

diagram 
fatigue life diagram piskóta alakú próbatest dog-bone specimen 

fárasztási élettartam 

küszöb/határérték 
fatigue limit szakadási nyúlás elongation at break 

fárasztásos hajlítóvizsgálat faigute flexural test tönkremeneteli 

mechanizmus 
failure mechanism 

fárasztásos húzómodulusz fatigue tensile modulus 
    



   

 81  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

14. fejezet - Polimerek 
folyásindexének meghatározása 

(MFI) 

A gyakorlat célja: a hőre lágyuló polimer ömledékek folyási tulajdonságainak, reológiai viselkedésének 

megismerése.  A polimer feldolgozóiparban elterjedt, szabványos folyási mutatószám (MFI, MFR) 

meghatározása, az MFI mérő berendezés üzemeltetésének megismerése. Az MFI mérő készülék reológiai 

mérések céljára való felhasználhatóságának bemutatása hőre lágyuló polimer viszkozitásának meghatározásával. 

A vizsgált polimer folyásgörbéjének kimérése, megszerkesztése. 

1. Elmélet 

A hőre lágyuló polimerek legtöbb feldolgozási technológiájának van olyan, az alakadást megelőző fázisa, 

amikor az anyag folyékony halmazállapotú. Ez teszi lehetővé, hogy az alakadás viszonylag kis erők hatására is 

megfelelő módon végbemenjen. Az ömledékek jellemzőinek, viselkedésének és az ezzel foglalkozó tudomány, 

az ömledékreológia alapjainak ismerete a feldolgozás szempontjából nélkülözhetetlen. A polimer ömledékek 

viselkedésének, tulajdonságainak modellezése és mérése alapvetően szükséges a műanyagok feldolgozásához, a 

polimer termékek előállításához. 

14.1. ábra - Szilárd test és folyadékréteg deformációja 

 

Az alsó lap rögzített, a felső önmagával párhuzamosan elmozdítható. Ha a lappal párhuzamos irányú F [N] 

erővel hatunk a felső lapra, akkor a szilárd testben keletkező η=F/A [Pa]csúsztatófeszültség (a felülettel 

párhuzamos, egységnyi felületre ható erő) hatására a szilárd test deformálódik. A deformációra jellemző γ szög 

egy határig arányos a η [Pa] csúsztatófeszültséggel (Hooke-törvény, 2. ábra). Tehát a deformáció nagysága 

arányos a szilárd testben ébredő csúsztatófeszültséggel, az arányossági tényező a G nyíró rugalmassági modulus. 

14.2. ábra - A Hooke modell feszültség-deformáció kapcsolata 
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Ha folyadék van a lapok között, az F erő hatására a felső lap u sebességű mozgásba jön, a folyadék időben 

folyamatosan deformálódik. Az alábbiakban a Newton modell alapján mutatjuk be a folyadékok viselkedésének 

alapjait. A reális folyadékok viselkedésének leírására is használatos Newton modell az ömledékreológia 

alapmodellje. 

2. A mérés menete 

A granulátumot az MFI mérő készülék felfűtött hengerébe töltjük, közben tömörítjük a légzárványok kihajtása 

céljából. A töltést akkor fejezzük be, amikor a polimer granulátum szintje ahenger felső pereme alatt kb. 5-10 

mm-re van. A dugattyúrudat a hengerbe helyezzük, majd aterhelő súlyokat tartó állványt mérő helyzetbe 

fordítjuk, és rögzítjük. Elindítva az MFIberendezéshez kapcsolt számítógépen a vezérlőprogramot, a berendezés 

egy előre meghatározott előmelegítési idő elteltével (ennek célja, hogy a hengerben lévő granulátum teljes 

egészében ömledékállapotba kerüljön) előtömörítést végez (az ömledéket összenyomva kiszorítja a 

levegőbuborékokat), majd a súlyokat a dugattyúrúdra helyezi. Ennek hatására a kapillárison keresztül 

megkezdődik a polimerömledék kiáramlása. Akkor kezdődik a mérés, amikor a készüléken található 

vágószerkezet kése levágja az extrudátumot (ezt a kezdeti darabot nem használjuk). A mérés végeztével, miután 

a dugattyúrúd megtett egy előre meghatározott hosszúságú utat a hengerben, a készüléken található 

vágószerkezet kése ismét levágja az extrudátumot. A levágott extrudátumot csipesszel (még meleg!) a mérleg 

tányérjára helyezzük, és leolvassuk a tömegét. Mivel a berendezés csak térfogatáramot mér, az extrudátum 

tömegét nekünk kell lemérni, de az összes többi szükséges paramétert (térfogatáram, eltelt idő) le lehet olvasni a 

berendezésről. A mérés során két különböző típusú polipropilén alapanyagot vizsgálunk, mindkettő a TVK 

gyártmánya. A Tipplen H949 kisebb viszkozitású anyag, elsősorban fröccsöntésre, míg a Tipplen H483F 

nagyobb molekulatömegű és ennél fogva nagyobb viszkozitású extrúziós alapanyag. 

3. A mérésen elvégzendő feladatok 

• A vizsgált anyag tömeg- és térfogatáramának meghatározása kapilláris plasztométerrel állandó hőmérséklet és 

különböző terhelések mellett. (MÉRÉS) 

• A térfogatáram alapján az adott terhelés mellett érvényes MFI, MVR, η, ηf és γf kiszámítása az útmutatóban 

leírtak szerint. (MÉRÉS KIÉRTÉKELÉS) 

• A vizsgált anyag viszkozitási görbéjének ábrázolása. 
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15. fejezet - Makromolekulák híg 
oldatainak viszkozitása 

(Kapilláris viszkozimetria) 

1. Bevezetés 

A makromolekulák (polimerek, fehérjék) híg oldatainak reológiai (folyástani) viselkedését az oldat 

koncentrációján kívül számos tényező befolyásolja: a molekula kémiai minősége, relatív molekulatömeg, a 

makromolekula és az oldószer kölcsönhatása (az oldószer termodinamikai jósága) stb. 

Ebből következően a makromolekuláris anyagok híg oldatainak reológiai vizsgálata felvilágosítást ad az egyedi 

molekulák méretéről és térbeli szerkezetéről, mert az oldatban levő makromolekulák láncainak - különböző 

okokból történő - “kinyúlása” vagy “felgombolyodása” oldatuk viszkozitásának megváltozásához vezet. A 

molekulák nagyobb hidrodinamikai térfogata1 - mely a nyújtott állapot velejárója - az oldat megnövekedett 

viszkozitásában mutatkozik meg. Ezzel szemben a felgombolyodott molekulák, melyek hidrodinamikai 

térfogata kisebb, az áramlással szemben csekélyebb ellenállást képesek kifejteni. 

A makromolekulákat tartalmazó oldatok reológiai jellemzésére a következő mennyiségeket használják. Relatív 

viszkozitás (ηrel), mely az oldat (η) és a tiszta oldószer  (ηo) viszkozitásának a hányadosa (ηrel=η/ηo), fajlagos 

(specifikus) viszkozitás (ηsp), mely a makromolekulás anyag oldásakor bekövetkező relatív viszkozitás 

növekedést adja meg (ηsp=ηrel-1), valamint a jellemző viszkozitás ([η]), melyet határviszkozitás-számnak is 

neveznek, és amelyet a redukált viszkozitásnak (ηsp/c) zérus koncentrációra való extrapolálásával nyernek: 

[η]=(ηsp/c)c→0, ahol c a makromolekuláris anyag koncentrációja. 

Mint látható, a jellemző viszkozitás dimenziója reciprok koncentráció (gyakran dm3/g vagy cm3/g). Az ηsp/c - c 

függvény semleges makromolekulák esetében, a koncentráció alacsony értékeinél, jó közelítéssel lineáris, így az 

extrapoláció viszonylag könnyen végrehajtható. A függvény alakja függ az oldószer kémiai minőségétől. 

A jellemző viszkozitás meghatározása a reológiai minősítésnek fontos feladata, mert értéke kapcsolatban van a 

molekulák méretével, melyet a polimerizációfokon túl az oldatban létrejövő intermolekuláris kölcsönhatások is 

befolyásolnak. Ismeretében, semleges, lineáris makromolekulák esetében számítani tudjuk a polimer relatív 

molekulatömegét (M) a Kuhn-Mark-Houwink egyenlet alapján: [η]=KMa, ahol K és “a” adott polimer homológ 

soron belül jó közelítéssel állandóak, értékük csak a polimer és az oldószer kémiai minőségétől függ. Az “a” 

értéke általában 0,5 és 1,0 között változik. Ha az oldószer gyakorlatilag nem hatol át az oldott makromolekulán 

(rossz oldószer, théta-állapot, kis hidrodinamikai térfogat), akkor “a” értéke 0,5, míg ha az oldószer 

maximálisan átjárhatja a makromolekulát (jó oldószer, nagy hidrodinamikai térfogat), akkor értéke eléri az 1,0-

et. Az említett állandókat nagyon sok makromolekuláris anyag - oldószer párra meghatározták már független 

relatív molekulatömeg mérési módszerekkel, így értékeikhez irodalmi táblázatokból hozzájuthatunk. 

A fenti eljárás polidiszperz makromolekuláris anyagok esetében viszkozimetriás átlag molekulatömeget 

szolgáltat, melynek értéke a molekulatömeg szám- és tömegátlaga közé esik. 

Disszociábilis csoporttal rendelkező makromolekulák (polielektrolitok) relatív molekulatömegét meghatározni a 

fenti módszerrel nem lehet, mert az ηsp/c - c függvény nem monoton, hanem minimum görbe szerint változik. 

Alacsony koncentrációknál ugyanis az ionos csoportokat eredményező disszociáció maximálisan végbemehet, 

ami az azonos töltésű molekulaláncok2 taszítása miatt a molekula hidrodinamikai térfogatának növekedéséhez 

vezet. Ez pedig az ηsp/c értéknek csökkenő polielektrolit koncentrációval való nagymérvű növekedésében 

mutatkozik meg. Növekvő koncentrációnál azonban a polielektrolit disszociációja visszaszorul, aminek 

következtében az ηsp/c - c függvény menete hasonlatos lesz a semleges makromolekulák esetében nyert görbék 

lefutásához. 

Polielektrolit oldatok jellemző viszkozitásának meghatározására két különböző módszer terjedt el. Vagy nagy 

mennyiségű elektrolit jelenlétében határozzák meg az ηsp/c - c függvényt (több mólos elektrolit oldatban), 

                                                           
1 A hidrodinamikai térfogat annak a gömbnek a térfogata, amelynek hidrodinamikai tulajdonsága azonos a szóban forgó makromolekuláéval. 
2 Az azonos töltéselőjelű molekulaláncok kialakulása a különböző disszociábilis csoportokat tartalmazó fehérjék (poliamfolitok) esetében is 
lehetséges a különféle csoportok eltérő száma és különböző disszociációs állandói miatt. 



 Makromolekulák híg oldatainak 

viszkozitása 
 

 84  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

mikoris a polielektrolitnak - hígulása következtében megvalósuló - disszociáció változása nem számottevő, vagy 

az ún. “izotóniás hígítás” módszerével mérnek, melynek lényege az, hogy a polielektrolit törzsoldatát az annak 

megfelelő ionerősségű elektrolit oldattal hígítják, melynek koncentrációja általában mmólos nagyságrendű. A 

két módszer tehát abban különbözik egymástól, hogy míg az első esetben a polielektrolit mindig egy állandó, a 

polielektrolitnak a vizes törzsoldatára jellemző disszociációfokánál mérnek. 

Fehérjék híg, vizes oldatai viszkozimetriás mérésének fontos célja lehet az adott fehérje izoelektromos 

pontjának meghatározása is. Mint ismeretes, a fehérjemolekula nettó elektromos töltése pH-függő, azaz 

megfelelően savas közegben - a szabad amino-csoportok protonálása miatt - a molekula pozitív töltést mutat, 

míg megfelelően lúgos (vagy kevésbé savas) közegben töltése negatív a szabad karboxil- csoportok 

protonleadása következtében. Bizonyos - köztes - pH-értéknél ikerionos állapot valósulhat meg, aminek 

eredményeképpen a molekula egyenáramú elektromos erőtérben egyik pólus felé sem mozdul el (ez az 

izoelektromos pontnak megfelelő pH-érték). Az ún. izostabil fehérjék ilyenkor is oldatban maradnak, míg az 

izolabilis fehérjék kicsapódnak. Az izoelektromos pontban levő fehérjék oldatainak viszkozitása minimális, mert 

a fehérjemolekula láncain egyező számban jelenlevő különnemű töltések elektromos vonzása folytán a molekula 

hidrodinamikai térfogata is minimális. 

A közeg további savanyítása vagy lúgosítása az egynemű - pozitív ill. negatív - töltések feleslegét eredményezi, 

amely a molekulaláncok taszítása miatt a molekula hidrodinamikai térfogatának, vagyis az oldat viszkozitásának 

növekedéséhez vezet. Ebből következően a fehérjék híg, vizes oldatának relatív viszkozitása a pH függvényében 

az izoelektromos pont környezetében minimum görbe szerint változik. Megjegyzendő, hogy nagy ionerősségnél 

- erősen savas, ill. erősen lúgos tartományban - a relatív viszkozitás vs. pH függvénynek maximuma van, 

melynek oka az, hogy növekvő ionerősségnél a molekulán levő csoportok disszociációja visszaszorul. 
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16. fejezet - Öregítés vizsgálat 

1. Mérés elméleti háttere 

A polimerek degradációja az egyik oka a polimerek öregedésének. A degradáció során a makromolekulák 

darabolódnak, a molekulatömeg és a mechanikai jellemzők csökkennek. A különböző változások nem csak a 

szerkezetben, hanem a polimerek a felületén is bekövetkezhetnek, porlódás vagy sárgulás figyelhető meg []. 

A szabadtéri alkalmazás esetében különböző időjárási hatások érik a polimereket. Az eltérő éghajlati viszonyok 

között különböző tényezők dominálnak. Ezek közül a tényezők közül a legfontosabbak: 

• napsugárzás 

• hőmérsékletingadozás 

• szél 

• eső 

• páratartalom 

• a levegő szennyezettsége 

• a szél által mozgatott por- és homokszemek eróziós hatása []. 

Az időjárási tényezők közül a napsugárzás ultraibolya spektruma okozza a legnagyobb károsodást a polimerek 

esetében. Az UV fény hatására bekövetkező degradációjuk a termék felszínén kezdődik. A degradáció nagyon 

bonyolult folyamat, sok tényező befolyásolja (például az anyag szerkezete, környezeti körülmények. Alapvetően 

két fő degradáció típus különböztethető meg. Az egyik a polimer feldolgozása során fellépő (nagy hő- és 

mechanikai terhelés éri az anyagot), a másik a hosszú felhasználási ciklus alatt jön létre a környezeti hatások 

következtében. A polimerek degradációjának, fotokémiai bomlásának oka alapvetően nem a polimer 

szerkezetében keresendő, ugyanis kizárólag szén- és hidrogénatomokból felépülő rendszer nem abszorbeálja a 

Föld felszínét elérő sugarakat. Általában a polimerekben a bennük található szennyeződések (katalizátorokból 

visszamaradó fémek) vagy láncvégződések miatt következik be degradáció. A szén-oxigén csoportot tartalmazó 

anyagok érzékenyek a fotokémiai degradációra. A bomlások megakadályozására, illetve csökkentésére 

stabilizátorokat használnak. Több féle stabilizátor létezik (fémeket semlegesítők, a szétesett láncok reakcióképes 

maradékát blokkolók, fémkomplex képzők, gyökfalók, UI-adszorberek, stb.) [63]. 

A polimerek esetében nem csak kémiai, hanem fizikai öregedés is lehetséges. A fizikai öregedés során az anyag 

szerkezete módosul, újrarendeződik, és így a jellemzői is megváltoznak. Ezt a fizikai öregedést a feldolgozási 

ciklus végén bekövetkező hűlés okozza. Hűtéskor az üvegesedési hőmérsékletet is figyelembe kell venni, mert 

ez alatt az érték alatt a hirtelen hűtés hatására a dinamikus egyensúlytól távolabbi helyzet alakul ki. A fizikai 

öregedés visszafordítható (az anyagot üvegesedési hőmérséklete fölé melegítik) nem úgy mint a kémiai. A 

fizikai öregedés legfőbb következménye, az anyag nagyobb merevsége és a megnövekedett a rugalmassági 

modulusza [9] [63] [64]. 

A mesterséges öregítés során a fotooxidációt gyorsítják fel. Erre alapvetően két módszert alkalmaznak. Az egyik 

a fénysugárzás intenzitásának növelése a másik a rövid hullámhosszú komponensek fokozása. A gyorsított 

öregítés során kapott eredményeket legtöbbször az intenzív természetes öregedésnek kitett minták öregedésével 

hasonlítják össze (Magyarországon korábban Badacsonyban működött ilyen vizsgálóállomás), és ebből 

próbálják megállapítani az úgynevezett gyorsítási tényezőket. Ezeknek azonban csak akkor van értelmük, ha a 

polimerek kellően széles körére azonos vagy hasonló értékek adódnak [64]. 

A mesterséges öregítésnél használt fényforrások spektruma eltér a természetes napsugárzás spektrumától. A 

xenonlámpa vonalas spektrumának kiugró komponenseit és rövid hullámhosszú összetevőit különböző 

szűrőkkel tompítják. Ismert szűrő például a kvarcszűrő, az S-típusú boroszilikát, a szóda-mész üveg és az ún. 

CIRA szűrő (kvarcüveg, infravörös visszaverő bevonattal) stb.. A gyakorlatban (pl. az amerikai autóipari 

szabványokban) egyszerűen kvarc/boroszilikát szűrővel ellátott xenonlámpát írnak elő, amelynek fénye a 

természetes fénnyel ellentétben rövidebb hullámhosszakat is tartalmaz. A japán autóiparban szénívlámpát 

használnak. Ennek a fénynek szintén speciális spektruma van [63] [64]. 
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A hullámhossz mellett a sugárzás erőssége is fontos. A xenonlámpás besugárzás kevésbé drasztikus, nagyjából a 

legerősebb nappali napfénynek felel meg, és 3-10-szeres igénybevétel növekedést jelent. A fotooxidatív 

degradáció bonyolult folyamat, diffúziókontrollált és termikus részlépései is vannak. Ezek a lépések könnyen 

lehetnek sebesség meghatározó lépések abban az esetben, ha a fényintenzitást túl nagy (torzul és anyagfüggővé 

válik a gyorsítási tényező). A természetes öregedés esetében a nem fény kiváltott folyamatok sötétben, vagy 

gyengébb fény hatására is folytatódnak (így lépést tarthatnak a fotokémiai folyamatokkal). A gyorsított 

öregedési vizsgálatok elvégezésekor úgynevezett „sötét” periódusok beiktatása szükséges, nem a fotokémiai, 

hanem a diffúziós folyamatok miatt, amelyek lezajlásához idő kell. Különösen fontos ott a sötét periódusok 

alkalmazása hőciklusok, vagy csapadék alkalmazása során [63] [64]. 

A legtöbb, természetes öregedést imitáló vizsgálat során a hőmérséklet magasabb a természetesnél. Ez 

beállításból is adódhat, de okozhatja az is, hogy a nagy intenzitású megvilágítás hatására felmelegedést 

következik be. Ez a melegedés kisebb a fluoreszcens UVA sugárzást kibocsátó fényforrásoknál (nem minden 

vizsgálathoz alkalmazhatók). A mesterséges öregítést, ahogy már korábban említésre került általában 

valamilyen természetes külső állomás adataihoz hasonlítják. A hőmérséklet ingadozása és a maximális 

hőmérséklet a minta tulajdonságaitól (hőelnyelő/hővisszaverő tulajdonság) is függ. Így tehát nem egyértelmű az 

átlaghőmérséklet megállapítása. A hőmérséklet kihatással van a fotokémiai reakcióra is, de leginkább a 

diffúzióra és a fotokémiait követő egyéb kémiai reakciókra. A tisztán fotokémiai reakciók aktiválási 

energiaértéke kicsi (akár negatív is lehet). A fotodegradációs folyamat azonban többnyire nem egy elemi 

reakciót tartalmaz (a mért aktiválási energia értékébe egyéb kémiai folyamatok is beleszámítanak). Emiatt a 

kapott aktiválási energiának nem érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani a mechanizmus szempontjából [63] 

[64]. 

A fluoreszcens UVA fényforrások alkalmazása gyorsítja az öregedést, de például a hosszabb hullámhosszú 

látható fénykomponensek hiánya miatt torzíthatja a sárgulási görbét. Ez a torzulás amiatt van, hogy a látható 

fénykomponensek további fotokémiai reakciókkal hozzájárulnak a sárgulást okozó vegyületek lebomlásához 

(úgynevezett „photobleaching” – fotokémiai fehérítés). A fotokémiai reakció sebessége az alábbi, ún. 

Schwarzschild egyenlet szerint függ a fény intenzitásától: 
 

 (16.1) 

ahol k a reakciósebesség, I a fényintenzitás, p pedig egy kitevő [63] [64]. 

Ha p értéke 1, akkor lineáris jelenségről van szó és a sötét periódusok beiktatása egyenértékű a kisebb 

intenzitással. Általánosságban tehát elmondható, hogy a fényforrást célszerű olyan közel választani a 

természetes fényhez, amennyire lehetséges (beleértve a hosszú hullámhosszú látható komponenseket is), a 

legnagyobb természetes intenzitás folyamatos alkalmazása is megengedhető, és a sötét ciklusok beiktatása 

néhány kivételtől eltekintve nem feltétlenül indokolt [63] [64]. 

A laboratóriumi öregítési vizsgálatokat a természetesnél rövidebb idő alatt lehet megvalósítani környezeti 

viszonyokat szimuláló körülmények között. A napsugárzást általában xenonlámpákkal, a rövidebb hullámhosszú 

(290–800 nm) beltéri fényt szűrőkkel ellátott lámpákkal hozzák létre. Hő, pára és vízpermet segítségével tovább 

lehet közelíteni a külső viszonyokat. A vizes közegben (hidrolítikus) öregített és hidrolítikus reakcióra hajlamos 

polimerek (pl. poliészterek, poliamidok, polikarbonát) esetében felületi repedések jelennek meg. Azonban nem 

lehet teljesen megközelíteni gyorsított öregedéssel a természetes öregedést. Elfogadható korreláció van azonban 

a naponta adszorbeált különböző mennyiségű energia és a különböző földrajzi területek sugárterhelése között. A 

degradáció jellemezhető a húzóvizsgálat eredményeivel (a degradációval általában csökken a szakadási nyúlás), 

az ütőszilárdsággal, az infravörös spektrummal, az ömledék folyási mutatószámával (MFI), és az oxidációs 

indukciós idővel (leginkább a PE és PVC esetén), a polimer szerkezeti változásaival (pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétellel). Ilyen szerkezet változás például előfordulhat termooxidatív öregedés hatására 

például, mikor egy üvegszállal erősített polimer felületét vizsgáljuk mikroszkóppal vagy némely esetben már 

szabad szemmel is láthatóvá válnak az erősítő szálak. Ennek az az oka, hogy a polimer komponensei 

degradálódnak, majd lekopik. [9] [62] [64]. 

2. Berendezés bemutatása 

Az öregítő kamrákról általánosan elmondható, hogy az időjárás károsító hatásának laboratóriumi mérőeszköze. 

Ahogy már említettük az anyagok relatív élettartam vizsgálatára használják az ilyen berendezéseket. A kamra 

néhány nap, vagy hét alatt tehát képes előidézni azokat a változásokat, amelyek a természetes körülmények 

között hosszabb idő alatt bekövetkezik (hónapok, vagy akár évek). A vizsgálatok során kifakulás, porlás, 
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repedezettség, törés, zavarosodás, hólyagosodás, fénylő felület fényesség vesztése, szilárdság vesztét és 

ridegesedés következhet be. A berendezésben található lámpával szimulálják a napfény károsító hatását, míg az 

eső és a nedvesség hatását pedig vízpermetező rendszer biztosítja. A megvilágítás, sötétség és nedvesítés 

időtartama automatikusan szabályozható. 

A beállítandó besugárzás a beépített UV érzékelők típusától függ. Az öregítőkamra kézikönyvében ajánlott 

besugárzási értékek találhatók. A táblázatban található értékektől eltérően is beállítható az öregítőkamra, 

azonban ez a lámpa élettartamát lerövidítheti. Nyilván minél magasabb a beállított érték, annál gyorsabban 

zajlik le a vizsgálandó minták öregedése. Meg kell jegyezni, hogy a nyári napfény intenzitása 340 nm-en 0,68 

W/m2. A hőmérséklet beállításánál figyelembe kell venni a vizsgálandó anyagot is. A vizsgálandó ciklust is 

meghatározza a vizsgálandó anyag tulajdonságai. Például, ha a vizsgálandó anyagot beltéri anyagként 

használják, akkor csak világos és sötét lépéseket kell beállítani, nincsen szükség vizes ciklusra. Kültéri száraz 

helyen alkalmazott anyag esetében kevés víz permetre van szükség, vagy vízpermet nélkül elvégezni a 

vizsgálatot. Többek között a vizsgált minták magassága is befolyásolja a besugárzás értékét. Erre vonatkozó 

összefüggés az öregítő kamra kézikönyvében megtalálható. A vizsgálat során a vizsgálat időtartamától függően 

a mintákat át kell rendezni, úgy, hogy körülbelül ugyan annyi időt töltsenek a megvilágított terület minden 

részében. 

Az öregítésvizsgálat laboratóriumi gyakorlata során be kell tartani munkavédelmi előírásokat. Az mesterséges 

öregítést biztosító kamrák esetében általánosságban el kell mondani, hogy a napfénybe való közvetlen 

betekintéshez hasonló súlyos égést, szemgyulladást, illetve látáskárosodást okozhatnak. Mielőtt a gépet kinyitná, 

azelőtt minden esetben meg kell nyomni a STOP gombot, vagy áramtalanítani kell a készüléket. Minden olyan 

esetben, amikor a lámpák hozzáférését biztosító ajtót ki kell nyitni, a készüléket ki kell kapcsolni. Az 

öregítőkamrához tartozó kézikönyvben leírt munkavédelmi előírásokat be kell tartani []. 

16.1. ábra - Öregítés vizsgáló kamra [67] 

 

3. Feladat 

A vizsgálandó mintákat a kézikönyv utasításainak megfelelően helyezze el az öregítő kamrában. Zárja be az 

ajtót, majd állítsa be a laboratóriumi gyakorlat mérésvezetője által kiadott mérési paramétereket (futtatandó 

ciklus) a következő utasítások szerint. A program menüpontban, válassza ki a ciklus módosítás menüpontot. Itt 

lehet beállítani az első lépést amely adott esetben legyen fénnyel történő öregítés. Ezt követően állítsa be az első 

lépés hőmérsékletét, valamint ezután a kívánt besugárzást. Ebben a menüpontban a besugárzás idejét is meg kell 

adni. Ez után következhet a következő lépés beállítása. A már előbb említett lehetőségek segítségével kell ezt a 

lépést is beállítani a leírásnak megfelelően. Az öregítő kamra kézikönyvében általában meghatározzák a 

maximális lépésszámot. Amennyiben a mérési paramétereket beprogramozta, a biztonsági előírások betartása 

mellett indítsa el a vizsgálatot. 

4. Jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményei 

• Mérés tárgya 

• Mérés ideje 

• Mérést végezte 

• Alkalmazott mérőeszközök és készülékek 
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• A mérés leírása (mérési elv, elvégzett feladat leírása, beállított paraméterek) 

• Mérési eredmények 

5. Szakkifejezések 

polimerek öregedése, degradáció, fényintenzitás 
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