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1. fejezet - Bevezetés 

A „Műanyagok feldolgozása laboratórium gyakorlat” című összeállításunkban a különböző műanyagtípusok 

feldolgozására alkalmas eljárások és az ahhoz kapcsolódó mérések gyakorlati bemutatására kerül sor. A főbb 

mechanikai-, szilárdsági és reológiai jellemzők meghatározásának részletes ismertetésére e jegyzet keretében 

nem térünk ki, mert az a „Műanyagok méréstechnikája” című tárgy és az ahhoz kapcsolódó laboratóriumi 

gyakorlatok keretén belül kerül részletezésre. 

A laboratóriumi jegyzet szorosan kapcsolódik a „Műanyagok feldolgozása” című összeállításhoz, mivel az 

elméleti alapok részletes ismertetése abban a jegyzetben történik. Jelen összeállításunkban egy 15 hétből álló 

képzési időszakot veszünk alapul a feldolgozási módszerek ismertetésére. Minden egyes mérés a célok 

definiálásából, az elméleti háttér, a szükséges berendezések ismertetéséből, illetve a mérés konkrét leírásából áll. 

Ez utóbbi azonban terjedelmi okok miatt csak iránymutató jellegű. 
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2. fejezet - Baleset- és munkavédelmi 
oktatás [44][71] 

Dr Varga Zoltán egyetemi jegyzetében jó összefoglalást ad a balesetek bekövetkezésének legfőbb okairól, és 

azok elhárításával kapcsolatban. Az alábbiakban az említett jegyzet alapján néhány főbb gondolatra szeretnénk 

felhívni a figyelmet. A munkavédelemmel és a biztonságtechnikával bővebben a „Korszerű munkaszervezés” 

modulon belül foglalkoztunk. Az alábbiakban azokat a problémás területet tekintjük át, melyek a laboratóriumi 

tevékenység biztonságos elvégzéséhez elengedhetetlenül nélkülözhetetlenek.   

1. A sikeres biztonságtechnikai program 

A sikeres biztonságtechnikai programhoz az alábbi összetevőkre van szükség: 

1. biztonságtechnikai ismeretekre és tapasztalatokra 

2. jártasság a biztonságtechnikai elemző módszerekben 

3. műszaki és gazdaságossági hozzáértés 

4. elkötelezettség 

Ahhoz, hogy a balesetek, és a veszélyforrások számát csökkenteni lehessen, megfelelő mérnöki etikára és annak 

betartására is szükség van; melyben leginkább, a vállalat célkitűzési, a biztonság; az egészséges 

munkakörülmények megteremtésére vonatkozó tevékenységek a meghatározóak. 

2. Alapfogalmak 

A veszély olyan cselekvési változat, folyamat, vagy esemény negatívan értékelt következménye, amely halált, 

egészségkárosodást, anyagi kárt, veszteséget okozhat. 

A biztonság ezzel szemben az, amikor valamely cselekvési változat, vagy folyamat mentes az olyan váratlan 

eseményektől, amelyek balesetet, anyagi kárt, ártalmakat, vagy környezetkárosodást okozhatnak. 

A biztonságtechnika szervezési és műszaki intézkedések, valamint eszközök rendszere, amelyek 

megakadályozzák a veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők hatását a dolgozókra. 

A kockázat egy cselekvési változat, folyamat vagy, esemény lehetséges negatívan értékelt következményeinek a 

teljes leírása, beleértve a következmények súlyának és bekövetkezésük valószínűségének a megmutatását is. 

A veszélyforrás a munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a 

munkát végző, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt, vagy ártalmat jelenthet. 

A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen, 

vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést, vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, 

illetőleg halált okoz. 

A munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal 

összefüggésben éri annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől 

függetlenül. Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a 

baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) 

menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját, vagy bérelt járművével történt. 

Súlyos az a munkabaleset, amely: 

1. A sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amely bekövetkezésétől számított 90 napon belül, a 

sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttjének 

halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását 
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2. Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős 

mértékű károsodását okozta 

3. Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást 

4. Súlyos csonkulást, hüvelykujj, vagy kéz, láb két, vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél 

súlyosabb esetek) 

5. Beszélőképesség elvesztését, vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott 

6. Csonkolásos munkabaleset az a munkabaleset, amely bármely ujj első percének az elvesztését eredményezi, 

továbbá az ennél súlyosabb esetek. 

3. Toxikológia 

A toxikológia a mérgezések kóroktanával és megelőzésével foglakozó tudományág, melynek egyik 

legfontosabb vizsgálómódszere a kockázat analízise, becslése.  Foglalkozik a vegyszerek tulajdonságainak 

jellemzésével, biológiai, ökológiai szerepükkel, az élő szervezetek válaszreakcióival, a környezet állapotának 

jellemzésével. 

A kémiai biztonság a vegyszerek körforgását, életciklusát követi nyomon, és meghatározza a vegyszerekkel 

történő foglalkozás szabályait, a gyártástól a felhasználáson át az újrahasznosításig. 

A mérgező anyagok különböző módon juthatnak az emberi szervezetbe, amely kiküszöbölésére több módszer is 

van, attól függően, hogy milyen a bejutás lehetséges módja. 

1. Az emésztőrendszeren keresztül         → az étkezés, ivás, dohányzás szabályainak a betartása és betartatása 

2. A légzőrendszeren keresztül         → elszívás, burkolás, egyéni védőeszközök 

3. Nyílt seben keresztül                         → védőruházat 

4. Bőrön keresztül                         → védőruházat. 

A mérgező anyagok szervezetből történő kiürülése, illetve inaktiválódása az alábbi módokon történhet: 

1. Kiválasztódás vesén, májon, tüdőn keresztül 

2. Méregtelenítés, amelynek során a mérgező anyagot a szervezet kevésbé veszélyessé alakítja át 

3. Tárolódás, főleg a zsírszövetekben, később jelentkező következmények 

        

A mérgező anyagok az emberi szervezetben irreverzibilis és reverzibilis hatásokat válthatnak ki. Irreverzibilis 

hatások a karcinogén, mutagén, reprodukciós képesség elvesztése, teratogén hatások. 

Irreverzibilis hatásokkal járhat a dermatoxikus, hematoxikus, hepatoxikus, nefrotoxikus, neurotoxikus, 

pulmotoxikus hatások. 

4. Biztonságtechnikai adatlap 

A műanyag- és a vegyiparban az alapanyagok, köztitermékek és a késztermékek főbb jellemzőit, fizikai és 

kémiai tulajdonságait, élettani sajátosságait, toxikológiai jellemzői stb. un. biztonságtechnikai adatlapokon 

foglalják össze. A biztonságtechnikai adatlapnak az anyaggal való munkavégzés során mindig rendelkezésre 

kell állnia és az abban foglaltakkal az anyaggal dolgozónak tisztában kell lennie. 

Az egyes anyagok károsító hatása nagyban függ a dózistól, az anyag mennyiségétől. Ez nemcsak abban az 

esetben fontos, ha az anyag esetlegesen az emberi szervezetbe jut, hanem többek között az anyagok tárolásakor, 

szállításakor is. Emiatt előírások vannak az alapanyagok, köztitermékek és a késztermékek jól látható és 

nyomon követhető azonosítására is. A címkék méretei az anyag mennyiségétől függően: 
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1. 3 l alatt                        52 x 74 mm 

2. 3–50 l                         74 x 105 mm 

3. 50–500 l                         105 x 148 mm 

4. 500 l felett                 148 x 210 mm 

A címkének a következő adatokat kell tartalmaznia: 

1. Az anyag/készítmény kereskedelmi/fantázia neve 

2. Mennyisége 

3. Összetevők [veszélyes anyag(ok) koncentráció tartománya], %-ban 

4. A veszély jelképe és jele 

5. R és S mondatom 

6. Magyar azonosítási szám (Kitöltése csak veszélyes anyag esetén szükséges) 

7. EU-szám (EINECS- vagy ELINCS-szám) és ,,EK címke'' felirat 

8. Gyártó vagy forgalmazó neve, telephelyének címe, telefonszáma 

5. Ipari higiénia 

Az ipari higiénia azon munkakörülmények azonosításával, mennyiségi elemzésével és szabályozásával 

foglalkozik, amelyek foglalkozási betegséget és/vagy munkabalesetet okozhatnak. A vizsgálathoz szükséges 

adatok forrásai lehetnek: 

1. folyamatábra, 

2. technológiai leírás, 

3. kezelési utasítások, 

4. felhasznált anyagok jellemzői, 

5. készülék leírás, stb. 

A vizsgálat során célszerű átgondolni: a felhasznált anyagokra vonatkozó határérték koncentrációkat, a 

felhasznált anyagok gőzeinek szag küszöbértékét, a felhasznált anyagok halmazállapotát, a folyadékok 

gőznyomását, a vegyületek hő- és ütésállóságát, a reakciósebesség és a felszabaduló reakcióhő nagyságát, 

veszélyes melléktermékek képződését, a berendezések zajszintjét, stb. 
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3. fejezet - Előkészítő műveletek [1-5] 

A műanyagok feldolgozását a legtöbb esetben olyan műveletek előzik meg, melyek szorosan véve nem 

tekinthetőek műanyag feldolgozó eljárásnak. Azokra azonban általában szükség van, mert ellenkező esetben a 

késztermékek komoly minőségi romlásával kell számolni. A műanyagiparban ez előkészítő műveletek alatt a 

leggyakrabban a szárítást, az aprítást (őrlés), a keverést (szilárd és plasztikus állapotban egyaránt) és egyéb 

kiegészítő minőségellenőrző mérést értik. 

1. A gyakorlat célja 

A gyakorlat célja a leggyakrabban alkalmazott műanyag előkészítő műveletek ismertetése. A gyakorlat során az 

aprítás a szárítás és a hamutartalom meghatározás műveleteinek sorba vétele történik. 

2. Aprítás 

Az aprítás során a szilárd anyagok szemcse-, ill. darabméretének csökkentése történik – általában gépi erővel. 

Ekkor nyomással, súrlódással, vagy nyírással csökkentik a szemcseméretet. Az hogy mikor melyik megoldást 

alkalmazzák, alapvetően az aprítandó anyag fizikai és kémiai jellemzőitől függ. A műanyagiparban alkalmazott 

aprítóberendezések a legtöbb esetben mechanikus kivitelűek. 

A gyakorlat során késes darálóval hőre lágyuló műanyagalkatrészek darálása végzendő el. Egy késes darálót a 

3.1. ábra mutat. 

  

3.1. ábra - Késes daráló 

 

A műanyagipari darálók közvetlenül a fröccsöntő gép mellett való elhelyezésre az engusz, vagy a selejt darabok 

automatikus visszadarálására és a darálmánynak a garatba való visszajuttatására vannak kialakítva. A darálók 

táplálhatóak automatikusan robot, szállítószalag által, vagy kézi úton. Többkéses nagyteljesítményű 

műanyagdarálókra általában az alábbiak jellemzőek:   

Mivel az aprítási fok, nagyban függ a kiindulási anyagok szemcseméretétől, a gyakorlat során különböző 

szemcseméretű alapanyagok aprítása végzendő el. Az aprítási fok a szilárd test darabjainak méretcsökkenését 

jellemzi, mely a feladott anyag (x0) és az apríték (xt) valamilyen jellemző méretének a hányadosa. 

Dimenziómentes szám. 

 

A gyakorlat során három különböző méret-tartománnyal jellemezhető shreddelt műanyag alkatrészek aprítása 

kerül elvégzésre, és az aprítás során mérendő az aprítási fok, az aprítóberendezés villamos teljesítményfelvétele 

kWh-ban és az aprításra fordított időtartam. A 3.1. Táblázat a mérés során feljegyzendő paramétereket mutatja. 
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3.1. táblázat - Az aprítási művelet során feljegyzendő paraméterek 
 

Azonosító 1 2 3 

A szita átmérője, mm 
      

Az aprítandó anyag 

jellemző mérete, mm 

      

Az apríték jellemző 

mérete, mm 

      

Aprítási fok 
      

Aprítás időtartama, min 
      

Villamos fogyasztás, kWh 
      

A művelet megkezdése előtt ellenőrizni kell daráló késeinek állapotát, a daráló helyes forgásirányát és a szita 

méretét. A daráló elmozdítható felső részének visszazárása után a biztosítócsavart vissza kell csavarni. 

3. Szárítás 

A szárítás egyike a legfontosabb előkészítő műveleteknek. A szárítás célja az anyagi halmaz 

nedvességtartalmának csökkentése. Szükségességét az indokolja, hogy számos műanyag jelentős mennyiségű 

nedvesség felvételére képes akár a levegőből is. Ez a nedvesség pedig a feldolgozási körülmények 

paramétertartományai miatt károsan hat a termék minőségi jellemzőire; jelentősen romlanak többek között a 

szilárdsági jellemzők. A szárítókat osztályozhatjuk az alkalmazott üzemmód szerint; megkülönböztetünk 

szakaszos és folyamatos üzemű szárítókat. 

A szárítási művelet gyakorlati ismertetése során különböző műanyagminták nedvességtartalmának a 

meghatározása történik. A legegyszerűbb szárítóberendezés a laboratóriumi gyakorlatban jól ismert 

levegőcirkulációs szárítószekrény, melyben szakaszosan történik az anyagok elhelyezése és azok kivétele. A 

3.2. ábra egy programozható, levegőcirkulációs szárítószekrényt mutat. 

  

3.2. ábra - Programozható, levegőcirkulációs szárítószekrény 

 

A műanyagok nedvességtartalmának meghatározása során adott mennyiségű mintát (1-2g) mérünk be (m1) 

megfelelően előkészített mérőedényben és azt szárítószekrényben 110°C-on tömegállandóságig szárítjuk (m2). 

Nagyon fontos, hogy a mérőedényt a mérés előtt szintén tömegállandóságig kell szárítani, a mérést csak ezután 

lehet megkezdeni. Ellenkező esetben a mintatartó edény esetleges nedvességtartalma meghamisíthatja a 
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meghatározás eredményét. A nedvességtartalmat a két tömeg különbsége adja a kiindulási tömegre 

vonatkoztatva. 

 

A 3.2. Táblázat a mérés során feljegyzendő paramétereket mutatja. 

3.2. táblázat - A művelet során feljegyzendő paraméterek 
 

Azonosító 1 2 3 

A műanyag típusa 
      

m1, mg 
      

m2, mg 
      

Nedvességtartalom, % 
      

A meghatározás 

időtartama, min 

      

A meghatározás során a 

berendezés villamos 

fogyasztása, kWh 

      

4. Hamutartalom meghatározása 

A hamutartalom meghatározására azért van szükség, mert számos esetben a műanyagok jelentős mennyiségű 

szervetlen anyag tartalommal rendelkeznek. Többek között ilyen szervetlen anyagtartalmat jelentenek az 

erősítőanyagok is (szénszál, üvegszál), de egyes esetekben jelentős lehet a műanyagok töltőanyag és 

színezőanyag tartalma is. 

A mérés során különböző műanyagok hamutartalmának meghatározása végzendő el. A hamutartalom 

meghatározására több módszer is adódik, de legelterjedtebben a közvetlen kalcinálást alkalmazzák. Erre a célra 

laboratóriumi izzító kemencéket alkalmaznak (3.3. ábra). 

  

3.3. ábra - Laboratóriumi programozható izzító kemence 
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A hamutartalom meghatározása során vegyünk a vizsgálati mintából olyan mennyiséget, amely elégséges ahhoz, 

hogy 5–50 mg hamu képződjön. Ha a hamu várható mennyisége ismeretlen, akkor végezzünk előzetes 

meghatározást. Az igen kevés hamut adó műanyagok esetében nagyobb vizsgálati adagok szükségesek. 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 következőket 

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

Készítsük elő a tégelyt a kemencében vizsgálati hőmérsékleten tömegállandóságig végzett hevítéssel. Hagyjuk 

szobahőmérsékletre hűlni az exszikkátorban, 1 órán át, vagy a szobahőmérséklet eléréséig, és mérjük meg 

analitikai mérlegen 0,1 mg pontossággal. 

Tegyük a tárázott mérőedénybe az előszárított, vagy ismert illóanyag-tartalmú vizsgálati adagot, amely 5–50 mg 

hamunak felel meg. Mérjük meg ismét 0,1 mg-os vagy a vizsgálati adagra vonatkoztatott 0,1%-os pontossággal. 

Ha a tégely elegendő nagy a teljes 5–50 mg hamunak megfelelő vizsgálati adag befogadására, akkor ez a 

mennyiség közvetlenül a tégelybe helyezhető, és abban mérhető. 

Tegyünk a tégelybe a vizsgálati adagból annyit, hogy az félig töltse meg a tégelyt. Hevítsük a tégelyt 

közvetlenül az égővel vagy más megfelelő hevítő eszközzel, hogy az elégetés lassú legyen. Az elégés ne legyen 

túl heves, hogy elkerüljük a hamurészecskék veszteségét. Hűtsük le, és adjunk hozzá még a vizsgálati adagból. 

Ismételjük meg a fent leírt műveleteket addig, amíg a teljes vizsgálati adag el nem égett. 

Helyezzük a tégelyt az előírt hőmérsékletre felhevített tokos kemencébe, és kalcináljuk 30 percig. 

Helyezzük a tégelyt az exszikkátorba, és hagyjuk lehűlni 1 órán keresztül vagy amíg a szobahőmérsékletet el 

nem éri, és mérjük meg az analitikai mérlegen 0,1 mg pontossággal. 

Kalcináljuk újra ugyanolyan feltételek mellett, a tömegállandóság eléréséig, azaz, amíg a két egymást követő 

mérés eredménye nem tér el egymástól 0,5 mg-nál többel. 

4.1. Az elégetés utáni kénsavas kezelést követő kalcinálás 

Erre az eljárásra azért van szükség, mert bizonyos műanyagok hamutartalma csak kénsavas kezelést követően 

határozható meg. 

Járjunk el az előzőekben előírtak szerint. A lehűlés után, egy megfelelő térfogatú pipettából csepegtetéssel adjuk 

a kénsavoldatot a maradékhoz, hogy azt teljesen átnedvesítse, és hevítsük addig, amíg a füstölgés meg nem 

szűnik, kerülve a túl heves forrást. 

Ha a hűtés után elszenesedett anyagnyomok maradnak, akkor adjunk hozzájuk 1–5 csepp ammóniumnitrát-

oldatot és hevítsük, amíg a fehér füstök keletkezése meg nem szűnik. 

Azért, hogy az előző lépésben keletkezett fémoxidokat szulfátokká visszaalakítsuk, adjunk hozzájuk körülbelül 

5 csepp koncentrált kénsavat és hevítsük addig, amíg a fehér füstök tovább már nem keletkeznek, elkerülve a 

heves forrást vagy a túlzott füstképződéssel járó hamuveszteséget. 

Lehűlés után rakjunk a tégelybe 1–2 g szilárd ammónium-karbonátot, és hevítsük a hamuveszteséget elkerülve, 

amíg a füstölgés meg nem szűnik. Ezután helyezzük a tégelyt az előírt hőmérsékletre felhevített tokos 

kemencébe. 

4.2. Az elégetés előtti kénsavas kezelést követő kalcinálás 

Ezt a módszert sohasem használjuk szilikonokhoz vagy fluortartalmú polimerekhez. 

Tegyünk a tégelybe a vizsgálati adagból annyit, hogy az félig töltse meg a tégelyt. Adjunk hozzá pipettával 

elegendő mennyiségű tömény kénsavat, hogy az teljesen megnedvesítse az anyagot. Fedjük le a tégelyt egy 

óraüveggel. 
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Hevítsük a tégelyt közvetlenül a gázégőn kis lánggal, amíg a szerves anyag elkezd bomlani. Folytassuk a 

hevítést óvatosan, úgy állítva be az óraüveget, hogy a sav gőzei eltávozhassanak, és biztosak legyünk, hogy 

hamu nem vész el. Az olyan műanyagok esetében, amelyek hamut tartalmazó anyagvesztésre hajlamosak, 

ajánlott, hogy 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 kezdeti adag nem elegendő, hogy elfogadható tömegű hamut szolgáltasson, akkor hagyjuk a 

tégelyt lehűlni, és adjunk hozzá még a vizsgálati adagból, és ismételjük meg a fent leírt műveleteket, amíg a 

teljes vizsgálati adag el nem égett. 

Távolítsuk el az óraüveget, meggyőződve 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 

adag hajlamos arra, hogy a heves reakció miatt elvesszen (különösen PVC esetében) a tömény kénsavat 

helyettesíthetjük tömény ecetsav és kénsav keverékével. Ezen savkeverékek alkalmazásában az érdekelt 

feleknek meg kell egyezniük, és a vizsgálati jegyzőkönyvben hivatkozni kell rá. 
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4. fejezet - Reológiai vizsgálatok-I. [5-
10,29,30] 

1. A mérés célja 

A meghatározás során különböző típusú, hőre lágyuló műanyagok folyásindexének mérése történik különböző 

mérési paraméterek mellett. A gyakorlat célja a műanyagiparban az egyik legfontosabb reológiai jellemző, a 

melt-flow index, és a vizskozitás jellemzők nyírási sebességtől való függésének meghatározása. 

2. A meghatározás elméleti háttere 

A reológia tudománya az anyagok folyási tulajdonságainak vizsgálatával, a deformációkkal és az azokat 

előidéző erők közötti törvényszerűségekkel, ezeknek külső tényezőktől való függésével foglalkozik. A 

műanyagok feldolgozása során alkalmazott leggyakoribb jellemző a folyásindex, vagy az un. melt-flow index. 

A folyóképesség, vagy fluiditás a hőre lágyuló műanyagok igen fontos reológiai tulajdonsága, amely alatt a 

dinamikai viszkozitás reciprokát értjük. A folyóképesség gyakorlati jellemzésére a szabványos körülmények 

között meghatározhatott folyási mutatószám, az MFI használatos. Adott körülmények között minél nagyobb egy 

műanyag viszkozitása, annál kisebb a folyásindexe. 

A szabványos folyási mutatószám az a grammokban kifejezett anyagmennyiség, amely a vizsgálati és 

anyagszabványban előírt hőmérséklet és nyomás mellett a szabványos mérőkészülék kifolyónyílásán 10 perc 

alatt kifolyik. A dugattyú a fűtött acélhengerben lévő megömlesztett anyagra nyomást gyakorol, és azt a 

kifolyónyílás kapillárisán át kisajtolja. A szabványos körülmények között elvégzett vizsgálat kiértékelése az 

alábbi összefüggés segítségével történik: 

 

Ahol az MFI a folyási mutatószám, T a vizsgálati hőmérséklet, F a terhelő erő; s a szabványos időnek (10 

perc=600 sec=s) megfelelő szorzószám; t az az idő, amely alatt az m anyagmennyiséget a dugattyú a 

készülékből kisajtolta, m az az anyagmennyiség, amelyet a dugattyú a készülékből t idő alatt kisajtolt. 

Mérésére és ismeretére azért van szükség, mert a műanyagok folyásviselkedése egyaránt nagyban függ a 

makromolekula szerkezetétől, az anyag hőmérsékletétől és a folyási sebességtől. Megjegyzendő, hogy a 

folyásviselkedés viszkozitástól való függése viszonylag bonyolult modellekkel írható le, emiatt is fontos, hogy 

van olyan gyorsan mérhető jellemző, mely segítségével a fenti nehézség kezelhető, a vizsgálat során mért 

értékek segítségével össze lehet hasonlítani különböző anyagok folyásviselkedését. 

Az 4.1. ábra az MFI mérő berendezés működési elvét mutatja. Az MFI mérő berendezés egy olyan kapilláris 

plasztométer mely tömegáram mérésére szolgál. Ebből eredően a folyási mutatószám is tömegáram, mely a 

vizsgált polimer tömegáramát adja meg a szabványban előírt hőmérsékleten és terhelő erő mellett. Az ilyen fajta 

mérőberendezés lehetővé teszi a vizsgált polimer tömegáramának tetszés szerinti hőmérséklet és terhelő erő 

melletti meghatározását is. Ennek abban van jelentősége, hogy a tömegáramok ismeretében a polimerömledék 

reológiai jellemzői viszonylag egyszerű és gyors mérési eljárással kiszámíthatók és felvehető a vizsgált anyag 

folyási görbéje is. 

  

4.1. ábra - Az MFI mérés működési elve 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anyag
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(2-terhelő tömeg, 3-közvtítőrúd, 7-minta, 8-dűzni, 11-fűtőtest, 12-hőmérséklet mérő egység) 

A folyásindex mérése során az anyagot adott hőmérsékleten, adott nyomással meghatározott ideig szabványos 

méretű hengeres nyíláson sajtolják át és mérik a kiáramlott anyag mennyiségét. Általában g/10perc vagy 

cm3/10perc mértékegységekben adják meg, megjelölve a mérés hőmérsékletét és az alkalmazott terhelést N 

vagy kg mértékegységben megadva. Az MFI érték növekedésével a folyásviselkedés javul. 

Az MFI mérés során a reológiában jól ismert viszkozitás és MFI vs. nyírófeszültség görbének egy adott 

pontjának a meghatározására kerül sor, mert a terhelőerő állandó értékű. A motorizált reométerek esetében a 

terhelőerő adott határok között szabadon változtatható. A mérés során a terhelőerők manuális változtatásával 

kapott MFI értékek fogják megadni a nyírófeszültségekhez tartózó értékeket. Minden egyes terhelőerőhöz 

ugyanis adott nyírófeszültség érték tartozik. A meghatározás során a hőmérséklet természetesen minden egyes 

mérés alkalmával állandó értékű. Ellenkező esetben ugyanis nem lehetne a kapott értékeket diagramm 

elkészítéséhez felhasználni. 

A polimerömledék tömegáramának és reológiai jellemzőinek vizsgálata során feltételezzük, hogy a vizsgált 

polimerömledék ideális newtoni közegként viselkedik, vagyis az η dinamikai viszkozitás kizárólag a T 

hőmérsékletnek a függvénye. Ez utóbbi természetesen csak egyazon adott anyag esetében igaz. Ebből az is 

következik, hogy a dinamikai viszkozitás izoterm esetben állandó, nem függ az igénybevételtől, a τ 

nyírófeszültségtől, vagy az alakváltozási sebességtől (nyírósebességtől). Az állandó hőmérséklet és dinamikai 

viszkozitás miatt a newtoni közeg folyási görbéje a Newton-törvény értelmében egy egyenes. 

 

3. A mérés kivitelezése 

A 4.2. ábra egy enkoderrel rendelkező melt flow index mérésére alkalmas berendezést mutat. 

  

4.2. ábra - Az MFI berendezés 
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A mérés megkezdése előtt áram alá helyezzük a laboratóriumot a központi kapcsolóhelységben lévő főkapcsoló 

segítségével, majd bekapcsoljuk készüléket az előlapján található főkapcsoló segítségével. Belépünk a „Utility” 

menüpontban található „Password” utasításba, majd beírjuk a jelszót. Ezután a „Previuos” parancs segítségével 

visszalépünk a „Utility” menüpontba, ahol a „Partial service” parancson belül az „Autocheck” parancsot 

választjuk ki. A parancson állva az enkoder karjának „0” állásba helyezése után addig nyomjuk folyamatosan a 

„Zero” gombot, míg a készülék hangjelzést nem ad. A „Previous” parancs segítségével visszalépünk a 

főmenübe, ahol meglévő alkalmazással történő munkavégzés esetében a „Load Par. Set” menüt választjuk, 

ellenkező esetben pedig a „Mod. Present Par.” parancsot. Utóbbiban a kívánalmaknak megfelelően módosítjuk a 

beállításokat, majd megkezdjük a mérést. 

A mérés során a granulátumot az MFI mérő készülék felfűtött hengerébe töltjük, közben tömörítjük a 

légzárványok kihajtása céljából, melyet akkor fejezzük be, amikor a polimerömledék szintje a henger felső 

pereme alatt kb. 5-10 mm-re van. A terhelő rudazatot tartó állványt mérő (függőleges) helyzetbe billentjük, és 

rögzítjük. Ezután megadjuk a minta azonosítóját, és a mérést végző személy nevét. Ha a hőmérséklet elérte a 

kívánt értéket, a motoros súlylift segítségével ráhelyezzük a terhelősúlyt a mérőszárra, s ezzel elkezdjük a 

mérést, mely teljesen automatikus. A terhelés hatására a kapillárison keresztül megkezdődik a polimerömledék 

kiáramlása. 

A mérés végeztével kiemeljük a terhelősúlyt, és analitikai mérlegen lemérjük a levágott extrudátum tömegét. 

Ezzel végeztünk a tájékoztató méréssel. A minta pontos MFI és MFV értékének meghatározásához a lemért 

tömegek felhasználásával, a mérőhenger geometriai paramétereinek ismeretében kiszámítjuk a minta pontos 

sűrűségét a vizsgálat hőmérsékletén. Ezt az értéket visszaírjuk a „Mod. Present Par.” Parancsban lévő 

sűrűségértékhez s újra elvégezzük a meghatározást. A készülék által megadott MFI és MFV értékek ezúttal már 

a pontos értékek lesznek. 

A mérés során különböző súlyterhelések mellett azonos hőmérsékletet alkalmazva történik adott minta MFI 

értékeinek meghatározása. A 4.1. Táblázat a mérés során feljegyzendő paramétereket mutatja. 

4.1. táblázat - A művelet során feljegyzendő paraméterek 
 

Terhelés, g 2160 5000 7160 10000 

Műanyag típusa 
        

Hőmérséklet, °C 
        

m1, g 
        

m2, g 
        

m3, g 
        

m4, g 
        

m5, g 
        

m(átlag), g 
        

MFI, g/10 perc 
        

VFI, cm3/10 perc 
        

ρ, g/cm3 
        

τ, 1/s 
        



 Reológiai vizsgálatok-I. [5-10,29,30]  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

η, mPas 
        

A mérés végeztével grafikusan ábrázolandó az MFI és a dinamikai viszkozitás változása a nyírófeszültség 

függvényében (4.3. ábra). 

  

4.3. ábra - A mérés eredményének grafikus ábrázolása 
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5. fejezet - Reológiai vizsgálatok-II. [5-
10] 

1. A mérés célja 

A mérés során műanyagolvadékok dinamikai viszkozitásának meghatározására kerül sor Brookfield rotációs 

viszkoziméterrel. 

  

2. Elméleti áttekintés 

A rotációs viszkoziméterekben a vizsgált közeg nyírása forgó hengerek, kúpok, vagy lapok között történik oly 

módon, hogy a mérőfelületek egymáshoz viszonyított forgási sebessége különböző, legtöbbször azonban az 

egyik áll és csak a másik forog. A mérések során alkalmazott mérőgeometria a koncentrikus henger. 

A forgó hengerekkel működő viszkozimétereknél a különösen kis résméretek biztosítják, hogy az anyag folyása 

csaknem tiszta nyíró igénybevétel hatására menjen végbe. A mérési módszer és a mérési adatok feldolgozása 

egyszerűek. Nagy előnyük, hogy ezekkel adott nyírófeszültség, vagy sebesség-gradiens mellett folyamatosan 

mérhetünk, így az időtől függő reológiai folyamatok is jól tanulmányozhatók. Nemcsak a szerkezeti 

viszkozitású, a plasztikus és dilatáns, hanem a tixotrop és reopex, valamint a viszkoelasztikus rendszerek 

vizsgálatára is alkalmasak, ezért a rotációs viszkozimétereket egyaránt elterjedten használják a nyersanyagok és 

a gyártási végtermékek reológiai tulajdonságainak vizsgálatára. 

3. Brookfield viszkoziméter 

A rotációs viszkoziméterek egyik leggyakrabban alkalmazott típusa a Brookfield viszkoziméter.A készülék 

működési elve az áttételeken keresztül meghajtott spirálrugón ébredő erő mérésén alapul. A rugó végéhez 

csatlakozik a mérőfejet tartó tengely. A tengely felfüggesztése csapágyazással történik. A működés elve, hogy a 

szinkron motor a kiválasztott fordulatszámon, az áttételeken keresztül meghajtja a spirálrugót, ami a vizsgálandó 

anyag viszkozitásától függő mértékben deformálódik. Ehhez a deformációhoz egy szögelfordulás tartozik. 

Miután a rugó a vizsgálandó anyag viszkozitásának megfelelő mértében deformálódott, a motor hajtása 

következtében az egész rendszer tovább forog. Egy kapcsoló segítségével ezt a forgást megállíthatjuk, majd a 

készüléken feltüntetett skálán a viszkozitás konkrét értékét leolvashatjuk. A készülék skáláját empirikusan úgy 

méretezik kalibráció alapján, hogy a mutató közvetlenül cP-ban jelezze a viszkozitást. A készülékhez 

mérőgeometria sorozat tartozik. A spirálrugó rugóállandójának, valamint az alkalmazott mérőgeometria 

megválasztásával a készülék mérési tartománya rendkívül nagyra növelhető. 

A készülék kétségtelen előnye más viszkoziméterekkel szemben, hogy gyors mérést tesz lehetővé, a mérés 

időtartama néhány másodperc. Előnye továbbá, hogy a készülék hordozható, a viszkozitás magában a gyártó 

berendezésben, vagy a felhasználó gépben közvetlenül vizsgálható. 

A készülékek nagy fejlődésen mentek keresztül, de a ma kapható digitális és programozható Brookfield 

reométerek is a régi analóg készülék elvén működnek, sőt ma is gyártanak ilyen típusú analóg készülékeket.  A 

digitális készülékeknél a szinkron motor helyét léptető motor vette át, a szögelfordulást mérő-átalakító 

segítségével digitális jellé alakítják és az egész rendszert számítógéppel vezérlik. 

4. Brookfield DV-III Digitális programozható 
viszkoziméter 

Már a névből is kitűnik hogy itt már nem csupán egy viszkoziméterről van szó. A DV-III (DV: Digital 

Viscometer) a szabályozott deformációjú (Controlled Rate), és Searle típusú készülékek közé tartozik. 
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A készülék működési elve, hogy az adott fordulatszámon, a vizsgálandó anyag viszkozitása által meghatározott 

mértékű rugókitérést méri és ebből, a műszer és a mérőgeometriák paramétereinek felhasználásával számítja a 

viszkozitást, a nyírósebességet és nyírófeszültséget. A rugó kitérését %-ban kapjuk meg, a 100%-os kitérés kb. 

130°-nak felel meg. A készülék ugyanolyan spirálrugót használ, mint az analóg készülék, de egy megfelelő 

mérő-átalakítóval a szögelfordulást digitális jellé alakítja. 

Viszkozitás és más reometriai méréseknél alapvető fontosságú a megfelelően pontos hőmérséklet-szabályozás. 

Szintén sok problémát okoz a nagy hőmérsékletű olvadékok viszkozitásának vizsgálata. A Thermosel rendszer 

alapja egy hőtároló, ami tulajdonképpen egy elektromos fűtésű kemence. A megfelelően kialakított mintatartó, a 

kemencében levő furatba illeszkedik. A mintatartó és a kemence furat alsó kiképzése reteszelt, ami meggátolja a 

mintatartó edény elfordulását a mérés során. A kemence három állítható csavarmenetes lábon áll, melyek 

segítségével el tudjuk végezni a vízszintezést. Ez a mérés szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy az 

excentricitást elkerüljük. 

A hőmérsékletszabályozó önálló üzemmódban és soros adatvonalon keresztül a számítógép által is vezérelhető. 

A hőmérséklet szabályzóval 20-300 °C közötti hőmérséklet-szabályozást tudunk megvalósítani, 0,1°C 

pontossággal. Mivel a Thermosel fűtőkemencéjéhez hűtőrendszer nem kapcsolódik, csak növekvő 

hőmérsékletszabályozásra képes. A mérés befejezése után egy, a fűtőtérbe illeszkedő hűtőbetéttel tudjuk a 

kemencét lehűteni. A fűtőbetétet a vízvezetékre kell kapcsolni és megfelelő folyadékáramot kell biztosítani. 

A kis molekulatömegű polimerek nyíróerőkkel szembeni viselkedésének leírására alkalmazható az ún. rugalmas 

visszacsavarodás mérési módszere, mely a Brookefield féle viszkoziméterrel is meghatározható. A mérés a 

dinamikai viszkozitás meghatározásán alapszik, illetve a készülékben levő rugó megnyúlásából adódó 

deformációs torzulás csökkenési sebességének mérésén. 

A viszkoelasztikus viselkedés matematikai leírására a feszültség relaxáció mérési adatokat számításaink szerint 

a Maxwell modellel lehetséges). A Maxwell modell jellemzően a lineáris viszkoelasztikus rendszerek leírására 

alkalmas. 

 

ahol, σ(0) a feszültség t=0 időpontban, t az idő, s; TM  a relaxációs idő, s. 

Az egyenletbe szereplő relaxációs idő nagysága a rugalmas jellegre, míg az így kialakult feszültség nagysága az 

anyag merevségi tulajdonságaira ad információt. 

A folyás és viszkozitás görbéket számos modell segítségével lehet leírni (pl. Bingham, Casson, Cross, Herschel-

Bulkley, Power-Law reológiai modell). Ezek közül a kis molekulatömegű polimerek nyíróerőkkel szembeni 

viselkedésének a legjobban a Cross modell írta le. 

 

0 ∞  a ∞ 

deformáció sebességhez tartozó viszkozitás, Pas; C a Cross állandó, γ a deformáció sebesség, sec-1 és mc az 

anyagi állandó. 

A polimerek viszkozitása mindig csökken a hőmérséklet emelkedésével az intenzívebb Brown mozgásnak 

köszönhetően, és a nagy viszkozitású folyadékok, elegyek általában még nagyobb hőmérsékletfüggést is 

mutatnak, mint a kis viszkozitásúak. Kis viszkozitású, azaz a szobahőmérsékleten cseppfolyós anyagok 

viszkozitásának leírására leggyakrabban használt közelítési módszer az Arrhenius egyenlet. 

 

ahol, T a hőmérséklet (K), c1 és c2 állandók. 

5. A mérési feladat 
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A mérés során különböző hőre lágyuló műanyagok Brookfield viszkoziméterrel történő mérése kerül sor. A 

mérés eredményeképp meghatározandó a minták dinamikai viszkozitásának hőmérséklettől való függése. Az 

5.1. Táblázat a mérés során feljegyzendő paramétereket mutatja. 

5.1. táblázat - A művelet során feljegyzendő paraméterek 
 

Dinamikai viszkozitás, 

mPas 
Hőmérséklet (állandó), °C  

Minat 1 Minta 2 Minta 3 Minta 4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

A mérés végeztével különböző hőmérsékleteken grafikusan is ábrázolandó a dinamikai viszkozitás változása a 

nyírófeszültség függvényében (5.6. ábra). 

  

5.1. ábra - A mérés eredményének grafikus ábrázolása 
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6. fejezet - Extrudálás [1-5,11-17,31-
34] 

1. A mérés célja 

A mérés célja az extruzió műveletének gyakorlati bemutatása, továbbá különböző gépbeállítási paraméterek 

termékjellemzőkre gyakorolt hatásának szemléltetése. 

2. Elméleti alapok 

Az extruzió a leghatékonyabb és igen széles körben használt műanyag formázási eljárás, amely során a 

feldolgozandó műanyag színező anyagokkal, stabilizátorokkal, más műanyagokkal és egyéb adalékokkal 

keverhető. Extruzió esetén a formaadás közvetlenül a polimer keverék elkészítése után valósítható meg. 

Ugyanakkor az extruder, mint plasztikáló egység egyéb formázási eljárásokhoz kapcsolva is alkalmazható. 

Direkt formázás esetén a formázó szerszám közvetlenül az extruder után van, ezt az eljárást extruziós 

formázásnak nevezzük. Az extrudereket azonban más műanyag formázási eljárások részeként is 

alkalmazhatnak. Ilyen a fröccsöntés, a fúvás és egyéb habképző eljárások. Az extruziós eljárás részeit a 6.1.ábra 

szemlélteti. 

  

6.1. ábra - Tipikus extruziós feldolgozás 

 

A műanyag extruzió során a polimer keverék granulátum, vagy pellet formában a garaton keresztül kerül 

betáplálásra, majd az alapanyag innen a torok nyíláson keresztül az extruziós csigára kerül. Ez nyomja keresztül 

műanyagot az extruder fűtött zónáin ahol a külső fűtés és a súrlódás hatására a műanyag megolvad, majd az 

extruder túlsó oldalán a szerszámon keresztül távozik. A szerszámon való áthaladás során nyeri le az olvadt 

műanyag a kívánt formát, ami után a műanyagot gyorsan le kell hűteni. Az illékony részeket, oldószereket, 

megkötött levegőt az extruzió során el kell távolítani, mert az további minőségromlást okozhat a termékben. 

Az extruziót széles körben alkalmazzák műanyagyártás során (pl. a polimerizációs folyamatok során marad 

valamit adalékok (antioxidánsok, színezékek, égésgátlók, UV stabilizátorok stb.) bekeverésére során bevitt 

illékony komponensek) visszamaradó illékony komponensek eltávolítására. Extruzióval számos profilforma 

viszonylag könnyen előállítható. Ezek közül a pellet a leggyakrabban előforduló extrudált termék, valamint 

csövek, lapok, szálak, bevonatolt vezetékek és egyéb formájú anyagok. Extruzióval elsősorban a hőre lágyuló 

műanyagok, a hőérzékeny műanyagok és a gumik dolgozhatóak fel. Ezzel a technológiával azonban csak 

állandó keresztmetszetű termékek állíthatók elő. Az extruzió előnye, hogy külső és belső (súrlódási hő) fűtés 

felhasználásával a gyártás gazdaságosabbá tehető. 

3. Az extruderek felépítése 
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3.1. Meghajtás 

Az extrudereket a vibráció az elmozdulás megakadályozása végett masszív talapzaton rögzítik a földhöz. Az 

extruder törzsben mozgó csiga meghajtását egy elektromos motor végzi. A meghajtómotor teljesítménye annak 

meghatározó tulajdonsága. A méretezés és a gépkiválasztás során figyelni kell arra, hogy az extruder 

teljesítményigénye a feldolgozandó anyag mennyiségével, az extruder törzs belső átmérőjével, a csiga hosszával 

növekszik. A kereskedelmi forgalomban rendelkezésre álló motorok fordulat száma 1500-2500 1/perc, míg az 

extruzió esetén használt csiga fordulatszáma 10-200 1/perc. Emiatt az művelethez minden esetben fordulatszám 

csökkentő erőátviteli rendszer alkalmazása szükséges. 

3.2. Extruziós csiga 

Az extruziós csiga a talpcsapágyon keresztül kapcsolódik a meghajtó motorhoz és az extruziós ház belsejében 

forgómozgást végez. A csigát egy tömör nagy szilárdságú rúdból munkálják ki, és a rajta kialakított spirál 

menetek szállítják a polimert az extruziós házban. A csigán kialakított menetek és a ház fala közötti hézag 

általában 1/1000 része a csiga átmérőjének, ez a távolság a kopás következtében az üzemidővel nő. A csigát 

általában nagyszilárdságú krómacélból készítik a felületét kopás álló anyaggal vonják be. A csiga több funkciót 

lát el az extruzió során; szállítja a műanyag olvadékot, az extruzió során közölt mechanikus energia műanyag 

megolvadásához szükséges energia egy részét is fedezi, biztosítja az összetevők megfelelő keveredését, 

valamint a megfelelő nyomást az extruzió során. 

  

A csiga egyik legfontosabb paramétere az L/D arány (hossz/átmérő), mert ez az arány adja meg a csiga keverési 

kapacitását, olvasztási képességét, és elsősorban ez befolyásolja az extruder meghajtásához szükséges 

energiaigényt is. Nagy L/D arány esetén jó keverési kapacitás és olvasztó teljesítmény érhető el, hátrány a nagy 

energia igény, tipikus L/D arány 16:1 és 32:1 közötti. Ha az extruder törzs belső átmérője állandó, így a csiga 

menetmélysége a csiga tő átmérővel befolyásolható. Az extruder ház és az abban forgó csigát a ház nyitott 

állapotában a 6.3. ábra szemlélteti. 

  

6.2. ábra - Az extruder ház és a csiga 

 

Az etető szakasz közvetlenül a garatnyílás fölött helyezkedik el és itt lépbe a műanyag granulátum az 

extruderbe. Ez a szakasz általában a csiga első 3-10 menethosszúságán helyezkedik el. Ennek a szakasznak a 

feladata a szilárd anyag továbbítása a következő szakaszba ahol az anyag megolvad. Ebben a mentmélység 

nagy, amiatt mert itt nagy mennyiségű szilárd polimert és adalékokat kell a csigának továbbítania, és korai fűtés 

esetén a polimer beragadhat a csiga behúzó szakaszában. A beragadás elkerülése érdekében a csigát esetenként 

vízzel hűteni is kell a csiga belsejében kialakított speciális üregben. A csiga következő része plasztikáló, vagy 

olvasztó szakasz melyben a csiga menetmélysége fokozatosan csökken amiatt, hogy biztosítsa a megfelelő 

kompressziót és kiszorítsa a levegőt és egyéb illékony anyagokat amelyek az olvadás során keletkeznek. 

Gázok és gőzök eltávolítása fontos szempont pórusmentes műanyagok gyártása esetén. A kompresszió során az 

olvadék igen erős nyírásnak van kitéve. Ez a mechanikai energia jelentős mértékben hozzájárul a műanyag 

felmelegedéséhez és ömledék állapotba hozatalához. Ez a hőmennyiség adiabatikus fűtésként is alkalmazható. 
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Egyes polimerek esetén az adiabatikus fűtés alkalmazása a preferált, mert külső fűtés esetén a polimer 

degradálódik és megéghet túlzott fűtés esetén. A legtöbb polimer esetén adiabatikus és külső fűtés 

kombinációjával érhető el megfelelő olvasztási hatásfok. 

A következő szakasz a szállító, homogenizáló rész. Itt jellemzően alacsony és nem változó a mentmélység. A 

polimer ekkorra már nagyrészben plasztikálódott, az alacsony menetmélység biztosítja a nagy nyíró 

feszültséget, az esetlegesen még szilárd polimerek megömlesztéséhez. 

Az anyagok fizikai és kémiai sajátosságainak különbségei miatt a csigák kialakítása is jelentősen eltérhet 

egymástól. A cél azonban minden esetben a minél jobb keveredés és a gáztalanítás. Az egycsigás csigákkal 

szemben a többcsigás kialakítás nagyobb keveredést biztosít. Az extruderben lévő nyomásnövekedést a 

csigacsatorna méretének a csökkentésével lehet elérni, melyet a menet emelkedési szögének csökkentésével 

(szögdegresszív), a csiga magméretének növelésével (magprogresszív) lehet elérni. 

Egyéb fontos paraméter az extrudálás esetén a kompresszió arány, ami a behúzó szakasz és a szállító szakasz 

menetmélységének a hányadosa, ez az érték 1,1:1 és 2,25:1 közötti általában 2,25:1. Nagy kristályosodási fokú 

és nagy viszkozitású anyagok, mint a nylon tipikusan nagy kompressziós arányt igényelnek a megfelelő 

olvasztási hatásfokhoz. 

3.3. Fej és a szerszám 

Az extruder utolsó része a fejrész és a szerszám. A csigát elhagyó olvadt műanyag ezen halad át. A fej- és a 

szerszámegység általános felépítését a 6.6. ábra szemlélteti. 

  

6.3. ábra - Fej és szerszám rész [15] 

 

Az extruder elhagyása után a megömlött polimer általában a szűrőn és törőlemezen halad keresztül. Ezek 

feladata a szűrés és végső homogenizálás. 

A szerszám az extruder végső része. Ez végzi az olvadt anyag formaadását majd a szerszámot elhagyó polimer 

hűtésével a forma fixálható. A szerszám rész főbb részei az adapter gyűrű, szerszám, szájnyílás. Az áramlás 

jellege a szerszámban rendkívül fontos, legmegfelelőbb a lamináris áramlási kép. 

3.4. Oldaladagoló 

Az extruzió során gyakran alkalmaznak un. oldaladagolót, mellyel műanyagkeverékek estében a másik 

műanyagtípust, vagy egyéb szilárd anyagot lehet az olvadék állapotban lévő polimerömledékhez adagolni. 

3.5. Vízfürdő 

Az extruder szerszámegységéből kijövő legtöbbször rúd alakú előgyártmány hőmérsékletét jellemző módon 

vízfürdőn segítségével csökkentik. Erre azért van szükség, mert a műanyagextrudátumot a szálvágó nem tudja 

plasztikus állapotban fogadni. A vízfürdő egység végén sok esetben vákuumozó egység is található, mely 

segítségével az előgyártmány felületére rátapadt vízcseppeket lehet eltávolítani. 
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3.6. Szálvágó egység 

A szálvágó egység feladata a lehűtött előgyártmány méretének csökkentése. A szálvágóba a behúzó egységén 

keresztül érkezik a végtelenített előgyártmány, melyben általában egy forgó kés segítségével történik annak 

darabolása. 

4. Az extruzió folyamata 

Az extruzió folyamata a következő lépésekből áll: 

1. Alapanyag adagolása a garatba 

2. Az alapanyag szállítása és megömlesztése, keveredése 

3. Az ömledék átjuttatása a törőtárcsán, fejszerszámon, alakadás 

4. Az alak rögzítése hűtéssel 

5. A késztermék felcsévélése, vagy kívánt méretre való vágása. 

5. mérés kivitelezése 

A mérés során különböző hőre lágyuló műanyagok extruderrel történő feldolgozására, granulálására és un. rúd 

alakú „előgyártmány” készítésére, majd annak vizsgálatára kerül sor. A mérés során meghatározandó a 

szálorientáció hatása a szakítószilárdságra, a Charpy dinamikus ütőmunkára. 

  

6.4. ábra - Kísérleti munka során alkalmazott ikercsigás extruder 

 

A gyakorlat során alkalmazott ikercsigás laboratóriumi extrudert a 6.7. ábra szemlélteti. A mérés megkezdése 

előtt kinyitjuk az extruder egység hűtését biztosító rendszer elzárócsapját, majd bekapcsoljuk a berendezés 

főkapcsolóját. Ezután elindítjuk a hűtővíz keringtetését biztosító szivattyú meghajtómotorját. Az extruder PID 

szabályzóin keresztül beállítjuk az előírt hőmérsékleti profilt. Ellenőrzzük, hogy a vízfürdőben elegendő 

mennyiségű hűtővíz áll-e rendelkezésre az extrudált szál lehűtésére. A tölcsérbe adagolt granulátumot az 

extruder az üzemi hőmérsékletre melegíti, így elérjük az extruzióhoz szükséges viszkozitási tartományt. Ha 

elértük a megfelelő viszkozitást, az extruder a csiga forgatásával az alapanyagot átáramoltatja a fejen. A fej 

elhagyásakor az ömledék viszkózus állapotban van, ami azonban a kis vastagság miatt gyorsan lehűthető. 

Mivel a későbbi vizsgálatokhoz rúd alakú szálakra is szükség van, ezért adott mennyiségű anyagból nem 

granulátumot, hanem rudakat formázunk. 

A mérés során feljegyzendő paramétereket a 6.2. Táblázatban foglaltuk össze. 

Az elkészített mintákból a szálorientáció hatásának meghatározása céljából az alábbi vizsgálatok végzendőek el: 
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1. Műanyagok. A hajlítási tulajdonságok meghatározása (MSZ EN ISO 178:2003) 

2. Műanyagok. A Charpy-féle ütési jellemzők meghatározása. 2. rész: Műszeres ütővizsgálat (MSZ EN ISO 

179-2:2000) 

3. Műanyagok és keménygumi. A benyomódásos keménység meghatározása keménységmérővel (Shore-

keménység) (MSZ EN ISO 868:2003) 

4. Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 2. rész: Vizsgálati feltételek fröccs- és extrúziós 

műanyagokhoz (MSZ EN ISO 527-2:1999) 

5. Műanyagok. A hőre lágyuló műanyagok tömegre (MFR) és térfogatra (MVR) vonatkoztatott folyási 

mutatószámának meghatározása (MSZ EN ISO 1133:2005) 

A húzó- és hárompontos hajlítóvizsgálatot Instron 3345 egyoszlopos univerzális szakítógépen végezzük, a 

Charpy ütőmunka meghatározására pedig Charpy Resil Impactor kalapácsos ütőművet alkalmazunk (6.8. és 6.9. 

ábrák).   

6.1. táblázat - Az ikercsigás extrúderen alkalmazott paraméterek 
 

Érték 1 2 3 4 

ngarat, 
        

nextruder 
        

T1, °C 
        

T2, °C 
        

T3, °C 
        

T4, °C 
        

T5, °C 
        

T6, °C 
        

T7, °C 
        

T8, °C 
        

T9, °C 
        

T10, °C 
        

T11, °C 
        

Ömledéknyomás, bar 
        

Motornyomaték 
        

  

6.5. ábra - Instron 3345 egyoszlopos univerzális szakítógép 
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6.6. ábra - Charpy Resil Impactor kalapácsos ütőmű 
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7. fejezet - Fröccsöntés [1-5,18-20,45-
53] 

1. A mérés célja 

A gyakorlat során a fröccsöntés, mint a hőre lágyuló műanyagok egyik leggyakoribb feldolgozási módja kerül 

ismertetésre. Tanulmányozandó a berendezés felépítése, a fröccsöntési művelet gyakorlati kivitelezése. A mérés 

keretében különböző műanyagok fröccsöntése végzendő el, majd meghatározandóak a fröccsöntött próbatestek 

mechanikai-szilárdsági jellemzői. 

2. A fröccsöntés, mint művelet 

A fröccsöntés olyan műanyag feldolgozási művelet melynek során a műanyag ömledéket nagy sebességgel, egy 

igen szűk beömlőnyíláson keresztül zárt szerszámba „fecskendeznek” be. A befecskendezett műanyag ömledék 

olvadáspontja fölé van melegítve, emiatt annak igen alacsony a viszkozitása. A befröccsöntött műanyag a 

szerszámban nagy nyomás alatt hűl le és szilárdul meg. Ez az oka annak, hogy a fröccsöntéssel tetszőlegesen 

bonyolult formájú alkatrészek is előállíthatóak. 

A fröccsöntés előnye, hogy a képlékeny alakítással, nagy méretpontosság párosul. Az eljárás elméletileg 

hulladékmentes, de gyakorlatilag minden egyes esetben számolni kell hulladék keletkezésével, ami a gyártott 

munkadarab méretének és bonyolultságának függvényében akár az 50%-ot is meghaladhatja. 

Az extrúzióval ellentétben, ami folytonos és állandó keresztmetszetű termékeket eredményez, a fröccsöntéssel 

nagy alak komplexitású termékek állíthatók elő. A hőre lágyuló műanyagok e feldolgozási módja a fémek 

fröccsöntéséből fejlődött ki. Kezdetben dugattyús, később csigás előplasztikálóval ellátott gépeket gyártottak, 

majd ezekből alakultak ki a korszerű csigadugattyús fröccsgépek, amelyeknél a csigadugattyú forgása közben az 

anyagot adagolja és képlékenyíti, majd dugattyúként működve az ömledéket a szerszámba fröccsönti. Nagyrészt 

minden hőre keményedő és hőre lágyuló műanyag feldolgozható ezzel a technológiával. A fröccsöntés 

nagymértékben automatizálható, a feldolgozott anyagok nem igények nagymértékű feldolgozást. 

3. A fröccsöntő gép felépítése 

A fröccsöntő berendezés egységeit a gépállvány és hidraulikus rendszer foglalja magában, mely ezen kívül azt is 

biztosítja, hogy azok rezgésmentes kapcsolása megvalósuljon. 

A berendezésbe adagolt műanyag olvasztását a plasztikáló- és fröccsegység biztosítja, melynek az alapanyag 

tökéletes megömlesztésén túl az ömledék szerszámüregbe juttatása is a feladata. 

A műanyagok befröccsöntése során a szerszám a szerszámzáró egységben található. A szerszámzáró egység 

hivatott a szerszám rögzítésére, nyitására- zárása. A szerszámzáró egység működését tekintve lehet mechanikus 

és hidraulikus. 

Az egyes részek közötti kapcsolatot a vezérlőegység segítségével lehet biztosítani, mely a kapcsolatot teremt a 

kezelő és a berendezés között. A legtöbb fröccsöntő berendezés előre megírt programok alapján automatikusan 

üzemel. 

4. A fröccsöntés folyamata 

A fröccsöntés műveletének technológiai sorrendjét az alábbiak szerit foglalhatjuk össze: 

1. Az alapanyag adagolása a fröccsöntő berendezésbe az adagoló tölcséren keresztül. 

2. Az alapanyag ömledék állapotban hozása és annak homogenizálása, 

3. Az ömledék befröccsöntése a zárt szerszámba. Ez az alakadás. 
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4. Az ömledék lehűtése, melyet alakrögzítésnek nevezünk, 

5. A lefröccsöntött termék eltávolítása a szerszámból. 

Az alapanyagot egy hengerben forgó csiga szállítja, amely a külső fűtés és a súrlódási hő hatására megolvad. Ezt 

a szakaszt nevezzük plasztikálásnak, amely során a csiga folyamatos mozgásban van és szállítja az alapanyagot 

egészen addig, amíg elegendő mennyiségű alapanyag nem lesz megömlesztve. Ekkor a csigaforgás megáll, és a 

csiga ezután úgy működik, mint egy dugattyú. A befröccsöntés során nagy nyomással juttatja be az anyagot a 

szerszámüregbe, ahol a befröccsöntött anyag a hűlés közben megszilárdul. Az előírt hűlési idő elteltével a 

szerszám kinyílik, és a késztermék kidobódik. Ezzel zárul a fröccsöntési ciklus. 

5. A fröccsöntés részegységei és azok funkciói 

5.1. Plasztikáló egység 

A plasztikáló egységben történik a berendezésbe adagolt alapanyag megömlesztése, homogenizálása, az 

ömledék szállítása és tárolása, az ömledék befröccsöntése a szerszámüregbe és a fröccsöntés során a szükséges 

utónyomás biztosítása. 

A polimer a garaton keresztül kerül betáplálása. A berendezés betáplálása lehet kézi, vagy automatikus. 

Fröccsöntés esetén – hasonlóan más műanyag feldolgozó eljáráshoz – a feldolgozott polimert színezékekkel és 

egyéb adalékokkal is keverhetik. Ebben az esetben az ömlesztő henger keverőként is funkcionál, mivel az 

ömlesztő henger behúzó szakasza rövid, így a keverő kapacitása nem megfelelő. Emiatt sok esetben a 

feldolgozandó anyagot egy külön extruderben keverik össze. A színezékek a leggyakrabban alkalmazott 

adalékok. Az adagolók gyakori kiegészítője a szárító berendezés, ugyanis számos fröccsöntésre alkalmazott 

polimer higroszkópos tulajdonságú, mint a nylon, polikarbonát, PET, ABS. 

A polimer a garaton keresztül lép be az ömlesztő hengerbe, itt nyomás, nyíró feszültség és hőmérséklet hatására 

plasztikálódik. 

Az anyag szállítása a csiga forgatásának hatására történik. Eközben az anyag a fűtött hengerfallal való 

érintkezés és a súrlódás hatására folyamatosan melegszik, végül megolvad. 

Ennek az oka az, hogy – az extruziónál ismertetett okok miatt – az egyes csigaszegmensek különböző 

feladatokat látnak el: behúzó zóna, kompressziós zóna, homogenizáló zóna. Az etető-, vagy homogenizáló 

zónában a szilárd granulátum a tölcsértől a fúvóka irányába szállítódik. Ebben a zónában a menetmélység nagy. 

A kompressziós zónában a menetmélység fokozatosa csökken. Emiatt a nyomás és a súrlódásból eredő hő is 

növekszik. A nyomás növelése azért is szükséges, mert az anyag szerszámba juttatásának nagy sebességgel kell 

történnie, ahhoz hogy a műanyag ömledék állapotban a szerszámüreget maradéktalanul kitöltse. Emellett a 

plasztikáló egység csigája a legtöbb esetben axilális irányban el kell hogy mozdítható legyen, mert az ömledéket 

a csigában tárolni kell. 

A feldolgozás során az ömledék a csigacsúcs előtt gyűlik össze, a csiga forgómozgása következtében létrejön a 

torlónyomás, mely a forgó csigát hátrafelé mozdítja el. Amikor a csiga forgása leáll, a további anyagszállítás 

megszűnik. Ezután a fúvókán keresztül – ami a csigaház szerszám felőli végét lezárja – jut az ömledék a 

szerszámba. Más részről viszont fontos szempont, hogy a fröccsöntési szakaszon kívül nem kerülhet ki anyag a 

fúvókán keresztül. Emiatt a fúvókák kialakítása olyan, hogy csak adott pozíciónál történik az anyag átáramlása. 

A befröccsöntés során a csigacsúcs előtt összegyűlt olvadt műanyagot a tengelyirányba elmozduló csiga gyors 

sebességgel – nehogy a hideg szerszámmal érintkező anyag még idő előtt megdermedjen – a zárt szerszámba 

juttatja. A szerszámüreg kitöltése során a polimerömledék visszaáramlását meg kell akadályozni. 

A befröccsöntés után az ömledék a lehűlés következtében zsugorodik, ami mérettartási problémák forrása lehet. 

Emiatt az ekkor fellépő térfogatcsökkenést további ömledékadagolással még pótolni kell. Ez az ún. utónyomás. 

Ezután a csiga újra forogni kezd, és a torlónyomás hatására axiálisan hátrafelé elmozdul, így újra kezdődik a 

plasztifikálás. 

5.2. A szerszám 

A fröccsöntő szerszám két részre osztható: az álló nyomólemezre és a mozgó nyomólemezre. Mikor a csiga 

előre mozdul a hengerben, egy fűtött csövön a fúvókán keresztül kinyomja a megömlött polimert a szerszámba. 
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A fúvóka pontosan illeszkedik a szerszámhoz, az álló nyomólemez hátsó részén keresztül, amihez egy vezető 

gyűrűn át csatlakozik. A vezető furatban a tömítést a fúvókánál puhább anyagú fémgyűrű biztosítja. Sok fúvóka 

fűthető, hogy a megömlött polimer a szerszámba lépésig megtartsa folyási tulajdonságait. A szerszámon lévő 

átmenő furat a beömlő csatorna. 

5.3. Szerszámzáró egység 

A fröccsöntő gép harmadik főrésze a szerszámzáró rendszer, amely feladata a két szerszámfélt a befröccsöntési 

nyomás ellenében megfelelő erővel összezárni a befröccsöntés és a hűtés alatt, majd a nyitás és a termék 

kidobás után újbóli összezárni. A fröccsöntő gép szerszámzáró erejének nagyobbnak kell lenni a szerszám 

feleket egymástól eltávolító erőnél. A befröccsöntés alatt a nagy fröccsnyomásból származó erőkkel szemben a 

szerszámot tökéletesen zárva kell tartani. Ez biztosítja, hogy a szerszám fröccsöntéskor nem nyílik meg és a 

darab nem lesz sorjás. Ez az erő a belső nyomás és a fröccsöntött darabok felületének a szerszámzárás irányára 

merőleges síkra eső vetületeként adható meg. 

Mivel a szerszámüregben megszilárdult ömledéket el kell távolítani a szerszámból, a szerszámzáró egységhez 

kidobórendszer is tartozik. A mozgó szerszámfél mozgatására hidraulikus és mechanikus berendezések egyaránt 

elterjedtek. A mozgatást különböző csuklós - könyökemelős mechanizmusokkal oldják meg, melyek mozgatása 

hidraulikával történik. A nyitási- és zárási sebességek a korszerű gépeken már szabályozhatóak. 

6. mérés kivitelezése 

A mérés során különböző, hőre lágyuló műanyagok fröccsöntéssel történő feldolgozására és az előállított 

próbatestek vizsgálatára kerül sor. 

A mérés megkezdése előtt kinyitjuk a fröccsöntő berendezés hűtővíz rendszerének főelzáró csapját. Ezután 

bekapcsoljuk a berendezés főkapcsolóját, majd beállítjuk a feldolgozandó műanyag fröccsöntésének megfelelő 

paramétereket. Az olaj felmelegedése és a kívánt paraméterek elérése után megkezdjük a próbatestek 

fröccsöntését. A mérés során feljegyzendő paramétereket a 7.1. táblázatban foglaltuk össze. Az elkészített 

mintákból az alábbi vizsgálatok végzendőek el és meghatározandóak a fröccsöntési paraméterek változtatásának 

termékjellemzőkre gyakorolt hatása: 

1. Műanyagok. A hajlítási tulajdonságok meghatározása (MSZ EN ISO 178:2003) 

2. Műanyagok. A Charpy-féle ütési jellemzők meghatározása. 2. rész: Műszeres ütővizsgálat (MSZ EN ISO 

179-2:2000) 

3. Műanyagok és keménygumi. A benyomódásos keménység meghatározása keménységmérővel (Shore-

keménység) (MSZ EN ISO 868:2003) 

4. Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 2. rész: Vizsgálati feltételek fröccs- és extrúziós 

műanyagokhoz (MSZ EN ISO 527-2:1999) 

7.1. táblázat - Kísérleti munka során alkalmazott paraméterek 
 

Kidobó előremenet 

Sebesség =   mm/s 

Erő =   kN 

Pozíció hátul =    mm 

Tűrés =   mm 

Kidobó hátramenet 

Sebesség =   mm/s 

Erő =    kN 

Szerszámnyitás 

1. lépcső 

Sebesség =      mm/s 

Erő =     kN 

Fokozat vége 

=        mm 

2. lépcső 

Sebesség =        mm/s 

Nagynyomás indítása 

Sebesség =      mm/s 

Összetartóerő be 

=   mm 

Szerszám zárva 

=      kN-tól 

Bezárt szerszám 

felügyelet 

Előírt érték =     mm 

Csiga 

T1=     °C 

T2=     °C 

T3=     °C 

T4=     °C 

T5=     °C 

Adagolás 

Kerületi 

sebesség 

=    /min 

Adagtérfogat 

=     ccm 

Torlónyomás 

=     bar 

Lefröccsöntés 

=     sec 
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Pozíció elől =    mm 

Tűrés =     mm 

Sebesség =      mm/s 

Erő =      kN 

Pozíció hátul =      mm 

Tűrés =      mm 

Erő =        kN 

Fokozat vége 

=       mm 

Tűrés =        mm 

Szerszámzárás 

1. lépcső 

Sebesség =        mm/s 

Erő =       kN 

Fokozat vége 

=        mm 

2. lépcső 

Sebesség =      mm/s 

Erő =     kN 

Fokozat vége =      mm 

Tűrés =      mm 

  
Fúvóka előremenet 

1.lépcső 

Sebesség =     mm/s 

Erő =      kN 

Fokozat vége =      mm 

2.lépcső 

Sebesség =     mm/s 

Erő =     kN 

Tűrés fúvóka elől 

=     m 

Fúvókarátartóerő 

befröccsöléstől 

=     kN 

Hűtés/Dekompresszió 

Késleltetés =     sec 

Max. anyagáram 

=     ccm/sec 

Térfogat =     ccm 

Maradék hűtési idő 

=     sec   

    
Fröccsöntés 

Adag =     ccm 

Késleltetés =    s 

1.lépcső 

Befröccsölési 

anyagáram =     ccm/s 

Fröccsnyomás 

=      bar 

Utónyomás 

t1 =    sec 

p1 =    bar 

t2 =    sec 

p2 =    bar 

t3 =    sec 

p3 =    bar 
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Fokozat vége =    ccm 

2.lépcső 

Befröccsölési 

anyagáram =      ccm/s 

Fröccsnyomás 

=       bar 

Átkapcsolási pont 

=      ccm 

t4 =    sec 

p4 =    bar 



   

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

8. fejezet - Hőre lágyuló 
műanyagkompozitok előállítása 
hengerszéken [1-8] 

1. A mérés célja 

A mérés célja szálerősített, hőre lágyuló műanyagkompozitok laboratóriumi hengerszéken történő előállításának 

gyakorlati bemutatása, a hengerszék, mint műanyagipari berendezés tanulmányozása, továbbá különböző 

gépbeállítási paraméterek termékjellemzőkre gyakorolt hatásának szemléltetése. 

2. Elméleti alapok 

A hengerszékkel történő műanyag feldolgozás, keverékkészítés és szálbedolgozás egyike a legegyszerűbben 

kivitelezhető feldolgozó műveleteknek. Megemlítendő ugyanakkor, hogy a hengerszéken előállított keveréket 

tovább kell feldolgozni, mert annak sem az alakja, sem a fizikai megjelenése nem alkalmas a közvetlen 

felhasználásra. 

2.1. Műanyagok keverése és adalékolása 

A hengerszékkel általában hőre lágyuló műanyagok, vagy gumik keverését, keverékkészítését végzik. A gyártási 

technológiák során általában ez az első lépés, amely művelet alatt fizikai és kémiai változások is lejátszódhatnak 

a keverékben. Ez különösen a gumik esetében igaz. Abban az esetben, ha a műanyagok adalékolását 

hengerszékkel végzik, ekkor alakulnak ki a későbbi feldolgozási műveletekben nagyon fontos reológiai és 

feldolgozhatósági jellemzők. 

Léteznek olyan gyártástechnológiák is, melyeknél többlépcsős keverést alkalmaznak. Ezekben jellemző módon 

először mesterkeverékeket állítanak elő, majd ezt a mesterkeveréket keverik azután össze a még hiányzó 

adalékanyagokkal. 

A műanyagokat a hengerszékkel való keverés során az alábbi deformációs hatások érik. 

1. a rugalmas deformáció 

2. a viszkózus folyás 

3. a viszkoelasztikus deformáció 

A rugalmas deformációkor érvényes Hooke-törvény szerint adott test megnyúlása, vagy fajlagos megnyúlása 

egyenesen arányos a benne ébredő σ mechanikai feszültséggel. A két jellemző közötti korreláció arányossági 

tényezője a rugalmassági modulus reciproka. Ezt fejezi ki az alábbi egyenlet: 

 

 

A Hooke-törvény azonban csak bizonyos terhelési feltételek mellett érvényesül. A műanyagokra is csak 

korlátozottan érvényes, míg a gumi esetében nem tudjuk érvényesíteni a Hooke-törvényt, mert a rugalmassági 

modulusa a terheléstől és a hőmérséklettől is függ. Emellett jelentős a kúszási hajlama is, vagyis az, hogy 

állandó terhelés mellett változik a megnyúlása. 

A Kelvin összefüggés értelmében a vizsgált testnek két jellemzője van: ez a rugalmassági modulusz és a 

viszkozitás. Ezeket elemi testekként definiálják, melyeken az alakváltozások azonosak. 

ε = εH = εN. 
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Ugyanakkor a feszültségek eloszlanak a két elemi testen, vagyis a σ = σH + σN 

A fentieket differenciált alakban kifejezve kapjuk az alábbi összefüggéseket: 

 

 

Az η/E hányadost időállandónak, vagy retardációs idő nevezzük. A retardációs idő alatt a modell az egyensúlyi 

deformáció 0,632-szeresét éri el. 

2.2. Szálas anyagok műanyag mátrixba való bekeverése 

A hengerszékek alkalmazásának másik jelentős területe a szálas anyagok műanyagmátrixba történő bekeverése. 

Ennek gyakran az az oka, hogy a szálas anyagok mechanikai igénybevételek hatására történő aprózódását 

elkerüljék. Abban az esetben ugyanis, ha a szálas erősítő anyagok hosszát már a feldolgozáskor jelentősen 

lerövidítik (összetörik), az erősítőanyag előnyös tulajdonságai jelentősen romlanak. 

3. A hengerszékek felépítése és működése 

A hengerszékek ipari alkalmazása az utóbbi évtizedekben valamelyest visszaszorult, elsősorban azért, mert 

annak szerepét más plasztikálási művelet vette át. A hengerszék működésének alapelvét a 8.1. ábra szemlélteti. 

  

8.1. ábra - A hengerszék működési elve 

 

A hengerszékek jellemző módon két egymással párhuzamos, általában vízszintes helyzetű hengerből állnak. A 

hengereket belülről fűteni és hűteni lehet. A hengerek tengelyének csapágyazását megfelelően kell méretezni és 

tartóberendezéssel ellátni. Mivel a homogenizálás eltérő hengerfordulatszámok esetében sokkal nagyobb 

mértékű, a két henger meghajtását gyakran nem egy, hanem két különböző motor segítségével biztosítják. A 

hengerszékek a hosszú polimerláncokat mechanikai munkával, homogenizálják. Ennek során nemcsak nyíró 

igénybevétel éri a műanyag ömledéket, hanem kémiai változásokra is lehetőség van. 

3.1. Hengerek 

A hengerek a hengerszék talán legfontosabb részei. Ezek külső palástján megy végbe a homogenizálás 

művelete. A hengerek nem teljesen tömörek, mert azok belsejében fűtés és hűtés megvalósítására alkalmas 

alkatrészeket kell elhelyezni. Más részről viszont, a falvastagságuk igen jelentős, melynek a hőmérséklet 

egyenletes eloszlatásában van jelentősége. A hengerek külső palástja mentén terelőlemezek találhatóak, melyek 

a keveréknek a csapágyazásba jutását akadályozzák meg (8.2. ábra). 
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8.2. ábra - Terelőlemezek a hengereken 

 

A hengerek fűtése történhet gőzzel, vagy elektromos árammal egyaránt. Előbbi esetében viszont komoly 

hátrány, hogy a hőmérsékletet nem lehet szabályozni. Hűtésre legtöbbször vizet alkalmaznak. 

A hengerek közötti réstávolság szintén fontos paraméter a művelet végzése során. A réstávolság csökkentésével 

ugyanis a feldolgozandó anyagot érő nyomás növekszik. Fontos megemlíteni azt is, hogy túl nagy nyomás 

esetében a berendezés mechanikai károsodásával is számolni kell. Ennek elkerülésére különböző biztonsági 

berendezéseket építenek be a hengerszékbe. A hengerek közötti réstávolságot mechanikusan, vagy 

elektromotorral lehet változtatni. 

3.2. Meghajtás 

A hengerek meghajtását a villanymotorok nem közvetlenül, hanem hajtóművön keresztül látják el. Abban az 

esetben, ha mindkét henger meghajtását egyazon elektromotor látja el, a hengerek kerületi sebességének 

különbségét fogaskerék áttételekkel érik el. A két henger kerületi sebességének arányát frikciónak nevezzük. 

Minél nagyobb a frikció annál intenzívebb a keverés. A frikció mértéke a hengerszék típusától függően 1,1–4 

között változhat. 

3.3. Kiegészítők 

A lehulló anyagdarabok felfogására a hengerek alatt tálcát helyeznek el. Fontos része a hengerszéknek a lehúzó, 

melynek a palást lehúzásában van jelentősége. A lehúzó élének anyagát puhább anyagból kell készíteni, mint a 

hengerpalást szerkezeti anyaga, mert ellenkező esetben a lehúzó károsítja a henger polírozott felületét (8.3. 

ábra). 

  

8.3. ábra - Lehúzó a hengereken 

 



 Hőre lágyuló műanyagkompozitok 

előállítása hengerszéken [1-8] 
 

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. A mérés leírása 

A mérési gyakorlat során hőre lágyuló műanyagmátrixba hengerszékkel való szálas anyag bedolgozási 

módjának a tanulmányozása a cél. A szálas anyag bedolgozását laboratóriumi hengerszéken végezzük, melyet a 

8.4. ábra szemléltet. 

  

8.4. ábra - Kísérleti munka során alkalmazott hengerszék 

 

A padlótelepítésű hengerszék elektromos hengerfűtéssel és PID szabályzókkal van ellátva. Egy hengeren három 

hűtőzóna található, vagyis a hengerek tengelye mentén lehetőség van három különböző hőmérsékleti érték 

beállítására is (8.5. ábra). A réstávolság állítása manuálisan történik a hengerszék elülső síkján lévő csavaráttétel 

segítségével. 

  

8.5. ábra - A hengerek fűtőzónái 

 

A munka megkezdése előtt ki kell mérni a szükséges mennyiségű erősítőanyagot és mátrixanyagot. Ezután fel 

kell fűteni a hengereket a kívánt értékekre, amit fel is kell jegyezni (8.1. Táblázat). Szintén feljegyzendőek a 

hengerek beállított fordulatszám értékei. 

8.1. táblázat - A padlótelepítésű hengerszéken alkalmazott paraméterek 
 

Paraméter 1 2 3 4 

Réstávolság, mm 
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1. Henger T1,°C 
        

T2,°C 
          

T3,°C 
          

n, 1/perc 
          

Δl, mm 
        

2. Henger T1,°C 
        

T2,°C 
          

T3,°C 
          

n, 1/perc 
          

Ezek után a kiindulási anyagok lassú adagolása mellett a kialakuló hengerpalástot gyúró-keverő-nyíró 

igénybevétel mellett keverjük a kívánt mérték eléréséig. 

Mivel a hengerszéken előállított polimer palást közvetlenül nem alkalmas további vizsgálatok elvégzésére, azt 

laboratóriumi fűthető prés segítségével alakítjuk a kívánt méretűre. Egy ilyen berendezést mutat a 8.6. ábra. A 

mérés során fel kell jegyezni az alkalmazott nyomást és a fűthető lapok hőmérsékletét. 

  

8.6. ábra - Fűthető prés 

 

A préselt lapokat ezután kihűtjük és abból stancoló (8.6. ábra), vagy forgácsoláson alapuló berendezés (9.4. 

ábra) segítségével próbatesteket vágunk ki. A próbatesteken az alábbi vizsgálatokat végezzük el. 

Meghatározandó a hengerszéken alkalmazott műveleti paraméterek és a próbatestek jellemzőinek viszonya. 

  

8.7. ábra - Kézi stancoló (a) és a mintakivágó egység (b) [15] 
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Műanyagok. A hajlítási tulajdonságok meghatározása (MSZ EN ISO 178:2003) 

Műanyagok. A Charpy-féle ütési jellemzők meghatározása. 2. rész: Műszeres ütővizsgálat (MSZ EN ISO 179-

2:2000) 

Műanyagok és keménygumi. A benyomódásos keménység meghatározása keménységmérővel (Shore-

keménység) (MSZ EN ISO 868:2003) 

Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 2. rész: Vizsgálati feltételek fröccs- és extrúziós 

műanyagokhoz (MSZ EN ISO 527-2:1999) 
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9. fejezet - Hőre keményedő 
műanyagok feldolgozása és 
vizsgálata-I [1-5,21-28,51-70] 

1. A mérés célja 

A mérés célja szálerősített, hőre keményedő műanyagkompozitok kézi laminálással történő előállítása, a 

kikeményített lapokból forgácsolással próbatestek előállítása és azok további vizsgálata. A mérés során 

tanulmányozandó az erősítőszálak típusának és/vagy orientációjának termékjellemzőkre gyakorolt hatása. 

2. Elméleti háttér 

2.1. Kompozitok 

Kompozitoknak azokat az anyagtársításokat nevezzük, mely két, vagy több anyag kombinációjával jöttek létre, s 

az alkotókhoz viszonyítva egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez a meghatározás elég sok anyagot lefed, 

hiszen ilyen értelemben ide tartoznak a fémötvözetek, a műanyagkeverékek, vagy a kerámiák is. A szűkebb 

értelemben vett kompozitok esetében az alkotók között elsősorban molekuláris szinteken jelentkeznek 

különbségek. A kompozitok jellemző sajátossága az is, hogy tulajdonságaik minden esetben jobbak, mint az 

azokat felépítő anyagoké. 

A kompozitok nem a modern kor találmányai, hiszen az emberiség építészeti célra már több ezer évvel ezelőtt is 

használt szálerősítéses kompozitokat. Ez volt a vályogtégla. Kompozitokat ma az élet és a technika minden 

területén alkalmaznak: csomagolás, háztartás, építőipar, autóipar, repüléstechnika stb. A kompozitokkal 

kapcsolatos fejlesztéseknek jelenleg két fő irányvonala van: a jelenleg alkalmazott mesterségesen előállított 

szervetlen anyagok struktúrájának és alkalmazási körének fejlesztése és bővítése, illetve a szervetlen anyag 

tartalom természetes eredetű, szerves anyagokkal való kiváltása.   

2.2. Hőre keményedő műanyagok 

A poliészterek az egyik leggyakrabban alkalmazott hőre keményedő műanyagok. Olyan makromolekuláris 

anyagok, amelyekben a szabályosan ismétlődő alapegységek észter kötéseken keresztül kapcsolódnak össze. A 

poliészterek tulajdonságaik alapján az alábbi három csoportba sorolhatók. 

A telítetlen poliészterek a legnagyobb mennyiségben felhasznált mátrixanyagok. Összetételtől függően 

gyártanak, pl. normál, hőálló, vegyszerálló, fényáteresztő, stb. poliészter gyantákat. 

A telítetlen poliészter gyanta monomere oldószerben (általában sztirolban) oldott anyag, mely a polimerizáció 

során reakcióba lép az oldószerrel. A kopolimerizáció során térhálós szerkezet alakul ki, és az így keletkezett 

műgyanta most már hőre nem lágyul, és a legtöbb oldószerben nem oldható. A hőmérséklet növelése a 

keményedési folyamatot gyorsítja. 

A poliészter gyanta térhálósodása exoterm folyamat. A térhálósodás során a folyékony állapotból szilárd 

állapotba való átmenet viszonylag gyorsan, ún. gél állapoton keresztül megy végbe. Keményedés során a gyanta 

zsugorodik, mégpedig annál nagyobb mértékben, minél nagyobb a sztiroltartalma. A poliészter gyanták erősítés 

nélkül műszaki célokra alacsony szilárdsági értékük és ridegségük miatt nem használhatók, azonban kompozit 

mátrixanyagként való alkalmazásuk igen elterjedt. Előnyeik az alacsony ár, a gyors kikeményedés és a légköri 

hatásokkal szembeni jó ellenállóság. Alkalmazhatóságuk hőmérsékleti tartománya 50–100°C között van. 

A kis molekulatömegű poliészterek relatív molekulatömege kisebb, mint 10.000 g/mol. Ezek az anyagok 

dikarbonsavak és két- vagy háromértékű alkoholok észterezése során keletkező lineáris, vagy kismértékben 

elágazó molekulákból állnak. 
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Az alkidgyanták több-bázisú aromás karbonsavak és zsírsavak, valamint többértékű alkoholok észterezése során 

keletkező molekulákból álló vegyületek. Az alkidgyanták a lakkok kötőanyagai. A zsírsavat nem tartalmazó 

alkidgyanták a telített poliésztergyanták. Relatív molekulatömegük kisebb, mint 10.000 g/mol. 

A vinilészter gyanták a poliészterek epoxi gyantával, novolakk gyantával, vagy epoxi-novolakk gyantával 

modifikált változatai. A vinilészter gyanta alapvetően abban tér el a poliészterektől, hogy a reaktív helyek a lánc 

végén helyezkednek el. Kevesebb észtercsoportot tartalmaz, így kevésbé érzékeny a víz hatására bekövetkező 

degradációra. A hosszú szénláncok ellenállóvá teszik, mivel jobb terhelésátadás jellemzi. A jobb mechanikai 

tulajdonságok, a magasabb hőállóság és a kiváló vegyszerállóság különbözteti meg a poliészter gyantáktól. Az 

ára alulról közelíti a legolcsóbb epoxi gyantákét. 

Az epoxi gyanták is oligomer formában kerülnek forgalomba, amelyek molekulánként legalább két epoxi-

csoportot tartalmazó, oldószermentes, molekulatömegtől függően folyékony, mézszerű, illetve szilárd anyagok. 

2.3. Száltípusok és az erősítőszálak orientációja 

Az erősítő anyagok lehetnek szálas, lemezes és szemcsés anyagok. Legelterjedtebben a szálakat alkalmazzák, 

mivel ezekkel érhető el az adott térfogatra vonatkoztatott legnagyobb felület. A kompozit gyártási 

technológiában jelentős szerepe van a természetes (len, kender, szizál stb.), az ásványi (kerámia, bazalt, stb.), a 

természetes alapú mesterséges (viszkóz, acetát stb.), valamint a mesterséges (üveg, szén, aramid, HOPE stb.) 

szálaknak. 

A szálas erősítő anyag lehet: köteg (roving, melynek fajlagos felületi tömege általában: 300-900g/m2), szalag, 

paplan (fajlagos felület általában: 200-400g/m2), egy irányban vagy több irányban erősített, szőtt, nem szőtt 

(nemezelt) vagy hurkolt (kötött) kelme, vagy vastagabb, 3D szövet, illetve textília. A kompozit szerkezeteket 

tervező mérnökök elképzeléseiknek megfelelően a mechanikai tulajdonságokat a szálak megfelelő iránybeli 

orientálásával (anizotrópia befolyásolása) határozhatják meg. Ehhez azonban ismerni kell a szerkezeti 

elemekben a feszültség eloszlásokat. A szálgyártók messzemenően figyelembe veszik a felhasználók igényeit. 

3. A szálerősítésű kompozitok előállítása 

A kompozitok gyártástechnológiái igen széleskörűek a felhasználástól, anyagtól, ártól függően. 

Megkülönböztethetjük a hőre lágyuló anyagok gyártásához kapcsolódó technológiákat, mint pl. fröccsöntés, 

extrúzió, stb., valamint hőre keményedő anyagok gyártástechnológiáit (pl. laminálás, szórás, pultrudálás). A 

hőre keményedő műanyagok esetében leginkább az alábbi műveleteket alkalmazzák: 

1. Laminálás 

2. Szórásnál 

3. Sajtoláskor 

4. Tekercselés 

5. Pultrúzió 

A réteges felépítés biztosítja a kompozit legfőbb előnyét: a termék szilárdságát minimális önsúly mellett úgy 

optimalizálhatjuk, hogy az igénybevétel előre tervezhető erővonalai mentén kapjuk a legnagyobb szilárdságot. 

A konstrukciós feladat tehát a rétegek méretezése, a fő terhelés irányok meghatározása, és nem utolsó sorban a 

rétegrend kialakítása. 

A gyártás során ügyelni kell arra, hogy az idő előtti vetemedés következtében fellépő roncsolódás elkerülésére 

az erősítő szálakat a terhelés irányába állítsák be. Az egy irányban merevített kompozit nyomással való 

terhelésénél a roncsolódás módja lényegében az alapanyag és a szál összekötésének (kapcsolódásának) 

szilárdságától függ. Ha ez a kötés gyenge, a szálak már viszonylag kis feszültség értéknél eltávolodnak az 

alapanyagtól, és a nyomószilárdság nem éri el a szakítási szilárdság értékét. 

4. A mérés leírása 
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A mérés során szálerősített, hőre keményedő műanyagkompozitok kézi laminálással történő előállítása történik, 

majd a kikeményített lapokból marással próbatestek előállítandóak elő és elvégzendő azok további vizsgálata. A 

mérés során tanulmányozandó az erősítőszálak termékjellemzőkre gyakorolt hatása. 

A szálerősített kompozitok előállítása kézi laminálással történik. Ennek során a folyékony halmazállapotú 

gyantát kézi művelettel visszük fel az erősítőszálakra. A kézi laminálás a legrégebbi eljárás és a legelterjedtebb, 

nagy precizitást, bonyolult szerszámozást igénylő termékeknél érdemes alkalmazni. Hazai viszonylatban a kézi 

laminálás részesedése több mint 60% a hőre keményedő szálas kompozitok előállítási műveletein belül. Az 

eljárás során a nyitott szerszámra kézileg fektetik a különböző vázanyag-rétegeket, például üvegszál szövetet, 

vagy paplant, majd műgyantával, (poliészter vagy epoxi) laminálják a munkadarabot. Különösen alkalmas 

kisebb sorozatban gyártott (100-300 db/év), gyakran módosított termékek gyártására, mint például a gépjármű-

ipari termékek (karosszéria, belső burkolatok). Az eljárás nagyon nagy precizitást igénylő, drága 

alapanyagokból (karbon-szál, kevlarszál, high-tech epoxigyanta) épített termékeknél is alkalmazható.. 

A felhordott gyantát ezután levegő cirkulációs szekrényben adott hőmérsékleten ki kell keményíteni. 

Ezután a 200mm x 300mm méretű kompozit lapokból próbatesteket kell kivágni. Erre a célra CEAST 

MiniCutvis CNC mintakivágó berendezést használható (9.4. ábra). 

  

9.1. ábra - CEAST MiniCutvis CNC mintakivágó 

 

Ezután a kivágott próbatesteken az alábbi vizsgálatok végzendőek el az erősítőszálak hatásának vizsgálata 

céljából: 

1. Műanyagok. A hajlítási tulajdonságok meghatározása (MSZ EN ISO 178:2003) 

2. Műanyagok. A Charpy-féle ütési jellemzők meghatározása. 2. rész: Műszeres ütővizsgálat (MSZ EN ISO 

179-2:2000) 

3. Hamutartalom meghatározása 

4. Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 2. rész: Vizsgálati feltételek fröccs- és extrúziós 

műanyagokhoz (MSZ EN ISO 527-2:1999) 
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10. fejezet - Műanyagok 
újrahasznosítása 

 A XX. század második felében a műanyagipar látványos fejlődésnek indult és ma már csaknem 300 Mt 

műanyagot állítanak elő évente. A világ népességének növekedésével a petrolkémiai termékek s ezen belül is 

elsősorban a műanyagok felhasználása jelentősen növekszik. Problémát jelent viszont a felhasználás után 

visszamaradt hulladék műanyagok kezelése, mert a jelenleg leginkább alkalmazott lerakás, vagy elégetés sem 

környezetvédelmi, sem pedig energetikai szempontból nem lehet a hulladékkezelés végleges megoldása. 

1. A mérés célja 

A gyakorlat célja a műanyag hulladékok kezelésének egyik lehetséges módja, az un. mechanikai hasznosítás 

tanulmányozása és az előállított termékek főbb jellemzőinek meghatározása. 

2. A műanyag hulladékok kezelésének lehetőségei 

A műanyag hulladékok kezelésének lehetőségeit alapvetően négy csoportra oszthatjuk: hulladéklerakás, égetés 

(energiahasznosítással vagy anélkül), mechanikai újrahasznosítás, kémiai újrahasznosítás. 

A hulladéklerakásnál nehézséget jelent az egyre fogyatkozó hely, továbbá az a tény, hogy a lerakóban a 

műanyagok bomlanak le a legnehezebben, és a bennük lévő esetleges nehézfém szennyezések komoly 

környezetkárosító hatást fejtenek ki. 

A hulladékégetéssel is sok probléma merül fel. Kimutatható, hogy a hulladékok elégetése során jelentős 

mennyiségű káros anyag kerül a légtérbe. A brit AEA Technology kutatói kimutatták, hogy a hulladékok 

elégetése során jelentős mértékben növekszik a dioxin, a különböző kén- és nitrogén-oxidok koncentrációja. 

A mechanikai újrahasznosítással kapcsolatban pedig esetenként annak kis profitképessége miatt merülnek fel 

aggályok. A mechanikai újrahasznosítási eljárások két alapvető technológián alapulnak, melyek a hőre lágyuló 

műanyagok megolvasztása és formába öntése, illetve a termék élettartamának meghosszabbítása. 

Újraolvasztást és formába öntést csak tökéletesen szétválogatott tömegműanyagok esetében lehet alkalmazni, 

melynek során a műanyagokat begyűjtik, fajtázzák, majd újraextrudálják (műanyag feldolgozó gyárak esetében 

is jól működik). Itt igen nagy problémát jelentenek a műanyagok különféle adalékai, illetve színezése, ugyanis 

ezek jelentős mértékben eltérő fémtartalmat eredményeznek, esetleg a további felhasználást akadályozzák. 

Mégis mindezek ellenére az un. mechanikai hasznosítás jelenleg sok üzemben alkalmazott megoldás a 

keletkezett hulladékok, melléktermékek és selejtes termékek további felhasználására. 

A negyedik megoldás a hulladék termikus és katalitikus krakkolása, mely során értékes, a kőolajiparban vagy a 

petrolkémiában felhasználható alapanyagok keletkeznek. A műanyag újrahasznosítás költségeinek legnagyobb 

részét a megfelelő mértékű tisztítás, az aprítás és az esetleges regranulálás teszi ki. 

Sajátos módját képezi a hulladékok kezelésének az un. lebomló műanyagok alkalmazása. A műanyagok ezen 

típusába a fotodegradálható és a biodegradálható műanyagok tartoznak. Az előbbi csoportba tartozó műanyagok 

az ultraibolya fény hatására láncszakadást szenvednek, mely folyamatot gyorsítják a műanyagba kevert un. 

fotoaktívátorok. 

A biodegradáció a természet egyfajta újrafeldolgozási technológiája, melyben a polimer biológiai 

lebonthatóságát növeli a szintetikus polimer hálóba beépített keményítő (pl. keményítő alapú politejsav). A 

mikroba-tevékenység következtében lyukak keletkeznek az anyagban (biofragmentáció), az anyag fizikai 

szilárdsága csökken, és további lehetőséget nyújt a műanyagok bontására képes mikrobáknak. Az utóbbi öt 

évben a termelési kapacitás világviszonylatban megötszöröződött. 

3. A gyakorlat leírása 

A mérés során különböző típusú műanyaghulladékok különböző arányban történő visszadolgozására kerül sor. 

A feldolgozás előtt a selejtes termékeket késes darálóban kell aprítani. Mivel a gyakorlat célja a reciklálással 
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előállított termékek jellemzőinek meghatározása, a keverékekből először szabványos próbatesteket állítottunk 

elő. Részben ezért, részben pedig a miatt, hogy a hő- és a mechanikai terheléssekkel az üzemi körülményeknek 

megfelelő hatásokat modellezünk, fröccsöntéses eljárással célszerű a szükséges próbatesteket legyártani. 

A kísérletsorozat során az alapanyagok és a fröccsöntött próbatestek főbb jellemzőinek meghatározást az alábbi 

szabványos vizsgálatokkal végezzük: 

1. Műanyagok. A hajlítási tulajdonságok meghatározása (MSZ EN ISO 178:2003) 

2. Műanyagok. A Charpy-féle ütési jellemzők meghatározása. 2. rész: Műszeres ütővizsgálat (MSZ EN ISO 

179-2:2000) 

3. Műanyagok és keménygumi. A benyomódásos keménység meghatározása keménységmérővel (Shore-

keménység) (MSZ EN ISO 868:2003) 

4. Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 2. rész: Vizsgálati feltételek fröccs- és extrúziós 

műanyagokhoz (MSZ EN ISO 527-2:1999) 

5. Műanyagok. A hőre lágyuló műanyagok tömegre (MFR) és térfogatra (MVR) vonatkoztatott folyási 

mutatószámának meghatározása (MSZ EN ISO 1133:2005) 

6. Műanyagok. A hamu meghatározása. 1. rész: Általános módszerek (MSZ EN ISO 3451-1:1999) 

Amennyiben lehetőség van, a felsorolt anyagvizsgálati módszereken kívül infravörös spektroszkópiás 

anyagvizsgálati módszert és reológiai vizsgálatokat is lehet végezni az egyes anyagok közötti különbségek 

minél pontosabb nyomon követhetősége miatt (10.1. és 10.2. ábra). 

  

10.1. ábra - Tensor 27 FTIR spektrométer 

 

  

10.2. ábra - Smartrheo kapilláris reométer 
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A gyakorlat során a selejtes termékeket és a gyári alapanyagokat először különböző koncentrációban, aprított 

formában adagoljuk a kiindulási anyagokhoz. Először a selejtes termékeket 3-5mm méretű darabokra aprítjuk. 

Majd azokból 60/40% (60% selejtes termék és 40% alapanyag), keverési aránnyal keverékeket állítunk elő, 

melyekből a további vizsgálatokhoz fröccsöntéses eljárással szabványos próbatesteket készítettünk (10.3. ábra). 

  

10.3. ábra - A próbatestek előállítása a visszakeverési kísérletsorozat során 

 

A visszakeverési arány hatásának vizsgálata után a visszakeverési ciklusok számának a próbatestek 

tulajdonságaira kifejtett hatását is tanulmányozzuk. Ehhez adott arányban (pl. 50% gyári alapanyag és 50% 

selejtes termék vagy hulladék) kell alapanyagot készíteni, majd ezt a keveréket fröccsöntötjük. A ciklusok során 

mindig ez az arány alkalmazandó a két alapanyag között. A második ciklusban az előbb keletkezett 

próbatesteknek egy részét ledaráltuk, és abból újra 50-50% arányban képeztünk hulladék-alapanyag keverékeket 

(10.4. ábra). A keveréket újra fröccsöntöttük, majd a próbatestek egy részét félretettük újabb vizsgálatokra, a 

maradékot pedig ledaráltuk, melyet a harmadik ciklusban a gyári alapanyaghoz adagoltunk fele-fele arányban. 

Ezt a kísérletsorozatot adott ciklusszámig végeztük. 

  

10.4. ábra - A próbatestek előállítása a visszakeverés ciklusszámának próbatestekre 

gyakorolt hatásának vizsgálata során 
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Ebben a kísérletsorozatban minőségromlást a növekvő ciklusszámmal csökkenő mennyiségben, de egyre több 

mechanikai és hőterhelésen átesett selejtes termékrész okozhat. 
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11. fejezet - Műanyagok kötése [35-
44] 

1. A mérés célja 

A gyakorlat során a műanyagok különböző kötési módjainak ismertetésére kerül sor, annak gyakorlati 

bemutatására, és az összekötött műanyag részek szilárdsági vizsgálatára. A műanyagok kötési módjainak 

csoportosítása sokféle szempont szerint lehetséges: 

1. A kötések hatáselve szerint (fizikai kötések és kémiai kötések) 

2. Oldhatóságuk alapján (oldható és nem oldható) 

3. Stb. 

2. Nem oldható kötések 

A nem oldható kötések közös jellemzője az, hogy az összekötött részek maradandó károsodás nélkül nem 

bonthatóak meg. A műanyagiparban a leggyakrabban a hegesztést, forrasztás és a ragasztást alkalmazzák, mint 

nem oldható kötési módok. 

2.1. Hegesztés 

A műanyagok hegesztése során – hasonlóan más anyagok – hegesztéséhez a két összeillesztendő munkadarabot 

az összeillesztendő felületek lokális felmelegítése segítségével kötik össze. A hőre lágyuló műanyagoknál hő és 

nyomás segítségével végzik a műveletet. Vannak olyan hegesztési módok ahol valamilyen hegesztőanyaggal, de 

vannak olyanok, melyeknél anélkül végezik a műveletet. 

Mivel a hegesztéskor az összekötendő felületeket plasztikus állapotában kell hozni, kiemelten fontos azok 

reológiai viselkedése. A hegesztés során azonos reológiai állapotban lévő hőre lágyuló felületeket lehet csak 

összekötni (leginkább a polietilének, a poliproplilén, és a PVC). A hegesztéskor az alábbi szempontokat kell 

figyelembe venni: 

1. a megfelelő reológiai állapotot biztosító hőmérsékletet, 

2. összeférhető anyagok, 

3. a hegesztendő felületek megfelelő közelsége, 

4. megfelelő időtartam. 

A hegesztési eljárások lehetnek: 

1. fűtőelemes hegesztés, 

2. forrógázos hegesztés, 

3. dörzshegesztés hegesztés, 

4. nagyfrenvenciás hegesztés, 

5. ultrahangos hegesztés. 

A fűtőelemes hegesztési eljárásnál a kötendő felületeket elektromosan fűtött fémtestekkel melegítik fel, 

amelynél a hőt a fűtőelemektől közvetlenül, vagy hőáramlással juttatják el (közvetlen fűtőelemes hegesztés és 

közvetett fűtőelemes hegesztés). 
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A forrógázos hegesztéssel elsősorban vastagfalú, nagyméretű alkatrészek (tartály – bélések, idomdarabok, 

csövek) köthetőek össze. 

A dörzshegesztés tulajdonképpen egy mechanikai műveletként fogható fel, mely során a hegesztendő felületek 

felmelegítését súrlódási hővel érik el. Ennek érdekében az összehegesztendő alkatrészek közül az egyiket 

gyorsan kell mozgatni a másikhoz képest, hogy a keletkező súrlódási hő hatására a felületek ömledékállapotba 

kerüljenek. A hegesztés végén a mozgás megszűnte után a hegesztendő darabokat állandó nyomás mellett kell 

lehűteni.   

Nagyfrekvenciás hegesztés lényege az, hogy ha a megfelelő típusú műanyagok molekuláit erős váltakozó 

elektromos térbe helyezzük, akkor azok rezgésbe hozhatóak. A bekövetkező rezgések belső súrlódást és hőt 

eredményeznek. Ebből az is következik, hogy nagyfrekvenciás hegesztéssel csak olyan műanyagok 

hegeszthetők, melyek dielektromos polaritással rendelkeznek (pl. PVC). 

Az ultrahangos hegesztés lényegét tekintve hasonló az előbb bemutatott változathoz, de ez esetben ultrahang 

tartományba eső hullámok váltják ki a rezgő mozgást. Az ultrahangos hegesztőkészülék fő egységei az 

ultrahang-generátor, ultrahangos hegesztő, ultrahangos átalakító rendszer. 

2.2. Ragasztás 

A műanyagok ragasztása hasonlóan a hegesztéshez nem oldható kötési módot képvisel, de a ragasztáshoz 

szükség van egy, mind a két felülethez hozzákötődni képes speciális anyagra. A ragasztásnál azonban 

ellentétben a hegesztéssel, az összeerősített részek anyaga nem szükséges, hogy azonos legyen. A ragasztott 

kötéseknél a szilárdságot a ragasztandó anyagok, valamint a ragasztó belső szilárdsága,és a ragasztandó anyag – 

ragasztó határfelületén fellépő erőhatások adják meg. 

A ragasztás jelentősége az utóbbi időben jelentősen megnövekedett, melynek az az oka, hogy olyan 

műanyagokhoz használják, amelyek nem jól hegeszthetők, ilyenek pl. az akrilüvegek. 

A ragasztóanyagok lehetnek természetes polimer alapú (pl.: kaucsuk alapú ragasztók, illetve ásványi 

szurkoknak, bitumenek) és mesterséges polimer alapú (pl.: epoxigyanták, társított epoxigyanták, poliészterek: 

alkid– és allilgyanták, poliuretánok) ragasztók. Emellett mindkét típusban ismeretesek szilárd és folyékony 

ragasztók is, melyek kémiai reakcióval vagy anélkül fejtik ki ragasztó hatásukat. 

A ragasztásnál a megfelelő erősségű kapcsolat eléréséhez a ragasztandó felületeket elő kell kezelni. Majd ezután 

történhet a ragasztó felvitele a ragasztandó felület(ek)re. Folyékony ragasztókat kenéssel, mártással vagy 

hengerléssel, vagy a szilárd ragasztókat szórással, megömlesztéssel. A ragasztáshoz a ragasztandó 

munkadarabokat össze kell illeszteni és azokat rögzíteni kell. A ragasztó kikeményítése után következnek az 

utóműveletek, mely során többek között a felesleges ragasztóréteget is eltávolítják. 

2.3. Szegecskötés 

A szegecskötés nem oldható kötési mód. Előnye, hogy viszonylag egyszerűen kivitelezhető, olcsó, de nem 

biztosít gáztömör réteget. Abban az esetben, ha gáztömör rétegre van szükség, a szegecskötést mással, pl. 

ragasztással kell kombinálni. 

3. Oldható kötések 

Az oldható kötések legnagyobb előnye a nem oldható kötésekkel szemben az, hogy ezek a kötési módok 

megbonthatóak, vagyis az összekapcsolt alkatrészek a kötés megbontása után sérülés nélküli eredeti állapotukat 

mutatják. Akkor célszerű ezeket a kötési módokat alkalmazni, ha az oldható jelleg kritérium, illetve ha 

különböző műanyagokat, ill. műanyagot és nem műanyagot kell egymással összekötni. 

Az egyik legegyszerűbb oldható kötési mód a csavarkötés. Az oldható jelleget a csavaranya és a csavarorsó 

biztosítja. Mind a csavarorsó, mind pedig a csavaranya egyaránt készülhet fémből vagy műanyagból. 

Megjegyzendő, hogy ez a kötési mód sem ad gáztömör kötést. Ha gáztömör kapcsolat létrehozására van 

szükség, akkor ragasztó- és tömítőanyagokkal kell kombinálni a csavarkötéseket. 

4. A mérés végrehajtása 
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A gyakorlat során oldható és nem oldható kötési módokkal történnek különböző műanyagok egymáshoz 

rögzítése. A nem oldható kötési módok közül ragasztással és hegesztéssel, a nem oldható kötési módok közül 

pedig a csavarkötéssel való rögzítési mód kerül bemutatásra. 

A mérés végrehajtása során ezen kívül az is megvizsgálandó, hogy miképp változnak a műanyag alkatrészek 

összekapcsolásának lehetőségei abban az esetben, ha változik azok anyagi minősége. A mérés során 

feljegyzendő paramétereket a 11.1. Táblázat szemlélteti. 

A kísérletsorozat után az alábbi jellemzőinek meghatározást végezzük el: 

1. Műanyagok. A hajlítási tulajdonságok meghatározása (MSZ EN ISO 178:2003) 

2. Műanyagok. A Charpy-féle ütési jellemzők meghatározása. 2. rész: Műszeres ütővizsgálat (MSZ EN ISO 

179-2:2000) 

3. Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 2. rész: Vizsgálati feltételek fröccs- és extrúziós 

műanyagokhoz (MSZ EN ISO 527-2:1999) 

11.1. táblázat - A mérés során feljegyzendő paraméterek 
 

Paraméter Hajlítószilárds

ág, MPa 
Behajlás, 

% 
Húzószilárdság, 

MPa 
Megnyúlás, 

% 
E-modulus, 

MPa 
Charpy 

féle 

fajlagos 

ütőmunka, 

kJ/mm2 

Réstávolság, mm 
            

Ragasztás PP-PP 
            

PP-HDPE 
              

PP-PA 
              

PP-ABS 
              

Hegesztés PP-PP 
            

PP-HDPE 
              

PP-PA 
              

PP-ABS 
              

Csavarkötés PP-PP 
            

PP-HDPE 
              

PP-PA 
              

PP-ABS 
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12. fejezet - Műanyagok adalékolása 
[51] 

1. A mérés célja 

A legtöbb műanyag esetében igaz az, hogy adalékok nélkül nem kerülhetnek alkalmazásra. Ennek az az oka, 

hogy a kívánt tulajdonságok eléréséhez szükség van az alappolimer meglévő tulajdonságainak módosítására. A 

gyakorlat során a műanyagok adalékolása végzendő el és tanulmányozandó az adalékok késztermékre gyakorolt 

hatása. 

2. Elméleti háttér 

A műanyagok adalékanyagokat is tartalmaznak, mert a polimerek önmagukban nem képesek megfelelni a velük 

szemben támasztott követelményeknek. Az adalékok egy része a végtermék tulajdonságait változtatja meg, míg 

mások a feldolgozhatóságot befolyásolják. 

A műanyagok adalékanyagait sokféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Leggyakrabban azonban a funkcióik 

szerinti csoportosítás terjedt el: erősítő, vagy töltőanyagok, tulajdonságmódosító adalékok és feldolgozást javító 

adalékok. 

Az adalékolás célja: 

1. a végtermékek tulajdonságainak módosítása 

2. erősítés 

3. egésgátlás 

4. színezék 

5. feldolgozást befolyásolók 

6. csúsztatók 

7. hőstabilizátorok 

8. többféle adalékok alkalmazása 

9. többféle tulajdonságot változtatnak meg 

A műanyagokba kevert adalékok mennyiségének tekintetében jelentős különbségek mutatkoznak. A töltő- és 

erősítő anyagok, a lágyítók, az égésgátlók, a villamos vezetőképességet és elektromágneses árnyékolást biztosító 

adalékok általában nagy mennyiségben (10% feletti koncentrációban) alkalmazott adalékok. Ezzel szemben a 

stabilizátorok, a színezékek, a belső formaleválasztók, a habosítószerek, a csúsztatók, az antisztatizáló szerek, a 

gombaölő szerek, a térhálósítók, a gócképzők sokkal kisebb koncentrációban kerülnek alkalmazásra (0,1-10% 

közötti koncentrációban). 

A váz- és töltőanyagok az egyik leggyakrabban alkalmazott adalékanyagok, melyeket legtöbbször a műanyagok 

hőállóságának javítása, merevségének és mechanikai szilárdságának növelése érdekében alkalmazzák. Általában 

20-50% koncentrációban adagolnak a műanyaghoz. Esetenként azonban ez a szám 70-80% is lehet. 

A műanyagok hajlékonyságának, nyújthatóságának javítására lágyítókat használnak, melyek csökkentik az 

ömledék viszkozitását, rugalmassági modulusát és az üvegesedési hőmérsékletet. Lágyítókat a műanyagok 

keménységének, rugalmassági modulusának csökkentése miatt is alkalmaznak, mely a kúszási hajlam, az ütés 

állóság növekedésével és a belső feszültségek csökkenésével járnak. 

Ha keresztkötéseket akarunk kialakítani a polimer láncai között, térhálósító adalékokat, vagy segédanyagokat 

kell a polimer anyagához keverni. Ezeket általában a hőre keményedő műanyagokhoz kevernek., melyek 
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esetében sok esetben un. kétkomponensű rendszerről beszélhetünk. A térhálósítók alkalmazásakor nem 

elhanyagolható szempont, hogy a hőre keményedő műanyagok kötés közben erősen melegszenek, a keletkező 

hő hatására pedig tovább gyorsul a reakció, és végül ellenőrizhetetlenné válhat. Emiatt minden esetben csak kis 

mennyiségű térhálósító anyagot érdemes az anyaghoz keverni. 

Az égésgátló adalékok alkalmazására azért van szükség, mert a műanyagok kémiai szerkezetüknél fogva igen 

könnyen meggyújthatók, s nagyon jól égnek. Természetesen jelentős különbség adódnak az egyes polimerek 

éghetőségi tulajdonságai között; a poliolefinek könnyen meggyulladnak és nagyon jól égnek, a PET, a PUR 

könnyen égnek, a hőre keményedő műanyagok pedig nagyon rosszul égnek. Léteznek olyan műanyagok is, 

melyek tűzből kivéve önmaguktól kialszik (PVC, halogéntartalmú polimerek). 

Az antisztatizáló adalékok a vezetőképességet javítják, melyek közül a legfontosabbak a vezetőképes korom, a 

grafit, a szénszál. Emellett gyakran alkalmazzák az ultragyors hűtéssel előállított alumíniumpelyheket, réz- és 

nikkel porokat, fémbevonattal ellátott üveg- és szénszálakat stb. A fémadalékok és a szénszálak igen drágák. 

Jellemző módon a fémtartalmú adalékokból néhány tömegszázalék, a többiből akár 20% is lehet a szükséges 

mennyiség. 

A műanyagokat esztétikai okok miatt színezni kell. Erre a célra színezékeket, pigmenteket alkalmaznak. A 

szervetlen pigmentekből általában százalékos (<10%) nagyságrendben kell az alappolimerhez adalékolni, míg a 

szerves pigmentek esetében általában kis (0,01-1,5%) koncentráció is elegendő. 

A különböző stabilizátorok közül a fénystabilizátorok, az UV stabilizátorok és az antioxidánsok a 

legfontosabbak. A fénystabilizátorok a műanyagokat a napfény UV tartományába eső (290-400 nm) sugárzástól 

és egyéb elektromágneses sugárzások roncsoló hatásától mentesíti. A fénystabilizátorokat általában 0,01-0,5% 

koncentrációban alkalmazzák. A korom az egyik leghatásosabb fénystabilizátor, de emellett benzofenolokat, 

benzotriazolokat, nikkel-fenolátokat, fém-dialkil-tiokarbamátokat, fém-dialkil-tiofoszfátokat is alkalmaznak. 

Az UV stabilizátorok a nagyenergiájú ultraibolya sugárzást nyelik el, melyet hővé alakítanak. Ilyen anyagok a 

benzofenolok, benzotriazolok. A másik lehetőség az un. kioltó, vagy más néven quencherek alkalmazása, 

melyek a műanyagot ért energiatöbbletet a gerjesztett atomcsoportoktól átvéve fluoreszkálás, foszforeszkálás, 

vagy hő formájában eliminálják (Nikkel-fenolátokat). A harmadik csoport, a gyökfogók a degradációs 

láncindító lépésben keletkező keletkező gyökök „megfogásával” csökkentenik a polimer főláncát ért káros 

folyamatok bekövetkezésének sebességét és lejátszódásának valószínűségét. 

Az antioxidánsok a műanyagot a feldolgozás és a felhasználás során, a levegő oxigénje kiváltotta káros, 

degradációs hatást csökkentik. Ilyen anyagok a különböző peroxidok, melyek a bomlásét felelős gyökök 

befogásában vesznek részt. 

Számos esetben van szükség optikai fehérítők alkalmazására, mert a fehér színű műanyag fehér színét kell 

tovább fokozni. Az optikai fehérítők nem változik az anyag színe, csak különféle optikai hatások miatt mi 

érzékeljük azt más színűnek. Ezek az adalékanyagok ugyanis a fény UV részeit elnyelik, majd annak egy részét 

a kék-ibolya tartományban bocsátják ki. Ezzel pedig a műanyag eredeti fehér színét kompenzálják. 

3. A mérés leírása 

A gyakorlat során műanyagok adalékolása végzendő el extrudálás technológiáját alkalmazva. A mérésvezető 

által kiválasztott adalékokat három különböző koncentrációban alkalmazva keverjük az alappolimerbe. Az így 

előállított rúd alakú előgyártmányok tulajdonságainak változását az alábbi módszerekkel követjük nyomon: 

1. Műanyagok és keménygumi. A benyomódásos keménység meghatározása keménységmérővel (Shore-

keménység) (MSZ EN ISO 868:2003) 

2. Műanyagok. Lineáris hőtágulási együttható meghatározása 

3. Műanyagok. A hőre lágyuló műanyagok tömegre (MFR) és térfogatra (MVR) vonatkoztatott folyási 

mutatószámának meghatározása (MSZ EN ISO 1133:2005) 

A dilatáció mérőszáma a hőtágulási együttható (α), amely az 1 °C hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező 

fajlagos alakváltozást jelenti. 
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Mint azt tudjuk szilárd anyagokban, így a polimerekben lévő atomok a melegítés hatására a minőségüktől 

függően a hőmérséklet emelésének megfelelő többletenergiával kezdenek rezegni. Ezáltal az un. egyensúlyi 

távolságuk és térigényük megnő az anyag fizikai mérete megváltozik, kitágul. Lehűléskor ezen folyamat 

ellenkezője játszódik le, az anyag mérete csökken, mivel az atomok összébb húzódnak és közelebb kerülnek 

egymáshoz. Ezt a jelenséget nevezzük dilatációnak, ami tehát lehet térfogati vagy köbös, vonalmenti, vagy 

lineáris. A lineáris hőtágulási együttható az egységnyi hosszra (l0) vonatkoztatott hosszváltozást (Δl) jelenti 1 

°C hőmérsékletváltozás hatására, meghatározott hőmérsékleti intervallumra vonatkozóan. 

 

Ahol:        α  =   lineáris hőtágulási együttható, 1/°C 

                Δl  = az adott  

                l0   = a minta kiindulási hossza, mm 

                ΔT = hőmérsékletkülönbség a vizsgálat során, °C 

A hőtágulási együttható mérésére szolgáló berendezést az 12.1. és a 12.2. ábrák mutatják. A készülék két adott 

hőmérsékletre termosztált hőszigetelt hengerből és a mérőegységből áll. A mérőegység egy kvarccsövet, a 

benne található kvarcrudat és egy mérőórát foglal magában. 

A mérés során először összeállítjuk a mérőegységet. A vizsgálandó mintát adott geometriájúra alakítjuk, 

lemérjük a minta kezdeti hosszát, majd a két végére felhelyezzük a minta megfelelő elhelyezkedését biztosító 

fémlapokat. Az előkészített mintát belehelyezzük a kvarccsőbe, majd óvatosan ráengedjük a kvarcrudat és 

rögzítjük a mérőórát. Közben a két termosztátot adott hőmérsékletűre állítjuk be. Ezután az összeszerelt 

mérőegységet belehelyezzük a hidegebb termosztátba, majd a hőmérséklet kiegyenlítődése után (kb. 15 perc) a 

mérőórát „0” helyzetbe állítjuk. A mérőegységet áthelyezzük a melegebb termosztátba, mely esetében 

hasonlóan járunk el. A mérőóráról a hőmérséklet kiegyenlítődése után leolvashatjuk az adott hőmérsékletek 

között tapasztalt hosszváltozást 0,001 mm pontossággal. 

A két adott hőmérsékleten leolvasott hosszak ismeretében a fenti egyenlet ismeretében kiszámíthatjuk a minta 

hőtágulási együtthatóját. 

  

12.1. ábra - Termosztáló cellák 

 

  

12.2. ábra - Összeállított mérőberendezés 
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A keménységen a vizsgált anyagok azon ellenállását értjük, melyet egy, a vizsgált anyagnál keményebb, 

általában szúró tárgy behatolásával szemben kifejtenek. 

A szúrószerszámmal végzett keménységmérés esetében a terhelő erő megszűnte után a mintában hátrahagyott 

lenyomatot értékeljük. (Kivételt képeznek az egyéb fizikai hatások, pl. az ultrahangterjedés mérésen alapuló 

vizsgálati módszerek). 

A különböző, néha eltérő fizikai hatásokon alapuló keménységmérési eljárások mérőszámai csak korlátozott 

módon, bizonyos megszorítások figyelembevételével hasonlíthatók össze. Alapvetően megállapítható, hogy 

minden mérési eljárásnak megvan a maga elsődleges és leggyakrabban használt területe, amelyet azok 

bemutatásakor igyekszünk megnevezni. 

Laboratóriumi vizsgálatunk keretében műanyagok Shore keménységét határozzuk meg Shore S1 digitális 

keménységmérő segítségével. A keménységmérő többféle mérőfejjel van ellátva, hogy a különböző keménységű 

műanyagok ugyanazzal a műszerrel vizsgálhatóak legyenek. 

A Shore keménységmérő műszer különböző mérőfejei közül az A és a D jelűeket használjuk. A két fej közül a 

mérőtű kialakítása miatt az A jelűt lágyabb, míg a D jelűt keményebb polimerek esetében alkalmazzuk. A mérés 

megkezdése előtt csatlakoztatjuk a megfelelő mérőfejet a készülékhez. Az összeszerelt állapotot az 12.3 ábra 

mutatja. Ezután bekapcsoljuk a készüléket, majd a mintadarabra helyezzük. Az eredmény kiírása automatikusan 

történik. Lehetőség van adott számú mérés átlagának meghatározására is. 

  

12.3. ábra - Shore S1 digitális keménységmérő 
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13. fejezet - Öregítéses vizsgálatok 

1. A mérés célja 

A gyakorlat során a műanyagok vegyszerekkel és elektromágneses sugárzásokkal szembeni viselkedésének 

tanulmányozására kerül sor. 

2. Elméleti háttér 

A műanyagok a felhasználás során öregedést szenvednek. Ez leginkább a különböző fizikai és kémiai jellemzők 

változásán keresztül követhető nyomon. Az öregedés, vagyis a műanyagokat felépítő poimerláncok töredezése 

azért káros jelenség, mert egy adott idő elteltével az alkatrész, szerkezeti elem nem lesz képes ellátni a feladatát. 

A műanyagok tulajdonságainak a felhasználási idő során bekövetkező változásait öregedési vizsgálatokkal 

határozzák meg. Ezek a mérések szintén szabványok előírásai alapján történnek. A műanyagokat károsító 

hatások nagyban függnek a felhasználási területtől. Leginkább a vegyszerek, a hő és az elektromágneses 

sugárzások károsító hatásával kell számolni. Ugyanakkor megjegyzendő az is, hogy a megtöbb műanyag 

viszonylag jó ellenállóképességgel rendelkezik azon behatásokra, melyeket az abba kevert adalékok még tovább 

is fokoznak. A felhasználási idő során azonban ez az ellenállóképesség jelentősen romolhat. 

A műanyagok öregedési folyamatát különböző szabványosított módszerekkel lehet nyomon követni, melyek az 

alkalmazási körülményeknek megfelelő igénybevételt szimulálnak. Emiatt a mérési idő jelentősen lerövidíthető, 

vagyis például az éves napfényterhelés hatásának vizsgálatához nem szükséges éveket várni. Az gyakran néhány 

hetes vizsgálatsorozattal meghatározható. Ilyenkor azonban a károsító behatás ekkor nagyobb intenzitású, mint 

normál esetben. Az ilyen gyorsított vizsgálati eredmények alapján extrapolálással lehet következtetni a vizsgált 

termék várható élettartamára. 

3. A mérés leírása 

A gyakorlat során különböző műanyag próbatest (vagy alkatrész) vegyszerekkel való érintkeztetése és UV (vagy 

napfény) terhelése végzendő el. Az öregedés mértékének meghatározása céljából a vizsgálatok előtt és után az 

alábbi jellemzők meghatározására kerül sor. 

1. Műanyagok és keménygumi. A benyomódásos keménység meghatározása keménységmérővel (Shore-

keménység) (MSZ EN ISO 868:2003) 

2. Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 2. rész: Vizsgálati feltételek fröccs- és extrúziós 

műanyagokhoz (MSZ EN ISO 527-2:1999) 

3. Műanyagok. A hőre lágyuló műanyagok tömegre (MFR) és térfogatra (MVR) vonatkoztatott folyási 

mutatószámának meghatározása (MSZ EN ISO 1133:2005) 

Az öregedés mértékét a vizsgálatorozat előtti és utáni értékek különbségéből lehet megállapítani. 

A vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség vizsgálatát különböző hőmérsékleten, adott ideig különböző 

vegyszerekkel történő kezelés segítségével hajtjuk végre. A mérés keretében a vizsgálandó műanyag 

próbatesteket meghatározott sorrendben különböző vegyszerekbe vagy azok oldatába merítjük és azt az előírt 

hőmérsékleten tartjuk. Ezután meghatározzuk a fent említett jellemzőket. 

A napfénnyel, UV sugárzással szembeni ellenálló képesség vizsgálatára speciális klímakamrát alkalmazunk. 

Egy ilyen berendezést mutat a 13.1. ábra. A mérés során alkalmazott vizsgálókamra a napfény teljes spektrumát 

reprodukálja, beleértve az ultraibolya, látható és infravörös sugárzást. Emellett lehetőség van esőztetésre és 

környezeti hőmérsékleten való vizsgálatra is. 

  

13.1. ábra - Napfényteszt berendezés 
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